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  (מודיעין מכבים רעות): 2011שנת מיחזור ל סיכום נתוני

). 2010בלבד בשנת  26.18% -לעומת כמכלל הפסולת הביתית בעיר ( 30.42% -מוחזרה כבשנה זו 
   בלבד. 8.4% -פסולת המיוצרות בעיר גדלו בכהכאשר במקביל כמויות 

מכלל הפסולת)  20.5% -(כטון גזם  7348 -המרכיב המרכזי שנשלח למיחזור הוא הגזם הביתי. כ
   .נשלחו למיחזור בשנה החולפת

עלייה משמעותית בכמויות המיחזור נרשמה כמעט בכל מרכיבי הפסולת (ראה טבלה), אך העלייה 
הפרידו תושבי העיר, שהשתתפו  2011המשמעותית ביותר נרשמה בתחום הפסולת הרטובה. בשנת 

. הפסולת )2010טון בלבד בשנת  3 -לעומת כ(טון אשפה רטובה  258-בפרויקט ההפרדה במקור, כ
  הרטובה נשלחה למיחזור על ידי הפיכתה לקומפוסט במקום להיקבר באדמה.

  :2010להלן מרכיבי הפסולת האחרים שנשלחו למיחזור והשוואה לכמויות שנאספו בשנת 

כמות   מרכיב
נאספת 

 (טון) 2010

כמות 
נאספת 

 (טון) 2011

 (%)שינוי   (טון) שינוי

 43.7 490.98 1,615.28 1,124.30 נייר

 55.5 458.26 1283.756 825.5 קרטון

 2.7 2.62 99.28 96.66 חומרים פלסטיים

 32.8 1.72 6.97 5.25 חומרי מתכת

 8520.7 255.62 258.62 3 חומר אורגני רקבובי לקומפוסט

 252.2 59.92 83.68 23.76 טכסטיל

 5.3- 10.02- 178.855 188.87 אחר (זכוכית, שמן טיגון)

 25.2 1,477.23 7,348.18 5,870.95 גזם למיחזור

 8.4 1,931.24 24,870.19 22,938.95 פסולת להטמנה

כפי שניתן לראות חלה בשנה האחרונה עלייה משמעותית גם באיסוף נייר וקרטון למיחזור, 
  בכמויות הגזם, ובאיסוף הטקסטיל.

יסוף פלסטיק ועל מיקום מחדש של כלובים ישנים בימים אלו אנו שוקדים על הוספת כלובים לא
כך שישרתו אוכלוסייה גדולה יותר. אנו מקווים כי את תוצאות המהלך נוכל לראות בשנה 

  הקרובה
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 כמות מרכיבי המיחזור (טון)


