
  

            

 למידע נוסף על הפח הכתום 
www.tmir.org.il היכנסו לאתר

ברכות לתלמידי בתי הספר והגנים היוצאים לחופשת הקיץ
מאחלים לכם הנאה מרובה לצד זהירות והקפדה על בטיחות.

חופשה נעימה, מהנה ובטוחה!

אלונה ממחזרת כי אפשר אחרת!
www.alona.org.il  מ.א. אלונה

דבר ראש המועצה
תושבות ותושבי אלונה היקרים,

במהלך השבועות הקרובים יוצבו ברחובות יישובי המועצה שלנו פחים כתומים. 
הפחים הכתומים החדשים מיועדים לאיסוף של אריזות פלסטיק, מתכת, קרטוני 
משקה ושקיות ניילון )פירוט בעלון זה(. תכולת הפחים הכתומים תיאסף לתחנת 

המיון ומשם תועבר למחזור.

מחזור האריזות יביא לצמצום כמות הפסולת הנשלחת להטמנה, יעודד שימוש חוזר 
לשם הקטנת ההשפעה הסביבתית השלילית ויחסוך למועצה כסף. 

תאגיד תמיר )תאגיד מחזור האריזות בישראל(, מולו המועצה פועלת, מחויב לשלם 
למועצה בעבור פינוי הפחים הכתומים ואילו אנו התושבים נדרשים להפריד אריזות 

כמתבקש.

 בתיאום עם הוועדים המקומיים, נקבע מיקום פריסת הפחים ברחבי היישובים,
פח כתום אחד לכל שישה משקי בית.  

שימו לב! האריזות חייבות להיות ריקות ונקיות מכל תכולה!

 בעזרתכם התושבים, נצליח להגדיל את כמות הפסולת הממוחזרת כדי לשמור
על הסביבה. 

תודה לשותפים לקידום הנושא: טל כידן יו"ר ועדת איכות סביבה וחברי הוועדה, 
נאוה גלעד יו"ר ועדת מידע ושירות לתושבים, וועדי הישובים אייל אוחיון, ארז גלעד 

וגיא שלמוני.

אלונה ממחזרת כי אפשר אחרת!

בהצלחה לכולנו!

אריה שרון,
ראש המועצה האזורית אלונה

זורקיםאריזותגם במ.א. אלונה:
הכתוםלפח

אלונה ממחזרת
כי אפשר אחרת

אלונה ממחזרת
כי אפשר אחרת



ממשיכים להפריד
גם את יתר האריזות

  אריזות פלסטיק - אריזות מוצרי מזון, אריזות של חומרי ניקוי וטיפוח וכדומה
  אריזות מתכת - קופסאות שימורים, תרסיסים, תחליפי חלב וכדומה

  קרטוני משקה - קרטוני חלב, קרטוני מיץ וכדומה
  שקיות ניילון

אריזות ריקות בלבד. כל סוגי האריזות למעט אריזות נייר, קרטון דק ואריזות זכוכית.

 אריזות זורקים
לפח הכתום!

  בקבוקי משקה מפלסטיק
 ניתן להשליך גם כאן מיכלי נוזל ריקים מנוזלים

ובעלי פקק

מחזורית לבקבוקים

  קרטונים
   אריזות קרטון עבה

יש לשטח את הקרטון לפני השלכתו למיכל

קרטונייה

  בקבוקי שמן זית    צנצנות קפה 
  צנצנות דבש/ריבה    בקבוקי בושם וכדומה

אריזות ריקות וללא מכסים

פח סגול לאריזות זכוכית

הידעת? 

 האריזות נאספות מהפח הכתום 
מועברות לתחנת מיון, ממוינות לפי סוג החומר 
ונשלחות למפעלי מחזור שונים בארץ ובעולם.

 אריזות הפלסטיק 
עוברות מיון, גריסה ושטיפה ומעובדות כחומר גלם 
ממוחזר בתעשיית הפלסטיק, לייצור מגוון מוצרים 

לחקלאות, ביגוד, לתשתית ולאריזות חדשות.

 אריזות המתכת 
 עוברות התכה במפעלי המתכת ומשמשות 

לייצור מוצרים בתעשיית הבניין ומוצרי מתכות.

 קרטוני המשקה עשויים מקרטון ומפלסטיק 
שנועד למנוע את נזילת הנוזלים ועל כן יש להפרידם 

לפח הכתום ולא לפח הנייר.

 לקופסת שימורים שנטמנת באדמה
יידרשו 100 שנה עד שהיא תיעלם.

פח הירוק לנייר ולקרטון דק
  עיתונים 

  ניירות 
  אריזות קרטון ביתיות )פיצה, קופסאות דגני בוקר ווד( 

  קרטוני ביצים 
   קרטונים גדולים למתקן הקרטון


