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 לכבוד 

 ת מטה אשר,ושבותושבי ות

 שלום רב, 

 

 היערכות המועצה בנושא פסולת

 חזורוהמ ה בתחום הפסולתרבים עוברים על המועצשינויים בימים אלה, כפי ששמתם לב 

 השינויים. לאת כל סדר ולהבהיר קצת עשותלוברצוננו 

 

קבות החלטת הממשלה להפסיק בע - קומפסטציה ביתיתהוצאת פחים חומים ומעבר ל .1

הפחים הוצאו  ושינויים בפתרונות הקצה לפסולת האורגנית פרדה במקורהתקצוב ה

 שובי המועצה. ימכלל י החומים

מעבר לבכדי להמשיך ולעודד הפרדת פסולת יצאנו בקמפיין הקורא לתושבים 

 לקומפוסטציה ביתית.

 בעיצומה. םואספקתבאמצעות המועצה קומפוסטרים ביתיים תושבים רבים הזמינו 

 פעול הקומפוסטר.סיוע בתמקבלים הנחיות ו הרוכשים

 ניתן להמשיך ולרכוש בקישור: 

region.muni.il/he/news/634-asher-https://www.matte/ 

 

והמועצה חום נוסף בו התחדשנו הוא הפחים הכתומים  ת -ם מיכתו יםפחהכנסת  .2

להצטרף למהפכה הכתומה בשיתוף פעולה עם תאגיד מחזור האריזות "תמיר" מחה ש

מאות פחים כתומים ברחבי המועצה, המיועדים לאיסוף פסולת בימים אלה ומציבה 

 אריזות. 

כולל שקיות פלסטיק, מתכת  מיועד לפסולת אריזות  כגון: אריזות פלסטיק,  הפח הכתום

לאריזות  הפח הסגולוקרטוני משקה והוא מצטרף לאמצעי ההפרדה הקיימים במועצה: 

 לקרטונים גדולים.קרטוניה ם ולניירות וקרטונים דקי הפח הכחולזכוכית, 

, עם הזמן נבצע נגישות לכלל התושב בהתאם לתוכנית פריסה על מנת לייצרהפחים הוצבו 

 ומים ואם יהיה צורך בשינויים נבחן זאת עם הנהלת היישוב.בקרה לבדיקת המיק

להלן  טברות מי גשם,ויש חשש להצ כמו כן על השאלה מדוע הפח הכתום פתוח מלמעלה 

 ימנע וזה בשבוע פעם מתבצע הפינוי בנוסף המים לניקוז אגן יש למשאיתתשובתנו : 

 .יתושים דגירת

https://www.matte-asher-region.muni.il/he/news/634/


 

 

 שימו לב!!!  -מיכלי המתכת   .3

יון שאת פסולת אריזות המתכת עד לאריזות מתכת יוצא מהיישובים ,כהמיוהפח האפור 

 להשליך לפח הכתום.יש 

חומרי לקמפיין הסברה בנושא. ובכל יישוב חולקו המועצה  יצאה  במקביל להצבת הפחים

 .להסברים פלאייר ומגנט ,לאיסוף אריזות הסברה לכל בית אב הכוללים: תיק כתום

תאגיד    1/12/2021החדש  הנכנס לתוקפו ב בעקבות חוק הפיקדון –הוצאת המחזוריות  .4

את כל המחזוריות מהמרחב  אל"ה )התאגיד האמון על מחזור הבקבוקים( החליט לאסוף

 הציבורי, דבר הצפוי להתבצע במהלך השבועות הקרובים.

 

 עם התווית  בקבוקי המשקה והפחיותל פי החוק החדש ובתמורה להחזרת פקדון, את ע

 עבורםולקבל  הרגילים או הכתומים( –)ולא לפחי האשפה  לסופרים ולמכולות יש להחזיר

 אג' למיכל חזרה. 30

  את שאר האריזות משליכים לפח הכתום.

 

 אנו לרשותכם בכל שאלה ולכל הבהרה,

 מודים על שיתוף הפעולה.ו

 

 בברכה

 יניב גלבוע

 

 מנהל מחלקת איכות הסביבה ותחבורה

 

 

 

 


