
 

 

 "ז כסלו, תשפ"בי

 2021נובמבר,  21

 לכבוד 

 תושבי ותושבות מטה אשר,

 הנהלות הישובים

 הפחים הכתומים מגיעים למועצה האזורית מטה אשר

מועצה אזורית מטה אשר שמחה להצטרף למהפכה הכתומה בשיתוף פעולה עם תאגיד מחזור 

מאות פחים כתומים ברחבי המועצה, המיועדים לאיסוף בימים אלה האריזות "תמיר" ומציבה 

 פסולת אריזות. 

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

 הפח הכחוללאריזות זכוכית,  הפח הסגולמשקה והוא מצטרף לאמצעי ההפרדה הקיימים במועצה: 

 לקרטונים גדולים.קרטוניה  ו לניירות וקרטונים דקי

בכל יום מיוצרות בישראל מיליוני אריזות העשויות מחומרים שונים, לחומרים אלה ייקח זמן רב 

גורמים לנזק סביבתי משמעותי, אך בטיפול נכון , והם עשרות עד מאות שנים אם בכלללהתכלות, 

חומרים אלו ניתנים למחזור. כשהאריזות מופרדות כבר בבית ומושלכות בנפרד לפח הכתום, פסולת 

 האריזות מגיעה נקייה ככל הניתן לתחנת המיון, קל למיין אותה ולהעביר אותה למחזור.

פחים הכתומים יאספו על ידי משאיות פינוי, שאוספות בנפרד את פסולת האריזות המושלכות ל

האריזות מהפחים הכתומים, אל תחנת המיון הממוקמת בעפולה. בתחנת המיון, האריזות נפרקות, 

 7 -מועמסות על גבי מסועים ומתמיינות בהתאם לסוג החומר ממנו הן עשויות. האריזות מופרדות ל

 ם ממוינים באופן טכנולוגי ללא מגע יד אדם.מהחומרי 4חומרים שונים,  

לאחר שהופרדו לסוגי חומרים שונים כל חומר נכבש לקוביות גדולות )באלות( העשויות מחומר זהה 

 ומשם הן מופנות אל מפעלי המחזור השונים הקיימים ברובם בישראל, לטובת התעשייה הישראלית. 

תשקיע משאבים במקביל להצבת הפחים גם בחינוך מועצה אזורית מטה אשר בשיתוף תאגיד "תמיר" 

והסברה לתושבים בשילוב פעילויות מעשירות וחווייתיות. פעילויות אלה מטרתן לעודד את התושבים 

 לקחת חלק פעיל בהפרדת האריזות  ולסייע בשמירה על הסביבה.

תבקש זה "אני שמח מאד על הצטרפותנו למהפכה הכתומה, צעד מדוביץ, ראש המועצה: ימשה דו

הוא המשך ישיר לעשייה ארוכת השנים של המועצה בנושאי סביבה, אשר קיימות ושימור הטבע 

 והסביבה הן מהערכים הבולטים שלה. 



 

 

אני בטוח כי בשיתוף התושבים והתושבות במטה אשר ומערכות החינוך שלנו , נצליח להטמיע את 

. אני מבקש להודות פסולת להטמנהשל לת ומחזור ונצליח להביא לצמצום ניכר ואופני הטיפול בפס

על שיתוף שלנו בתמיר, לאגף התפעול על כלל עובדיו ולכם, תושבות ותושבים יקרים לשותפים 

 .והצלחתנו המשותפת במהלך הקרוב הפעולה לאורך כל השנים

 רני איידלר, מנכ"ל תאגיד מחזור האריזות תמיר מוסיף: 

"אני מברך את המועצה האזורית מטה אשר שמצטרפת לעוד רשויות בארץ בהן פרוסים פחים 

כתומים ומודה לראש המועצה, משה דוידיוביץ וצוותו על שיתוף הפעולה ביצירת תשתית להפרדת 

אריזות והסברה לתושבים. בשנים האחרונות, אנו עדים להתעוררות עולמית ומקומית לחשיבות נושא 

 למינו.המחזור בעו

המאמץ שלכם נצליח אתם התושבים מניעים את תהליכי המחזור בשיתוף הפעולה שלכם ובזכות 

 לצמצם את ההטמנה ולהעביר עוד ועוד אריזות למחזור.

אני קורא לכל תושבי המועצה האזורית מטה אשר, הצטרפו למהפכת המחזור בישראל והגדילו את  

לת לפח הכתום היא מאמץ קטן שיש לו תרומה הפרדת פסוכמות האריזות המועברות למחזור. 

 עצומה לסביבה".

  

 

 


