
בסיוע:

למידע נוסף 
על ההפרדה

סירקו את 
הברקוד

התחרות הגדולה של הבניין הממחזר יוצאת לדרך.

תושבים יקרים, 
אנו מזמינים אתכם ואת 

שכניכם לבניין לקחת חלק 
בתחרות הבניין הממחזר 

הפרדת הפסולת ומיחזורה 
בפחים לפי צבעים. 

בחודשיים הקרובים יעברו 
נציגנו לבחינת הפחים 

בבניין שלכם לאיתור הבניין 
המצטיין בהפרדת הפסולת.

אז איך משתתפים?
אתם וכל השכנים לבניין דואגים להפריד את הפסולת לזרמים – פסולת 
אורגנית )שאריות המזון( לפח החום; פסולת אריזות – לפח הכתום ורק 

פסולת בלתי מתמחזרת לפח הירוק.
אנחנו נבצע מספר מדידות של כמות ואיכות הפסולת שהופרדה למיחזור בכל 

בניין. ככל שמפרידים כמות גדולה יותר עולה הסיכוי לזכות בתחרות. פרסום 
תמונות ויוזמות של הבניין לעידוד הפרדת פסולת תוסיף נקודות לבניין.  

הבניין המצטיין יזכה בפרס כספי בשווי של 2500 ₪ לשיפור פני הבניין וסביבתו.

אנא המשיכו למחזר חומרי פסולת ייעודיים גם במרכזי המיחזור בישוב

הבניינים 

הזוכים יוכרזו 

בחודש 
אוקטובר

פרטים נוספים ותקנון התחרות באתר המועצה ובמוקד המועצה
 info2@pardes-hanna-karkur.muni.il | www.pardes-hanna-karkur.muni.il  



 

 תחרות יישובית בין בניינים משותפים המפרידים פסולת לפי זרמים 

 בפרדס חנה כרכור 

 תקנון התחרות הבניין הממחזר

 א. הגדרות

הבניין המצטיין בהפרדת בין בניינים משותפים לבחירת  ישובית: תחרות התחרות""
, בהן נוקטים עורכי ההסברתיות. התחרות הינה אחת הפעולות הפסולת לזרמים
 , במטרה לקדם את הטמעת נושא הפרדת הפסולתםתושביההתחרות בקרב 

 למיחזור.

 

 ואשר (או יותר )לנושא התחרות שש בית המכיל מספר דירות:  "בניין )בית( משותף"
מכיל רכוש שהוא משותף לכל או חלק מהדיירים ואינו שייך בלעדית לאף אחד מהם 

 .כגון חדר מדרגות, חצר וגג

 

(, אשר יהיו המועצה: ועדה המורכבת מנציגי עורכי התחרות )נציגי ועדת הבחירה""
( הבניינים במקומות הראשונים, ואלה שלושת) 3השופטים בתחרות וידרגו את 

 :שמותיהם

 

 ראש המועצה -געשחיים 

 המועצה מזכיר וגזבר -רן גלר

 חבר מועצה, מחזיק תיק איכות הסביבה -איציק בוחבוט לווין

 יועץ משפטי למועצה -עו"ד ג'ובראן ג'ובראן

 מנהל מח' איכות הסביבה אכיפה ופיקוח –ל שני יאי

 דוברת המועצה –הילית שי 

 מנהלת לשכת ראש המועצה –צילה כהן 

 התחדשות עירונית –סמיר בבילו 

 רכז המיחזור -אביתר הראל

 יועצת סביבתית –סמדר הכהן 

 חב' ארץ שפע -טל מלוכנא

 

 .שמורה הזכות לשנות את חברי הועדה, להוסיף עליהם ו/או להסיר מהם למועצה

פח חום לפסולת  –ו פחים למיחזור וועד בית משותף אשר בבניינו הוצב "משתתפים"
 .אריזות כהגדרתהפח כתום לפסולת אורגנית ו

 

 המועצה המקומית פרדס חנה כרכור: עורכי התחרות""



 

 ב. כללי

עורכי התחרות מכריזים על קיום תחרות נושאת פרסים, בין בניינים המפרידים 
 .פסולת למיחזור לפי זרמים

 

 .ההשתתפות בתחרות כפופה לתנאים כמפורט בתקנון זה

  1.7.15-30.9.15 –מ משך התחרות החל  .1

עורכי התחרות רשאים, על פי שיקול דעתם הבלעדי, להתחיל את התחרות  .2
במועד מאוחר יותר, להפסיק את התחרות, מכל סיבה שהיא, בכל עת במתן 

הודעה על שינוי או הפסקה כאמור, לועדי הבתים. כל שינוי כאמור יחייב 
מרגע פרסומו ובכל דרך שימצאו עורכי התחרות לפרסמו. עורכי התחרות 

מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יחויבו בכל חובה שהיא בגין החלטתם  ו/או
 .האמור

פרטי התחרות וכלליה יהיו כמפורט בתקנון זה. היה ותתגלה סתירה בין  .3
התקנון לבין כל פרסום אחר ביחס לתחרות, יגברו הוראות התקנון. ויצוין, 

ן אם הוצגו כי כל הפרסום ביחס לתחרות ו/או כלליו, במידה ויהיו כאלה, בי
במדיה אחרת או בכל דרך שהיא, הם לנוחיות המשתתפים ולצורך פרסום 

 .קיומה של התחרות בלבד
בכל מקרה של מחלוקת ו/או חילוקי דעות ו/או סוגיות של פרשנות הנובעים 

 .מהוראות התקנון, מי שמוסמך להכריע בהם הנם עורכי התחרות

והדיירים המשתתפים תקנון התחרות ימצא לעיון בקרב וועדי הבתים  .4
 .המועצהבתחרות באתר האינטרנט של 

עורכי התחרות שומרים לעצמם את הזכות לשנות ו/או לתקן את התקנון 
בכללותו או סעיפים מסוימים בו בכל עת, ובאחריות המשתתפים להתעדכן 

 .בהתאם

אשר יש עורכי התחרות אוסרים על פרסומים בפייסבוק, ובכל מקום אחר,  .5
בהם משום הפרת כל דין ו/או פגיעה בזכות צד ג' כלשהו, לרבות לפי חוק 

איסור לשון הרע, חוק הגנת הפרטיות וחוק זכויות יוצרים. במסגרת זו, 
עורכי התחרות יהיו רשאים לפסול אדם מלהשתתף בתחרות ו/או לזכות 

 .בפרס בשל שימוש בחומרים כאמור בכל שלב בתחרות

היא על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בתחרות.  ההשתתפות בתחרות .6
עורכי התחרות ו/או מטעמם לא יישאו באחריות לכל נזק, מכל סוג שהוא, 
שיגרם למי מהמשתתפים בתחרות בגין ו/או בקשר להשתתפותם בתחרות 

 .ו/או בגין השימוש באתר התחרות

יא עורכי התחרות ו/או מי מטעמם אינם נושאים באחריות, בכל צורה שה .7
לגבי תקלות ו/או נזקים מכל סוג שהוא, העלולים להיגרם למשתתפים תוך 

 .כדי השתתפות בתחרות



רשאים עורכי התחרות להחליט על פסילתו של משתתף בתחרות ו/או מי  .8
שזכה בה, גם לאחר שקיבל לידיו את הפרס, זאת בטענה כי המשתתף ו/או 

ו כי פעלו בניגוד הזוכה בתחרות אינם כשירים ו/או ראויים ו/או נמצא
להוראות התקנון ו/או פעלו באמצעים שאינם כשירים וראויים על מנת 

 לנסות לזכות בתחרות ובפרס המוצע. 

במידה ותינתן החלטה כאמור ביחס לזוכה בתחרות שקיבל כבר לידיו את  .9
הפרס, רשאים עורכי התחרות לדרוש ממנו את החזרת הפרס לידיהם, ואם 

הזוכה לא יוכל לטעון כנגד החלטה זו ו/או לתבוע כבר מימשו את שוויו, ו
 .נזקיו מעורכי התחרות בגין החלטתה כאמור

כל האמור בלשון זכר מתכוון גם לנקבה, וכי השימוש בלשון זכר הוא לצורך 
 .הנוחות בלבד

 

 ג. ההשתתפות בתחרות

התחרות כוללת בתוכה את הבניינים המשותפים )כאמור בהגדרות( בתחום  .1
 חנה כרכור בלבד.פרדס 

לבצע את הפרדת הפסולת בצורה המיטבית  מוזמנים המשתתפים בתחרות .2
 .ביותר

לבצע פרסומים רלוונטיים לרבות תמונות, להפרדת מוזמנים המשתתפים  .3
 ההקשור התייחסותהפסולת שהם מבצעים בביתם/בבניינים בליווי כתיבת 

 באתר המועצה ובקבוצות רלוונטיות )לא חובה(. לנושא

בקרב תושבי  ליזום רעיון מקורי ויצירתי להטמעת תהליך הפרדת פסולת .4
 .יין )לא חובה(הבנ

 
 ד. קריטריונים לדירוג המשתתפים

 :עפ"י הקריטריונים הבאים הבנייניםועדת הבחירה תבחן את 

 בבניין  השוניםפסולת זרמי המשקלית של להערכה בדיקה תתבצע  .1

 תתבצע בדיקה איכותית של רמת הפרדת הפסולת בבניין  .2

נציגי חברת ארץ  –יבוצעו ע"י גורם בלתי תלוי  ,במהלך התחרותהבדיקות 
 .בדיקות לבניין( 2-3)שפע 

בניינים אשר יבצעו פרסומים ו/או רעיונות מקוריים להטמעת התהליך בקרב  .3
 נק'. 20הדיירים יקבלו בונוס של עד 

 

 ה. פרס הזכייה

 7,500 -כבמסגרת התחרות, יחלקו עורכי התחרות פרסים בסכום כולל של  .1
הבניינים שייבחרו ע"י הוועדה כמצטיינים, ועפ"י  לשלושת  ₪

 .הקריטריונים הנ"ל



שיפור פני הבניין הפרס שיחולק במסגרת התחרות, יינתן לוועד הבית לטובת  .2
וה כסף ולא בכל ואינו ניתן להסבה, להחלפה, לשינוי או להמרה בשו וסביבתו

 .פרס או מוצא אחר

עורכי התחרות שומרים לעצמם את הזכות, עפ"י שיקול דעתם הבלעדי,  .3
 .להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס ולהציע פרס חלופי באותו ערך

במקרה של אבדן או שארעה תקלה בפרס שחולק ו/או באופן מימושו, בין  .4
טעות אנוש, או נגרם לזוכה  עקב תקלה טכנית ובין עקב פגם ו/או ליקוי ו/או

בפרס נזק כלשהו בקשר עם הפרס שניתן לו, לא יהווה הדבר בסיס לכל טענה 
ו/או תביעה כלשהן כלפי עורכי התחרות ו/או מי מטעמם, וכן לא תישמע כל 

 .טענה ו/או תביעה כנגדם ביחס לטיב ולאיכות הפרס שניתן

 

 ו. הודעה על הזכייה והענקת הפרסים
נציגי הבניינים עורכי התחרות יזמינו לטקס עליו תינתן הודעה מראש, את 

הבניינים הזוכים במקומות  שלושת. בטקס יוכרזו באופן רשמי משותפיםה
 .הראשונים


