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 צובעים את המושבה בכתום
 

 ד ודגם ילדי הישוב נרתמים לעי
 הפרדת פסולת אריזות

 
קרקס ירוק  -מועצה ברחבי הישוב פעילויות הבין 

, וחלוקת שקיות על ידי             בפארק יובלים
 ילדי הצופים 

 
בימים אלו מוצגת תערוכה ייחודית בבניין המועצה כמו כן 

בה מוצגות כרזות מעוצבות פרי יצירתם של ילדי גני 
 הילדים בישוב

 
 

י השכונות חלומות כרכור, החלו תושבבחודשים האחרונים מאז החלה פעילות הפרדת פסולת אריזות בישוב, 
 .במחזור אריזות לפחים הכתומים ולשקיות הכתומות ונווה גנים נווה פרדסיםיובלים, 

חודש מרץ נאספו כטון וחצי פסולת אריזות הודות לשיתוף הפעולה של התושבים. במסגרת פעילות עד תחילת 
המועצה להעלאת מודעות התושבים לנושא מתבצעת פעילות הסברה נרחבת במערכת החינוך המקומית וילדי 

 פעילים לעידוד המחזור בתוך הבית ומחוצה לו.המושבה הפכו ל"שגרירי מחזור" 
 

 ציין כי "ניתן דגש לנושא איכות הסביבה במערכת החינוך המקומיתראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש 
מלבד הפעילות בגני הילדים ובבתי .מתוך אמונה כי שינוי ההתנהגות מתחיל אצל הילדים ומחלחל גם להורים

פעולות התרבות יימשכו במהלך הקיץ, בשכונות תרבות בגינות הציבוריות. הספר מציעה המועצה אירועי 
 מציין געש.."הפרדת הפסולתפעילות המצטרפות להשונות 

 
בט אלון בשבועות האחרונים את חניכי גדוד תבור בשבמסגרת גיוס הילדים ובני הנוער לנושא, פגשו תושבים 

החניכים החרוצים התגייסו למבצע הסברה וחלוקת  .מסיירים למען המחזור של תנועת הצופים המקומית
 ., בהם דווח על מחסור בשקיות אלוגלילי שקיות כתומות לבתים פרטיים ברחובות שכונת יובלים
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גלילי שקיות  צמודי קרקע ים המשותפים, חולקו לבתיםניהוצבו בבניאשר כזכור, בנוסף לפחים הכתומים 

ה אמורה לצבור במהלך השבוע את פסולת האריזות בשקית כתומות להפרדת פסולת האריזות, כל משפח
 בבוקר להוציאה ולהניחה על הפח הירוק לאיסוף 03:8הכתומה אותה היא מקבלת וביום ראשון עד השעה 

נרתמו חניכי הצופים לבצע מבצע  נוספות לתושבים,  כתומותצורך משמעותי בשקיות דיווחים על הבעקבות 
ראש השבט, שושי שי ואיתי נמיר המרכזת הבוגרת, התגייסו למשימה . "חלוקה והסברה ברחובות השכונה

ל שני מנהל מחלקת איכות הסביבה ופיקוח יוגדוד תבור הסכים לקחת על עצמו את החלוקה" מציין אי
 .במועצה

בתי התושבים, חילקו את גלילי השקיות וחומרי ההסברה החניכים התגייסו למבצע בצורה נהדרת ועברו ב"
למען המטרה." והסבירו לתושבים את חשיבות שיתוף הפעולה שלהם . 

 
חיובי ופורהאני מאמין כי התגייסותם והרצינות בה נעשו הדברים יביאו לשיתוף פעולה  וכבר , התושבים עם 

שנישמעותית בכמויות הנאספות" סיכם כשנאסוף את שקיות האריזות, נבחין בעליה מ בימים הקרובים . 

 
יחידהאו ל 681מוזמנים לפנות למוקד המועצה  נדרשים לשקיות מוזמניםתושבים אשר עוד הוסיף שני כי "  

ואנו נעשה מאמץ להעביר השקיות בהקדם"איכות הסביבה ל . 
 

פעילותם של חניכי הצופים מצטרפת לתערוכת כרזות ייחודית פרי יצירותיהם של ילדי הגנים בישוב. 
התערוכה הססגונית המעטרת בשבועות האחרונים את קירות מבנה המועצה המקומית נולדה במסגרת 

בשיתוף  במועצה של היחידה לאיכות הסביבהבמערכת החינוך המקומית פעילות ההסברה הנרחבת 
. הפעילות הייחודית התמקדה בין השאר קה לגיל הרך באגף החינוך ופיקוח משרד החינוך מחוז חיפההמחל

בגני הילדים וכללה הנחיה פרטנית לגננות בנושא מחזור והטמעת אורח חיים להפחתת פסולת, הפרדת 
פח הכתום גנים במושבה השתתפו בסדנה, תרגלו הפרדה ל 21-פסולת אריזות ועידוד שימוש חוזר. ילדים מ

והסגול תוך יצירת כרזות צבעוניות המציגות מסר קליט ואיור המסבירות את חשיבות פעולת המחזור למען 
 סביבה ירוקה.

הפתוחה לקהל הרחב בני הישוב הכרזות נתלו  בכניסה למועצה והפכו לתערוכה יצירתית וצבעונית 
 .והסביבה

תות,  -עד סוף החודש וללמוד מילדי הגניםבמבנה המועצה לצפות בתערוכה אשר תוצג התושבים מוזמנים 
נופר, נורית, מרגנית, חרצית, צבר, צבעוני, ציפורן, חצב, סתוונית, רותם ותדהר כיצד להפריד אריזות 

.לפחהכתום והסגול . 
 

בחודש האחרון עוד יזמה המועצה המקומית פעילויות תרבות לילדים ולכל המשפחה בפארקים הציבוריים. 
יימו אירועים פתוחים לציבור הרחב בפארק חלומות כרכור ובפארק יובלים. הקרקס הירוק ביקר התק

אטרון האוטו הצהוב ביקר בפארק חלומות כרכור והציע יביובלים והדגים ג'אגלינג אריזות משעשע ואילו ת
הפיכת לילדים ולהוריהם חוויה תרבותית המשלבת מסרים חשובים לעידוד שמירה על איכות הסביבה ו

 פעילות המחזור לחלק משגרת החיים של כולנו.
 

 כללי:
 

הפרדת פסולת האריזות, לפחים כתומים בבניינים משותפים ולשקיות כתומות בבתים הפרטיים, מאפשרת 
מיחזור הפסולת והקטנת כמויות הפסולת המועברת להטמנה. הפרדת פסולת האריזות הינה חלק מתהליך 

לשינוי מערך פריסת הפסולת ופינוייה בהתאם לזרמי הפסולת השונים, תהליך כולל אותו מקדמת המועצה 
 .אשר בסופו יפרידו התושבים את הפסולת הביתית לפסולת אריזות ופסולת אורגנית

וצבו פחים כתומים בסמוך לפחים הירוקים, כאשר לפחים אלו מושלכת פסולת ברחבי השכונות הללו ה
אותן לפח הכתום  משליכיםאת האריזות מכלל הפסולת הביתית ו ידיםמפראריזות בלבד.  תושבי השכונות 

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  הפח הכתום )לכלל האריזות הביתיות(: רלמחזולפסולת המיועדת 
.שתכולתם מגיעה כבר היום למחזור למחזור זכוכית, פחי מחזור לטקסטיל והמחזורית לבקבוקי פלסטיק  
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