גם במשגב:

תושבים יקרים
המועצה האזורית משגב ממשיכה להוביל בהפרדת הפסולת ובמחזורה,
מתוך רצון לקדם את רעיונות הקיימות ולצמצם את טביעת הרגל
הסביבתית .במקביל ,אנחנו ממשיכים לבחון את התהליך ולשפרו.
מזה שנים שהפסולת במשגב מופרדת למספר רב של זרמים במטרה
לייעל את המחזור ולצמצם את כמות הפסולת המוטמנת.
בשנים האחרונות השקענו רבות במערך הפרדה לחומרים היבשים
ולשאריות המזון ובמתן פתרון גם עבור תושבים שאינם מחזיקים
קומפוסטר בחצר הבית.
עם הניסיון שהצטבר ,מצאנו שניתן לייעל את הפרדת הפסולת היבשה
ע"י הוספת כלי אצירה למחזור בצמוד למכולות האשפה ,ובכך להגביר
את הנגישות והנוחות של ההפרדה.
לאחרונה הגענו להסכם עם תאגיד "תמיר" שיציב פחים כתומים שישמשו
לאיסוף אריזות מתכת ,פלסטיק ,שקיות ,קלקר ואריזות קרטון למשקאות.
הפחים הכתומים יצטרפו למערך ההפרדה הקיים בישובים ,כפי שמפורט
בעלון זה .מהלך זה יאפשר טיפול טוב יותר בפסולת האריזות וייתן מענה
לכל סוגי האריזות ,כולל כאלה להן לא היה פתרון מחזור עד עכשיו ,כגון
אריזות קלקר.
אנו סומכים על שיתוף הפעולה שלכם ,שבזכותו נמשיך להיות בין הרשויות
המובילות בארץ גם בתחום המחזור ונצמצם את השפעתנו על הסביבה.
צוות אגף הקיימות עומד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה בנושא.
בהצלחה לכולנו!

אריזות
זורקים
לפח
הכתום

חפשו אותנו ב-
למידע נוסף על הפח הכתום
סירקו את הברקוד או הכנסו
לאתרwww.arizot.org.il

רון שני
ראש המועצה

לפרטים נוספים יש להיכנס לעמוד
״קיימות וסביבה״ באתר המועצה
מועצה אז ורית

מועצה אז ורית

משגב
משגב .פסיפס של קהילות

משגב
חברה לתועלת הציבור

משגב .פסיפס של קהילות

חברה לתועלת הציבור

ממשיכים להפריד גם
את יתר האריזות ומרכיבי
הפסולת הנוספים
פח סגול לאריזות זכוכית
בקבוקי שמן זית
צנצנות קפה
צנצנות דבש/ריבה
בקבוקי בושם וכדומה
אריזות ריקות וללא מכסים

פח כחול לנייר ולקרטון דק

עיתונים
ניירות
אריזות קרטון ביתיות
(פיצה ,קופסאות דגני בוקר ועוד)
קרטוני ביצים
קרטונים גדולים למתקן הקרטון

קרטונייה

קרטונים
אריזות קרטון עבה
יש לשטח את הקרטון לפני השלכתו למיכל

מחזורית לבקבוקים

בקבוקי משקה מפלסטיק
ניתן להשליך גם כאן מיכלי נוזל ריקים מנוזלים
ובעלי פקק

מתקן לטקסטיל

הלו ,בלי לכלוך באריזות
זה לא פח זבל!

קומפוסטר ופח חום לשיירי מזון

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 ואריזות זכוכית.

בגדים
בדים
סמרטוטים

עלים ,פרחים ,גזם דק וכסחת דשא
שאריות מזון ואוכל מבושל
קליפות ביצים וכדומה

שאלות ותשובות לפח הכתום

מדוע נחוץ פח כתום?
הפח הכתום יוצב לצד מכולות האשפה וכך יגביר את הנגישות למחזור.
הפח הכתום הוא פתרון ההפרדה למרבית סוגי האריזות .משגב מצטרפת לרשויות רבות
בהן כבר הוצבו הפחים הכתומים.
הפח הכתום מקל על ההפרדה בבית :אריזות פלסטיק ,מתכת ,קרטוני משקה ושקיות,
כולן בפח אחד.
הפח הכתום תורם להתייעלות :מתקני השקיות והמתכת יבוטלו ומעתה הפח הכתום יפונה
ע"י תאגיד תמיר.
האם לא תיפגע רמת המחזור?
לא .איסוף פלסטיק ,מתכת ושקיות בפח הכתום ,מייעל ומצמצם תנועת רכבי פינוי וההפרדה
בין החומרים נעשית באופן מכני ברמה גבוהה.
רמת המחזור תעלה מכיון שהפח הכתום נותן מענה גם לסוגי אריזות להם לא היה פתרון
לפני כן כגון :אריזות קל קר ואריזות מעורבות של נייר ופלסטיק.
איך לנהוג עם המחזורית (כלוב הבקבוקים)?
מחזורית הפלסטיק תמשיך לעבוד ולקלוט את בקבוקי המשקה (ניתן להשליך גם אריזות
נוזל עם פקק) .כוסות חד פעמיות יש להמשיך ולהפריד במחזורית של הפלסטיק.
אני מבולבל ,יש סוגי פסולת שניתן להשליכם גם לפח הכתום וגם לכלוב הבקבוקים?
נכון .את אריזות הפלסטיק של חומרי הניקוי למשל ,ניתן להשליך לשני מיכלי האיסוף .העיקר
שנמשיך להקפיד להפריד.

