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סגול במושבה
בשבועות האחרונים הוצבו בישוב  81מכלים לאיסוף
אריזות זכוכית
המכלים בצבע הסגול הוצבו בסמוך למכלי מחזור פעילים במושבה
בשבועות האחרונים הציבה היחידה לאיכות הסביבה במועצת פרדס חנה כרכור  81מיכלי מחזור חדשים
המיועדים לאיסוף זכוכית .המיכלים החדשים מאופיינים בגוון הסגול ומרביתם הוצבו בסמוך למיכלי
מחזור פעילים על מנת לחשפם לציבור התושבים אשר נוהג להגיע תדיר למיכלים הקיימים.
המיכלים הוצבו בשיתוף ובמימון תאגיד המחזור "תמיר" ומטרתם הגדלת כמות ואופי הפסולת הנאספת
למחזור .כזכור ,בחודש האחרון הוצבו בישוב  88מיכלים נוספים לאיסוף טקסטיל וכן מרבית מתקני
איסוף הנייר נצבעו בצבע הכחול.
בין הנקודות בהן התווספו המכלים הסגולים :רחוב נחלה פינת ברכה ,קדמה-הבנים(ליד מיכל קרטון),
רחוב הבריגדה  ,2נטע  ,22המייסדים-הראל ,ההגנה-הצנחנים ,רחוב ברקת ,הבנים-הדקלים ,הדרים-
פיק"א ,גלבוע-סמטת איריס ,עציון-דביר ,מכבים -מודיעין ,מצדה-חשמונאים ,אתרוג-גינת אגוז ,אשכולית-
תפוז ,זכריה ,הנץ -אנקור ,ולמרחב-אתרוג.
עד כה זכה המהלך לתגובות נלהבות בקרב התושבים ,ואיסוף אריזות הזכוכית מתנהל בהצלחה.
על פי נתונים שנאספו בשנת  2182מוחזרו כ 21%-מכלל הפסולת בישוב .עלייה של כ 4%-משנים קודמות,
כאשר הממוצע הארצי במחזור עומד על כ.21%-
ראש מועצת פרדס חנה כרכור ,חיים געש ,ציין  " :אנו פועלים להרחבה מתמדת של פעילות המחזור
במושבה .אנו שמחים לראות כי בישוב תושבים רבים הינם בעלי מודעות סביבתית ואחוז המחזור בישוב
הינו מעל לממוצע הארצי ואף מצוי במגמת עלייה .נושא איכות הסביבה זוכה לתנופה משמעותית בישוב
בשנים האחרונות ,הודות להשקעת הרשות ולשיתוף הפעולה ונכונות התושבים לקחת חלק פעיל ומרכזי
בעשייה .היחידה הסביבתית הולכת וגדלה ואיתה מתרחבים תחומי האחריות ומגוון הפרויקטים הפועלים
בישוב בנושאים האקולוגיים"
לדברי מנהל היחידה לאיכות הסביבה ומחלקת אכיפה ופיקוח ,אייל שני ,המכלים מהווים נדבך נוסף
בשיפור השירות לתושבי המועצה בתחום המחזור .כמו כן המכלים נועדו כאמור להגדיל את כמויות
הפסולת הנאספת למחזור במושבה".
לדברי שני " :אנו פועלים להמשיך ולשפר את השירות ,ובחודש הבא צפויה המועצה להתחיל את שלב א'
של מימוש חוק האריזות .במסגרת זאת ,יוצבו בשכונות קנדי ,חלומות כרכור והגיבורים מתקנים בצבע
כתום לאיסוף אריזות .לבתים צמודי הקרקע בשכונת יובלים יחולקו שקיות בצבע כתום (גם הן לאיסוף
אריזות) .את השקיות הללו יתבקשו התושבים להוציא אחת לשבוע ולהציבן מעל מיכל האשפה הקיים ,והן
יפונו על ידי פועלי האשפה  .המועצה המקומית תעדכן את התושבים בפרטים המלאים של פרויקט חשוב
זה".
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