אפס פסולת

מתיאוריה למעשה
טיפים והנחיות לחיי היומיום
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הידעת?

אז מה הפתרון?

כל תושב כפר-סבא מייצר מדי יום
כמעט  2קילו פסולת,
שהם  700קילו בשנה,
שהם  75אלף טון פסולת שנתית
שנשלחת להטמנה באדמה  -רק מהעיר שלנו!!!

מנסים לצמצם את כמויות הפסולת שאנחנו מייצרים בכל דרך אפשרית! מאמצים
את גישת "אפס פסולת" ומיישרים קו עם ערים מובילות בעולם!

כולנו רגילים לפתוח את הפח הירוק בבוקר ולראות שהוא ריק ,מה שגורם לנו
להאמין שהפסולת נעלמה .שקרה "קסם" .אנחנו לא עוצרים לרגע לחשוב על איפה
הזבל שלנו ,לאן הוא הולך ומה ההשלכות שלו .אמנם ,בזכות מהפיכת המחזור,
חלק מן הפסולת שאנו מייצרים הולכת לשימוש חדש ועדיין -רוב הפסולת נשלחת
בכל יום כל הדרך לערבה לאתר ההטמנה "אפעה" ,שם היא נקברת באדמה למשך
מאות ואלפי שנים וגורמת נזקים עצומים.
סוגיה נוספת ולא פחות מעניינת היא  -כמה זה עולה לנו?? האם עצרתם פעם
לחשוב על זה? אז הנה עובדה מדהימה  -העיר כפר סבא מוציאה  50מיליון ₪
בשנה (כן ,כן!!) רק על טיפול והטמנה של פסולת! מדובר על חצי מתקציב התפעול
של העירייה כולה! כסף שיכול היה להיות מושקע בתרבות ,חינוך ,ספורט ,רווחה
ועוד .כסף ,שהולך במלוא מובן המילה  -ישירות לפח .לא חבל?

כשאומרים "אפס פסולת" מתכוונים לשינוי תפיסתי והתנהגותי ,שמטרתו להגיע
למצב בו אנו מייצרים פחות פסולת מלכתחילה .המטרה היא בעצם שינוי של אורח
החיים של כולנו ,מכזה שלא עוצר לחשוב על הדברים -לכזה שלוקח אחריות!
המשמעות היא לצרוך חכם יותר ,לחשוב רגע לפני שמושיטים יד למוצר בחנות,
לעצור שנייה לפני שזורקים לפח ,להשתמש שוב במה שניתן ,לתקן דברים במקום
להחליפם אוטומטית במוצר חדש וכמובן -להמשיך למחזר! כל "פסולת" כזו היא
משאב שלקחנו מהטבע ,מכדור הארץ ושלא ישוב לשם לעולם .מיותר לציין שאין
לנו אינסוף משאבים ויש לנו רק כדור אחד...
השינוי מגיע מכולנו ביחד .משיתוף פעולה מוצלח בין התושבים לרשות .מהרצון
לחזור לחיים טובים יותר ,בריאים יותר ,טבעיים יותר .מהרצון לייצר סביבה ירוקה,
יפה וטובה יותר לילדינו .מהרצון לחסוך כסף ,לתרום לאחר ,להיות חלק ממשהו
גדול ולהוביל את השינוי בישראל!
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אבל איך עושים את זה?

כדי שיהיה לכולנו קל יותר ,ריכזנו עבורכם כמה טיפים קטנים ופשוטים.
בחרו לכם את אלו שמתאים לכם לנסות ,אלו שמשתלבים לכם טוב ביום יום

לא תאמינו כמה בקלות...
כל מה שצריך לעשות הוא ללכת בעקבות  5העקרונות הבאים:
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הימנעו מקניית מה שאתם לא צריכים כלומר,
חישבו פעמיים לפני הושטת היד למדף .האם אתם
באמת צריכים את זה?

REFUSE

השתמשו שוב אפשר להשתמש שוב בכל כך
הרבה דברים  -במקום שילכו לפח .היו יצירתיים,
נצלו שוב כל מה שניתן.

REUSE

הפחיתו בצריכת מה שאתם כן חייבים ברור שכולנו
צריכים לקנות דברים .אבל כמה? חשבו את
הכמויות שלכם .קנו בדיוק מה שאתם זקוקים לו.

REDUCE

הקפידו למחזר כל דבר שלא ניתן להשתמש בו שוב
בואו לא נשכח למחזר! בסופו של דבר ,כמעט שום
דבר לא צריך להגיע לפח הירוק .עצרו שניה .חשבו
לאן ניתן להשליך את המוצר כך שיזכה לחיים חדשים.

REPAIR

הפרידו את הפסולת האורגנית לפח החום אוכל לא זורקים
לפח! השתדלו לקנות אותו בדיוק בכמות הרצויה ,לפי
כמה שתאכלו ותצטרכו .גם כשאתם זורקים שאריות מזוןRECYCLE ,
הקפידו להפריד ולהשליכן לפח החום (האורגני) ויחד ,נהפוך
את שאריות המזון שלנו לקומפוסט (דשן) או לאנרגיה.

שימו לב עד כמה אימוץ אורח חיים של "אפס
פסולת" חוסך לכם כסף ותורם לבריאותכם!!!!

קניות מזון ובכלל
קחו אתכם תיקים
רב פעמיים או
שקיות בד לסופר
או לחנויות והימנעו
עד כמה שאפשר
מלקיחת שקיות ניילון.
כשמציעים לכם
שקית -פשוט סרבו
מי הברז בכפר סבא
מצוינים! שתו מי
ברז והשתדלו שלא
לקנות בקבוקי שתיה
מפלסטיק

לכל אותם הדברים
שניתן לקנות לפי משקל
(גבינות ,בשר ,זיתים,
סלטים ,קטניות וכו')
הביאו אתכם צנצנות רב
פעמיות ומלאו אותן
בכל פעם מחדש

לכו לקניות רק עם
רשימה! קנו רק את
מה שבאמת חסר.
אל תתפתו למבצעים
שלא נחוצים לכם

הפסיקו לקנות כלים
חד פעמיים מכל
סוג .לטיול ,פיקניק,
יומולדת או כל ארוחה
משתמשים בכלים רב
פעמיים!

קנו מוצרים באריזות
גדולות וחסכוניות -
משמעות הדבר היא
אריזה אחת גדולה
במקום המון קטנות.
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מטבח ומזון

ניקיון הבית וכביסה

 .1במקום לכסות כלים עם אוכל במקרר באמצעות ניילון נצמד או נייר אלומיניום  -שמרו
את האוכל בכלי זכוכית או פלסטיק עם מכסים

 .1במקום נייר סופג ומטליות לחות  -קנו מגבות וסמרטוטים רב פעמיים ,או טוב מכך-
הכינו אותם לבד בבית מבגדים ישנים (שתחתכו ותגזרו)
 .2נקו את הבית עם חומר הקסמים  -חומץ לבן  5אחוז! חומץ מנקה ומחטא הכל וגם
מסיר אבנית מצוין .קחו שפריצר ישן ,מלאו אותו עד החצי במים וחצי נוסף בחומץ לבן
והוסיפו כמה טיפות שמן אתרי עם ריח שאתם אוהבים
 .3החליפו את המרכך בחומץ לבן  5%הכביסה תצא רכה ונטולת ריח! (למי שמתקשה
לוותר על הריח ,ניתן לטפטף לתוך החומץ כמה טיפות של שמן אתרי בריח שאתם
אוהבים)

 .2למדו להכין לבד בבית דברים טובים וטעימים כמו רוטב לסלט ,חומוס ,טחינה ,ריבה,
עוגיות ,רוטב עגבניות וכו
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 .3הציבו פח או מיכל נוסף במטבח ,אליו תשליכו את הפסולת האורגנית (ומשם בשקית
קשורה היטב השליכו לפח החום)
 .4במקום לזרוק שאריות מזון ,המציאו מתכונים מיוחדים וטעימים .לדוגמא ,השתמשו
בשאריות עוגה כדי להכין כדורי שוקולד ,בשאריות ירקות מבושלים כדי להכין פשטידה,
בעגבניות ופלפלים "עייפים" כדי להכין שקשוקה ועוד
 .5לבעלי המרפסות או החצרות -הציבו קומפוסטר לשאריות המזון וצרו לעצמכם על
הדרך דשן משובח לעציצים ולגינה
 .6השתמשו פעמים נוספות בכל כלי או אריזת מזון שניתן לנצל (למשל תבנית קרטון
שניתן לאפות בה שוב וכו)

ילדים ותינוקות
 .1במקום לשלוח את הילדים לגן ולבית הספר עם סנדוויץ' עטוף בנייר או בתוך שקית-
הכניסו את האוכל לקופסאות רב פעמיות
 .2במקום לקנות לילדים בגדים וצעצועים חדשים  -שלחו לתיקון או לתפירה ,קנו יד
שניה ,העבירו הלאה את מה שאינכם צריכים עוד ,עשו החלפות ,העבירו בין חברים
ומשפחה -לכולם יש הכל!
 .3נסו לעבור עם התינוק (לפחות לחלק מהזמן) לחיתולים רב-פעמיים .אלה ,חוסכים
כסף רב בכל חודש וגם בריאים ,טבעיים ונעימים יותר לתינוק
 .4במקום מגבונים חד פעמיים -שטפו את התינוק במים וסבון
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אמבטיה ומוצרי היגיינה וקוסמטיקה

ארון הבגדים

 .1השתמשו בסכיני גילוח רב פעמיים.
 .3השתדלו להחזיק בקבוקי זכוכית של שמפו ,מרכך וסבון (או בקבוקי פלסטיק ישנים
שנשארו לכם) ,ובכל פעם שקונים חדש -קנו במיכלים גדולים וחסכוניים ומלאו את
הבקבוקים הריקים.
 .4לפנים ,לגוף ולשיער -קנו סבון ושמפו מוצק טבעי ,שמגיע במשקל וללא אריזה .גם
חבילת סבונים מוצקים עטופים בנייר עדיפה על הבקבוקים הרגילים .לא תאמינו כמה
זמן זה מחזיק....
 .5הדאודורנט המושלם -סודה לשתיה! מורחים על יבש או עם טיפה מים -ואין ריח! אם
בכל זאת מתחשק לכם משהו ריחני  -ניתן להכין לבד בבית דאודורנט מצוין על בסיס
שמן קוקוס (יש המון מתכונים באינטרנט).
 .6נסו להפחית בצריכת קוסמטיקה ואיפור -הרוב לא עובד וגם ככה אנחנו הכי יפים טבעיים.
 .7נשים  -במקום מוצרי היגיינה נשיים (תחבושות וטמפונים) -נסו את הגביעונית ותחבושות
רב-פעמיות.

 .1עשו סינון בארון .את כל מה שאתם לא לובשים תרמו לנזקקים ,העבירו לחברים או
הביאו לחנויות יד שניה (וכך תוכלו לקנות בהן בגדים בתמורה)
 .2קנו בגדים בחנויות ושווקי יד שניה הדברים הכי שווים שלאף אחד אין -נמצאים שם!
 .3במקום לזרוק בגד קטן ,קרוע או מוכתם שלחו לתיקון או "מחדשו" אותו (הפכו אותו
למשהו אחר ,כמו צעיף ,כפפות או תיק צד).
 .4המנעו מקניות אימפולסיביות ונסו לקנות בגדים פחות פעמים בשנה
 .5אם אתם קונים חדש בואו ממוקדי מטרה וצאו מהחנות עם מינימום שקיות וקופסאות.
הביאו אתכם תיק בד או הכי פשוט -הכניסו לתיק
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ומה עם כל הפסולת שבכל זאת ייצרנו?
הקפידו למחזר את כל מה שנשאר .שימו לב שאתם זורקים את הפסולת לפח הנכון ובואו נעניק יחד חיים חדשים לזבל שלנו!
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מהפח למהפך

מהפח למהפך!
מסלולי הפסולת הנשלחת למיחזור והפיכתם למוצר חדש בסוף התהליך

לאן זה מגיע?
ממיכלי האצירה ע"י חברת ק.מ.מ
אל מפעלים לכבישה והפיכה לחבילות דחוסות
חלק מן החבילות ממוחזרות בארץ לקרטון חדש וחלק מיוצאות
לארצות אחרות ,לשימושים שונים )כגון בניית קירות גבס(

מהפח למהפך
12

פסולת אלקטרונית

לאן זה מגיע?
ממיכלי האצירה ע"י חברת אולטרייד
אל מפעל בברקן שם כל המוצרים נגרסים וכל סוגי המתכות
ממויינות על ידי מכונות )ברזל ,אלומיניום וכו(
מיכלי המתכות עם חומר הגלם הגרוס נמכרים לשימוש חוזר

קרטוניות

מפעל למיחזור
קרטון
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מהפח למהפך
מפעל למיחזור
אלקטרוניקה

נייר  -בפח הכחול /תפוזית
נייר

לאן זה מגיע?
ממיכלי האצירה בעיר ע"י חברת ק.מ.מ
אל מפעלים בראשל"צ ובניצני עוז ,שם עובר מיון וכבישה והופך
לחבילות דחוסות
חלקן מיוצאות למיחזור בחו"ל וחלק נמכרות בארץ והופכות לנייר
ממוחזר חדש

מפעל
למיחזור נייר

מהפח למהפך
מיחזורית בקבוקים

לאן זה מגיע?
מכלובי הבקבוקים של תאגיד המחזור אל"ה ע"י אביב תעשיות מיחזור
בע"מ אל אתר איסוף במודיעין,
שם עוברים הבקבוקים תהליך כבישה
משם נשלחות החבילות הדחוסות למפעל בנאות חובב ,שם עוברים הבק
בוקים ניקוי ומיון לפי צבעים
הבקבוקים המופרדים ,נגרסים לפתיתים ונמכרים למפעלים בארץ ובחו"ל
לייצור סלסלות פרי שקופות ,מגשיות למזון כמו גבינות ונקניקים ועוד.

מהפח למהפך
פסולת יבשה -בפח הירוק
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אל“ה
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פסולת יבשה

לאן זה מגיע?
מהפחים בעיר
אל תחנת המעבר "שרונים" של חברת מפעת
כל מה שניתן לשלוח למיחזור -מחולץ
מה שלא ניתן למחזר נשלח לערבה לאתר ההטמנה "אפעה",
שם נקבר באדמה למשך מאות שנים

אתר
הטמנה

מהפח למהפך
פסולת אורגנית  -בפח החום

לאן זה מגיע?
מהפחים בעיר ,באמצעות משאית ייחודית
אל תחנת המעבר "שרונים"של חברת מפעת
אל אתר טובלן שבצפון בקעת הירדן ,שם הופך לקומפוסט )דשן(

אורגני

אתר לייצור
קומפוסט

מהפח למהפך
זכוכית
זכוכית

לאן זה מגיע?
ממיכלי האצירה ע"י תאגיד ת.מ.י.ר
אל מפעל של תאגיד המיחזור אל"ה בקרית אתא
הבקבוקים והכלים עוברים ניקוי והפרדה מחומרים שאינם זכוכית
מיוצאים למפעל מחזור באירופה לייצור זכוכית חדשה

מהפח למהפך
טקסטיל
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לאן זה מגיע?
ממיכלי האצירה ומן העמותות על ידי חברת רוזניר
אל מפעל בברקן -בגדים במצב טוב נשלחים לנזקקים
בגדים שאינם במצב טוב מיוצאים לחו"ל למיחזור )ונעשים מהם שטיחים,
ריפוד לרכב ,חומרי בידוד וכו(
או נחתכים ונמכרים בארץ כמטליות לניקוי

אל“ה
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שימוש
חוזר

מהפח למהפך
סוללות ונורות

לאן זה מגיע?
ממכלי האצירה ע"י חברת אולטרייד
אל חברות המאושרות לטיפול בחומרים מסוכנים
נגרס ומטופל במקום מבוקר ומאושר

מפעל למיחזור
אלקטרוניקה

