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לתאגיד המחזור  מועצת פרדס חנה כרכורהסכם בין בעקבות חתימת ה

 :3102בחודש מאי  ת.מ.י.ר

 האריזות מהפכת מחזור

 בפרדס חנה כרכוריוצאת לדרך 
הקרוב יוצבו פחים כתומים לאיסוף אריזות  פברוארבחודש 

 בשכונות חלומות כרכור, קנדי והגיבורים

קיים פיילוט נה לנבחרה להיות הרשות הראשופרדס חנה כרכור 

 פרטייםהבתים הלתושבי  אריזות בעזרת שקיות איסוף 

 

הסכם   עם תאגיד המחזור "ת.מ.י.ר" מועצה מקומית פרדס חנה כרכורחתמה  3102בחודש מאי 

מהפכת מחזור הפסולת ב תוסיף להתקדםתצטרף למהפכת מחזור האריזות ובכך  מועצהה בו

 ביישום בפועל תחל  מועצת פרדס חנה כרכורלדרך ובשבועות הקרובים יצא המהלך העירונית.  

  .חוק האריזות של

 

פחים כתומים  10 ואזור הגיבורים , קנדי חלומות כרכורהקרוב יוצבו בשכונות  פברוארחודש ב

 השכונותהפחים הכתומים ימוקמו בסמוך לפחים הירוקים, תושבי . המיועדים למחזור אריזות

הביתית וישליכו אותן לפח הכתום המיועד לכלל האריזות יפרידו את האריזות מכלל הפסולת 

, קרטוני משקה וחלב, אריזות מוצרי םהביתיות )אריזות מזון, שקיות פלסטיק, קופסאות שימורי

לפסולת  מועצהבכך הופכת כלל הפסולת המיוצרת בחלב, אריזות של מוצרי טיפוח וניקיון ועוד(. 

, הפח הסגול הפח הכחול לנייר ולקרטון  ות הביתיות(כלל האריזלהפח הכתום ): רהמיועדת למחזו

שתכולתם מגיעה כבר היום  והמחזורית לבקבוקי פלסטיקלמחזור זכוכית, פחי מחזור לטקסטיל 

 .למחזור

 תושבי המועצה להצטרף למהלך. לצפויים כל 3102ובמהלך שנת המהלך יתבצע במספר שלבים 

 

איסוף אריזות לראשונה בה יתקיים פיילוט הרשות ה נבחרה להיותמועצת פרדס חנה כרכור 

עד כה איסוף האריזות במסגרת יישום החוק בארץ  .בבתים פרטיים בעזרת שקיות מחזורל

יחולקו לתושבי הבתים הפרטיים שקיות  התבצע רק בבניינים משותפים. במסגרת הפיילוט

. במסגרת בתי אב 011 -כליחולקו בתחילת המהלך   כתומותהשקיות ה . אריזותהכתומות לאיסוף 

יתבקשו התושבים לאסוף את מגוון האריזות לשקית היעודית ולהשאיר אותה מחוץ לשער  זו
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הבית אחת לשבוע ביום שייקבע מראש. פתרון זה נועד לסייע לתושבי הבתים הפרטיים ולהקל 

עליהם את תהליך המחזור בדומה לאופן בו ממחזרים תושבי הבתים המשותפים, שם כאמור יוצב 

 פח כתום בסמוך לכל פח ירוק בחדרי האשפה.

 

שלטי חוצות, חלוקת עלוני ההסברה לבתי התושבים,  המהלך ילווה בקמפיין הסברה נרחב הכולל

מודעות בעיתונות, מנשרים לתושבים, מגנטים, שילוט ברחבי המועצה, ג'ינגלים ברדיו המקומי 

כדי להגביר את החשיפה של כלל וכמובן פעילות הסברה במוסדות החינוך במושבה. כל זאת ב

 התושבים לחשיבות המהלך ולחשיבות הצלחתו כחלק משמירה על מושבה ירוקה וסביבה ירוקה.

היישובית תתמקד בהעלאת מודעות לנושא ובהטמעת אופני במערכת החינוך פעילות ההסברה 

וילמדו על חשיבות  ט' יעברו סדנאות אינטראקטיביות-תלמידי כתות א' ,בביה"ס .המחזור כיום

  ., הפרדת פסולת ועל סוגי הפחים הקיימיםהמחזור

, ערכות לימוד העביר לידי גורמי החינוך בישוב, תאגיד המחזור ת.מ.י.ר, גני הילדים, באשר ל

פעילות זו  .חזור בעירעל הסדרי המ יתיתיבצורה חווהילדים ילמדו  ייחודיות, שבאמצעותן 

 .איגוד ערים לשמירת איכות סביבה כרמל שרוןנדבות בבנות שירות המת תתבצע בשיתוף

 

נערכנו למהלך זה במשך השנה האחרונה    " , חיים געש:מועצת פרדס חנה כרכורראש לדברי 

בשנים האחרונות אנו נהנים מתנופה   3102מאי בחודש מאז חתימת ההסכם עם תאגיד ת.מ.י.ר 

עולה של המועצה עם התושבים בנושא אדירה בכל הנודע לאיכות סביבה במושבה, ושיתוף הפ

זה הולך ומתהדק ומתגלה כיעיל ופורה. עד כה הוצבו בישוב מכלי מחזור לטקסטיל, פלסטיק, 

כאשר הממוצע  32%-על כ 3103-קרטון ונייר, זכוכית ועוד, ואחוז המחזור בישוב עמד נכון ל

רוחבית בנושא זה . הכניסה למהלך מחזור אריזות הינו השלמת הפעילות ה31%הארצי היה 

ופרדס חנה כרכור נבחרה להיות מובילה ופורצת דרך בכל הנוגע למחזור אריזות גם בבתים 

פרטיים. הפיילוט לחלוקת שקיות כתומות לצד הצבת הפחים הכתומים יחל כאן אצלנו ואנו 

משוכנעים כי המודעות הגבוהה של התושבים לשמירה על סביבה ירוקה תביא להצלחת 

 ".ישומו  גם בישובים נוספים הפיילוט ולי

 

יישום חוק האריזות  .פרדס חנה כרכור"אני מברך את תושבי מנכ"ל תאגיד ת.מ.י.ר, קובי דר: 

ברשויות המקומיות מאפשר לתושבי הרשויות להצטרף למהפכה הסביבתית העולמית ולהשפיע 

ולכן  ו את העולם""הילדים ישנ היא העולם של ת.מ.י.רעל עתידנו ועתיד ילדינו. חלק מתפיסת 

אנחנו משקיעים משאבים ומאמצים רבים בחינוך הדור הבא למודעות גבוהה יותר לסביבה 

אני תקווה כי שיתוף הפעולה בקרב התושבים רק יגדל, ולפתרונות המחזור העומדים לפניו.  

של  בקרוב ונראה כמויות גדולות ובבתי הספר שנקצור את פירות תוכנית ההסברה בגני הילדים

ליישם ו לפרדס חנה כרכורלהצטרף חזור. אני קורא לרשויות נוספות פסולת אריזות מופרדת למ

 הסדר הפרדת אריזות בשטחן."

 אריזות מחזור ביעדי עמידה: שתכליתו האריזות חוק ליישום פועל ר.י.מ.ת המחזור תאגיד

 הן המקומיות תהרשויו מול פועל והוא והיבואנים היצרנים י"ע הוקם ר.י.מ.ת. בחוק הקבועים

 בהסברה והן, לסביבה מזיקה פסולת הטמנת ומניעת למחזור הבאתן, האריזות איסוף לצורך
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 כרכור חנה פרדס מועצת עם הפעולה שיתוף, כאמור. הסביבה איכות על ולשמירה למחזור ובחינוך

 מקומית רשות םע מסוגו ראשון פעולה שיתוף הינו הסביבה איכות בתחום רבות המשקיעה

 .אריזות לפסולת ייעודיות שקיות חלוקת באמצעות פרטיים תיםבב גם המהלך עתלהטמ



27/01/2014 

 


