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 יוצא לדרך שלב  נוסף במהפכת המיחזור של פרדס חנה כרכור

החל מהשבוע מציבה מועצת פרדס חנה כרכור 
פסולת למחזור נוספים פחים כחולים  200-כ

 נייר בחדרי האשפה של הבנייה הרוויה
בצבעים של פרדס חנה כרכור נכנסת לשלב נוסף בהפרדת ומיחזור הפסולת.  מהפכת המיחזור

ופחים חומים להפרדה  )בשיתוף תאגיד תמיר( לאחר הצבתם של פחים כתומים למיחזור אריזות
פחים כחולים נוספים ברחבי  200-השבוע בהצבתם של כ החלה המועצהבין פסולת רטובה ליבשה 

 הישוב. 

נייר והם יוצבו בחדרי האשפה של הבנייה הרוויה. פסולת למיחזור הפחים הכחולים מיועדים 
 המיחזור בישוב.  יפחים כחולים פעילים אשר ממוקמים במרכז 90-פחים אלו מתווספים לכ

להיענות  ואשר החלה לפני כשלוש שנים, זוכה ,מהפכת המיחזור בצבעים אותה מובילה המועצה
היקף מיחזור הפסולת בישוב נחשב המיחזור תמיר על פי נתוני תאגיד  גבוהה ולהצלחה רבה. 
 . והוא מהווה מודל ליישום בישובים נוספים לאחד הגבוהים בארץ

הירוק כלל קמפיין הסברה נרחב במסגרתו ניתנה הדרכה אישית לתושבים הסביבתי המהלך 
בביתם, וכן אירועים רבים אשר מטרתם הייתה העלאת מודעות לחשיבות הפרדת הפסולת, 

"צובעים את -בין האירועים הרבים ניתן לציין את אירועי הקיץ ות ושמירה על סביבה ירוקה.קיימ
 הקיץ בירוק" שנערכים בחודשיים האחרונים במושבה.

הפחים  90-פחים כחולים נוספים נוסף ל 200-המועצה, חיים געש:" עם הצבתם של כראש לדברי 
נגיש יותר ופשוט יותר עבור כולם. בשלוש  נייר יהיההאשר היו עד כה במרחב הציבורי, מיחזור 

השנים האחרונות אנחנו עדים לשיתוף פעולה ולהיענות גבוהה של התושבים בנושא הפרדת 
 ", מאמץ המושקע על ידי כולנו יחד  למען שמירה על סביבה ירוקה. ומיחזור פסולת

טווח על מנת  המהלך בוצע עקב בצד אגודל תוך השקעת מחשבה תכנונית ארוכת"לדברי געש: 
ליישמו באופן המיטבי. המטרה המרכזית שעומדת לנגד עינינו לכל אורך הדרך היא  לאפשר 

 ולעודד הפרדה ומיחזור פסולת בישוב תוך שמירה על נוחות התושבים ורווחתם. "

קרקע גם הם  פחים טמוני 18התחלנו לאחרונה במהלך הצבת אף געש הוסיף כי : "במסגרת זו 
 ".כיעיל  ונכון עד כה בבנייה הרוויה, ואנחנו שמחים לראות כי מהלך זה מוכיח עצמו

זהו מהלך חשוב המהווה תגבור  מנהל מחלקת איכות סביבה, פיקוח ואכיפה, אייל שני: "
פסולת נייר. פריסתם הרחבה תאפשר נגישות גבוהה יותר  משמעותי של הפחים הכחולים למיחזור

אריזות לפח הכתום,  –לפחים אלו. אנחנו קוראים לתושבים להמשיך ולהפריד את הפסולת 
פסולת אורגנית לפח החום ולהמשיך ולהפריד את הנייר לפחים הכחולים. המשך שיתוף פעולה 

 שלנו לאורך שנים ארוכות יותר. "פורה עם התושבים יאפשר לכולנו לשמור על משאבי הטבע 

השלבים הבאים בתכנית העבודה עם השלמת ליבת הפעילות במהפך המיחזור,  שני מסר כי : "
וכן הצבתם של ,טמוני הקרקע המוצבים בבנייה הרוויה הפחים כוללים הרחבת מספר שלנו 

 "מרכזוני מיחזור ייעודיים במקומות נבחרים בישוב.

 

 


