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נתוני פסולת מחזור
אחוז20192020

158.80203.3428%מחזור בקבוקי זכוכית  

168.78173.823%-מחזור נייר

79.52107.1135%בקבוקי פלסטיק  

151.41231.1153%פסולת אריזות 

447.58551.4823%פינוי קרטוניות  

פינוי קרטוניות פסולת אריזותבקבוקי פלסטיק -מחזור ניירמחזור בקבוקי זכוכית 

2019-2020נתוני מחזור עירוניים 
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ציון לשבח

בקטגורית  במיחזורעל שיפור משמעותי 

ערים

2020לשנת 



2020עיריית הוד השרון 

מיחזור פסולת אלקטרונית  

אגף שיפור פני העיר  



הוד השרון מצטרפת למגמה ההולכת  
וגוברת למיחזור פסולת אלקטרונית  

בשנה האחרונה חלו שינויים דרמטיים בכל  
הנוגע למיחזור פסולת אלקטרונית בעיר 

:שינויים אלו משרתים אינטרסים

בריאותיים  •

סביבתיים  •

עד כדי חסכון  , ואפילו כלכליים•
פוטנציאלי של מאות אלפי שקלים 

.  בשנה



מה נשתנה פה 
?  בשנה האחרונה

2018-2019

. עיריית הוד השרון החלה במערך איסוף הפסולת האלקטרונית בעיר2018במאי 

:אז היו ברשותנו

.  שלושה מוקדי איסוף פסולת אלקטרונית. 1

.כאשר גמלאים מקבלים שירות זה בחינם. איסוף פסולת אלקטרונית מבתי התושבים בתשלום. 2

טון13.26כ נאספו "סה

אגף שיפור פני העיר יחד עם היחידה האזורית הובילו לשינוי מהותי ולקפיצת מדרגה  2020ביולי 

בתחום  

.איסוף הפסולת האלקטרונית

:  הלן רשימת השדרוגים

שהיו בשנים קודמות  3עמדות רחוב לאיסוף פסולת אלקטרונית בנוסף ל 10נוספו 1.

.  22:00ל 18:00נבנה מערך איסוף פסולת אלקטרונית ממדרכות הבתים ערב יום פינוי הגזם בין 2.

.  כלומר פסולת אלקטרונית נאספת מתוך פסולת הגזם והגושית ומועברת למיחזור

.  נפרסו מכלי איסוף פסולת אלקטרונית בבתי ספר.    3

.  נבנה מערך פרסום והסברה לתושבי העיר.    4

.  150₪אלקטרונית מבתי התושבים בתשלום של עד .ניתן שירות איסוף פ.    5

!לגמלאים שירות זה ניתן בחינם

2020

(בעשרה חודשים)טון 117.77כה -כ נאספו עד"סה



איסוף ממדרכות הבתים נמצאה כשיטה היעילה ביותר לאיסוף 
פסולת אלקטרונית בעיר

בשיטה זו התושב מוציא את הפסולת  
האלקטרונית למדרכה ערב לפני יום פינוי הגזם 

וטנדר של אקומיוניטי אוסף פסולת זו 

22:00ל 18:00בין 
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השוואה בין איסוף ממתקני רחוב לאיסוף 
2020ממדרכות הבתים 

ג מתקני רחוב  "כמות בק איסוף מדרכות  



אילו שיטות נוספות לאיסוף פסולת  
?  אלקטרונית קיימות בעיר

מתקני רחוב 15

מכלי איסוף בבתי ספר

איסוף מבתי תושבים  
150₪בעלות של עד 

שירות זה ניתן בחינם  
!!לגמלאים 

?  כמה כסף חסכנו בעקבות השינויים

אלף 350הינו כ 2021צפי חסכון עבור 
ח"ש

נובע ברובו מאי תשלום הטל  החיסכון לרשות •

הטמנה ופינוי הפסולת האלקטרונית ממדרכות  

.לטון560₪הבתים בשווי 

131,040₪עד כה על נאמד החיסכון 

לטון850₪הרווח נובע מתשלום של •

.  שהרשות מקבלת עבור איסוף במתקני רחוב

6,482₪עד כה ב נאמד הרווח 



תודה על ההקשבה 


