
 תמועצה אזורי       עמק חפר

 

 

 טון הטמנת פסולת 1000 –יורדים אל מתחת ל   -  מהפכת המיחזור ואנחנו

בימים אלה בהם מתפרסמות כותרות בשמו של השר להגנת הסביבה אודות קשיים בביצוע מהלך 

                    הפרדת הפסולת במדינת ישראל, אנו בעמק חפר פוגשים מציאות שונה בתכלית. 

הפסולת המופנית להטמנה מכל האזור אל מתחת לרף הסמלי של  בחודש אוגוסט ירדה כמות

טון )כאשר התחלנו בתהליך לפני חמש שנים בדיוק עמדה כמות הפסולת שהופנתה  1000

                                                                                                          טון(.   1500להטמנה על מעל 

                                    .33%ואילו היקף ההטמנה ירד כאמור ביותר מ  10% -מאז גדל מספר התושבים בכ 

                                                                                                        המציג תמונה זו(.  1מס.  ראו גרף

 –)כולל גזם ופסולת חקלאית( עד כדי קרוב  ל  הכולל של מיחזור הפסולת שיעורהל בזכות כך גד

 . בכך משתווה עמק חפר לשיעורים הנהוגים במדינות המתקדמות בעולם.60%

שניתן להצליח במהלך זה של רני אידן  –בהנהגת ראש המועצה עמק המוכיחים תושבי גם בכך 

פן משמעותי את הנזק שאנו גורמים לסביבה ולדורות מעבר להפרדת פסולת למיחזור ולהקטין באו

                                                                                                                                       הבאים.

לחה זו כיצד בימים אלה נשלחה לשר להגנת הסביבה הזמנה לבוא ולבקר בעמר חפר ולהסיק מהצ

 ניתן להעביר יישובים רבים נוספים למסלול ההצלחה. 

הפרדת הפסולת האורגנית, המעבר  –הירידה בהיקף ההטמנה וכל המהלכים שעמדו בבסיסה 

להפרדת אריזות בפחים הכתומים, גריעת פחים ירוקים מיותרים והמשך הפעלת מרכזי המיחזור 

₪ מליון  3.5 –ה בעלויות פינוי הפסולת בהיקף של כ יאלה הביאו למניעת העליכל  –היישוביים 

                                                                                                                                     בשנה. 

חייבים  שכן פסולת -תים האחרים תוצאות אלה אפשרו למועצה להימנע מהפחתת רמת השירו

                                                                                                                                       .לפנות

מהלכי התייעלות שביצעה המחלקה לקיימות, איכות סביבה ותברואה הביאו לחיסכון נוסף של כ 

 . המאיר עובדות אלו( 2ו גרף מס. )רא בסעיף זה.₪ מליון  1.3

 16 –תוצר נוסף של מהפכת המיחזור באזור הנו ביצוע מהלך גדול של הצבת מסתורי פחים ב 

מהלך ששיפר מאד את חזות אותם ישובים בהם הוא בוצע. בכוונת המועצה להמשיך  –ישובים 

התאם ליכולת זאת ב – ולתקצב מהלך זה ולהשלימו בכל יישובי המועצה תוך שנתיים שלוש

 .ההתארגנות של הישובים ומגבלות הביצוע של המהלך

ראש האגף המוניציפלי,  –כהן  יעקב –צוות המיחזור כולו  –זה המקום להודות לכל העושים במלאכה 

ניצן בילר  - , עובדי המחלקהקה לקיימות , איכות סביבה ותברואהמנהלת המחל – ענת בן דרור

יו"ר ועדת איכות  - ירמי וייסמןמנהל המחלקה לרישוי עסקים,  - ארנון לוסקי,  אדלר ואיתמר

מחברת  וצחי גרטלרמחברת האחים כהן  נדב כהןוכן  יוני ארי ודן תגר –הסביבה, נציגי הציבור 

שנרתמו  לכל תושבי עמק חפרלהודות מעל כולם יש  מפעילת המטב"ח. -טמבור חפר אקולוגיה  

 את המדינה כולה.למהלך חשוב וערכי זה ומובילים בכך 

 

 סגן ומ"מ ראש המועצה  –אלדד שלם 

 מחזיק תיק איכות הסביבה ורכז צוות המיחזור



 

 :1גרף מס. 

 

 

 :2גרף מס. 

 


