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נוכחים :אורי וייס ,נועם ארוילי ,עדי גרוס  ,אבי טויטו ,ארי סרור
קרן אפשטיין.
בתאריך  20/7/2017ועדת איכות הסביבה יצאה לסיור למידה בנושא מחזור במרכז לחינוך סביבתי
בפארק המחזור חירייה במהלך הסיור קיבלנו סקירה  -בשנת  2007נפתח בלב פארק המיחזור חירייה
המרכז לחינוך סביבתי ,הזרוע החינוכית של איגוד ערים דן לתברואה .המרכז עוסק בחינוך והסברה
בנושאי פסולת ותרבות צריכה.

המרכז נפתח במבנה היסטורי ששימש כמפעל הקומפוסט הראשון של ישראל ,שנסגר בשנות ה60-
והוסב למרכז חינוכי .מיקום המרכז בתוך פארק מיחזור ועיצובו הייחודי על טהרת חומרים
בשימוש חוזר" 100% ,תוצרת חירייה" ,הנם ביטוי לתפיסה החינוכית של המרכז וחלק מהחוויה
החושית והרגשית הצפויה למבקר .
המרכז שואף לחנך ללקיחת אחריות אישית ולהעמקת מחויבות ציבורית לתיקון סביבתי-חברתי.
המרכז שואף להטמיע ידע עדכני ותפיסות מתקדמות בנושא תרבות הצריכה והטיפול בפסולת.
הסיור בתוך אתר פסולת פעיל ,על כל המשתמע מכך ,מעצים את חוויית הביקור וממחיש את
הבעייתיות שבצריכה מופרזת וכמויות הפסולת הנלוות להרגלי הצריכה המודרניים .העיצוב
הייחודי במרכז לחינוך סביבתי ,על טהרת פסולת שהושלכה ,מציג את האפשרויות הגלומות
בפסולת כחומר גלם וכמניע לחשיבה יצירתית ,מקור להשראה לאמנים ,ליזמים ,לממציאים
והשראה להתנהלות אנושית אלטרנטיבית.
המרכז לחינוך סביבתי "תוצרת חירייה" ממוקם למרגלות הר הפסולת המשוקם ובליבו של פארק המיחזור
חירייה .המרכז הוקם על ידי איגוד ערים דן לתברואה כחלק מהשינוי הסביבתי אשר מוביל האיגוד בתחום
הטיפול בפסולת ומתוך הבנה כי לצד קידום טכנולוגיה חדשנית לטיפול בפסולת יש לפעול בתחום החינוך
הסביבתי וההסברה בקהילה לטובת הטמעת השינוי בקרב הציבור.

ארגונים וקהילות הבוחרים לקיים יום פעילות במרכז לחינוך סביבתי "תוצרת חירייה" זוכות
לחווית למידה מרתקת ובלתי אמצעית בנושא הטיפול בפסולת והקיימות בכלל.
מהסיור למדו והתרשמו חברי הוועדה מכלי ראשון כיצד מוצעת הפרדת הפסולת למה היא חשובה
במתכונתה הנוכחית ואיך אנו נוכל להשפיע כוועדה על קידום נושאים סביבתיים ירוקים ובין
היתר על הטיפול באשפה בגבעת שמואל
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