גם תושבי חוף אשקלון מפרידים בצבעים...

דבר ראש המועצה

מהיום מפרידים פסולת לפח
בצבע המתאים

בס"ד
תושבים יקרים,
אנו בעיצומה של מהפיכה! כן ,מהפיכה ,לא פחות! פרויקט המחזור מגיע גם לבית של כל אחד ואחת
מאיתנו.
מחזור  -כולנו שומעים עליו ,מגלגלים את המילה בקלות על הלשון ,הילדים לומדים על זה ואנו יודעים
שזה חשוב .כן ,אבל ...לא תמיד טורחים להפריד בין הבקבוקים לשקית האשפה ,קצת מתעצלים להגיע
לפחים בקצה השביל ולא תמיד חושבים על זה .אז מעכשיו ,אין סיבה 'לחפף'.
מועצה אזורית חוף אשקלון לוקחת חלק במהפכת מחזור האריזות ומיישמת בפועל את חוק האריזות.
במסגרת זו חתמנו על הסכם התקשרות עם תמיר -תאגיד מחזור האריזות בישראל.
עיבינו את מגוון הפחים בכל יישובי המועצה  -זכוכיות ,ביגוד ,מתכת ,קרטון ,וכמובן  -בקבוקים.
הרחבנו את מרכזי המחזור ואנו שוקדים על טיפוחם החיצוני .כל זאת ,בנוסף לפיילוט 'ההפרדה במקור'
להפרדת פסולת יבשה ורטובה שמתבצע במקביל .אז פשוט...קיפצו למחזר!
כעת ,זה שלכם .רק נותר לבחור את הפח הרצוי להשלכת הפסולת ובכך ,עשיתם מעשה חשוב וטוב
למען הסביבה ,למען ילדכם וגם למענכם .צמצום הפסולת ושימוש חוזר באריזות ומוצרים ייטיבו עמנו
היום ,ייטיבו עמנו בעתיד.
חברים ,יוצאים לדרך! דרך טובה יותר.
ממחזרים בשביל הגור .זה כל הסיפור

היחידה הסביבתית מ.א .חוף אשקלון
טלפון08-6775518 :
מוקד המועצה*5106 :
אתרwww.hof-ashkelon.org.il :
חוף אשקלון שלי

יאיר פרג'ון,
ראש המועצה האזורית חוף אשקלון

רוצים ללמוד עוד על הפרדת אריזות?
היכנסו לwww.arizot.org.il-

ממחזרים בשביל הגו .ר זה כל הסיפור.

לאן מפרידים את הפסולת?

קרטונייה

פח אפור למתכת

• קרטונים
• אריזות קרטון עבה
• יש לשטח את הקרטון לפני השלכתו למיכל

• קופסאות שימורים • מיכלי ספריי
ריקים • אריזות תחליפי חלב לתינוקות
• אריזות פח לקפה • וכדומה

מיכל לנייר וקרטון ביתי
• עיתונים • ניירות • אריזות קרטון ביתיות
(פיצה ,קופסאות דגני בוקר ועוד) • קרטוני
ביצים • קרטונים דקים • וכדומה

פח סגול לזכוכית
• בקבוקי שמן זית • צנצנות קפה
• צנצנות דבש/ריבה • בקבוקי
בושם • וכדומה

אריזות ריקות וללא מכסים

ִמחזורית לבקבוקים
• בקבוקי משקה מפלסטיק
• בקבוקי נוזל מפלסטיק עם פקק
• וכדומה

