
המועצה תבצע מפעם לפעם בקרה מדגמית של הפחים כדי שנדע מה קורה בבית ובישוב שלך. בהמשך אנחנו נשמור 
עמכם על קשר ונודיע לכם מה מצבכם וכיצד אתם מתמודדים עם הפרדת הפסולת. אנו גם נשתף אתכם במסקנות האם 
נדרש שיפור ובמידה וכן אנו נעזור בבחינת הבעיה והגעה לפתרון משותף. במקביל ולהשלמת הבקרה אנו נשמח לשמוע 

מכם מה אתם מרגישים כלפי המהלך, מה עובד ומה לא - הרי אתם יודעים הכי טוב מה קורה בבית שלכם! 

מתי ואיך נדע אם הצלחנו? 

ימי פינוי האשפה הרגילה אינם משתנים.
האם עדיין יאספו את האשפה הרגילה בימים הרגילים?

מועצה אזורית אלונה מאמינה שראוי שכל אחת ואחד בקהילה ישקיע מספר דקות להפרדה. הפרדת אשפה תגרום לשיפור 
איכות החיים שלך ושל בני ביתך, תקטין את כמויות ועלויות ההטמנה, ובכך הקהילה כולה תורמת לאיכות הסביבה באזור מגורינו.

ואם לא מתאימה לי כל ההתעסקות הזו? ולא מתאים לי להשתתף?

מה בעצם עלי לעשות?
מועצה אזורית אלונה  הציבה פחים כתומים ליד בתי התושבים לצד הפח הירוק. אנו ממליצים כבר בבית להפריד את האריזות 
מהפח הרגיל לשקית הרב פעמית הכתומה הייעודית אותה קיבלתם, או לכל אמצעי הפרדה אחר ומשם להעבירן לפח הכתום.

מתי מפנים את הפחים הכתומים? 
ימי הפינוי יתבצעו אחת לשבועיים. בתקופה הקרובה תערך בקרה על ידי עובד המועצה לבחינת הצורך בפינוי מוקדם יותר על 

פי היקף תכולת הפחים הכתומים ביישובים.

האם סוגי הפסולת המופרדת נאספים בנפרד?
כן. לכל סוג פסולת קיימת משאית ייעודית האוספת בימי פינוי שונים.

לאן מועברות האריזות?
בישראל יש 3 תחנות מיון שמטפלות בפסולת אריזות מהפחים הכתומים: בראשון לציון, עפולה ואילת. האריזות מגיעות לתחנת 

המיון, שם מתבצעת הפרדה לסוגי החומרים השונים המגיעים למפעלי המחזור, רובם בארץ וחלקם גם מעבר לים.

האם שמירת האריזות בבית תגרום לריח רע ו/או תלכלך לי את הבית?
לא, את האריזות יש לרוקן משאריות מזון ועל כן אין סיבה שבבית יהיה ריח רע.

האם ימי איסוף הגזם ישתנו?
ימי איסוף הגזם לא משתנים.

לאיפה זורקים גללי חיות?
את הגללים יש להעביר לפח הירוק לפסולת המעורבת.

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

האם יש להמשיך ולהפריד בקבוקים? אם כן, לאן?

שאלות ותשובות
בנושא מחזור והפרדת אשפה 

אלונה ממחזרת
כי אפשר אחרת

אריזות מכל הסוגים כשהן ריקות משאריות מזון. 
בכלל זה פלסטיק לסוגיו: אריזות מזון )סלט 
חומוס, פסטרמה, שקיות חלב, מעדנים וכדומה(, 
שקיות ניילון, אריזות מוצרי הגיינה )אריזות שמפו, 

משחת שינים, סבון נוזלי(.
קרטוני משקה דוגמת קרטוני מיץ וחלב.

אריזות מתכת דוגמת דיאודורנטים, תחליפי חלב 
וקופסאות שימורים. 

ניתן לשים בפח הכתום אריזות קלקר נקיות 
ואריזות חטיפים. 

בקבוקי שמן זית, בושם וקוסמטיקה, צנצנות קפה/
דבש/ריבה, צנצנות של מחית מזון לתינוקות וכו׳. 
את אריזות הזכוכית יש להשליך כשהן ריקות 

וללא מכסה.
יין,   בקבוקי זכוכית החייבים בפיקדון: בקבוקי 
להחזיר  ממשיכים  קלים  ומשקאות  בירה 

לסופרמרקטים על פי חוק הפיקדון.

 מיועד לקרטונים גדולים.
יש לשטחם לפני ההכנסה למתקן.

נייר דוגמת ספרים, מגזינים, עיתונים  מוצרי 
מחברות ואריזות נייר שונות.

קרטונים דקים כגון אריזות ביצים, קורנפלקס, 
אריזות קרטון קטנות וקרטוני פיצה.

בקבוקי שתיה של ליטר וחצי עם פקק.

פסולת אורגנית )שאריות מזון(, חיתולים, מגבונים 
לחים, מוצרי היגיינה, צעצועים שבורים, אריזות 
שמכילות שאריות מזון, כל פסולת שאינה אריזות, 
כלים חד פעמיים, מוצרים מעץ )לא אריזות(, 
צואת בעלי חיים וככלל - כל מה שאינו מתאים 

לפחים או המתקנים האחרים.

חדש!
פח כתום לאריזות

פח סגול לאריזות זכוכית

מתקן לאיסוף קרטונים

פח כחול למחזור נייר וקרטון דק

פח ירוק

פסולת 
להטמנה 

 הפרדת האריזות בבית דורשת הערכות ראשונית ולשם כך קיבלת את השקית הכתומה. 
 בסה״כ כמות הפסולת נשארת אותו הדבר, היא פשוט מתחלקת אחרת. 

אין לי מקום בבית. היכן אני אמור לאסוף ולשמור את האריזות?

מהם הזרמים למחזור והפרדת פסולת?

איך אדע לאיזה פח ו/או מתקן מחזור עלי להשליך את הפסולת?
המידע כולו זמין באתר האינטרנט של המועצה. בנוסף, העלנו קמפיין פרסומי והסברתי רחב, הכולל שילוט ברחבי הישובים 

וחלוקת עלוני הסברה לכל הבתים במועצה, ובהם פירוט על סוג הפסולת המתאימה לכל פח ו/או מתקן מחזור.

אנו נמצאים כאן בשבילך ולשם כך יצרנו מספר דרכים לקבלת המידע:
1. פנייה למוקד המועצה 

2.  ניתן להסתכל באתר האינטרנט של המועצה בו מופיעה כל האינפורמציה לגבי כל פח ו/או מתקן מחזור. 
 3.  ניתן למצוא מידע נוסף באתר האינטרנט של תמיר בכתובת www.tmir.org.il ותמיד אפשר להתייעץ ולשאול

שאלות את דדי אונליין באתר תמיר.
 4.  לא הצלחת לקבל מידע, כדאי להפעיל שיקול דעת ולא להשליך לפח הכתום פריט שאינו נכלל בהנחיות 

)למשל, כלים חד פעמיים, מגשי אלומיניום/ קרטון לא משליכים לפח הכתום(.

מחזורית לאיסוף בקבוקי פלסטיק

האם עלי לנקות את האריזה? 
כן. לפח הכתום יש להשליך רק אריזות ריקות ללא שאריות מזון. 

כן, את כל הבקבוקים יש להמשיך ולהפריד למחזוריות הנמצאות בכל אחד מהיישובים.


