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המועצה המקומית מתגייסת ומגייסת למען שמירה על
מושבה ירוקה ונקיה

יוצאת בקמפיין חדש הקורא
לתושבים להירתם למען שמירה
על ניקיון הישוב וצביונו הירוק
במסגרת הקמפיין יופץ לתושבים בשבועות הקרובים פלייר
לבתים הכולל המלצה על מסלול טיול לבריכת החורף בנוה רותם
מחלקת איכות הסביבה פיקוח ואכיפה במועצת פרדס חנה כרכור יוצאת בקמפיין למען שמירה
על מושבה ירוקה ונקייה .הקמפיין יכלול שילוט חוצות ,מודעות ופליירים לכל בית אב הכולל
מידע על פעילות המועצה למען שמירה על אופייה הירוק של המושבה ,וכן תזכורת לגבי הנחיות
לתושבים בכל הנוגע לפינוי אשפה וגזם.
הקמפיין יעלה תחת הסלוגן "יחד שומרים על מושבה ירוקה ונקיה"  ,כאשר הניצנים הראשונים
לקריאה זו הופיעו בברכת חג הפסח של ראש המועצה ,חברי המועצה ועובדיה לתושבים.
בפרסום פונה המועצה לתושבים מעדכנת ומזכירה לגבי חשיבות הפרדת הפסולת למחזור ,איסוף
הפסולת לפח הקרוב ,שמירה על הפרחים המוגנים ,הקפדה על השלכת גזם וגרוטאות על פי מועדי
הפינוי ,דיווח למועצה על מתקני פסולת אשר מלאים באופן חריג באשפה ,הסבר על מדיניות
המועצה בכל הנוגע לפריחה בשטחים פתוחים וניקוי שטחי הבור בעת התייבשות הצמחייה.
בפלייר אשר יופץ לתושבים בשבועות הקרובים אף נכלל מסלול טיול אביבי בתוך הישוב
וגבולותיו עד לבריכת החורף בנווה רותם וסביבתה .בנוסף לכך ,הגברת המודעות למעורבות
סביבתית הינה חלק מהתכנים הקהילתיים הנלמדים במוסדות החינוך בישוב.
לדברי ראש המועצה ,חיים געש ,חשוב לנו לשמור על פרדס חנה כרכור ירוקה ונקייה .כבר כיום
אחוזי המחזור גבוהים משמעותית מהממוצע הארצי ובחלק מהאזורים בישוב נתוני האצירה אף
כפולים מהממוצע! זהו נתון מרשים הודות לשיתוף הפעולה הגבוה שלכם התושבים .במסגרת
סקר טבע העירוני אנו מעניקים דגש לשמירה על מיני הצומח והחי ,בתוך כך אנו פועלים לשיקום
עצי האלון הוותיקים ומאמצים עצים מישובים שכנים .כמו כן ,אנו משקיעים משאבים רבים
בטיפוח חזות הישוב וצביונו הירוק והפורח על מנת לשמור על האווירה הכפרית ועל היותו ישוב
שנעים לגור בו .זהו מאמץ משותף ,ואנו משוכנעים כי יחד אתכם התושבים נוכל להמשיך ולשמור
על פרדס חנה כרכור ירוקה נקיה ויפה".
חבר המועצה ויו"ר הועדה לאיכות הסביבה ,איציק בוחבוט לוין ציין בנושא הטבע העירוני כי
כעת האביב בשיאו אך תוך שבועות ספורים בלבד הצמחייה הססגונית עתידה להתייבש והמועצה
תחל לפעול לניקוי שטחי הבור למניעת מפגעים שונים בעיקר בסביבות מוסדות חינוך .נצלו את
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ההזדמנות להנות מהפריחה היפה פה אצלנו ממש ליד הבית והמשיכו לעדכן אותנו בכל מידע
חשוב בנוגע לטבע -לצומח ולחי האופייניים לסביבה המקומית .המועצה משקיעה משאבים רבים
בשמירה על איכות חיי התושבים כאשר חלק מרכזי בכך הוא ניקיון הישוב .הצלחתנו אינה
אפשרית ללא עזרתכם ,ללא מודעות והירתמות למען שמירה משותפת יחד על המושבה שלנו
נעימה אסתטית ויפה".
מנהל מחלקת איכות סביבה פיקוח ואכיפה אייל שני הוסיף והדגיש כי איכות סביבה היא לפני
הכל סביבה נקיה ונעימה ואנו שמים על כך דגש בכל הכלים שברשותנו .אנו במועצה מגבירים את
האכיפה כנגד משליכי גזם וגרוטאות אשר מבצעים זאת לא בימי הפינוי המוגדרים ,ומנגד פועלים
למעקב ותגבור פינוי האשפה ופסולת למיחזור בהתאם לצרכים בשטח .אנו קוראים לכם
התושבים להמשיך ולהפריד פסולת למיחזור ולשמור על ישוב נקי .בפלייר הוספנו מסלול טיול
יפה אשר בו ניתן להיחשף לטבע שפורח עכשיו בשיא תפארתו .גם שיקום וטיפוח בריכת החורף
הינו חלק משיקום ושימור הטבע העירוני בישוב המתבצע כחלק ממדיניותה הירוקה של הנהלת
המועצה" .
הדרכות ייעודיות של המחלקה לאיכות הסביבה והחברה להגנת הטבע לבריכת החורף אף
מתקיימות לאורך העונה במועדים שונים ,ניתן לעקוב אחר המועדים באתר האינטרנט של
המועצה.

www.pardes-hanna-karkur.muni.il

