
 

 

 

 שאלות ותשובות: -חוק האריזות
 

 !המחזור מהפכת את מובילה כרכור חנה פרדס
 עם יחד במושבה האריזות חוק יישום את המועצה מקדמת אלו בימים

 המהלך במסגרת .המדינה מטעם הנושא על האמון תאגיד תמיר
 ,כתומים פחים ,ציבוריים לבניינים בסמוך בשכונות הישוב מוצבים

 .קרקע צמודי בתים לבעלי כתומות מחולקות שקיות בארץ ולראשונה
 התושבים אתכם לשמש מיועדים הכתום בגוון והשקיות הפחים

 .האריזות של פסולת להפרדתה
 מקורה אשר הפסולת כמות לצמצום להביא נועד האריזות חוק

כפי שנהוג במדינות , חדש למוצר והפיכתן מחזורן באריזות באמצעות
 המפותחות בעולם

חשובה  השונות המחזור בפעילויות לקחת חלק התושבים נכונות
 להצלחת הפרויקט. 

 ,מקיימת כרשות כרכור חנה פרדס על ולשמור להמשיך נוכל יחד
 ירוק יותר עתיד ולקדם

 .פסולת האריזות תיאסף על ידינו ביום ראשון בבוקר
אותם יש להוציא ביום  לבתים צמודי הקרקע יחולקו שקיות חד פעמיות

 ( ולשים אותן מעל הפח הירוק.00:00ראשון )עד השעה 
 במבנים משותפים )בניינים( יוצבו פחים כתומים ליד הפחים הירוקים. 

 

 :להלן שאלות נפוצות בנושא.

 ?כרכור בפרדס חנה יש פסולת הפרדת של סוג איזה. 1
מיכלי בקבוקים,  ,ומוצריו לנייר כחול פח, לאריזות כתום פח: פחים 6 ישנם במועצה 

מעורבת )כל  לפסולת ירוק פח קרטוניות, מיכלים סגולים לזכוכית, מיכלים לטכסטיל ומיכלי 
 השאר(

 

  ?פח בכל זורקים מה .2

 ריקות כשהן (וקרטון ה, בקבוקי שתייזכוכית למעט) הסוגים מכל אריזות - הכתום פחב
, וחלב מיץ קרטוני, שימורים קופסאות, ניילון שקיות, לסוגיו פלסטיק זה ובכלל ,מזון משאריות

 שקיות, חלב שקיות, נוזלי( וסבון שיניים משחת )כמו היגיינה מוצרי של אריזות, קלקר אריזות
 מתכת ואריזות מפלסטיק אריזה שקיות, חטיפים של שקיות', וכו עדשים, אורז מזון,

 . ועוד טיפוח מוצרי, אירוסולים, דאודורנטים

 בנוסף קיימים מיכלים נוספים:
, ביצים קרטוני כמו וקרטון דק: ,עיתון ניירות, לבן נייר, כולל -נייר מוצריו, נייר - הכחול פחב

 . באלה וכיוצא מזון מוצרי ושל בוקר דגני של אריזות

 יש לשים אריזות זכוכית כולל צנצנות ובקבוקי זכוכית -בפח הסגול
 קרטונים מכל הסוגים -קרטוניה

 כל סוגי הטכסטיל כולל בגדים ישנים נעליים וכל מה שאי פעם נלבש. -מיכלי בגדים
 בקבוקי פלסטיק לשתיה -בקבוקים

  כל השאר–בפח הירוק 
 



 

 

 פסולת האריזות? איך נאספת. 3
את האריזות בתוך השקית הכתומה, החד פעמית, שחולקה יש לשים  -בתים צמודי קרקע 

 לכם ביום הפינוי מעל הפח הירוק שמחוץ לבית.
בחדרי האשפה ובמסתורים ישנם פחים כתומים אליהם ניתן לפנות  -בנייה רוויה )בניינים(

 את האריזות.
 
 מה אני צריך לעשות?  .4

 להפריד אריזות.
בבנייה הרוויה )בניינים( וכמו כן חולקו שקיות  יםכתומ פחים מציבה פרדס חנה כרכורמועצת 

בבית  שנוצרת האשפה בין שתפרידו מציעים אנחנו כתומות לתושבים בבנייה צמודת הקרקע
  לאריזות

אותם יש להוציא ביום הפינוי החוצה )בנייה צמודת קרקע( או לחדרי האשפה )בבנייה 
 .הרוויה(

 
 את פסולת האריזות? אוספים . מתי5

 .יום ראשון בבוקרבכל 
את השקיות הכתומות  בבניה צמודת קרקע קבלן האיסוף יעבור בין השכונות ויאסוף

, ובבניה רוויה את תוכן הפחים הכתומים. תושבי הבתים צמודי הקרקע שהשארתם
בכל  00:00מתבקשים להוציא את השקיות הכתומות ולהניח אותן על הפח הירוק עד השעה 

 יום ראשון
 
 
 ?איך נאסוף את האריזות בבית . 6

לאיסוף האריזות הנקיות פרדס חנה כרכור תחלק שקיות כתומות רב פעמיות  מועצה מקומית
  עד להשלכתן לפח הכתום.

 חד פעמיות. לבנייה צמודת הקרקע יחולקו גם גליל שקיות
 
 . שמענו שהתחלתם בחוק האריזות, למה אצלנו אין פחים כתומים?7

כנראה שהפעימה עוד אריזות מתבצע לפי פעימות ואם עדיין לא ראית היישום של איסוף ה
 לא הגיעה לאזור שלכם.

 
 ?פסולת האריזות נאספתאיך . 0
פסולת האריזות תאסף במשאית נפרדת ובימים נפרדים ולא תעורבב עם כל סוג אחר של  

 פסולת.
 
 . אני צריך לנקות את האריזה?9
 הכתום או לשקיות יהיו נקיות ככל האפשר.מומלץ כי האריזות המושלכות לפח  
 

 . לאן הולכות האריזות?10
 .האריזות מועברות למיחזור

 האריזות מגיעות לאתר מיון, שם כל אריזה מופרדת ומגיעה למפעל המחזור המתאים. 
 

 . האם עדיין יאספו את האשפה הרגילה בימים הרגילים?11
 אין שינוי בימי איסוף הפסולת.

 ספו את הפח הכתום, שאר הימים פינוי של הפח הרגיל יישאר אותו דבר. ביום ראשון יא
 

 . להמשיך להפריד בקבוקים? אם כן , לאן?12
אנו ממליצים להמשיך ולהפריד את הפסולות השונות למתקני המחזור הקיימים מ.מ. פרדס 

  חנה כרכור ממשיכה לתפעל את מרכזי המיחזור ואף מוסיפה מתקנים קיימים.
 



 

 

 האם ישתנה איסוף הגזם?. 14
 לא, איסוף הגזם לא ישתנה  
 

 . איך אני אמור לשמור בבית על האריזות, אין לי מקום?15
לאיסוף האריזות הנקיות פרדס חנה כרכור תחלק שקיות כתומות רב פעמיות  מועצה מקומית

  עד להשלכתן לפח הכתום.
 חד פעמיות. לבנייה צמודת הקרקע יחולקו גם גליל שקיות

 
  ?יש לי שאלות למי ניתן לפנות. 17
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 . ואם לא מתאים לי כל ההתעסקות הזו? ולא מתאים לי להשתתף?10
זמנו ולהפריד. אנחנו במועצת פרדס חנה כרכור מאמינים, שכל אחד יכול להשקיע דקה מ 

וכן תסייע לנו בשמירה על  בני ביתךשל הפרדת אשפה תגרום לשיפור איכות החיים שלך ו
  איכות הסביבה.

 
 . לא קיבלתי ערכה כתומה , מה עושים?20

כבר בפרויקט, במידה שכן ועדיין לא קיבלת ערכה  מקום מגוריך כלוליש לבדוק ראשית ש 
 000-9009076איכות סביבה במועצה בטל'  או למחלקת 606כתומה, אנא פנה למוקד 

 
 . ומה אם אין לי מושג לגבי לאן משליכים פריט מסוים ואני לא מוצא תשובה ?21

 000-9009076או למחלקת איכות סביבה במועצה בטל'  606אנא פנה למוקד 


