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מרחיבים את פעילות מחזור 
 האריזות במושבה

כחצי טון אשפת אריזות נאספו מידי שבוע מאז כניסת 
 לפני כחודש וחצי מחזור האריזות הישוב למהלך

 זופעילות החל מהשבוע הקרוב  בעקבות ההצלחה
 מתרחבת גם לשכונות נווה פרדסים ונווה גנים

חלומות התחילה מהפכת המחזור בפרדס חנה כרכור ותושבי השכונות בתחילת חודש פברואר האחרון 
 נקראו להשתלב במהלך להפרדת אריזות והשלכתן לפח ייעודי. כרכור, יובלים, המושב, הראל והמייסדים

בבנייה רוויה הוצבו פחים כתומים ובשכונות המאופיינות בבתים צמודי  ברחבי השכונות המאופיינות
לפסולת אריזות אשר נאספות פיילוט ארצי )יישובי( וחולקו שקיות כתומות  בפרדס חנה כרכור קרקע נערך

 בסמוך לבתים בימי ראשון בכל שבוע.

  החל מהשבוע יד תמירבשיתוף תאג בעקבות הצלחת הפעימה הראשונה, מרחיבה מועצת פרדס חנה כרכור
 .נווה פרדסים ונווה גנים -לשכונות נוספות את פעילות הפרדת האריזות בשטח היישוב( 91.3.91)

ברחבי השכונות הללו יוצבו פחים כתומים בסמוך לפחים הירוקים, כאשר לפחים אלו מושלכת פסולת 
וישליכו אותן לפח הכתום  תושבי השכונות יפרידו את האריזות מכלל הפסולת הביתיתאריזות בלבד.  

המיועד לכלל האריזות הביתיות )אריזות מזון, שקיות פלסטיק, קופסאות שימורים, קרטוני משקה וחלב, 
 מועצהבכך הופכת כלל הפסולת המיוצרת באריזות מוצרי חלב, אריזות של מוצרי טיפוח וניקיון ועוד(. 

, הפח הסגול הפח הכחול לנייר ולקרטון  תיות(הפח הכתום )לכלל האריזות הבי: רלפסולת המיועדת למחזו
 .שתכולתם מגיעה כבר היום למחזור למחזור זכוכית, פחי מחזור לטקסטיל והמחזורית לבקבוקי פלסטיק

, אשכולית, תפוז ברחובות: לפסולת אריזות בצבע הכתום יוצבולצורך הפרדת האריזות מיכלי איסוף 
וחלק מדרך  ערוגות, סמטת הבוסתן, שדרות הציונות, המסילה, עסיס, גינת אגוז, אתרוג, קטיף, התחייה
 .למרחב

להעלאת מודעות לחשיבות המחזור מוזמנים התושבים להצגות  והתאגיד  במסגרת פעילות המועצה
תתקיים ההצגה  41.3.62-ופעילויות יצירה לילדים ולכל המשפחה בגינות הציבוריות. בגינת חלומות ב

 3.2.62-ומעלה, וב 3לגילאי  61:31חברבוקים" של תאטרון האוטו הצהוב בשעה "פח זבל משלי"  וסדנת "
הקרקס הירוק יתארח בפארק יובלים עם ההצגה "בארץ אפשר גם אחרת" בסיומה תתקיים סדנת בועות 

 .61:31סבון לילדים, הפעילות תחל בשעה 

ך השנה האחרונה מאז חתימת נערכנו למהלך זה במש   " מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש:ראש לדברי 
בשנים האחרונות אנו נהנים מתנופה אדירה בכל הנודע   3193ההסכם עם תאגיד ת.מ.י.ר בחודש מאי 

לאיכות סביבה במושבה, ושיתוף הפעולה של המועצה עם התושבים בנושא זה הולך ומתהדק ומתגלה 
רטון ונייר, זכוכית ועוד, ואחוז כיעיל ופורה. עד כה הוצבו בישוב מכלי מחזור לטקסטיל, פלסטיק, ק

. הכניסה למהלך מחזור 31%כאשר הממוצע הארצי היה  32%-על כ 3193-המחזור בישוב עמד נכון ל
אריזות הינו השלמת הפעילות הרוחבית בנושא זה ופרדס חנה כרכור נבחרה להיות מובילה ופורצת דרך 

צפויים  3191במספר שלבים ובמהלך שנת  המהלך מתבצעבכל הנוגע למחזור אריזות גם בבתים פרטיים. 
 כלל תושבי המועצה לקחת חלק במחזור האריזות. "
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פעילות מחזור אריזות משתלבת  "יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה במועצה, איציק בוחבוט לוין מוסיף כי.

בה בשלל הפעילויות בישוב למען שמירה על סביבה ירוקה. בשבוע האחרון התכנסה הוועדה לאיכות הסבי
תוכנית פעילות נרחבת הכוללת פרויקטים קהילתיים לעידוד פעילות המחזור בישוב, וזאת לאור ובנתה 

 ההצלחה המרשימה בשנים קודמות לפרויקטים קהילתיים אלו ולשיתוף הפעולה החיובי עם התושבים".

 נחשב למהלך, אייל שני מציין כי כניסת הישוב ומחלקת פיקוח ואכיפה מנהל היחידה לאיכות הסביבה
 במהירות, ומידי שבוע נאספו כחצי טון אשפת אריזות. התמלאו כליםהמלהצלחה בקנה מידה ארצי, 

בתי  -המהלך מלווה בפעילות הסברה הכוללת מתן דגש להעלאת מודעות לנושא במערכת החינוך המקומית
ומדים על חשיבות ט' עוברים סדנאות אינטראקטיביות בהן הם ל-הספר וגני הילדים. תלמידי כתות א'

 המחזור, הפרדת פסולת ועל סוגי הפחים הקיימים. 

, אשר העביר לידי גורמי החינוך בישובתאגיד המחזור ת.מ.י.ר, , הפעילות בגני הילדים, מתבצעת בשיתוף "
פעילות זו  יתית על הסדרי המחזור בעיר.יבצורה חווהילדים  לומדיםערכות לימוד ייחודיות, באמצעותן 

 "שיתוף בנות שירות המתנדבות באיגוד ערים לשמירת איכות סביבה כרמל שרון. מתבצעת ב

 " מסר שני.אנו מצפים להמשך ההצלחה, ולשיתוף פעולה גבוהה של תושבי היישוב גם בפעימה הנוכחית.

 


