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כחלק מתפיסה סביבתית נרחבת, מועצה אזורית עמק חפר הנה רשות מובילה במחזור 
ובהפרדת פסולת.

הודות לכך, המועצה מטמינה פחות פסולת, הגוזלת קרקעות, וכן מאפשרת שימוש חוזר 
במשאבים יקרי ערך.

בנוסף למטרה העיקרית, שמירה על כדור הארץ, ההפרדה והמחזור תורמים לחיסכון 
ניכר בהוצאות פינוי הפסולת. לכך תורמים רבות, בין היתר, יישום חוק האריזות והשימוש 

בפחים הכתומים.  
עלון זה שב ומחדד לכולנו את חשיבות המחזור, ואת הכללים לשימוש בפח הכתום 

הסמוך לביתנו.
הוא גם מזכיר לנו, אגב כך, את הצורך בהפרדה נכונה של כל סוגי הפסולת האחרים: 

אורגני, נייר, בקבוקי פלסטיק וזכוכית.

   אריזות פלסטיק - אריזות מוצרי מזון, אריזות של 
חומרי ניקוי וטיפוח וכדומה

   אריזות מתכת - קופסאות שימורים, תרסיסים, 
תחליפי חלב וכדומה

  קרטוני משקה - קרטוני חלב, קרטוני מיץ וכדומה
  שקיות ניילון

אריזות ריקות בלבד. כל סוגי האריזות למעט אריזות 
נייר ואריזות זכוכית.

הלו, בלי לכלוך באריזות
זה לא פח זבל!

דבר ראש המועצה

בברכת עמק ירוק, 
רני אידן, ראש המועצה

אלדד שלם, מ.מ ראש המועצה

קרטונייה
   קרטונים

   אריזות קרטון עבה
יש לשטח את הקרטון לפני השלכתו למיכל

ממשיכים להפריד
גם את יתר האריזות

  בקבוקי שמן זית 
  צנצנות קפה 

  צנצנות דבש/ריבה 
  בקבוקי בושם וכדומה

אריזות ריקות וללא מכסים

פח סגול לאריזות זכוכית

פח כחול לנייר ולקרטון דק
  עיתונים 

  ניירות 
   אריזות קרטון ביתיות

)פיצה, קופסאות דגני בוקר ועוד( 
  קרטוני ביצים 

  בקבוקי משקה מפלסטיק
ניתן להשליך גם כאן מיכלי נוזל ריקים מנוזלים 

ובעלי פקק

מחזורית לבקבוקים

פח חום לכל שיירי המזון
  שאריות המזון ואוכל מבושל 

  פרחים 
  קליפות של ירקות, פירות וביצים

  בשר, דגים, עוף ועצמות


