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 מועצת פרדס חנה כרכור צובעת
 את הקיץ בירוק

בשיתוף  לציבור הרחבקיציים מציעה סדרת אירועים 
 :תאגיד המיחזור תמיר 

ככה זה  -"קומיקזהמופע סטנדאפ עם אבי גרייניק 
, בגינות הציבוריותהצגות ילדים , הרצאה  כשמפרידים"

 וסיורים בטבע

 בפרדס חנה כרכור  לילהספארי  2.6.16ב -השבוע זה מתחיל  

מועצת פרדס חנה כרכור מקדמת סדרת אירועים לציבור הרחב לקידום מודעות 
"צובעים את הקיץ בירוק" בשיתוף תאגיד המיחזור  לסביבה ירוקה. האירועים

 וימשכו עד לסוף חודש יולי. ,השבועיחלו ובסיוע המשרד להגנת הסביבה  "תמיר"

מחלקת איכות הסביבה יחד עם תאגיד המיחזור "תמיר" בנו תכנית פעילות מגוונת 
הפעילויות יערכו במהלך  משפחות, צעירים ומבוגרים. -הפונה למגוון קהלים

 .2016יולי -החודשים יוני

ועצה, "השנה החלטנו להרחיב את אירועי איכות הסביבה בקיץ" מציין ראש המ
חיים געש "כאשר חלק גדול מהם יחל כבר בחודש יוני." לדברי געש " האירועים 

משלבים תכנים ירוקים לצד תרבות ופעילות קהילתית, לבלות קרוב לבית עם 
 המשפחה, חברים ושכנים קרובים." 

לדברי געש : "אנחנו מצליחים לשמור על ישוב ירוק הודות לשיתוף הפעולה הנהדר 
אריזות, פסולת  -רואים את זה בכמויות הפסולת המופנית למיחזור של התושבים.

ואנו רטובה ויבשה . ההיענות הגבוהה לנושא הובילה להרחבת אירועי הקיץ 
 מזמינים אתכם להגיע ולהנות מקיץ רענן בטוח וירוק."

פרדס חנה כרכור הינו אחד הישובים הראשונים אשר מנכ"ל תאגיד תמיר מסר כי :"
הצלחה והישוב כיום הוא אחד מיחזור מקיף. התהליך המקומי זוכה להחל בתהליך 

מחמשת הישובים המובילים בארץ בנושא זה. השתתפות התאגיד באירועי הקיץ 
נועדה להמשיך לייצר ולהעלות המודעות לשמירה על סביבה ירוקה ובתוך כך 

 "למיחזור פסולת האריזות.

ל "ספארי לילה בפרדס   מוזמן הציבור הרחב .השבועכבר אירוע ראשון יתקיים 
חנה, סיור לילי בטבע העירוני בישוב. ההשתתפות היא ללא תשלום אך מותנית 

 .16.6ו 2.6בהרשמה מראש. תאריכי הסיורים הינם 
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יגיע לישוב העיתונאי אביב לביא להרצאה מרתקת בנושא ( 14.6המשך החודש )ב
רח את ההרצאה אשר גם איכות סביבה. מרכז גיל הזהב ברחוב אחוזה בכרכור יא

 היא ללא תשלום.

 סטנדאפ של הקומיקאי אבי גרייניק והוא כולל מופע 20.6אירוע השיא ייערך ב
 . לכרטיס₪  20מלית של בעלות סככה זה כשמפרידים" . המופע  -"קומיקזה

יולי יעלו הצגות מופעים ויערכו -במהלך החודשים יוני ,לאירועים אלו במקביל
האירועים סדנאות בנושא איכות סביבה למשפחות  בגינות הציבוריות בישוב. 

בגינות הציבוריות כבשנה קודמת מאורגנים בשיתוף הוועדה לאיכות הסביבה 
"פח זבל משלי". מיקום הגינות בהן  9.6.16ההצגה הראשונה תעלה בבמועצה. 

יתקיימו האירועים יימסר בסמוך לאירוע באתר האינטרנט של המועצה ובדף 
 הפייסבוק.

אירועי איכות "מנהל מחלקת איכות סביבה פיקוח ואכיפה, אייל שני מספר כי 
ת. השנה הורחבה הסביבה בחודשי הקיץ הופכים בשנים האחרונות למסורת יישובי

 המתכונת והם כוללים תכנים נוספים למבוגרים בהם מופע סטנד אפ והרצאה. 

והשנה לראשונה אף נוציא "התכנים משלבים אירועים קהילתיים לצד אירועי תוכן 
ספארי לילה מקומי. חשוב להדגיש כי מרבית האירועים הינם ללא תשלום מלבד 

 ד " מציין שני.מופע הסטנד אפ שהינו בעלות סמלית בלב

 

ציבור התושבים מוזמן להתעדכן לגבי כלל האירועים מועדים מיקומים והרשמה 
 באתר האינטרנט של המועצה ובדף הפייסבוק
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