
יש להשליך אריזות ריקות בלבד 
בכדי לא לפגוע בתהליך הִמחזור 

קרטוני חלב
קרטוני מיץ

 במועצה אזורית שומרון
 מפרידים את האריזות

לפח הכתום!

שקית

 אריזות המתכת 
עוברות התכה במפעלי המתכת ומשמשות לייצור מוצרים בתעשיית הבניין ומוצרי מתכות.

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

מגוון מוצרים לחקלאות, ביגוד, לתשתית ולאריזות חדשות.

 האריזות נאספות מהפח הכתום 
מועברות לתחנת מיון, ממוינות לפי סוג החומר ונשלחות למפעלי מחזור שונים בארץ ובעולם.

שקית

אריזות מזוןפלסטיק
מוצרי ניקיון

מוצרי טיפוח
שקיות פלסטיק

תרסיסים
קופסאות שימורים

קופסאות מתכת

מתכת

קרטוני משקה

שיירי מזוןאריזות לִמחזור

מוצרי הגיינה

צמחיה

עיתונים

אריזות קרטון

זכוכית

?ומה לא מה לזרוק
לפח הכתום?

פלסטיק שאינו אריזות

אגף שפ"ע

לקופסת שימורים שנטמנת באדמה יידרשו 100 שנה עד שהיא תיעלם.

 קרטוני המשקה עשויים מקרטון ומפלסטיק 
שנועד למנוע את נזילת הנוזלים ועל כן יש להפרידם לפח הכתום ולא לפח הנייר.

מוקד המועצה - 24 שעות ביממה 1-700-700-106
www.shomron.org.il

תושבים יקרים,
הפריחה בשומרון מחייבת אותנו לעלות קומה בכל התחומים. 

הגידול באוכלוסייה, הבנייה והשגשוג הם אבני הדרך בבניין העם והארץ.
הקיימות ואיכות הסביבה הם מרכיב משמעותי במועצה ובישובים. מי שאוהב את ארץ 

ישראל צריך לשמור עליה – כפשוטו.
לפני כשנה נכנס "חוק האריזות" לתוקף גם בשומרון. 

החוק הוא הליך מתבקש לשמירה על ארצנו, נקיה מזיהום וממפגעים. 
הפחים הכתומים בישובים חולקו על מנת להפריד את האשפה וליצור תהליך מחזור 

בריא ומועיל לאדם ולסביבה. 
 אני רואה בהליך זה חלק מבניין השומרון וקורא לתושבים לקחת חלק במהפכה הירוקה.

אנא מכם, עשו מאמץ להטמיע כל אחד בביתו, כל אחד בסביבתו, את נושא המיחזור. 
יחד נצליח!

שלכם,
יוסי דגן, 

מ"מ ראש המועצה

הידעת? 



ממשיכים להפריד גם את יתר האריזות לפחים 
המתאימים במרכזי המחזור ושומרים על זרמים נקיים

• בקבוקי שמן זית • צנצנות קפה • צנצנות דבש/ריבה • 
בקבוקי בושם וכדומה • בקבוקי  שתיה )יין, בירה, מיץ וכו' - 

במידה ולא  ניצלתם את מימוש הפיקדון(

פח סגול לאריזות זכוכית

אריזות ריקות וללא מכסים

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

• 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.

פח כתום 
לאריזות

 רוצים ללמוד עוד על הפח הכתום?
סירקו את הברקוד או היכנסו ל-

www.arizot.org.il

קרטונייה
• קרטונים

• אריזות קרטון עבה

יש לשטח את הקרטון לפני השלכתו למיכל


