אנחנו מטפלים
בזה
חוברת המיחזור
ואיסוף האשפה שלכם

מדוע משנים את אופן איסוף האשפה?
כרגע 40 ,אחוזים מהפסולת בפחי
האשפה האדומים הם מזון וחומרים
אורגניים אחרים.

מזון ופסולת אורגנית תורמים גם לעלייה
בעלויות השימוש במטמנה ,כיוון שהמקומות
הפנויים עבור מטמנות הולכים ומצטמצמים.

באתר המטמנה ,המזון והפסולת
האורגנית משחררים גז מתאן וגזי חממה
שתורמים לשינוי האקלים .אם כל מי
שמתגורר בגלן-איירא יזרוק את שאריות
המזון בפח הפסולת הירוקה ,נוכל למנוע
פליטת  22,500טונות של גזי החממה
לאטמוספרה מדי שנה.

באמצעות הפח הירוק ,ניתן לנצל את שאריות
המזון והחומר אורגני.
לאחר לאחר שהתפרקו והפכו לקומפוסט
ניתן לדשן בחומרים הללו גינות ,אדמות
חקלאיות ופארקים.
הירתמו לזה יחד איתנו ,ונהפוך את גלן
איירא לירוקה יותר.

40%

מהאשפה הנזרקת
לפחים האדומים
מורכבת ממזון
ופסולת אורגנית
ערכת הכלים שלכם לטיפול בפסולת
הערכה מכילה את כל המידע שאתם זקוקים לו :כיצד
למיין את הפסולת ,על מי חלים השינויים ,ומה לעשות
במקרה שתזדקקו לתמיכה נוספת.
אספנו למענכם טיפים על הפחים הירוקים ,הצהובים
והאדומים ,להבטיח שאתם נהנים מתמיכה מספקת
במהלך השינוי.
אנחנו מטפלים בזה
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הטיפול בפחי האשפה
והמיחזור עובר שינויים
בגלן איירא.)Glen Eira(-
החל ביום שני 26 ,ביולי ,הפחים הירוקים
יאספו מדי שבוע והפחים האדומים יאספו
מדי שבועיים.

בקרו באתר www.gleneira.vic.gov.au/onit
לפרטים נוספים על השינויים.
אם קיימת אי בהירות לגבי השינויים ,שלחו לנו הודעת
דוא"ל לכתובת:
recyclingandwaste@gleneira.vic.gov.au
או התקשרו ל9254 3333-

אם אתם מעוניינים בטיפים על הדרכים למיין ולמזער את
הפסולת ,עקבו אחרינו ב-
@ cityofgleneiraבאינסטגרם  -אנו מוסיפים סטוריז
חדשים מדי שבוע.
יש לנו עמוד פייסבוק חדש:
@sustainablelivingGlenEira
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כיצד למיין פסולת ירוקה
הפח הירוק שלכם ,הנאסף מדי שבוע ,הוא
המקום המתאים ביותר לפסולת הגינה
ושאריות המזון שלכם.
הכנו מדריך מועיל שיציג בפניכם את כל מה שניתן,
ומה שלא ניתן ,למחזר בפח הירוק שלכם.

אך אל תשכחו! וודאו שאינכם מדפנים את
הפח בשקיות העשויות פלסטיק ,שקיות
שניתן לשים בקֹומְ ּפֹוסְ ט או כאלה היכולות
להתפרק באמצעים ביולוגיים ,כי אלו ישלחו
למטמנה .עטפו את שאריות המזון במגבוני
נייר או בעיתונים.

כן

לא

שאריות פירות וירקות

שקיות פלסטיק (כולל מתכלות ,או
כאלה שיכולות להתפרק בקומפוסט)
אריזות מכל סוג שהוא (כולל
כאלה שניתן לשים בקֹומְ ּפֹוסְ ט או
שמתכלות)
בדלי סיגריות
חיתולים ומגבונים לתינוקות
שקיות תה או כמוסות לקפה

עשבים ופרחים
קליפות ביצים
שאריות מוצרי חלב
קפה טחון ותה בתפזורת
לחם ,פסטה ,דגנים ואורז
שאריות בשר ועצמות
מגבוני נייר משומשים ,עיתונים
מפיות נייר לבנות
דשא ועלים
ענפים קטנים וזרדים
גזם מהגינה
ממחטות נייר (בתנאי שאינכם
נמצאים בבידוד עצמי ולא
הייתם בקשר עם מקרה מאומת
של קוביד)19-
מאכלי ים ,כולל צדפות

כוסות קפה חד פעמיות (כולל כוסות
שניתן לשים בקֹומְ ּפֹוסְ ט או כאלה
הניתנות לפירוק באמצעים ביולוגיים)
אשפת חתולים (כולל אשפה הניתנת
לפירוק באמצעים ביולוגיים)
מטליות מטבח
גללים של כלבים או חתולים
גזעי עצים או אפר משריפת עצים
אבק משואב האבק
שיער (כולל שערות חיות מחמד)
צלחות נייר
סכו"ם וצלחות מפלסטיק (כולל
המתכלים באמצעים ביולוגיים)
מפיות מודפסות או שנצבעו בצבע
כהה (לדוגמה מפיות שחורות)
מקלוני עץ של שלגונים

כיצד להשתמש בפח הירוק
מאז חודש מאי  ,2018הקהילה שלנו עסוקה
במאמצים למנוע זריקת מזון למטמנה
בעזרת איסוף שאריות המזון בפח הירוק.
התושבים שלנו כבר מטפלים בזה  -ויוצרים
גלן איירא ירוקה לכולנו.

פח זה
נ
אסף מדי
שבוע

אם עדיין אין לכם פח ירוק ,תוכלו להזמין
אחד בשיחת טלפון למספר ,9524 3333
ואנו נשלח לכם פח ירוק ללא תשלום.
במקום שהמזון והפסולת מהגינה ירקבו
במטמנה ויפלטו כמויות גדולות של גזי
חממה לאטמוספירה ,אנו נהפוך אותם
לדשן שיעזור לשמר את בריאות האדמה
בוויקטוריה.
פסולת גינה ,כמו למשל דשא וגזרי
ענפים ,ניתן עדיין לזרוק בפח הירוק .ניתן
גם לזרוק בפח הירוק שלכם שאריות סוגי
מזון שאינן מתפרקות בקלות ,כמו שאריות
פרי הדר וקליפות בצל.

מיחזור מזון הוא עניין פשוט  -ראו כיצד
ניתן לקבל ללא תשלום מכלים קטנים למטבח
שיסייעו למיחזור שאריות המזון שלכם .תוכלו
לאסוף את המכלים מבניין עיריית גלן איירא
לאחר יצירת קשר עם צוות שירות הלקוחות
שלנו ב.9524 3333-
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פשוט הניחו את שאריות המזון בתוך מכל
המטבח שלכם ורוקנו אותו לתוך הפח הירוק.
אתם יכולים גם להשתמש בכל סוג של מכל
לאסוף את השאריות  -כמו למשל קופסת
גלידה ריקה.

טיפים לפחים הירוקים
•

הוציאו את הפח הירוק לאיסוף מדי שבוע כדי 		
שירוקנו אותו.

•

אם יש לכם פסולת גינה ,נסו להניח שכבת דשא
גזום עלים יבשים וגיזומים על גבי שאריות מזון כדי
לספוג ריחות ולחות.

•

אם אין לכם פסולת גינה ,נסו להניח את שאריות
המזון שלכם עם קש אפונה.

•

נסו להשאיר את הפח הירוק במקום מוצל
כשהמכסה סגור לגמרי.

		

•

הוסיפו מעט סודה לשתייה או נסו להכין "סופגי 		
לחות וריח" כדי שלפח שלכם יהיה ריח רענן.

אנחנו מטפלים בזה
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טיפים לשימוש במכלי
המטבח

ומה קורה אם צריך לנקות
את הפח שלי?

אם אתם רוצים לדפן את מכל המטבח
שלכם ,הניחו נייר עיתון או מגבת מנייר
לפני שתכניסו מזון – ניירות אלו יכולים
להיזרק ישר לפח הירוק עם המזון.

אם הפח הירוק שלכם דורש רחיצה,
אנחנו מטפלים בזה .ה"ּבִין ּבָאטְ ל ְֵרס"
מוכנים לנקות את הפחים של כל אחד
בגלן איירא ,תמורת סכום סביר.

או שתוכלו להשתמש במכל שלכם ללא
כל נייר דיפון ולשטוף אותו אחרי שתרוקנו
אותו -מכלי המטבח שלנו מתאימים
לרחיצה במדיח הכלים.

התקשרו ל"ּבִין ּבָאטְ ל ְֵרס" במספר
 1300 788 123או בקרו באתר

ואם ריחות רעים מהווים בעיה ,פזרו מעט
סודה לשתייה בתוך המכל.

מה לגבי דיפון הפחים?
שקיות פלסטיק בפחים הירוקים  -אפילו כאלה
שניתן לשים בקֹומְ ּפֹוסטְ והמתכלות מקשות על
תהליך פירוק המזון .הן גם מתפרקות בקצב
שונה ,המקשה על מתקני הקֹומְ ּפֹוסְ ט לעבד
אותן.
לא ניתן לעבד שקיות מתכלות במתקן שלנו,
ולכן המזון ישלח למטמנה.
במקום להשתמש בשקיות לדפן את הפחים,
עטפו את המזון במגבוני נייר או בעיתונים.
באופן שכזה ,ניתן לעבד בקֹומְ ּפֹוסטְ את
הפסולת שלנו.
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 thebinbutlers.com.auוהזמינו אותם
לנקות את הפחים שלכם.
אל תשכחו לרשום את המיקוד שלכם-
( 40%לדוגמה  )3204-40%כקוד השובר
המזכה בהנחה בעת התשלום.

זכרו למעוך ולשטח את
הפריטים הממוחזרים
אנו יודעים שהפחים צהובים מתמלאים
לפעמים עוד לפני יום האיסוף .אתם יכולים
לפנות מקום בפח המיחזור הצהוב שלכם
באמצעות מעיכת בקבוקי הפלסטיק ושיטוח
ופירוק קופסאות הקרטון.
אתם גם יכולים להזמין פח צהוב נוסף בתעריף
נמוך יותר מזה של הפח האדום.

אם משק הבית שלכם נכלל באחת הקבוצות הבאות,
אתם זכאים לפח צהוב נוסף ללא תשלום נוסף:
•

משפחות עם ילדים בחיתולים

•

משפחות בנות שישה אנשים או יותר

•

משפחות בנות ארבעה אנשים או יותר ,כשלפחות
אחד מהם מחזיק בכרטיס הנחה

•

משקי בית עם פסולת נוספת מסיבות רפואיות.

ניתן להגיש בקשה באינטרנט באמצעות האתר .בקרו בכתובת:
www.gleneira.vic.gov.au/onit
לקבלת פרטים נוספים.
העירייה מטפלת בנושא יחד עמכם.
אנחנו מטפלים בזה
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כיצד להשתמש בפח הצהוב
פח זה
נא
סף מדי
שבועיים

אנו עדיין אוספים את הפחים
הצהובים מדי שבועיים.
ומה לגבי מיחזור?
על ידי הכנסת הדברים הנכונים לפח הצהוב,
אנו יכולים להפוך את הפריטים הממוחזרים
שלנו לכבישים ,לנייר ממוחזר ולמוצרי פלסטיק
חדשים.

וודאו שאתם מוציאים את שאריות המזון
הנותרים מכל המכלים ומוציאים פריטים
הניתנים למיחזור מתוך שקיות הניילון.

מיחזור עוזר לנהל את המשאבים הטבעיים
שלנו באופן שהוא יותר בר קיימא  -הוא
מפחית זיהום ,והמשמעות היא שאנו
משתמשים בפחות חומרי גלם ליצירת מוצרים
חדשים.

אילו סוגי פלסטיק ניתנים למיחזור?
פריטים רבים העשויים מפלסטיק ניתנים
למיחזור באמצעות הפח הצהוב שלכם,
כולל מכלים ובקבוקים ,אך ללא הפקקים.
אך לא את כל סוגי הפלסטיק ניתן למחזר
באופן שכזה.
פריטים שמקומם אינו בפח עלולים לזהם
מטענים שלמים של משאיות .שיעור
הזיהום של המיחזור הנאסף מהבתים
נאמד כיום ב.15%-
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אנחנו יכולים להשתלט על הפסולת שלנו
על ידי כך שנוציא שקיות ניילון ,בגדים
ומזון אל מחוץ לפחים הצהובים.
העמוד שלנו במדריך המיחזור העוסק
במיון הפסולת מעניק הדרכה שימושית
הכוללת את כל הפרטים הדרושים –
ועל ידי כך נוכל לוודא שיש לפריטים
הממוחזרים את הסיכוי הטוב ביותר
להפוך למשהו חדש.

אנחנו מטפלים בזה
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כיצד למיין את פריטי המיחזור
הפח הצהוב שלכם מיועד למיחזור
פריטים ,הכוללים זכוכית ,מתכת ,נייר
וסוגים מסוימים של פלסטיק.

וודאו שאתם מרוקנים את מכלי הפלסטיק
משאריות מזון ומורידים את המכסים
מהצנצנות או מבקבוקי הפלסטיק לפני
שאתם מניחים אותם בפח הצהוב .את
הפקקים זורקים לתוך הפח האדום.

כן

לא

נייר משרדי וקרטון (לא נייר גרוס)
עיתונים ושבועונים
אריזות פיצה מקרטון נקיים
אריזות מיצים ומכלי חלב טרי (לא
טֵ טְ ָרא ּפֶ אק)

מכלים של תרסיסים

מכלי פלסטיק ריקים של ארוחות
ממסעדות (טייק אווי)
בקבוקי פלסטיק (רק הבקבוקים ,את
הפקקים זרקו לפח האדום)
בקבוקים של חומרי ניקוי (רק
הבקבוקים ,את הפקקים זרקו לפח
האדום)
מכלי פלסטיק ריקים (כגון מכלי יוגורט,
מכלי גלידה)
מגשי בשר שעשויים מפלסטיק
עציצים מפלסטיק (שקוטרם קטן
מ 10-ס"מ)
מגשים מאלומיניום ורדידי אלומיניום
(נקיים ומעוכים)
פחיות מאלומיניום ומפלדה
צנצנות זכוכית ובקבוקים (הפרידו את
הזכוכית ממכסי המתכת והניחו את
שניהם בפח הצהוב)
מעטפות (כולל כאלה בעלות חלון
מפלסטיק)

שקיות ניילון
פלסטיק גמיש (כל פריט העשוי
מפלסטיק שניתן למעוך אותו לכדור.
לדוגמה :שקיות לחם ,ניילון נצמד,
שקיות של פסטה)
קלקר
קרמיקה
סוללות (בטריות)
סכו"ם מפלסטיק
פסולת גינה
שאריות מזון
בגדים או בדים
כימיקלים
פסולת מסוכנת
נורות תאורה
פריטים אלקטרונים
בלוני או מכלי גז
נייר או עיתונים גרוסים
טֵ טְ ָרא ּפֶ אק (מכלים של חלב עמיד)

מה לגבי מוצרים העשויים מפלסטיק גמיש?
אל תזרקו את המוצרים העשויים
מפלסטיק גמיש (כל פלסטיק שניתן למעוך
אותו לכדור) לפח הצהוב ,זרקו אותם
בתחנות איסוף פלסטיק גמיש ֵ
(רד סָ ייקֵ ל),
הממוקמים במרבית המרכולים.

תווית המיחזור
באוסטרליה מסבירה
כיצד להיפטר מכל
מרכיב באריזה

מקלון

עטיפה

קופסה

החזירו לנקודת
המכירה

אריזה מעורבת ופלסטיק גמיש
לא את כל סוגי הפלסטיק ניתן למחזר בפח הצהוב
שלכם ,מפני שמתקני המיחזור שלנו מסוגלים לעבד רק
סוגים מסוימים של פלסטיק.
רבים מסוגי הפלסטיק לא ניתן למחזר ,אף על פי שמופיע
עליהם סמל הפלסטיק המשולש .הסמל המשולש
מתייחס לסוג הפלסטיק ולא בהכרח מעיד על כך שניתן
למחזרו.
שימו לב לתווית המיחזור האוסטרלית על אריזות
מוצרים ,שיכולה לעזור ביחס לאריזה מעורבת .לפרטים
נוספים על אריזה מעורבת בקרו באתר
www.gleneira.vic.gov.au/onit

אנחנו מטפלים בזה
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אתם עשויים להיות זכאים לקבל פח אדום גדול יותר
אם משק ביתכם כלול בין הקבוצות הבאות ,תוכלו
להגיש בקשה באינטרנט לקבל פח אדום גדול יותר ללא
תוספת תשלום (זה כולל גם דיירים השוכרים את מקום
מגוריהם):
•
•
•
•

משפחות עם ילדים בחיתולים
משפחות בנות שישה אנשים או יותר
משפחות בנות ארבעה אנשים או יותר ,כשלפחות
אחד מהם מחזיק בכרטיס הנחה
משקי בית עם פסולת נוספת מסיבות רפואיות.

ניתן להגיש בקשה באינטרנט באמצעות האתר .בקרו בכתובת:
 www.gleneira.vic.gov.au/onitלקבלת פרטים נוספים.
העירייה מטפלת בנושא יחד עמכם.

אנחנו מטפלים בזה
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כיצד להשתמש בפח האדום שלכם
אנו נאסוף מעתה והלאה את הפחים
האדומים מדי שבועיים ,במקום מדי
שבוע.

ה
פח הזה
נא
סף מדי
שבועיים

וודאו שאתם זורקים את שאריות המזון שלכם לפח
הירוק מדי שבוע.
כרגע 40% ,מהפחים האדומים שלנו
מלאים במזון ובפסולת אורגנית ,לכן ,אם
אתם רוצים לחסוך מקום בפח האדום
שלכם ,זרקו במקום זאת את שאריות
המזון לפח הירוק.

שינוי זה ,מביא להפחתת הפסולת
הנשלחת למטמנה ,לצמצום פליטת הגזים
המזיקים לסביבה ולצמצום עלויות הטיפול
בפסולת.

עמוד  18במדריך השימושי שלנו עוסק
במניעה ובמזעור ,ומעניק רעיונות לדרכים
לצמצם את הפסולת שאנו זורקים לפח
האדום ובכך להציל אותה מהמטמנה.
.

מה קורה עם חיתולים ופסולת של חיות מחמד?
אנו מודעים לכך שישנם אנשים הזקוקים
למקום רב יותר בפח האדום מפני שהם
מתמודדים עם צרכים רפואיים או עם פסולת
חיתולים.
לא ניתן למחזר חיתולים חד פעמיים או
לשים אותם ּבָקֹומְ ּפֹוסְ טֶ ר  -מקומם בפח
האדום.
ריח החיתולים חזק ביותר ביום הרביעי
להשלכתם ,וחיתולים נוספים לא מגבירים
את הריח הרע בפח ,ולכן איסוף תכוף פחות
של הפח האדום אין פירושו סירחון רב יותר.
 14אנחנו מטפלים בזה

אם ריח מהווה בעיה ,השתמשו בשקיות
קטנות יותר שניתן לקשור אותן בחוזקה.
כדוגמת חיתולים ,שקיות קטנות סגורות
בחוזקה יפחיתו את הריח הרע מפסולת
חיות המחמד שלכם בפח האדום .ניתן
לרכוש חוות תולעים לגללי חיות מחמד
 ,Pet poo worm farmsבחנויות לחומריבניין וצרכי גינון .ניתן להפחית את מידת
הריח הרע על ידי מיקום הפח האדום
בצל ,הרחק מקרני השמש ,סגירת המכסה
ובדיקה שאין סדקים בפח.

כיצד למזער את הפסולת שלכם
אנו עוזרים לבנות עתיד ירוק יותר עבור
גלן איירא באמצעות צמצום כמות הפסולת
שלנו.
אוסטרליה שולחת  20.5מיליון טונות
פסולת למטמנות מדי שנה .אך אם נוכל
לצרוך מעט פחות נוכל כולנו ליהנות מכך
הרבה יותר .אחת הדרכים הקלות ביותר
להפוך את גלן איירא לנקייה יותר היא על
ידי צמצום כמות הפסולת שאנו שולחים
למטמנות.
ישנם דברים פשוטים שאנו יכולים לעשות
שיגרמו לשינוי משמעותי .אנו מטפלים בזה,
יחד אתכם.

א
נ
ח
נ
ו
מ
ט
פ
לים
בזה
אנחנו מטפלים בזה
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כיצד למיין את פסולת הפח האדום
כמו שישנם פריטים שאין לזרוק בפח הירוק
והצהוב ,כך ישנם פריטים שאין לזרוק
בפח האדום ,כמו פסולת מסוכנת ופסולת
אלקטרונית.

השתמשו ב"מדריך המקוון של האשפה

והמיחזור א-ת" A-Z Rubbish and Recycling Guide

למציאת המקום הטוב ביותר לפסולת שלכם.

כן

לא

אשפה ביתית (שאינה ניתנת למיחזור)
קרמיקה ,צלחות וכלי זכוכית

מיחזור
פסולת גינה

שקיות ניילון

חומרים או נוזלים מסוכנים

עטיפות פלסטיק וניילון נצמד לשם עטיפה
קל קר

אדמה או אפר

חיתולים (עטופים)
ממחטות נייר ומטליות נייר משומשות
(אם אתם נמצאים בבידוד עצמי ,או
שהייתםבקשר עם מקרה מאומת של
קוביד)19-

ומה לגבי פסולת אלקטרונית?
פסולת אלקטרונית (אִי-ו ֵויסְ ט) כוללת סוללות,
לעולם אין לזרוק סוללות (בטריות) בפחים
הביתיים.
ניתן למסור פריטים אלקטרוניים קטנים ללא
תשלום בתחנות המיחזור האלקטרוני שלנו
הממוקמות בספריות של גלן איירא.
תחנות המיחזור האלקטרוני שלנו מקבלות
סוללות ,טלפונים ,כבלים חשמליים ,צילומי
רנטגן ,מנורות תאורה ודיסקים/תקליטורים (סי-
די/די-וי-די)/קלטות ווידאו .פסולת אלקטרונית
גדולה כגון :נגני תקליטורים (די-וי-די) וטלוויזיות
ניתן למסור בתחנות איסוף הפסולת או ניתן
להזמין שירות איסוף מהבית.
 16אנחנו מטפלים בזה

חומרי בניין
פסולת רפואית לדוגמה :מחטים
פסולת אלקטרונית (סוללות
ומכשירים חשמליים)

אנחנו מטפלים בזה
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כיצד נוכל לצמצם את כמות הפסולת שלנו?
בואו נמנע מלכתחילה יצירת פסולת
 91אחוזים מתושבי גלן איירא חושבים
שחשוב לצמצם את כמות הפסולת שהם
מייצרים.
הדרך הטובה ביותר לצמצם את כמות
הפסולת היא להימנע מלייצר אותה
מלכתחילה .מרבית הפסולת שלנו נוצרת
ממה שאנו רוכשים.
לפני שאתם רוכשים פריט כלשהו ,חישבו על
הפסולת שהפריט ייצר .האם ניתן להשאיל או
להשיג אותו מיד שנייה במקום לרכוש חדש?
בכל מקרה ,בכל מה שתבחרו ,בחרו פריטים
וחומרים שניתנים לשימוש חוזר ושיאריכו
ימים.

מתוש
ב
י
ג
לן
שחשובחושבים איירא
ל
כמות ההפפחי
ת
א
של סולת ת
הם

במידת האפשר ,הימנעו מאריזות
קניית מוצרים הארוזים באופן מינימלי ,והבאת סלי קניות
עמנו כשעורכים קניות ,עוזרים לצמצם את כמות הפסולת
שלנו.
שימוש בשקיות נשיאה רב שימושיות למוצרים טריים ,או
עטיפת שאריות מזון בשעוות דבורים ,יכולות לחסוך את
השימוש באריזת המזון שלנו.
קחו אתכם שקיות לשימוש רב פעמי לקניות בגדים
ומצרכים אחרים ,על יד כך גם נוכל למנוע את הצורך
לארוז פריטים אלו.
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.

לדיירים השוכרים את מקום המגורים שלהם
לכולנו יכולות להשפיע ולשנות לטובה על
ידי כך שנמנע ממזון להגיע למטמנה -וזה
כולל תושבים השוכרים את מקום מגוריהם
ב.Glen Eira-

מה אני יכול לעשות
אם אני שוכר דירה?
אם בדירה שאתם שוכרים אין פח ירוק,
תוכלו להזמין פח שכזה על ידי יצירת קשר
עימנו בכתובת:
recyclingandwaste@gleneira.vic.gov.au
או בטלפון .9524 3333

לפחים משותפים
אם אתם מתגוררים בבית עם פחים
משותפים ,אנא בקשו מתאגיד הבעלים
ּפֹורט) ליצור עימנו קשר.
שלכם (הָ ּבֹודִ י ְ
קֹור ֶ
אנו נתאם איתם כדי להבטיח שלנכס שלכם
יהיו שירותי פסולת ופחים מתאימים.
גם נעניק לכם משאבים המיועדים במיוחד
לתמיכה באנשים המתגוררים בדירות מגורים
עם פחים משותפים.

אנחנו מטפלים בזה
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התייחסו לרכושכם בהערכה

זכרו את החפצים שלכם
הניתנים לשימוש חוזר

הערכת רכושכם תעזור להאריך את משך
הזמן שישמש אתכם ותוכלו להפיק ממנו
את מיטב התועלת.

לבחירות הקטנות שלנו יש השפעה רבה
 על ידי כך שאנו זוכרים לקחת עימנואת בקבוקי השתייה לשימוש חוזר ,את
סלי הקניות ,מכלי המזון ,כוסות הקפה
והסכו"ם ,אנו יכולים להימנע משימוש
בפריטים חד פעמיים

אם חפץ נשבר ,נוצר בו חור או שאין צורך
בו לשימוש המקורי ,שאלו עצמכם ,האם
ניתן לתקן אותו ,או להשתמש בו אחרת?
העניקו לחפציכם הזדמנות נוספת להיות
שימושיים.

השאילו ,החליפו ,ועשו זאת בהנאה!
הפסולת שלנו יכולה עדיין להיות שימושית
לאחר שסיימנו להשתמש בה.
שיקלו לתרום ,להשאיל או למכור את
הפריטים שעדיין במצב שמיש ,קנו יד שניה
או השאילו מחברים כשישנה האפשרות.
ניתן לתקן פריטים שבורים ולהאריך את
חייהם.
כל דבר שלא נזרוק לפח האדום ,נמנע ממנו
להגיע למטמנה ,נפחית את פליטת גזי
החממה לאטמוספרה ונעזור לקהילה שלנו.
.
.

אם יש לכם חששות או שאלות בקשר להפחתת הפסולת
שלכם? אנו מטפלים בזה.
צרו עימנו קשר בכתובת:

 recyclingandwaste@gleneira.vic.gov.auאו בטלפון
 9254 3333לטיפים נוספים על הדרכים להפחית פסולת.

ניתן גם לבקר בכתובת http://www.gleneira.vic.gov.au/onit

לקבלת פרטים נוספים.
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פסולת קשה (הארד ראביש)

איסוף קרטון בכמויות גדולות

ניתן להזמין את השירות שלנו לאיסוף
אם יש ברשותכם כמות גדולה של קרטון,
הפסולת הקשה בחינם.
ניתן להזמין איסוף באמצעות מערכת
האיסוף שלנו  -זה יפנה לכם עוד מקום
האיסוף מתרחש ביום איסוף הפחים הרגיל
בפח הצהוב שלכם.
שלכם  -כך שאם הזמנתם איסוף אשפה
קשה ,הוציאו את האשפה במקביל לפחי
כדי להכין אותו לאיסוף ,משטחים את
הבית שלכם.
הקרטון וקושרים אותו כצרור בעזרת חוט.
מותר להוציא לאיסוף עד ארבעה מטרים
אל תשתמשו בחוט מפלסטיק ,ברזל או
מעוקבים לכל היותר ( 1מטר על  4מטר על בד כדי לקשור את הקרטון ,שכן אלה לא
 1מטר).
ניתנים למיחזור.
אנו אוספים ,בין היתר ,רהיטים ביתיים,
מכשירי חשמל ומזרנים .לרשימה המלאה
של הפריטים המותרים והנחיות האיסוף
של העירייה בקרו בכתובת:

אנו אוספים עד שלושה מטרים מעוקבים
בכל איסוף.

www.gleneira.vic.gov.au/booked-collection

ענפים הקשורים בצרור
הניחו עלים וענפים קטנים בפח הירוק שלכם,
אך עבור ענפים גדולים יותר יש להזמין
איסוף ענפים גדולים יותר באמצעות שירות
האיסוף שלנו.
שירות האיסוף של העירייה שלנו מגיע בימי
רביעי לאסוף את הענפים שלכם  -רק וודאו
שהם קשורים בחבילה עם חוט חזק.
אל תשתמשו בחוט מפלסטיק ,ברזל או בד
כדי לקשור את הענפים בצרור ,שכן אלה לא
ניתנים למיחזור.
אנו מאשרים סך  20צרורות לכל איסוף ולכל
היותר שלושה מטרים מעוקבים לאיסוף.
למצוא פרטים נוספים באתר:
www.gleneira.vic.gov.au/booked-collection

אנחנו מטפלים בזה
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הזמנת איסוף פסולת
מה לגבי פריטי פסולת קשה (הארד ראביש) לא ניתן
להכניס לפח?
שירותי האשפה הקשה ,הקרטון בתפזורת
ושירותי איסוף הענפים הקשורים בחבילה
זמינים גם הם כדי לעזור לכם לנהל את
הפסולת שלכם.

התושבים שלנו יכולים להזמין שלושה ()3
איסופים בחינם של כל אחד מהשירותים
בכל שנת כספים .לביצוע הזמנה או למידע
נוסף בקרו בכתובת:
www.gleneira.vic.gov.au/booked-collection

האם ניתן לעשות שימוש חוזר ,לתקן או
לתרום את הפריטים שלך?
אם הפריטים שלכם תקינים ,אתם יכולים
לתקן ,למכור או לתרום אותם  -באמצעות
סדנאת תיקונים חנויות צדקה ובאמצעות
האינטרנט.
חשוב שנדע להיפטר מהפסולת כראוי.
אם אינכם יכולים להיפטר מפריט מסוים
באמצעות פחי הבית הרגילים שלכם ,חפשו
במדריך האשפה והמיחזור שלנו
A–Z Rubbish and Recycling Guide
כדי לברר כיצד לעשות זאת בצורה נכונה.

ניתן למצוא את המדריך באתר
www.gleneira.vic.gov.au/recycling-az
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BENTLEIGH
BENTLEIGH EAST
BRIGHTON EAST
CARNEGIE
CAULFIELD
ELSTERNWICK
GARDENVALE
GLEN HUNTLY
MCKINNON
MURRUMBEENA
ORMOND
ST KILDA EAST

אנחנו מטפלים
בזה

Glen Eira City Council
PO Box 42,
Caulfield South 3162
(03) 9524 3333

פנו אלינו לקבלת מידע על פסולת בשפה
 בעברית,שלכם
 נייר ממוחזר100% מודפס על

