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 מטרת ההוראה .1

 

  למחזור פסולת ביישוב שהם.להגדיר את השיטה מטרת ההוראה הינה 

 

 הגדרות .2

 

תהליך של הוצאת חומרים מזרם הפסולת ושימוש בהם כחומרי גלם ליצירת  – מחזור .2.1

 מוצרים חדשים.

חומר אורגני המיוצר משאריות צמחים וחומרים אורגניים, אשר עבר תהליך  – קומפוסט .2.2

 די מיקרואורגניזמים )חיידקים ופטריות(.פירוק טבעי על י

שאריות פירות וירקות )לא כולל גרעינים גדולים כדוגמת גרעיני  –פסולת אורגנית ביתית  .2.2

מנגו ואבוקדו(, קפה ותה כולל מסננים, קליפות ביצים, פירורי לחם, מגבת נייר וממחטות 

 נייר.

 להטמנה. במטרה להפחית את כמויות הפסולת המועברות –הפרדה במקור  .2.2

אורגני שכולל את  –מ.מ. שהם החלה להפריד את האשפה הביתית לשני זרמים זרם רטוב 

מכלל האשפה משקלית( וזרם יבש שכולל את כל השאר. האשפה  40%כל שאריות המזון ) כ 

הרטובה נאספת במיכלים ייעודיים בצבע חום ועם פנויה מועברת לאתר  קומפוסטציה 

ת תהליך ביולוגי מבוקר אשר במהלכו הופכת לקומפוסט דלילה בכפר מנחם שם עובר

המשמש לדישון קרקעות חקלאיות. האשפה היבשה נאספת במיכלים ירוקים ועם פינוייה 

 מועברת לאתר חירייה ומשונעת להטמנה בדרום הארץ.

וף מוצרי פסולת אלקטרונית: מחשבים, מדפסות וכד' במחסני סאי – פסולת אלקטרונית .2.2

 המועצה.

מאפשר הפעלת סנקציה חוקית כלפי הציבור שלא  – 2009ר לשהם )מחזור( תשס"ט חוק עז .2.2

 נרתם לתהליך ההפרדה במקור באופן וולנטרי.

 

 תוכן ההוראה .2

 כללי:

פסולת מהווה מפגע בריאותי ואסתטי ולפיכך האגף לאיכות הסביבה במועצה המקומית  .2.1

הנושא מוטמע החל ו. שהם פועל לקידום המודעות של התושבים לנושא המחזור וחשיבות
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מסמך  –בדור הצעיר בגני הילדים ובבתי הספר )ראה הוראת עבודה בנושא חינוך סביבתי 

  (. 1ישים 

סוללות משומשות,  מסוגים שונים:מיון ואיסוף פסולת ל הותקנו מכליםיישוב רחבי הב .2.2

מועדים הפסולת מפונה על ידי קבלנים ב פלסטיק, נייר עיתון, נייר משרדי, קרטונים וגזם.

משפחות בשהם מפרידות את הפסולת האורגנית הביתית באמצעות  100 -כקבועים. כמו כן, 

 .קומפוסטרים

את אתר  ןזיומ בנושא מחזורלתושבים מידע מנהל היח' הסביבתית שמרכז התחום מפרסם  .2.2

 .באופן שוטף רלוונטיים האינטרנט של המועצה בנתונים ופרטים

יהיה כלל היישוב תחת הפרדה במקור. כנכון לנובמבר  2012עד תום שנת הפרדה במקור: 

    מכלל הישוב מבצע תהליך הפרדה במקור. 25%כ  2011

 איסוף סוללות משומשות

 בהתאם לנוהל שגיבשסוללות משומשות מכילות חומרים מסוכנים כדוגמת מתכות כבדות.  .2.2

פרד מיתר נאספות הסוללות בשהם ומועברות בנ( 2)מסמך ישים המשרד להגנת הסביבה 

  הפסולת להטמנה באתר פסולת מסוכנת.

)בתי  משומשות אגף איכות הסביבה בשהם איתר נקודות להצבת מכלים לאיסוף סוללות .2.2

ספר, חנויות, משרדים(. בנקודות אלה הוצבו מכלים שהתקבלו מהמשרד להגנת הסביבה. 

 .תושביםפורסם בקרב הביישוב תהליך איסוף הסוללות 

רכזת ר הודעה לומסלבתי הספר, החנויות והמשרדים באחריות  התמלאות המכליםבעת  .2.2

 בדבר הצורך באיסוף הפסולת. החינוך הסביבתי

הפסולת לא יאוחר משבועיים ממועד קבלת ההודעה.  פינוי מנהל היח' הסביבתית יוודא .2.3

נקודות איסוף( בבניין  6: בבתי ספר )יישובבת ריכוז ונקודמספר כז בחביות בוהפסולת תר

 נקודות איסוף(. 3נקודות איסוף( ובמרכז המסחרי ) 2המקומית ) המועצה

עם התמלאות שלוש הודעה לחברת האיסוף לפינוי החביות  מנהל היח' הסביבתית ימסור .2.3

ימי עבודה ממועד  10. באחריות חברת האיסוף לפנות את החביות בתוך לכל הפחות חביות

 .רעילה תן לאתר טיפול בפסול, ולהעביר את תכולתרכזת החינוך הסביבתיהפנייה של 

 איסוף פלסטיק

ועד להפקת חומר גלם המשמש לייצור של אריזות מזון )מכלים לפירות נמחזור פלסטיק  .2.3

 וירקות(, סיבים שונים )טקסטיל, מעילי פליז, שטיחים( ומוצרים נוספים.

 P.E.Tלאיסוף פלסטיק מסוג צהובים מתקנים  50באמצעות  ביישוב מחזור פלסטיק מתבצע .2.13

 55 -בקבוקי שתייה בלבד )בתוך שנה יוצבו מתקנים נוספים וסה"כ יגיע מספרם ל –

 מתקנים(.
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 רכז. על ידי קבלן ובכל אזור ביישבתבצע בימים קבועים מהמכלים מאיסוף הבקבוקים  .2.11

לטיפול בתקלות וליקויים  קבלןל ויפנה האיסוףל ש מעקב ובקרה פיקוח ותברואה יבצע

    במידה ויתגלו.

בהתאם ל"הוראות הבטיחות למתקן איסוף  בקבוקיםינוכי יציב מתקן לאיסוף מוסד ח .2.12

יתבצע לאחר פניית המוסד ישירות מהמוסד איסוף בקבוקים (. 3לבתי ספר" )מסמך ישים 

  לתאגיד איסוף מכלי משקה.

 איסוף נייר וקרטונים

טונים הקרממהנייר ובשהם נאספים נייר משרדי, נייר עיתון וקרטונים לצרכי מחזור.  .2.12

חומר  כן מהווים הנייר והקרטוןהממוחזרים ניתן לייצר נייר חדש וקרטונים לביצים. כמו 

 גלם בתהליכי שריפה להפקת אנרגיה.

מתקנים ירוקים לאיסוף נייר  33ליד מרכזי חלוקת הדואר פזורים  ברחבי היישוב ובעיקר .2.12

  ליטר(  בבתים משותפים. 360מיכלים ) 150כולל עיתון 

בור )משרדי המועצה, בתי ספר וכד'( הוצבו מתקנים ובהם שקים כחולים במוסדות צי .2.12

 לאיסוף נייר משרדי.

 מכלים לאיסוף קרטונים. 10ברחבי היישוב פזורים  .2.12

 פיקוח רכז. אחת לחודש על ידי חברת איסוףתבצע כל מתקן מאיסוף הנייר והקרטונים מ .2.13

בתקלות וליקויים בהתאם לטיפול  לחברה ויפנה האיסוףמעקב ובקרה של  בצעי ותברואה

 לצורך.

 איסוף גזם

הם הממוחזר גזם שנאסף עובר קיצוץ וניפוי  ומועבר למחזור. השימושים העיקריים בגזם  .2.13

ייצור קומפוסט )בשילוב עם חומרים נוספים כדוגמת חומר אורגני רקבובי, זבלים ובוצות(, 

 חיפוי קרקע וכן רפד לרפתות.

מוציאה גינתו ב צמחייה. תושב הגוזם מרכזית ברח' צורן ממוקמת תחנת איסוף גזם .2.13

. אין להשאיר גזם על כביש או למדרכה בחזית ביתו בהתאם להנחיות הימים והמועדים

  מדרכה.

לטיפול בתקלות  ואלי פנהיהפינוי ובצע מעקב ובקרה של קבלן י פיקוח ותברואהרכז  .2.23

 וליקויים בהתאם לצורך.

 ביישוב הפסולת פינוישינויים במערך של 
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מוצבים במקומות הנגישים לציבור. במידת הצורך, לאור  ריכוז הפסולת השונים מתקני .2.21

יבחן רכז מחזור שתבצע, הלנוכח מיפוי של מתקני  כןו או עובדי מועצה פניות תושבים

 :   פיקוח ותברואה

 הצבת מתקנים נוספים .2.21.1

 גדולים יותרקטנים/הצבת מתקנים  .2.21.2

 ניוד מתקנים קיימים .2.21.2

 ות הפינויהגברה/הפחתה של תדיר .2.21.2

בפני מנהלת אגף איכות הסביבה על שינויים  רכז פיקוח ותברואה ימליץבמידת הצורך  .2.22

 בתדירות הפינוי ותפעל בהתאם להנחיותיה. ואבהצבת המתקנים 

 

 אחריות ביצוע .2

 איכות הסביבהלאגף המנהל  .2.1

 מנהל יח' סביבתית .2.2

 רכז פיקוח ותברואה .2.2

 

 מסמכים ישימים .2

 (5.4.3.10) נושא חינוך סביבתיהוראת עבודה ב – 1מסמך ישים   .2.1

 נוהל לאיסוף סוללות משומשות, המשרד להגנת הסביבה – 2מסמך ישים  .2.2

 הוראת בטיחות למתקן איסוף לבתי ספר – 3מסמך ישים  .2.2

 הנחיות אודות מועדי פוני אשפה וגזם )אתר המועצה( – 4מסמך ישים  .2.2

 המחזור ) אתר המועצה(נקודות פריסת מיכלי מחזור בהתאמה לאישור חוק  – 5מסמך ישים  .2.2

 קמפיין הפרדה במקור שחולק לבתי התושבים -6מסמך ישים   .2.2

 

 נספחים .2

  א.מ.ל .3
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 תפוצה .3

 איכות הסביבהלאגף המנהל  .3.1

 מנהל יחידה סביבתית .3.2

  רכזת החינוך הסביבתי .3.2

 

 מנהל יחידה סביבתיתתפקיד:  מר אמיר תוארכותב ההוראה:  

 איכות הסביבהל האגףמנהלת תפקיד:  חננית וייסגב' מאשר ההוראה: 

 


