
 הפרדה במקור
 להפריד פסולת  

 !כל אחד יכול



 ?"הפרדה במקור"מה זה 

 :  לשני פחים ( במקור)=הפרדה של הפסולת במועד היווצרותה 

 ".רטובה"ופח  לפסולת " יבשה"לפסולת פח  

  

 

 

 הפרדה במקור



 ?" רטובה"מהי פסולת 
שאריות  , קליפות של ירקות ופירות: פסולת רטובה היא הפסולת האורגנית

 40%הפסולת האורגנית מהווה . 'וכוקפה , מוצרי חלב, מבושלשל אוכל 

 !מהפסולת שאנו מייצרים ודווקא אותה רוב האנשים כיום לא ממחזרים

,  נייר(: רטובה)פסולת יבשה כוללת את כל מה שאינו פסולת אורגנית 

אריזות של  , חיתולים חד פעמיים, קופסאות שימורים, זכוכית, פלסטיק

 ....מזון וחומרי ניקוי ועוד

 ?יבשהמהי פסולת 



          

 נייר במתקני מחזור  למיחזורצריך להפריד  -נייר         

 למחזוריתמעבירים אנו  -פלסטיק בקבוקי          

 זכוכיתלמכלי איסוף  -זכוכית זכוכית וצנצנות בקבוקי          

 למיכל איסוף קרטוניםיש להשליך  -קרטונים          

 סוללותלמתקן  -סוללות משומשות          

 למתקן מחזור טקסטיל   -טקסטיל משומש          

 למיכל האפור -אלומיניום אריזות          

 הפסולתכל תושב להפריד את על                        

 .מגוון המכלים הפזורים ביישוב בו הוא גרלפי      

   למיחזורנדגיש כי אפשר וצריך להפריד 

 :דברים רבים גם בתוך זרם הפסולת היבשה



 , אם עוצרים רגע לחשוב

 ניתן להפריד ולמחזר מבינים כי 

 !כמעט את כל הפסולת



,  מה קורה עם הפסולת אחרי שאנחנו התושבים
 ?מפרידים אותה

 . או דשן אורגני/מועבר למפעל אשר מפיק ממנו חשמל ו, הפסולת האורגנית -הזרם הרטוב 

 

 

 

 

 

הפסולת  , כאשר מפרידים את הפסולת היבשה למכלים ייעודיים כפי שפרטנו מעלה -היבש הזרם 

כאשר לא מפרידים את הפסולת היבשה היא  (. 'וכוטקסטיל , בקבוקים, נייר)המופרדת מועברת למחזור 

 .  מועברת להטמנה ביחד עם שאר סוגי הפסולת שאינם ברי מחזור



 סרטון אנימציה  

 הפרדת פסולת במקור

 חידון על הסרטון 



 .  ג פסולת"ק 2 -כל תושב במדינת ישראל מייצר בממוצע ביום כ

מיליון   14 -מדינת ישראל מייצרים כל יום ביחד כתושבי 

"  הר פסולת"בשנה אנו מייצרים , ג פסולת כלומר"ק

 !טון מליון 6.9בגודל של 

לבורות ייעודיים באדמה   -להטמנה כל יום " נוסע"הר זה 

 .  שנחפרו לכך במקומות שונים בארץ



 ? מהם היתרונות של הפרדה במקור

 :אם נפריד מהר הפסולת הזה את הפסולת האורגנית הרי ש

 בשטחים פתוחים " חיסכון= "פחות נטמין             

הפרדת הפסולת האורגנית תצמצם את כמויות הפסולת המועברות להטמנה 

 .  ותחסוך בשטחים יקרים

 נחסוך בזיהום אויר ונקבל אוויר נקי יותר

הפסולת האורגנית שמגיעה למטמנות מתפרקת בסביבה נטולת חמצן  

גז חממה המגביר את התחממות כדור  -וגורמת לשחרור של גז מתאן

 .  י הפרדה של הפסולת האורגנית נמנע תהליך זה"ע. הארץ



 ? מהם היתרונות של הפרדה במקור

 :אם נפריד מהר הפסולת הזה את הפסולת האורגנית הרי ש

מאפשרת להפוך את הפסולת האורגנית לחומר גלם שישמש  ההפרדה 

שאריות מזון יכולות להפוך לדשן אורגני משובח וכמו כן : אותנו שוב בעתיד

,  בתהליך הפירוק של הפסולת האורגנית נפלט גז -( ביו גז)לייצור חשמל 

בדרך זו אנו לא משתמשים במשאבים חדשים של כדור . הגז מומר לחשמל

 .הארץ אלא עושים שימוש חוזר במשאבים שכבר קיימים

 גלםנחסוך בחומרי 



 הפרדת פסולת מעודדת אותנו  

 לצריכה נבונה

 .  הפרדה תאפשר לנו להפוך לצרכנים מודעים

אולי נגלה שכל שבוע אנו קונים עגבניות  . רואים מה אנחנו צורכיםאנחנו 

או אולי נגלה שבפח שלנו יש המון שקיות  ? יותר ממה שאנו צורכים

 ? פלסטיק שאנו לא עושים בהם שימוש חוזר

ההפרדה ימריץ אותנו לשנות את הרגלי הצריכה שלנו להרגלי תהליך 

 .צריכה נכונים וירוקים יותר

%7%D99%7%D99%7%D8%A7C%D9%7%D92%7/%D01http://www.env.co.il/
95%7%D90%7%D93%7%D99%7%D95%7%D-AA 

 

 :סרטון בנושא צרכנות נבונה
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 באילו דרכים ניתן להפריד 

 ?אורגניתפסולת 

 :  חוםבהן יש פח ברשויות    

 .להשליך את הפסולת הרטובה לפח החוםיש 

 

 :קומפוסטרבהם אין פח חום ניתן לאמץ ברשויות 

.  או להכין לבד קומפוסטרניתן לקנות . קומפוסטהינו מתקן להכנת  הקומפוסטר 

חלולה מלמטה עם פתח מלמעלה  יש להשתמש בקופסא ? איך מכינים לבד

ופתחי אוורור בצדדים או לחפור בור באדמת הגינה ולהטמין בתוכו את  

 .הפסולת האורגנית הביתית שלנו



דשן אורגני המיוצר משיירי צמחים וחומרים אורגנים שבדרך   הינו קומפוסט

,  קליפות פרות וירקות)כלל מוצאים את דרכם אל פח האשפה כפסולת 

חומרים אלו  (. גזם -ומהגינה, קליפת ביצה, שאריות קפה, שאריות מזון

שבסופו מתקבל חומר המכיל תרכובות  , עוברים תהליך פרוק ביולוגי

הינה דרך מעשית וזולה  קומפוסטיצור . אורגניות בשלבי פירוק שונים

למחזר פסולת אורגנית שמקורה במטבח ולהפוך אותה לדשן  אורגני עשיר  

 .ומשובח

 ?קומפוסטמהו 



 .בגינה במקום מוצל ונוח לגישה  הקומפוסטרלהעמיד את יש . 1

 רצוי להניח שיכבה של גזם גס ועלים יבשים הקומפוסטרבתחתית .  2

מעל הגזם יש להניח לסירוגין פסולת אורגנית רטובה ומעליה גזם ועלים  .  3

 .מדי שבוע בקומפוסטררצוי לערבב את החומר . יבשים

 ?קומפוסטכיצד מכינים 



 ?בקומפוסטרמה שמים 

 :מותר
 פירות

 ירקות

 (  מעט)לחם 

 דגנים, אורז

 קטניות

 אטריות

 קליפות

 ביצים 

 קפה

 תה

 טישו

 ענפים גזומים

 עלי שלכת

 דשא קצוץ

 גזם ונסורת

 :אסור
 בשר

 דגים

 עצמות

 שומן

 וחתוליםכלבים הפרשות 

 פגרי חיות

 מתכות

 פלסטיק

 זכוכית  

 סוללות



  הקומפוסטיתרונות השימוש בתהליך ייצור 

 :ביתי בקומפוסטרידי שימוש על 

 .מפחית את הצורך להשתמש בדשנים כימים. 1

 מעשיר את הקרקע. 2

 .מספק דשן לכל צמחי הגן והבית. 3

 .מפחית את כמות האשפה הנזרקת לפח. 4



 : ועכשיו

 "עולים ויורדים למען הסביבה"למשחק 

 :מצורף קישור למשחק המכיל

 הוראות משחק•

 כרטיסיות עם שאלות 25•

 לוח משחק•

 דף תשובות•

 

 08-851956יבנה  -צוות החינוך של איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל –לפרטים נוספים 

          


