
דייר/ת יקר/ה,
 פונים אליכם בקריאה להשתתפות והמשרד להגנת הסביבה, עץבעירעיריית גבעתיים בשיתוף 

והמהפכה מתחילה בפח שלנו! מהפכני לקידום הקיימות בעיר – מיזם פעילה ב

 אם גם אתכם לא מעניין להמשיך להתעלם מהזבל (ישראל עומדת במקום השני בעולם בייצור
 אשפה לנפש!) - עיריית גבעתיים מציעה לך קומפוסטר שדיירי הבניין יוכלו להטמין בו את האשפה

  לפחות40%האורגנית המצטברת מצריכה ימיומית (הסבר בגב הדף), מה שיוביל לצמצום של 
במשקל האשפה המועברת מבניינך להטמנה בנגב!

  קומפוסטרים בשכונת בורוכוב, בליווי ובהדרכה של צוות מתנדבים100במסגרת הפיילוט, יחולקו 
 . במקום להפוך לזיהום במטמנה, שאריותקומפוסטאים מובילים להיות עץבעירשהוכשרו ב

המיטבח יהפכו בחצרך לדשן משובח לשימוש בגינה. יותר שווה, לא?

איך מצטרפים למהפכה?
הקומפוסטר שלכם מחכה באגודה לתרבות הדיור – . מקבלים קומפוסטר מהעירייה: 1

03-572-2286לתיאום איסוף, דברו עם חנה הכט: 

 שלכם. המובילי קומפוסטא ועד הבית יתאם פגישת הדרכה עם ה. מתאמים מסיבת קומפוסט: 2

  במסיבה יחולקו לשכנים פחי הפרדה. מדברים עם השכנים ולומדים יחד איך עושים קומפוסט:3
לבתים  – הזמינו את כל השכנים ובואו למסיבת הקומפוסט!

 מיום ההדרכה, אתם ושכניכם תוכלו להטמין את האשפה האורגנית בקומפוסטר. . מפרידים!4
 את שאר האשפה תוכלו למיין ביתר קלות ולהשליך בפינות המיחזור הפזורות ברחבי השכונה. פינוי

האשפה הכללית יימשך כרגיל.

 שייערך ביום שלישי, בואו לחגוג את המהפכה ולקבל מידע נוסף בהפנינג שכונתי. חוגגים! 5
 . במקום יתקיימו הדגמות24, במרכז קהילתי בית ראשונים, רחוב גורדון 17:00 ביוני משעה 28

.עץבעירופעילויות לילדים ולהורים, היכרות עם הפעילים, עם הקומפוסטרים, עם נציגי העירייה ועם 

 
*** אנא הירשמו לרשימת התפוצה שלנו ותקבלו את כל הפרטים על הפעילות

 וגם מידע על הפרדת אשפה לדואל שלכם***

  אנו לרשותך בכל שאלה, בקשה או הערה.בצידו השני של הדף תמצאו מידע שימושי להמשך הפרויקט. 
 rebeca.shahaf@gmail.comניתן לפנות לרבקה שחף 

hanah@tarbut-hadiur.gov.il 03-5722286לחנה הכט: 
 atarfr@gmail.com 054-7895954או לעתר פרידמן 

  בברכת “עשו קומפוסט – עשו חיים”!!                                                               
                                                                                ראובן בן שחר, ראש העיר

                                                                                רבקה שחף, חברת המועצה ויו"ר האגודה לתרבות הדיור
                                                                                חנה הכט, מנהלת האגודה לתרבות הדיור

עץבעיר                                                                                עתר פרידמן, תמי צרי, 



מידע נוסף ושימושי!

 קומפוסטאים ראשונים מתחיל ברחובות הבאים:100פיילוט 
אחדות העבודה, אלומות, בורוכוב, הפועל הצעיר, חניתה, יצחק, מנרה, סמטת צור, פטאי, 

קרית יוסף, וקרן קיימת לישראל.

מה נכנס לקומפוסטר ומה לא?
פסולת לא אורגנית, לא נכנסת:פסולת אורגנית, נכנסת:

שאריות מזון
קליפות של פירות וירקות

שאריות אוכל מבושל ומאפים
קליפות ביצים

קפה ושקיות תה
נייר טישו

גפרורים וקיסמי עץ
פרחים

שיער וציפורניים

* ללא שאריות מוצרי בשר וחלב בשלב הראשון

קופסאות שימורים*
מגבונים לחים וחיתולים

כל מוצרי הפלסטיק – אריזות ושקיות ניילון
בקבוקי פלסטיק*, זכוכית או מתכת

קרטוני חלב ומיצים
סוללות*

נייר בכמויות גדולות*
טקסטיל*

בדלי סיגריות ומסטיקים

* ניתנים למיחזור ברחבי העיר

מיעוט, מיחדוש, מיחזור – שלושת הממים!

 בטבע אין פסולת וזבל שווה מזון. עוד נדבר על זה במפגשים שלנו. בינתיים נסו לשים לב לאשפה
 שלכם – מאיפה הדברים הגיעו ולאן הם הולכים? האם נוכל להמעיט באשפה? האם נוכל למחדש

או למחזר? אולי הזבל שלנו הוא בעצם משאב?

 בכל שאלה:נונא פנו אליואשמרו דף זה לשימושכם בהמשך, 

 בפח קטן!שינוי גדול


