 06יולי 2017
לכבוד :מזכירות המושבים,
בהמשך למהפכת הפסולת במושבי המועצה והחוק להסדרת הטיפול באריזות  ,בשעה טובה מצטרפת השקית
הכתומה גם למשפחת זרמי המיחזור בישובי מועצה אזורית לב-השרון.
למעשה ,בזכות הצטרפותה של השקית הכתומה עבור פסולת האריזות ,יוכלו התושבים למחזר כמעט הכול ובעיקר
יהיה לכולם נגיש ונוח .תושב המפריד פסולת יכול לצמצם את הפח אשפה הביתי שלו (המושלך לפח הירוק) כמעט
לאפס פסולת המיועדת להטמנה ולהירתם לשמירה על סביבה נקיה יותר עבור משפחתו והדורות הבאים.
לפני כשנה החלה מועצה אזורית לב השרון בפיילוט לבחינת וייעול שיטת איסוף פסולת האריזות והמושב שלכם לקח
חלק בפיילוט זה .השתתפו  7יישובים בהם נבחנו  3דרכי פינוי שונות:
 . 1חלוקת שקיות כתומות לכל בית והוצאתן אחת לשבוע ,ביום קבוע  ,לאיסוף פסולת האריזות.
 .2פח כתום לכל  2בתים לאיסוף פסולת האריזות.
 .3פח כתום בקרנות רחוב לאיסוף פסולת האריזות.
לאחר בחינת השיטות השונות ,בחינת תכולת הפחים ,כמויות פסולת אריזות מכל מושב ,תפיסה מרחבית של פחים
לעומת שקיות הוחלט כי שיטת השקיות לכל בית והצבה של פחים כתומים בודדים במרכז המיחזור היא החלופה
הנכונה והמתאימה ביותר עבורנו .הפחים הבודדים מיועדים למקרים ייחודיים בהם משפחה למשל יצאה לנופש על יום
הפינוי או חלילה מקרה חירום אשר לא אפשר הוצאה של שקית בזמן .את השקית יש להוציא עד השעה 08:00
בבוקר בלבד אל מחוץ לשטח הבית במקום נראה לעין מהרחוב ,עדיף תלוי בגובה על גדר או עץ בקדמת הבית.
בימים אלה נאספים הפחים הגדולים מרחבי המושב על ידי משאית של הקבלן.
הוחלט לדאוג לערכת שקיות לאיסוף הפסולת לכל התושבים במושבי הפיילוט שתחולק במזכירות המושב החל
מה 11.6 -בתיאום עימם .הערכה כוללת עלון הסברה ושקית גופיה גדולות ,חזקות ועמידות להוצאת פסולת.
במהלך חודש יוני נכנס קבלן פינוי חדש אשר במקביל לומד את השטח ,הרחובות והסמטאות של לב השרון.
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שיתוף פעולה יוודא הצלחה,
ציון דוד ורווי דפני ,היחידה לאיכות הסביבה במועצה

