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 פיילוט : טוחני אשפה כפתרון הפרדה במקור פסולת אורגנית -קדם
 

 :שהתקבלו באתר, בפייסבוק וקבוצות המדיה שאלות ותשובות מכנס תושבים ופניות תושבים
 

 תשובה שאלה  
   
הצנרת מסוגלת לקלוט את האם  1

 25האשפה של כל הדיירים? למשל 
 דיירים?

מאחר  לא צפויות להיות בעיות עם תשתית הבניין,
ותשתית השפכים של הבניין, מיועדת לקליטת 

שפכי שירותים שהם בעומסים גבוהים הרבה יותר 
 )מטליות, מגבונים, תחבושות וכו(  

   
. הטוחן בנוי בצורה  טוחן אשפה מונע סתימות לא, סתימה בצנרת?זה לא גורם להאם  2

כזאת שיש רשת דקה עם גדלי חור של כחצי מ"מ 
)הרבה יותר קטן מאשר פתחי הניקוי הקיימים 
בכיור היום( אשר מונעת מגדלי חלקיק גדולים 

יותר לעבור ואשר הטוחן מרסק את שאריות המזון 
 לגודל קטן מכך. 

   
 ע"י היבואן הרשמי. אחראיות יצרן שנים 4 מה האחריות על המכשיר? 3
   
אין דמי אחזקה, אבל יש עלויות הפעלה כמו כל  ישנם דמי אחזקה? מה זה אומר? 4

 מכשיר אחר כמו המקרר , מכונת כביסה והתנור. 
   
צריכת המים תגדל מעט בשימוש בטוחן האשפה  מה לגבי צריכת המים? 5

 1%הערכה לפי הניסיון בארה"ב שהיא תגדל ב –
   
השטח הוא מתחת לכיור , מעט יותר מאשר  לוקח בכיור?הטוחן כמה שטח  6

ס"מ  20 –ס"מ גובה  40הסיפון . גודל נדרש 
 רוחב )קוטר( 

   
אשר מגן על לטוחן האשפה יש מפסק עומס  נופל סכו"ם? אםמה קורה  7

פץ אשר אליו חכאשר נכנס  -הטוחן ועל המשתמש
הוא לא אורגני מפסק העומס קופץ ויש להוציא את 

  החפץ , להרים את המפסק ולהפעיל שוב 
   
בדגם הבסיסי מומלץ שלא להכניס מזון עם סיבים  מה קורה עם סיבים? 8

 כמו תירס/ בננה / ארטישוק 
   
מה לא מכניסים מבחינת חומרים  9

 אורגנים? בדומה לביצים ובצל..
 יחד עם ההתקנה.  הדרכה מלאה בנושא זה תינתן

   
ץ מדובר בדגם הנפו INSINKERATOR model 56 , איזה דגם מקבלים? 10

 .בארה"ב
   

, בהתקשרות ישירה למול ניתן יהיה לשדרג במידה ונרצה דגם משודרג יותר? 11
 המתקין. 

   
ח וכמה כשל הפיילוט בסיסי הדגם ב 12

 סוס?
 .כ"ס 0.55
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האמינות של המכשירים גבוהה, כמו כל מוצר  כמו כל מכשיר יש בלאי? שבר?  13
 מקרר , תנור, מדיח וכו'. –חשמל ביתי 

   
המתקינים הם עובדים של היבואן וניתנת  מה קורה אם בזמן ההתקנה נגרם נזק? 14

למרות זאת המתקין של היבואן  -אחראיות מלאה
פני עשוי בסוגי כיורים מסויימים להתריע ל

ההתקנה ולעדכן שהסיכון לנזק גבוה ולא ניתן 
 להתקין. 

   
 אחד  בנייןבשלב הראשון )עכשיו( אנחנו בוחרים  בוחרים? בנייניםכמה  15

, בשלב הבא )במידה ויאושר( נבדוק חוד' 3למשך 
בניינים  80-את הפתרון ברחבי השכונה על כ

 . כל העירבולאחר מכן 
   

מה אם אין לנו  מעוניין?מה אם דייר לא  16
 מהדיירים? 100%הסכמה של 

של הדיירים  הסכמה 100%נדרשת בשלב זה 
ובעלי הזכות בדירה )הבעלים( בשלבים הבאים 

 לא תהיה מגבלה שכזאת. 
   

איך מתמודדים עם מעשי קונדס של  17
 ילדים?

עם זאת העמידות  –מדובר במכשיר חשמלי עמיד 
שלו היא כמו העמידות של המקרר / התנור/ 

מבחינה המדיח וכל מוצר חשמל אחר במטבח. 
יש כפתור הפעלה  -בטיחותית מאוד בטיחותי

נפרד ע"ג השיש, יש מפסק עומס ויש עומק 
משמעותי כך שלא ניתן להגיע לפטישים באופן 

 מקרי.
   

 פחטוחן האשפה מיתר את ההאם  18
 ?במטבח 

)שאריות  רק פסולת אורגניתטוחן האשפה טוחן 
מזון, ירקות , בישולים וכו'( לכן הוא רק מפחית 

שאר הפח הוא אריזות שאנחנו  –בחצי את הפח 
 ממליצים להשליך למתקני המיחזור. 

   
–כשיורד גשם יש לנו הצפות בשכונה  19

 יקרה עכשיו עם העומס של הטוחנים? 
נפרדת ממערכת מערכת הניקוז היא מערכת 

השפכים )ביוב(, הניקוז זורם לנחלים והביוב 
 למתקן טיפול בשפכים.

   
אני לא אם את הטוחן האם ניתן לפרק  20

 ?בו לא מעוניין
עם זאת יש לזכור שיש  .ניתן לפרקמבחינה טכנית 

את החור שנעשה לטובת כפתור ההפעלה 
ולעתים יש הרחבת כיור / תיקוני נגרות. מבחינת 

יה, מאחר ואנחנו מסבסדים את המכשיר העירי
 5אנחנו מצפים שהתושבים ישתמשו בו לפחות 

 שנים.
   

בחדר האשפה שלנו יש שלושה פחים  21
מדוע אתם  -ירוקים ורק אחד חום

אומרים שטוחן האשפה יפחית חצי 
 אשפה? איך?מכמות ה

בערך חצי מהפסולת העירונית בארץ היא פסולת 
אורגאנית, לצערנו לא כולם בעיר מפרידים בעזרת 
הפח החום ולכן מה שאתם רואים בחדר האשפה 

מה שזה  -שיש רק פח חום אחד ושלושה ירוקים
אומר זה שבפחים הירוקים יש לנו המון פסולת 

 אורגאנית. 
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 מוכנותבישראל  מערכות הביוב האם  22
 35%לקבל את כל האשפה האורגנית? 

 יותר זה לא סביר

הפיילוט והפרויקט מתמקדים במערכות הביוב 
סבא, לא בדקנו מה -ומתקן הטיפול שיש לנו בכפר

קורה בערים אחרות אבל כאן בעיר אנחנו עובדים 
 באופן צמוד והדרגתי עם תאגיד הביוב העירוני.

   
האם מתקן טיפול בשפכים העירוני  23

 יעמוד בפסולת האורגנית מהטוחנים?
הפרוייקט מחולק למספר שלבים כאשר מטרת 

את יכולת לבדוק כרגע )בניין אחד( היא הפיילוט 
עם בפיילוט שכונתי בהמשך ישולב ורק פחתה, הה

. מדובר למדוד את העומס בשפכים מערכת הביוב
הערכות  בכלל הארץ, לא  רק בכפר סבא

בגידול לעמוד מט"ש מסוגל המקצועיות הן שה
ם אורגניבעומס .  המט"ש הופך את החומרים ה

ועוברים  מחולציםכל המוצקים . ולחשמל גז-לביו
  !קומפוסט אמיתי . לקומפוסט

   
אם גם ככה עושים קומפוסט אז למה לא  24

 להמשיך להפריד בפח החום?
אנחנו לא מתכוונים לבטל את הפח החום, הפתרון 

אשר היתרון שלו הזה הוא בנוסף לפח החום כ
מופרדת בטוחן הפסולת האורגנית הוא בכך ש

. ויש קרטון ונייראריזות ,הדברים האחרים כגון מ
את הנוחות שאנחנו מקווים שתרחיב את המיחזור 

 ע"י התושבים. 
   

טוחן אשפה אין ריח שמשתמשים בברגע להיפך,  עכברושים/חרקים?שמעתי שזה מושך  25
, זה מוצר הייגני וזבוביםבחדר אשפה ולא חרקים 

 -מאוד )החרקים והאחרים מחפשים שאריות מזון
ברגע שמשתמשים בטוחן הפח כבר לא מעניין 

  .וגם לא הופכים אותו חתולים וכלבים(
   

איך השפכים מגיעים למתקן טיהור  26
 השפכים העירוני בהוד השרון?

יש מתקני סניקה )חדרים עם משאבות( אשר 
  עד למתקן הטיפול. וב בלחץ"דוחפים" את הבי

   
תחנת כוח , לא מייצר חשמל ברמה של המתקן  תחנת כח?במט"ש יש  27

 הוא מייצר חשמל לשימוש עצמי.
   

לאחר השלב הזה , בשלב הפיילוט האם  28
של כל השכונה עדיין יהיה צורך 

  ?בנייןהדיירים בכל בהסכמה של 

ונגייס , ו נמדוד את השכונהחנאנבשלב הבא לא, 
אבל תינתן עדיפות למי שנרשם  -כחצי שכונה

 )השלב הזה(   .פיילוט-לקדם
   

חוץ האם נדרשת תחזוקה מינימלית?  29
 תפעול עם מים?מה

הספק ממליץ שכדי למנוע ריחות כתחזוקה מונעת 
 חצי לימוןמומץ אחת לחודש לטחון 

   
 שלכל הדירות יש האם יש בניין בארץ  30

 ?טוחן אשפה
טוחן האשפה  -בפרויקטי היוקרה החדשים היום

 הוא בדר"כ מוצר סטנדרטי באבזור המטבח
   

המוצר מחליף את הסיפון מתחת לכיור, לא,  אין צנרת חדשה שצריך להתקין? 31
עם כל המתאמים והחלקים מגיע המתקין 

 .הנדרשים
   

הספק יתאם עם  ,כל ההתקנות יתבצעו במרוכז  כיצד תבצעו את ההתקנות? 32
 .ליולי 7-10בין ההתושבים את ההתקנות 

   

http://www.ksaba-com.co.il/
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הטוחן הוא בעל בידוד ויש לזכור כי הוא ממוקם  האם המנוע מרעיש? 33
עם זאת הרעש הוא  –מתחת לכיור בתוך הארון 

 בדומה למדיח כלים ותלוי מה טוחנים. 
   

יש התקנה מיוחדת לתפוס את הטוחן ?  34
 משקל?איפה יושב ה

הטוחן מותקן מתחת לכיור ולמעשה נתלה עליו, 
אין מתקן מיוחד אבל לעתים יש צורך להרחיב את 

 הכיור. 
   

האם  האם יש הוראות ניקיון מיוחדים? 35
 צובר חיידקים? 

)לגבי הריח(, לימון מבחינת טיפול מנע רק טחינת 
מדובר במתקן שיושב מתחת לכיור כמו הסיפון 

אין לו מגע ישיר עם המזון . ניתן לנקות  –היום 
הבית בשפיכת נוזלי חיטוי כמו שמנקים בשאר 

)אך מבחינה סביבתית אנו ממליצים שלא 
 להשתמש בחומרי ניקוי כימיים( 

   
בניגוד למוצרי חשמל אחרים , הטוחן מופעל  ?בשימוש בטוחן חשמלמה עלות ה 36

למספר רגעים בכל פעם, לכן צריכת החשמל 
 לשנה ₪ 2-כהכוללת היא מועטה. בשימוש רגיל 

   
 אין מגבלה לנוזלים חמים בשימוש.  ?או שמן חמים ומים מותר לשפוך  37
   

 מה קורה אם לא עלינו בגורל?  38
 

שלב  צריך להתאזר בסבלנות עד שנסיים את
פיילוט ובתקווה נגיע לשלב ההתקנה בכלל -הקדם

השכונה, כמובן שמי שנרשם לשלב הזה יקבל 
 עדיפות.

   
נגיע לאסיפת דיירים להסברה אישית לבניין  מה קורה אם עלינו בגורל? 39

 .שיוגרל
   

 מה קורה אם הדירה היא לא בבעלותי?  40
 

אנחנו נצטרך גם את הסכמת בעלי הזכויות 
 ות במידה והבניין יעלה בגורל. בדיר

   
מה עושים אם יש שני כיורים? )כיור  41

 חלב וכיור בשר(
 

העירייה מסבסדת רק טוחן אשפה אחד לכל משק 
בית, לכן אנחנו ממליצים להתקין בכיור בו 

 . משתמשים יותר
   

אם כבר לתושב יש טוחן האם יכול  42
 להשתתף?

 

 כן, בהחלט. 

שאלה בבניין שלי לגבי הצטברות  44
האשפה בשבת במיוחד בהקשר 

שהניסוי נערך בקיץ ויש יותר סבירות 
 למפגע ריח.

לגביי פינוי אשפה בשבת אנחנו נקבל החלטה 
בתיאום עם דיירי הבניין שיבחר בהגרלה, אם 

נראה שיש צורך אז נדאג שיהיה איסוף ופינוי גם 
עם כמובן שלא נשאיר את התושבים  –בשבת 

 מפגע ריח
 

 את טפסי ההשתתפות?היכן מקבלים  43
 

טפסי ההשתתפות נמצאים באתר החברה 
 הכלכלית בכתובת:

com.co.il/roll-https://www.ksaba 

בנוסף ניתן לשלוח דוא"ל ולקבל אותם במייל 
 חוזר:

guyk@ksaba.co.il 

http://www.ksaba-com.co.il/
https://www.ksaba-com.co.il/roll
mailto:guyk@ksaba.co.il
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עושים עם דף החתימות לאחר מה  45
  ?שמסיימים למלא

עביר אותו שמסיימים יש להלגבי  הדף אחרי 
: צילום /סריקה  לכםאלינו בכל דרך שנוחה 

כתובת החברה בדוא"ל או ווטסאפ  או פיזית )
  (קומה שניה 11ש "התע :הכלכלית

 
דירות בשכירות בבניין. האם  2יש לנו  46

אני צריך לתזז ולהחתים פיזית את 
הבעלים גם כן או מספיק לקבל מהם 

שהם מסכימים ואפשר  אישור במייל
יהיה לחתום בשמם )בידיעתם על כך 

 כמובן( ?

עביר אליהם ניתן לה, פיזית להחתיםצורך אין 
טופס  –את דף החתימה ל / ווטסאפ "בדוא

והם יחתמו עליו ושלחו  A4השתתפות בהגרלה 

 . אלייך )אפשר בדוא"ל(

     

http://www.ksaba-com.co.il/

