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הכנסת פחים כתומים לאיסוף אריזות לנהלל
תושבים יקרים שלום רב.
נהלל מצטרף לשינויים במערך איסוף הפסולת במועצה האזורית עמק יזרעאל ,הנובעים מישום "חוק האריזות",
שהוא חוק ארצי המחייב מחזור אריזות.
ב 22-לספטמבר יפרסו בכל רחובות הכפר פחים כתומים המיועדים לאיסוף אריזות ,כחלק ממהלך שנועד להנגיש
לכם את אפשרויות המיחזור ולעזור לכם להפריד ולמחזר יותר .מהלך זה נערך בשיתוף הנהלת הישוב וועדת
איכות הסביבה.
כל פח כתום יחליף פח ירוק בגודל זהה ,כך שלכל שתי משפחות יהיה לפחות פח ירוק אחד ופח כתום אחד.
חשוב לציין שכל הפסולת המושלכת לפחים הכתומים מועברת במלואה למחזור על ידי ועל חשבון תאגיד ת.מ.י.ר,
ובכך מצמצמת את כמות הפסולת הנשלחת להטמנה וגורמת נזק סביבתי רב ,וגם מורידה את עלויות פינוי
האשפה.
כמה אריזות יש בפחים הירוקים בנהלל כיום? המון!
סקר שנערך בנהלל ביוני  2015העלה ש 40%-מנפח הפח הירוק הוא אריזות! אנו מקווים שהצבת פחים כתומים
בסמוך לבתיכם תקל עליכם להפרידן משאר האשפה..
תוצאות סקר הרכב פחים ירוקים בנהלל (פילוח לפי נפח הפסולת בפח):
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*אחוז מילוי הפחים ביום הפינוי62% :
סקר הפחים העלה גם ש 38%-מנפח הפחים הירוקים בנהלל אינו מנוצל כלל!
פינוי הנפח הריק בפחים עולה כסף רב:
 פינוי כל פח שמוצב ברחוב ,ריק או מלא ,עולה  ₪ 8לשבוע לפח קטן ( 360ליטר) ו 21-ש"ח לפח גדול
 סה"כ עלות פינוי הפחים בנהלל היא כ ₪ 134,000 -בשנה ,וזאת לפני עלויות הטמנה.
 כלומר ,עלות הטיפול בנפח הפחים הריק בנהלל עומדת כיום על כ ₪ 51,000-בשנה!
השלכת האריזות לפחים הכתומים תותיר עוד יותר פחים ירוקים ריקים .לכן ,במקביל לפריסת הפחים הכתומים
מוצאים מהרחובות פחים ירוקים מיותרים ,כדי לצמצם את הביזבוז שכרוך בפינויים.
במהלך ספטמבר יעברו בבתיכם נציגי הסברה של המועצה ,שידריכו ויענו על כל שאלה .אתם מוזמנים למצוא
מידע נוסף באתר המועצה.
* ראו להלן הסבר על הפח הכתום.
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