
תושבים יקרים,

בימים אלו פותחת עיריית אור יהודה בקמפיין איסוף אריזות למיחזור, הכולל גם תכנית הסברה 
בנושא הפחים הכתומים לאיסוף אריזות.

 
החינוך וההסברה בתחום הסביבה עומדים לנגד עינינו במהלך כל הפעילויות העירוניות שאנו 

מקיימים, החל מגיל צעיר.
 

במהלך השנה האחרונה השקענו משאבים רבים בפיתוח תכניות בתחום הקיימות מתוך 
מחשבה שבאמצעות הכוונה שתבוא מלמעלה ניתן יהיה לטפח תרבות בעיר שדוגלת בערכים 
של הגנת הסביבה. אני שמחה לראות את התוצאות בשטח ולזהות כיצד ילדים מחנכים את 

הוריהם בנושא הפרדת פסולת.
 

לאחרונה חודשו מתקני המיחזור בעיר והקרטוניות, ובימים אלו נוסף מתקן חדש לשימושכם 
– הפחים הכתומים שבעזרתם אנו נכנסים לתהליך של איסוף אריזות למחזור בפח הכתום.

 
איכות החיים של כל אחד ואחת מאיתנו נמדדת גם בדברים הקטנים, שהם למעשה החשובים 
ביותר. כל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו כיצד הוא יכול לסייע לשיפור הסביבה, כך שהיא 

תהיה נעימה וירוקה יותר.
 

אתם השותפים שלנו וגם השגרירים במשימה החשובה הזו, כדי שנצליח בתהליך. אנו צריכים 
אתכם איתנו. אני מצפה לראות יותר ויותר תושבים מצטרפים ואוספים אריזות למחזור.

 
יחד נהפוך את אור יהודה לעיר ירוקה..

גם באור יהודה:
אריזות 
זורקים
לפח 

הכתום

דבר ראש העיר

על הפח הכתום  נוסף  למידע 
www.tmir.org.il היכנסו לאתר

חפשו אותנו ב- 
ובאפליקציה העירונית

שלכם,
עו"ד ליאת שוחט

ראש העיר
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 אתר עיריית אור יהודה:

www.oryehuda.muni.il
חפשו אותנו גם בטוויטר ובאינסטגרם



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 

קרטונים גדולים למתקן הקרטון

  בקבוקי משקה מפלסטיק
ניתן להשליך גם כאן מיכלי נוזל ריקים מנוזלים 

ובעלי פקק

מחזורית לבקבוקים

הידעת? 
 האריזות נאספות מהפח הכתום 

מועברות לתחנת מיון, ממוינות לפי סוג החומר 
ונשלחות למפעלי מחזור שונים בארץ ובעולם.

 אריזות הפלסטיק 
עוברות מיון, גריסה ושטיפה ומעובדות כחומר גלם 
ממוחזר בתעשיית הפלסטיק, לייצור מגוון מוצרים 

לחקלאות, ביגוד, לתשתית ולאריזות חדשות.

 אריזות המתכת 
 עוברות התכה במפעלי המתכת ומשמשות 

לייצור מוצרים בתעשיית הבניין ומוצרי מתכות.

 קרטוני המשקה עשויים מקרטון ומפלסטיק 
שנועד למנוע את נזילת הנוזלים ועל כן יש להפרידם 

לפח הכתום ולא לפח הנייר.

 לקופסת שימורים שנטמנת באדמה
יידרשו 100 שנה עד שהיא תיעלם.

פחים גדולים יותר יוצבו בקרנות רחוב 
וישרתו את תושבי הבתים צמודי הקרקע.

  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.

 רק אריזות זורקים
לפח הכתום!


