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תחרות הבניין הממחזר בפרדס 
 חנה כרכור  מגיעה לשלב הגמר

שלב הגמר של תחרות המיחזור היישובית הולך ומתקרב. בשבועות הקרובים תתכנס ועדת 
במועצת פרדס חנה כרכור בכדי לבחור את עשרת הבניינים בהם כמות הפסולת למיחזור  התחרות

בחודשיים האחרונים הייתה הגבוהה ביותר, ורמת שיתוף הפעולה של הדיירים בתהליך ראויה 
 לציון.

זו הפעם הראשונה בה עורכת המועצה המקומית תחרות מיחזור יישובית הכוללת את דיירי כלל 
לכל בניין  ₪  2000ב )בקרב הבניה הרוויה( . הפרס לחמשת הבניינים הזוכים הינו הבניינים בישו

התחרות מנוהלת על ידי גזבר ומזכיר המועצה, רן גלר, . וסביבתוהמיועדים לשיפור חזות הבניין 
 מחלקת איכות הסביבה במועצה יחד עם אחראי תרבות הדיור במועצה המקומית. 

אחרון זכתה עד כה להיענות גבוהה ולשיתוף פעולה חיובי של התחרות אשר החלה בחודש יולי ה
התושבים. נציגי הסברה מטעם מחלקת איכות הסביבה של המועצה סיירו בין בתי התושבים 

וכן על התחרות. בעת סיורם ראו הנציגים כי בניינים רבים  ,להדרכה אישית על תהליך המיחזור
 ה.נרתמו לנושא ומהלך המיחזור הולך ותופס תאוצ

ההצלחה המרשימה של הפרויקט, נתוני המיחזור הגבוהים והמודעות היפה  של התושבים לנושא 
ר" פרסם כי פרדס חנה כרכור מיזכתה להד ארצי בחודש יולי האחרון, כאשר תאגיד המיחזור "ת

 הינה אחת מארבע הרשויות המובילות בארץ בתחום המיחזור.

ם יתקיים לאחר החגים בסוף חודש אוקטובר במעמד טקס הגמר בו יוכרזו חמשת הבניינים הזוכי
ראש המועצה, חיים געש. הטקס יתקיים במתכונת של הפנינג ססגוני וירוק הכולל סדנת ג'אגלינג, 
דמויות ענק, פעילויות לילדים וכיבוד למשתתפים. לאחר בחירת עשרת בנייני הגמר כלל הדיירים 

 הכרזה על הזוכים הגדולים של הישוב.בכל אחד מבניינים אלו יקבלו הזמנה  לטקס ול

היוזמה לקיים תחרות יישובית התגלתה ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש, מסר כי 
כהצלחה גדולה. הצלחה זו הינה תוצר ישיר של מודעות התושבים ונכונותם להירתם לנושא 

ולוציה בתחום ולשמור על סביבה ירוקה. אנחנו בין הישובים הראשונים בארץ ליישם את הרג
המיחזור, כולל פרויקט ראשון מסוגו בארץ למיחזור אריזות בבתים צמודי קרקע. מחלקת איכות 
הסביבה משלבת ידיים עם אגף שפ"ע והחינוך ויחד אנו פועלים להטמעת ערכים ירוקים כבר מגיל 

 צעיר. 

ור, ולראיה גם את שיתוף הפעולה הגבוה של התושבים ניתן היה לראות לכל אורך פרויקט המיחז

הכירו במועצת פרדס חנה כרכור כאחת מארבעת הישובים הממחזרים ביותר בישראל.    ynetב 
תחרות הבניין הממחזר העמיקה עוד את שיתוף הפעולה של התושבים, וממהלך זה כולנו יוצאים 

 נשכרים.

אשר משקפת אנו נשמח לאמץ יוזמה זו כמסורת יישובית ההולמת את צביונו הירוק של הישוב, ו
את מודעותם הגבוהה של תושבינו לנושא . לקראת גמר התחרות ופתיחתה של שנה חדשה אאחל 

 לתושבינו  בהצלחה, ושתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה וירוקה מתמיד!" מסר געש.

חבר המועצה ויו"ר הועדה לאיכות הסביבה, איציק בוחבוט לוין, ציין כי זוהי תחרות מבורכת 
פת לשלל האירועים למען איכות הסביבה בישוב. התחרות נערכה לכל אורך הקיץ וחשובה המצטר

, במקביל לאירועי אקולנוע בארבע גינות ציבוריות בישוב אשר כללו הקרנת סרטים על מסכי ענק
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. הקהילה המקומית נרתמת בשמחה לאירועים אלו ומראה והצגות בנושא איכות סביבה לילדים

סביבה הוא מרכזי וחשוב בחיינו. אני מאחל בהצלחה למתמודדים שוב ושוב כי נושא איכות ה
 לקראת שלב הגמר ומזכיר לכלל התושבים כי בתחרות הזאת כולם זוכים, אנחנו והסביבה."

מנהל מחלקת איכות הסביבה, פיקוח ואכיפה, אייל שני מוסיף כי "היוזמה לקיים תחרות יצאה 
התחרות מרחיבה את מהלך "המהפך  ות. לדרך הודות למדיניותה הירוקה של הנהלת הרש

בצבעים" בו החל הישוב לפני כשנתיים. כניסת הישוב להליך הפרדת הפסולת על פי צבעים כלל 
 לפסולת כתום פחו מזון לשאריות חום פחלפח הכחול,  רך הפרדתן של פסולת נייר וקרטון

 וטקסטיל.קרטון, זכוכית  ,מרכזים לאיסוף בקבוקי פלסטיק פרוסים .  עוד ברחבי הישובאריזות

נציגי המחלקה ביצעו שתי מדידות של כמות הפסולת אשר נאספה למיחזור בכל אחד  מהבניינים 
והנתונים לשמחתנו יפים ומרשימים. אמנם בתחרות יבחרו כזוכים רק חמישה בניינים, אך הודות 

ולנו מרוויחים. לשיתוף הפעולה הגובר, ולאחוזי המיחזור הגבוהים המאפיינים את היישוב, כ
וועדת התחרות תתכנס בקרוב לבחירתם של עשרת הבניינים שיעלו לגמר ואנו מאחלים לכולם 

 בהצלחה."

לדברי סמיר באבילו, אחראי תרבות וטיפוח הדיור בישוב, לתחרות זו היבט חשוב נוסף והוא 
הפרס  השמירה על סביבת מגורים נעימה ואסתטית. אנו פועלים לקידום נושא זה במרץ וגם

לשיפור חזות הבניין ושדרוגו ₪  2000בתחרות מיועד למטרה זו. כל בניין זוכה יקבל סכום נאה של 
בחלליו הציבורים הפנימיים והחיצוניים. טיפוח הבניינים ושמירה על סביבה ירוקה נקייה 

 ואסתטית תורם לאיכות חיינו כדיירים וכתושבים כאחד.

 , במעמד ראש המועצה.18/10/15ך הזוכים יוכרזו באירוע חגיגי בתארי 

 

 


