
מהפח
המחזור
בפרדס חנה כרכור

במרכזי המחזור ניתן למצוא גם מתקנים 
לאיסוף סוללות ומתקנים לאיסוף ביגוד.

רוצים ללמוד עוד על 
הפרדת אריזות? הכנסו ל:
www.arizot.org.il

למידע נוסף על 
הפח הכתום

סירקו את הברקוד

דבר ראש המועצה:

פרטים נוספים באתר המועצה:
www.pardes-hanna-karkur.muni.il

מוקד המועצה 106 | 04-6271227

מהיום, מפרידים אריזות לפח הכתום

מצורפת שקית
רב פעמית

לאיסוף האריזות
בבית

מפרידים פסולת לפח בצבע המתאים

פרדס חנה כרכור מובילה את מהפכת המחזור! 

בימים אלו מקדמת המועצה את יישום חוק האריזות במושבה יחד עם תאגיד 
בשכונות  מוצבים  המהלך  במסגרת  המדינה.  מטעם  הנושא  על  האמון  תמיר 
מחולקות  בארץ  ולראשונה  כתומים,  פחים  ציבוריים,  לבניינים  בסמוך  הישוב 

שקיות כתומות לבעלי בתים צמודי קרקע. 

הפחים והשקיות בגוון הכתום מיועדים לשמש אתכם התושבים להפרדתה של 
פסולת האריזות. 

פיילוט  לקיים  בארץ  הראשונה  הרשות  להיות  נבחרה  כרכור  חנה  פרדס 
במסגרתו גם תושבי הבתים הפרטיים לוקחים חלק במהלך. הבחירה בפרדס 
חנה כרכור לקיום הפיילוט הארצי הינה הצבעת אמון בתושבינו וביכולתה של 

הרשות המקומית יחד עם התושבים להביא להצלחתו של הפרויקט. 

באריזות  מקורה  אשר  הפסולת  כמות  לצמצום  להביא  נועד  האריזות  חוק 
באמצעות מחזורן והפיכתן למוצר חדש. בהפרדת פסולת האריזות אנו מקטינים 
באופן משמעותי את נפח הפסולת, ואת אובדן השטחים הפתוחים אשר נדרשים 

להטמנתה. 

על  המצביע  נתון  הארצי,  מהממוצע  גבוה  בישוב  המחזור  אחוז  כיום  כבר 
המודעות הגבוהה לשמירה על סביבה ירוקה בישוב, ונכונות התושבים לקחת 
ואחת מאיתנו  כל אחד  ביכולתו של  זו.  חלק בפעילויות השונות סביב מטרה 

להמשיך ולתרום לכך באמצעות ניהול נכון של הפסולת בביתו. 
יחד נוכל להמשיך ולשמור על פרדס חנה כרכור כרשות מקיימת, ולקדם עתיד 

טוב וירוק יותר למעננו ולמען ילדינו. 

בברכה,

חיים געש
ראש מועצת פרדס חנה כרכור



ריזות
א

ריקות בלבד מפרידים פסולת ביתית לפח בצבע המתאים

 פח סגול לזכוכית
 • בקבוקי שמן זית  • צנצנות 
ריבה/דבש • צנצנות קפה • 

בקבוקי בושם • וכדומה

קרטונים גדולים לקרטוניהאריזות ריקות וללא מכסים

 פח כחול לנייר 
וקרטון דק

 • עיתונים  • ניירות • אריזות
קרטון ביתיות )פיצה, קופסאות

דגני בוקר ועוד( • קרטוני ביצים 
• קרטונים דקים • וכדומה

 מחזורית לבקבוקים
 • בקבוקי משקה מפלסטיק

 • בקבוקי נוזל מפלסטיק עם 
פקק • בקבוקי חומרי ניקוי • 
בקבוקי שמפו וסבון • וכדומה

פח כתום לאריזות
 • אריזות מזון מפלסטיק

• קופסאות שימורים • שקיות 
 פלסטיק • קרטוני חלב  ומשקה 

• אריזות של מוצרי  טיפוח 
)דיאודורנטים ועוד(  • מיכלים 

יש לשטח את הקרטון של מוצרי ניקיון  • וכדומה
לפני השלכתו למיכל

 קרטוניה לאיסוף
קרטון גדול

 • קרטונים  
• אריזות קרטון עבה  


