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למרחב  5,6,7א , דרוקר  37, רחוב המושב 4נטע 
הם הזוכים הגדולים  -1ורחוב העסיס  533,534,535

 של תחרות המיחזור הראשונה של פרדס חנה כרכור
 טקס ב פרדס חנה כרכור.נערך טקס הגמר של תחרות הבניין הממחזר הראשונה ב (18.10.15)יום א', השבוע

.   1ורחוב העסיס  533,534,535למרחב  5,6,7א , דרוקר  37, רחוב המושב 4נטע  -הוכרזו הזוכים הגדולים
דיירי הבניינים שעלו לשלב הגמר  ,איש 100-לטקס שהתקיים במתכונת הפנינג ירוק הגיעו למעלה מ

 , מוסיקה ואווירה שמחה הקדימו להכרזה הרשמיתמהקרקס הירוק . סדנת בועות סבון, ליצניםבתחרות
רחבת יד לבנים התמלאה במשפחות ונציגים מכל רחבי פרדס חנה כרכור אשר ציפו לשמוע מי  .על הזוכים

 10,000זוכים קיבלו פרס כספי כולל על סך חמשת מקבצי הבניינים ה בתחרות. גיע למקומות הראשוניםה
 לכל זוכה. הפרס מיועד לשיפור חזות הבניין וסביבתו.₪  ₪2000, 

חיים געש, חבר המועצה ויו"ר הועדה לאיכות הסביבה, מר ראש המועצה, האירוע עצמו התקיים במעמד 
מנכ"ל ארץ שפע מר עמיעד לפידות, נציגת המשרד איציק בוחבוט לוין, מנכ"ל תאגיד תמיר, קובי דר, 

גב' ירדן שני רוקמן מנהל מחלקת איכות הסביבה ופיקוח ואכיפה מר אייל שני שאף להגנת הסביבה 
מר  מטעם המועצה אי טיפוח תרבות הדיור בישובואחר רכז המיחזור מר אביתר הראל, ,הנחה את האירוע

 סמיר באבילו .

ור ישנה התגייסות גבוהה מאד של התושבים למיחז"כי  ראש המועצה חיים געש אמר בפתיחת הטקס
הראשונות בארץ  וכך גם לתחרות עצמה. פרדס חנה כרכור היא אחת הרשויות ,פסולת ואיכות הסביבה

גבוהים ומרשימים. על פי נתוני תאגיד ונתוני המיחזור  ,יה במיחזור באופן מקיף ויסודיליישם את הרגולוצ
מען שמירה על סביבה תמיר אנחנו אחת מארבע הרשויות המובילות בארץ בתחום זה. כולנו פועלים יחד ל

, וזוהי ההזדמנות שלנו להודות לאלו ירוקה עבור ילדינו ונכדינו ולמען שמירה על משאבי כדור הארץ
 . "שהתגייסו יותר מכולם

הוסיף ואמר כי הזוכים משקפים את  , איציק בוחבוט לוין,חבר המועצה ויו"ר הועדה לאיכות הסביבה
ה רבגונית הטרוגנית וחמה אשר מרגישה מחויבת רובה ככולה האופי המיוחד של פרדס חנה כרכור, קהיל

חודשים אשר כלל הסברה מבית לבית בחלק  3לנושא איכות הסביבה.  התחרות הייתה תהליך בן 
מהשכונות, כך יכולנו להיחשף למשקל הרב שמעניקים תושבים כה רבים לנושא וזהו ללא ספק מקור 

ממכלול פעילויות בנושא הכוללות הסברה ושיפור תשתיות בתחום פעילות זו הינה חלק  גאווה עבור כולנו.
 "המיחזור

וועדת ההיגוי  מלאכה קלה כלל.  לא הייתהההיענות לתחרות הייתה מרשימה והודות לכך, בחירת הזוכים 
 בפרמטרים מרכזיים הכוללים נפח הפסולת שנאספה למיחזור לאורך החודשים האחרוניםהתחשבה 

, מספר משקי הבית בכל בניין וכמובן רמת המחויבות של ואיכותה )הפרדה נכונה בין סוגי הפסולת(
מדידות של וועדת השיפוט  2הדיירים למיחזור הפסולת כפי שהיא מתבטאת בשטח. התחרות כללה 

 ין. , בדירות עצמן של כל בניהתושבים בעמדות המיחזור הסמוכות לכל אחד מהבניינים וכן ביקור בבתי

מידי ראש המועצה ויו"ר הועדה לאיכות  כל נציגי הבניינים שעלו לגמר נקראו לעלות ולקבל תעודת הוקרה 
 על מחויבותם המרשימה בתחום המיחזור. תעודת הוקרה אישית ניתנה לרן סלע מרחוב גבע. הסביבה 

תי התושבים היא : "משימת הפרדת אריזות בבציין באירועמנכ"ל תאגיד המיחזור "תמיר", קובי דר 
האתגר הגדול ביותר בחינוך סביבתי. מועצת פרדס חנה כרכור מוכיחה אכפתיות לסביבה המגורים, 

הביתית והציבורית. תחרות הבניין הממחזר שקידמה המועצה, הופכת את משימת הפרדת הפסולת למהנה 
והיצע המוצרים מציף  ומאתגרת גם עבור התושבים. בעידן בו הרגלי הצריכה של הציבור רק הולך וגדל

האריזות הרבה שנוצרת ונדע להפוך אותה למשאב ולא לנזק   אותנו, חשוב שנדע איך להתנהל עם פסולת
רשויות החתומות  200כרכור היא מועצה מובילה מתוך  -פרדס חנה עוד ציינו בתאגיד "תמיר":סביבתי". 

הפח הכתום פרוס במדינת ישראל  הסדר הפרדת פסולת.  עם תאגיד המיחזור "תמיר", אשר בהן נבנה
לא  2020מיליון תושבים מתחת לבית. המטרה שהציב המשרד להגנת הסביבה היא שבשנת  2-מ   ליותר

משקי בית מפרידים  1,700 -יוטמנו יותר אריזות באדמה אלא יופרדו וימסרו למחזור. בנוסף לפחים עוד כ
ת לשבוע מביתם. כזכור, הפח הכתום מיועד פסולת אריזות על ידי הפרדה לשקית הכתומה שנאספת אח



 21/10/2015
לכלל אריזות הפלסטיק, המתכת וקרטוני המשקה כגון: אריזות מזון, שקיות פלסטיק, קופסאות 

 שימורים, קרטוני משקה וחלב, אריזות מוצרי חלב, אריזות של מוצרי טיפוח וניקיון ועוד.

שהשתתפו בתחרות ואשר לוקחים חלק  אנו מודים לכלל התושביםראש המועצה חיים געש סיכם ואמר : "
 "שמירה על פרדס חנה כרכור ירוקה ונקייה! -פעיל יום יום לאורך כל השנה במשימה המשותפת של כולנו
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