
 הפרדת פסולת במקור לזרמים לפי צבעים
 שאלות ותשובות נפוצות:

 
 זרמים? במקורמה זאת אומרת הפרדת פסולת       

זרמים, הינה הפרדה במקור, בבתי  לפיהפרדה ליבש רטוב או הפרדת פסולת 
 פסולת: הסוגי לפי לפחים בצבעים שונים, בתושבים, 

  פסולת אורגנית: שאריות מזוןפח חום ל .1

 ...כל אריזות המזון, הקוסמטיקה, הניקוי ועוד :אריזותפסולת כתום לפח  .2

 כל הנייר לסוגיו  )אין עדיין בכל המקומות(: פסולת ניירפח כחול ל .3

 חומרים שאינם ניתנים למיחזור  פח ירוק ל .4

 מטופל בצורה פרטנית.מפונה בנפרד, וכל אחד מהזרמים 

 
 ?מדוע כדאי וחשוב להפריד את הפסולת הביתית

על מנת להפחית את ההטמנה ולהגדיל את המיחזור, ועל ידי כך למנוע מפגעים 
סביבתיים כגון: פליטה של גזי חממה, זיהום מי תהום, פגיעה בשטחים הפתוחים 

 ...ועוד

 
 

 למה דווקא אצלנו? למה דווקא אני?

צועדת  פרדס חנה כרכורזרמים מקובלת בכל המדינות המתקדמות. לשיטת ההפרדה 
קדימה אל מודעות מתקדמת ביותר של איכות סביבה. אתם אלה שנבחרו להיות 

 להשתתף.  .הראשונים

 
 מה עושים עם הפסולת האורגנית / הרטובה? מה עושים עם כל הפסולת היבשה?

 הלמפעל אשר מפיק ממנ תמועברשנאספת  הפסולת האורגנית -הזרם הרטוב 
 .קומפוסט

מפונה לתחנת מעבר ומ נאסף בנפרד, החומר האורגנילאחר הפרדה לפחים חומים, 
החומר  מועבר ,יחד עם פסולת רטובה מרשויות נוספות באזור ,משם .בעפולה

 . למפעל הקומפוסט טובלן שבבקעה האורגאני המופרד,

. מועבר אף הוא לתחנת המעבר בעפולה)שנאסף בפחים הכתומים( האריזות זרם 
 למפעלי מיחזור.  ותומועבר נותממוייבנפרד,  האריזות נאספות

 .מועברת ישירות למפעל נייר בחדרהשנאספת בפחים הכחולים פסולת הנייר 

 הרכיבים שאינם ברי מיחזור מועברים להטמנה )במטמנות בנגב(.

 
 איך אני יודע שאתם לא באמת מערבבים אחר כך את שני הזרמים? לאן זה הולך?

לתחנת המעבר בעפולה ומשם הפחים השונים נאספים בימים שונים הם מועברים 
 למפעלי הטיפול השונים. 

אמנם כל משאיות איסוף האשפה נראות מבחוץ דומות, אך חשוב לנו מאוד להקפיד 
שלאחר שאתם )התושבים( טרחתם והפרדתם את האשפה לפי צבעים, הפסולות 

 פעולת מיחזור אמיתית. השונות יועברו בנפרד למיחזור ותעשה

מפקח המיחזור במח' איכות הסביבה מפקח על עבודת הקבלן ומוודא שאין ערבוב 
אנו עורכים ביקורות נוספות על עבודת הקבלן, וגם  של סוגי הפסולת השונים.

 המשקל המדווח מתחנת המעבר מהווה אינדיקציה מצויינת על עבודת קבלן האיסוף.



 
 ?האריזותפסולת גנית? איפה שמים את הפסולת האור איפה שמים את

 הפסולת האורגנית מושלכת לפח החום בחדר האשפה בבניין. 

 , הכתום או לשקית הכתומהלפח  האריזותפסולת 

 מיועד לנייר ועיתונים.ה –פח כחול  בזמן הקרוב יוצב גם

 את שאר הפסולת יש להשליך לפח הירוק, אך פסולת זו לא תמוחזר.

להקפיד על הפרדה נכונה. השלכת פסולת לפח הלא נכון פוגעת אנו מבקשים מכולם 
 ביכולתנו למחזר.

 
 זכוכית? ?טקסטיל ? נייר?פלסטיקלהמשיך להפריד      

להמשיך ולהפריד כל רכיב בפסולת שיש לו מקום במרכז המיחזור  מומלץכן. 
 וזאת על מנת לשמור על איכות החומרים המועברים למיחזור.  השכונתי

  :היכן נמצא מרכז המיחזור הסמוך לביתכם המשיכו להשליך לשםבדקו 

  ,בקבוקי הפלסטיק השונים )כל בקבוק המכיל נוזל, כולל שמפו, קרם גוף
 חומרי ניקוי וכו'(. 

  ,הפרידו את הנייר למתקני איסוף הנייר )עיתונים, מחברות, חוברות
 קופסאות קרטון של קורנפלקס או עוגיות, קרטוני ביצים(. 

 יושלכו לקרטוניה גדולות פסאות קרטון קו. 

 .הזכוכית תושלך למתקנים הסגולים המוצבים אף הם במרכזי המיחזור 

 הבגדים המוצבים אף הם במרכזי  טקסטיל ישן ניתן להשליך למתקני איסוף
 .המיחזור

 

 למה לי להתאמץ ולהפריד אשפה? מה זה נותן לי? מה ייצא לי מזה?

להקטנת כמויות הפסולת המועברות להטמנה ולנזקים הפרדת אשפה תורמת רבות 
הסביבתיים הנגרמים בשל כך. יתרה מכך, כיום אנו משלמים מס על כל טון פסולת 

המוטמן באדמה. פסולת מופרדת אינה מוטמנת אי לכך מקטינה את הוצאות הרשות 
ה , רווחתרבות , על טיפול בפסולת. הכסף שייחסך בתהליך יועבר לפעילויות חינוך

  .ועוד..

בנוסף, ולא פחות חשוב כולנו רוצים להשאיר לילדנו ולנכדינו עולם טוב יותר עם 
כמות מפגעים סביבתיים קטנה יותר ומחובתנו לעשות מאמץ ולצמצם את כמויות 

 הפסולת המועברות להטמנה.

 
 איך נפריד בבית מבלי שזה יסריח?      

 ריחות יכולים לנבוע רק מהפח החום בבית.
עדיף . בתוך שקיתאת הפסולת האורגנית לפח הקטן יש להשליך בכדי למנוע זאת 

לעטוף את פנים השקית במעט נייר עיתון. ניתן גם להוסיף לפח החום ניירות טואלט 
יש שקית והוא פח באשר וטישו. משירה על הוראות אלו, וריקון הפח החום מידי יום 

 להיות ריחות. צפוייםהאשפה לא לפח החום בחדר מפונה כל יום 
 

 האם צריך / ניתן לקנות פחים מיוחדים?

, מי שמעוניין קטנים לפסולת אורגניתשיש  חולקו לכל בית אב פחיההסברה במסגרת 
 יכול לאסוף את הפסולת בפח ייעודי אחר.

 



 

 אין לי מקום לשני פחים...

הכיור ולרוקנו ניתן להעמיד הפח הקטן על השיש או בפינת הפח להפרדה קטן מאוד. 
  לעיתים קרובות.

  

 איך יתבצע איסוף הפסולת המופרדת? האם תהינה משאיות נפרדות לכל זרם?

שני  הינם בימים: . ימי האיסוף הפסולת נאספת ע"י קבלן האשפה במשאית ייעודית
לפסולת אורגנית, ראשון לפסולת אריזות במקביל ובלי קשר לאיסוף הנ"ל  –וחמישי 

 נאספת גם הפסולת הרגילה.
 עם הכנסת שכונות נוספות להפרדה  יתכן ויהיו שינויים בימי האיסןף.

 
 

 למה לא לתת לתושבים גורס אשפה כמו שיש בחו"ל בלי לבלבל אותנו כל כך?

הפסולת האורגנית שלנו למערכת הביוב שאינה גורס אשפה / טוחן אשפה מעביר את 
ערוכה לכך. כך קורה שבמקום להתמודד עם בעיית הפסולת המוצקה אנו פשוט 

 הופכים אותה לבעיה של שפכים ומערכת הביוב.

 כמו כן, שימוש בטוחני אשפה צורך כמויות רבות של מים.

 

 בתוך שקית?האורגנית האם לזרוק את הפסולת 

מגיעה למתקן הטיפול בפסולת נפתחות השקיות במכונה מיוחדת כן. כאשר הפסולת 
 ואחר כך מופרדות מהרכיב האורגני באמצעים טכנולוגיים שונים.

 
 מה ההבדל בין הקומפוסט שהעירייה עושה לבין קומפוסט מקומפוסטר ביתי?

אין הבדל מהותי, הפסולת מועברת לאתר קומפוסט בו התהליך די דומה לתהליך 
סולת בקומפוסטר הביתי. חשוב לציין כי לקומפוסטר הביתי לא מומלץ העובר על הפ

 להשליך את כל סוגי הפסולת האורגנית בעוד לפחים החומים ניתן. 

 
 שאלות על פרטי מזון שונים:

 
 מה קורה עם בשר? לזרוק לפח האורגני? .1

אין בעיה לזרוק בשר למיכל הפסולת האורגנית שכן הפסולת מטופלת במתקן 
 תעשייתי. לא מומלץ לזרוק בשר לקומפוסטר ביתי.

 
 מה לגבי שקיות מתכלות? .2

שקית רגילה  אין צורך להשתמש בשקית מתכלה ניתן להשליך את הפסולת בתוך
כפסולת מנה. אין להשליך שקיות פלסטיק מתכלות אשר הפסולת מופרדת מ

 אורגנית. גם השקיות המתכלות עשויות חומרי פלסטיים.
 
 טיטולים לאן? טיטולים מתכלים, לאן?  .3

. החומר שהם מכילים אורגני אמנם אבל הם לפח הירוקטיטולים רגילים יזרקו 
 עשויים מחומרים תעשייתיים שונים אשר אינם מתכלים.

 האורגנית.ניתן לזרוק לפח הפסולת  –לגבי טיטולים מתכלים 
 
 מה לגבי נייר מגבת, טישו, מפיות? .4

 לפסולת האורגנית.



 
 קיסמי שיניים? כפיסי עץ? .5

 שהוא חומר אורגני יועברו לפסולת רטובה. העשויים עץ קיסמי שיניים
 
 צואה של בע"ח? החול של החתול? נסורת של האוגרים? .6

ניתן להשליך  לפסולת האורגנית. שוב, מכיוון שהפסולת תטופל במתקן תעשייתי
 . לא לזרוק פריטים אלה לקומפוסטרים ביתיים.הנ"ל לפח האורגני

 
 קליפות של ביצים? .7

 לפסולת האורגנית.
 
 שערות/ ציפורניים )ממספרה או מהבית(? .8

 האורגני. -לזרם הרטוב      
 

 חמגשית זו אריזה? .9
 כן חמגשית יש להשליך לפח הכתום/שקית כתומה של האריזות 

 
 חד פעמייםמה לגבי כלים  .01

מכיוון שההתייחסות הינה לאריזות לכן כאשר קונים קפה בכוס חד פעמית היא 
נחשבת אריזה אך כאשר משתמשים בכלים חד פעמיים בבית הם אינם עונים על 

 הקטגוריה של אריזה. מומלץ להמעיט בשימוש כלים חד פעמיים.
 
 


