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.אשפהטוחן –המוצע פתרון ה

 בבתיםלפסולת אורגניתטוחנים התקנת  .

 התושביםבמקור בכיור הפרדת פסולת  .

"הביובהרסק האורגני הנקי במערכת " שינוע.

 ולאנרגיהלקומפוסטהעירוני ש"במטטיפול אקולוגי  .



. ההיגיון הכלכלי

 בעירהתקציב של החיסכון כדי לממן את שיפור הטיפול קבלת  .

 למודל הפחתההתקנת הטוחנים בעלות מסובסדת כנגד החיסכון בהתאם*.

 רכישהמרוכזת תפחית עלויות קניה  .

 (.מכון טיהור שפכים)טיפול קצה מסודר ומבוקר במתקן עירוני

. הפחתה בעלויות טיפול הפסולת של העיר= הפחתה בכמות הפסולת *



. הטיפול בפסולת כיום

(.הזרמיםכלל )טון פסולת מדי שנה 50,000-נאספים כ, בעיר כפר סבא

 ח"מלש30-בכבפסולת מוערך שנתי התקציב לטיפול  .

 העלות הכספית בטיפול בפסולת עירונית עולה, שנהמדי .

 (.פחות זיהום אוויר, ברחובמשאיות פחות )מקטע האיסוף התהליך החדש יחסוך את



?איך זה עובד, טכנית

 לכיורהתקנה פשוטה מתחת  .

 הכיורמתחבר לפתח הניקוז של.

(. קידוח)ממקמים כפתור הפעלה בסמוך לכיור

 כיור ותיקוני נגרותהרחבת , התקנת שקע חשמלנדרשת במקרים חריגים  .



.סקירת המצב בעולם

 מהבתים בישראל1%-מטוחן אשפה נמצא בפחות.

מהבתים50%-בכנמצא טוחן אשפה , ב"בארה.

 והשאר זניח3%-בכבקנדה , 6%-בכבבריטניה .

באריזונהמחייבת קיימת רגולציה , ב"בארה  .

הציבורחינוך הרשות  מעודדת שימוש בטוחן אשפה באמצעות , בשוודיה.

האשפהאת טוחני הרשויות מסבסדות , בבריטניה  .



"  ?מטרים לפח200שלושה מטרים לכיור או "



SINK YOUR WASTE !



?מה זה אומר השתתפות בפרויקט

30/4-סגירת רישום מועמדות להגרלה.

5/5-בחירת הבניין שעלה בגורל.

12/5- האשפהמדידה של חדרי תחילת  .

9/6- האשפה ואיסוף הפסולת מכל דירהחדר נעילת  .

7/7- האשפה בבניין הזוכהטוחני התקנת  .

15/8- אשפהחדר " פתיחת"מדידה וסיום.



.העלות לתושב

 (.2,000₪-כבמקום )₪ 190בגובה עלות מסובסדת

(.שנתי)בצריכת המים 1%-גידול של כ

 בשנה₪ 2-כ, וולט40צריכת חשמל כמו של מנורת ליבון.

"בכיוריותר זמן בטיפול בפסולת שלו " קצת .

 לכיורמצריך שטח מתחת.

 אסטתיהפעלה באזור השיש באופן קידוח כפתור  .

נגרותאו תיקון /צריך להתקין שקע חשמל ו-במידה ואין התאמה.



?בסיום הפיילוטמה קורה 

29/8ל תציג את תוצאות הפיילוט לגורמים רלוונטיים בעירייה"חכ.

 הדריםשכונת בכל מקיף נקיים פיילוט אז , כצפויוהתוצאות יהיו במידה  .

 כלל עירוניבפרויקט נצא , תוצאות הפיילוט המקיף והתאמות הדרישותלאחר ניתוח  .



.ניסיון מהעולם, השפכיםהשלכות על 

 מלאהאין השפעה מהותית על השפכים גם בפריסה עירונית  .

 שנתייםדירות במשך 1,060עירונית מקיפה של בדיקה , 1995ניו יורק.

כשנהדירות במשך 240בדיקה עירונית מקיפה של , 2010הליפקס.

עירוניומחקר בדיקה , 2007וורסטשיר  .

פחמיתרגל מצאה טביעת בהשוואת שיטות טיפול , 2003ב "ויסקונסין ארה-אוניברסיטת מדיסון

.לרשויותיותר נמוך ומחיר תנועה פחות עומסי , אוויר תחבורתיפחות זיהום , פחות גזי חממה, נמוכה יותר

 .



!תודה

בסימן , חג שמח
, של התחדשות

.אושר ושלווה


