הקנגורו שהחליט למחזר
באחד הימים התעוררה אמא קנגורו בבהלה והסתכלה סביבה.
למגינת ליבה ערימות פסולת שנערמו והלכו ,התרבו וגבהו
והגיעו ממש לפתח חדר השינה.
שקיות ניילון מעופשות התעופפו ,הסתבכו ברגליה ודגדגו את אזניה.
שאריות מזון רקובות משכו את כל זבובי השכונה הרעבים וגרמו לריח עז
וחריף בפתח ביתה ,קופסאות שימורים התגלגלו במורד הגבעה,
התנגשו בבקבוקי זכוכית והקימו רעש מחריש אוזניים שפגם בשלוות חייה.
אמרה אמא קנגורו" :די! אי אפשר להמשיך כך! חייבים לשמור על סביבתנו".
למרבה המזל ,בכפר הקנגורויים התחילו תכנית להפרדת פסולת ומחזור.
נתרה אימא קנגורו לפינת המחזור בכפר ולשמחתה מצאה ,שלכל סוג פסולת
יש פח משלו ,ממנו מועברת הפסולת לתחנת מחזור .שלפה אמא קנגורו
את בנה הגור מהכיס שבבטנה והראתה לו כיצד מכניסים את כל סוגי הפסולת
לפחים המתאימים.
ילדים ,האם תוכלו לעזור לאמא קנגורו להפריד את הפסולת?

פח ירוק
לפסולת יבשה:
קופסאות
פלסטיק,
כלים חד פעמיים
חיתולים
ומגבונים

פח חום
לפסולת אורגנית:
שאריות מזון,
ירקות ופירות
בשרים ודגים,
פרחים

פסולת למחזור
במרכזי הישובים:
פלסטיק,
בקבוקים
נייר ועיתונים
קרטון
זכוכית

למה להפריד פסולת ?
גור הקנגורו שאל בתמיהה למה בכלל להפריד ולמחזר?
"דע לך גור יקר ,רוב האשפה מוטמנת בקרקע שעליה חובתנו לשמור".
אצלנו ביישוב כל אחד מייצר  1.5ק"ג אשפה כל יום.
רק במשפחה שלנו אנו מייצרים  6ק"ג של אשפה ביום ,בחודש  180ק"ג
ובשנה יותר מ 2 -טון אשפה!"
הפרדה ומחזור תפחית את כמויות ההטמנה והפגיעה בקרקע .ענתה האם.
אמר הגור ברצינות" :עכשיו אני מבין! חשוב להפריד את סוגי הפסולת"
אז מה צריך לעשות? שאל בחריצות.
למשמע האם את דברי הגור ,לא היה גבול לשמחתה.
"דע לך שהמועצה מחלקת לכל בית פח בצבע חום .נלביש אותו בשקית ניילון
ולשם נשליך את כל הפסולת האורגנית.
מה יהיה כאשר הפח יתמלא? שאל הגור .נוציא את שקית האשפה האורגנית
אל מחוץ לבית וליד הפח הירוק ימתין לנו פח חום לפסולת אורגנית בלבד.
הגור התלהב עד מאוד "מתי מתחילים?" שאל בשמחה" .עכשיו!"  ,אמרה האם.
לקח הגור בידיו הזריזות את השקית וניתר אל הפח החום.
ביציאתו מהבית ,ליוותה אותו אמא קנגורו במבטה ושפתיה מלמלו חרישית:
"אנו נעשה מחזור בשביל הגור ,זה כל הסיפור".
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