
תושבי חוף הכרמל יקרים, פנייה אישית

מועצה אזורית חוף הכרמל הצטרפה למהפכת מיחזור האריזות וחתמה על הסכם התקשרות להפרדת פסולת אריזות עם 
תאגיד ת.מ.י.ר - תאגיד מיחזור האריזות בישראל.

בימים אלה סיימנו במועצה את כל ההכנות לקראת מעבר להפרדת אשפה על פי חוק האריזות כמתחייב בחוק. במהלך קבלת 
ההחלטות השתתפו: נציגי ציבור של היישוב שלקחו חלק פעיל בתכנון באמצעות וועדות היגוי וצוותים ירוקים מתוך הישוב 

ובליווי הוועד המקומי/מזכירות.

להלן תוצאות ההחלטות ויישומן בשטח שלב ראשון הפח הכתום.
ופורסמה בעיתון כתבה המתארת את לוחות הזמנים  יוצב כאן פח כתום  כי בקרוב  נתלו מודעות בהן פורסם,  בימים אלה 
להשלמת פרויקט ההפרדה של האשפה בחוף הכרמל, פרטים נוספים מפורסמים גם באתר האינטרנט של המועצה האגף 

www.hof-hacarmel.co.il  המוניציפאלי

אנו במועצה עושים את מירב המאמצים לעמוד בתקנות החוק מחד ולמצוא פתרונות מקצועיים ואיכותיים שיענו על הצרכים 
הייחודיים לכל קהילה וקהילה בחוף הכרמל מאידך.

gabay@hcarmel.org.il .נעמוד לרשותכם לכל שאלה או המלצות לשיפור בכל עת

מה נשליך לפח הכתום? (מייד עם הצבתו)
הפח הכתום מיועד לאשפה מסוג אריזות כפי שהחוק הגדיר. 

על האריזות להיות ריקות משאריות מזון.

להלן סוגי האריזות שניתן להשליך למיכל הכתום:
אריזות ממתכת: שימורים, תרסיסים ,פחיות משקה קל. 
אריזות עץ: תיבות של מתנות שאריזתם החיצונית היא עץ.

גביעי  גבינות,  גביעי  מזון:  מוצרי  של  פלסטיק  אריזות 
מעדנים, אריזות סלטים ,אריזות גלידה, שקיות פלסטיק למזון יבש ארוז,  סלסילות 
מפלסטיק, אריזות נקניקים וגבינות במגשיות פלסטיק, שקיות פלסטיק וניילון מכל 

סוג, אריזות צלופן, ועוד.

אריזות פלסטיק של מוצרי ניקיון וטיפוח:
בקבוקי אקונומיקה, בקבוקי שמפו ואריזות למוצרי טיפוח 

את בקבוקי המשקה 1.5 ליטר מפלסטיק נשליך למחזורית הישובית
בכל פעם שישנה התלבטות להיכן להשליך מוצר שאינו מוגדר או שאנו לא מזהים 

את הרכבו יש להשליכו למיכל הירוק (טמון קרקע).

להגנת  המשרד  ע"י  ומאושרת  מוסדרת  מיון  לתחנת  נעביר  הכתום  המיכל  תכולת  את 
הסביבה באמצעות רכב איסוף מיוחד למטרה זו ולצורך מיון המוצרים למחזור והשבה. 

הפח הכתום
המועצה האזורית חוף הכרמל

אריזות בלבד

flayer Garbage 05 press.pdf   1   15/01/2013   17:41:27



זהו השלב הראשון שאנו במועצה מיישמים הלכה למעשה את חוק האריזות ובהמשך נציב מתקנים 
ביתי  נייר קרטון  ומיכל כחול להפרדת מוצרי  אורגנית רקבובית רטובה,  נוספים בצבע חום לאשפה 

ועיתון.

פרטים על לוחות זמנים להצבת המתקנים הנוספים ישלחו בדיוור ישיר ויפורסמו מעת לעת בלוחות 
www.tmir.org.il המודעות, בעיתון המועצה ומקומונים ובאתר תאגיד המחזור בכתובת

כמו כן מתוכנן מסע הסברה אישי DOOR TO DOOR שבו אנו נפקוד כל משפחה בקהילה כולל חלוקת 
שי צנוע לכל בית אב בחוף הכרמל וחומר הסברה מקצועי.

בני הנוער שלנו שיפקדו את בתי  אני קורא לתושבים בחוף הכרמל להיות אדיבים לסוקרים מקרב 
התושבים וישתפו פעולה בפרויקט חשוב זה.

הערה: מרכז המחזור בישוב ימשיך למלא את ייעודו לצורך הפרדת מוצרים מלאה בהתאם לשילוט 
לציבור  וקוראים  החדש  לחוק  שיתאים  היישובי  המחזור  מרכז  את  נשפר  אנו  ומתקן,  מתקן  כל  על 
להשתמש בתבונה ובדרך ארץ במתקן הציבורי ולא להשליך למשטח המחזור או לצידו מוצרים שאינם 

ברי מחזור כגון גרוטאות וגזם שמקומם ליד הבית בערימת הגזם באיסוף השבועי .

אני מאמין כי לפרויקט המורכב הזה שמוביל האגף המוניציפאלי במקצועיות ונחישות בהתאם להנחיות 
ולחוקים החדשים שחוקקו לאחרונה תהיה השלכה ארוכת טווח על ניצול משאבים יעיל יותר וצמצום 

זיהום האוויר, הקרקע, והמים.

בכבוד רב 

משה אלזרע - מנהל האגף המוניציפאלי

יוסי גבאי - מנהל איכות הסביבה

אריזות בלבד
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