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 הפח הכתום
 תושבים יקרים,

 ידי התושבים. -שיפור מתמיד בהפרדת הפסולת על ויש, מתמלאים יפה בגזיתהפחים הכתומים 
  כל הכבוד לממחזרים!

 

 מה משליכים לפח הכתום?

 טיפוח מוצרי של אריזות, ומשקה חלב קרטוני, וניילון פלסטיק שקיות, שימורים קופסאות, חטיפים אריזות
 אריזות, חלב מוצרי של אריזות, מכסים ללא ריקות אריזות, ניקיון מוצרי של מיכלים(, ועוד דאודורנטיםשמפו, )

 קלקר, ועוד. אריזות(, נספקים) ופירות ירקות של
 .(הסופר של)נילון  הכתום בתוך שקית לפח האריזות את ורצוי להשליך ניתן: לנוחיותכם

 
 מה קורה עם האריזות לאחר שהשלכתן אותן לפח הכתום?

, ע"י משאית פינוי אשפה אחרת שצוותי הפינוי שלה הפחים הכתומים נאספים בנפרד מהפחים הירוקים
לובשים ווסטים כתומים. תכולת הפחים מועברת לאתר המיון בעפולה, למתחם נפרד ויחודי של תאגיד מיחזור 

 PETהאריזות תמיר. שם ממוינות האריזות בצורה מכנית וידנית לפי סוג החומר ממנו הן עשויות: מתכת, נילון, 
, נייר מצופה פלסטיק )קרטוני חלב למשל(, ועוד. כל סוג חומר נארז בנפרד, ונשלח ם()פלסטיק של בקבוקי

שאן, המתכת למפעל חוד -מועברים למפעל ק.ב. מיחזור בבית PET-למפעל טיפול מתאים. לדוגמא, הנילון וה
 פלדה בקריות, וכולי.

מקבלים דיווח במועצה כל התהליך מבוקר ומתועד במערכת האלקטרונית של תאגיד תמיר, ואנו באגף הסביבה 
 ולאיזה מפעל מיחזור הוא הגיע בסוף. ,מהחומריםמשקל כל אחד  וליין על כמות האריזות שנאספה, מה-און

   
 

 בטוח שהאריזות מהפח הכתום ממוחזרות?
 כן! כאמור, יש לנו מעקב מדוייק ושוטף אחר כמויות האריזות שנאספות, הרכבן ומפעל המיחזור אליו הן מגיעות. 

 
 ...?שמועות שכל הפחים נאספים ביחדה ומה עם

חשבון -ידי ועל-חשבון המועצה, ואילו הפחים הכתומים נאספים על-ידי ועל-הם לא. הפחים הירוקים נאספים על
 צד אין אינטרס לשלם סתם על פינוי פסולת של הצד השני. תאגיד תמיר. לאף 

-במקרים נדירים בהם נמצא פח כתום בודד ובו כמות חריגה של פסולת שאינה אריזות, הוא יפונה באופן חד
פעמי ע"י צוותי המועצה עם הפחים הירוקים. זאת, כיוון שתאגיד תמיר בודק גם את כמות הפחת )כלומר, 

 ( בפח הכתום, ופחת גבוה גורר קנס מתמיר ואף פסילת המשאית כולה.הפסולת שאינה אריזות
לשמחתנו, ארועים כאלו הם נדירים מאוד, ועד כה כל השמועות על פחים כתומים שפונו עם הירוקים הסתברו 

 .04-6520100 –מוקד המועצה לאם בכל זאת ראיתם משהו חריג, אנא דווחו מייד  כחסרות בסיס.
 

 בברכה,
 אסף אליה

 מנהל אגף איכות הסביבה
 מועצה אזורית עמק יזרעאל

 

 


