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 אילו אריזות יש להפריד
לפח הכתום?

חלב  קרטון   • ריקות  שימורים  קופסאות   • פלסטיק  שקיות   • מפלסטיק  מזון   אריזות 
קרטון משקה • אריזות של מוצרי טיפוח )דיאודורנטים ועוד( • מכלים של מוצרי ניקיון • וכדומה

?
?

אריזות ריקות בלבד!

ב"ה

תושבים יקרים,

יושבות שלל הנאות  זכינו לחיות בעידן של חיים מודרניים אשר הנוחות היא הבסיס ועליו 
העולם הזה. לאור זאת לעיתים אנו מהרהרים מה תפקידנו בעולם הזה. כיצד אנו יכולים לתת 

משמעות לחיינו.

כל אחד יוצק תוכן לחייו ומוצא את הדרך לכך ביטוי בדרכו שלו, אך יחד עם זאת אין אחד 
מאתנו שפטור מלשמור על העולם בו אנו חיים. יש מצווה ליהנות מהעולם הזה אך גם מצווים 

אנו לשמור עליו עבורנו ועבור הדורות הבאים, בבחינת "לעבדה ולשמרה" )בראשית ב/טו(.

המודעות לנושא איכות הסביבה אשר באה לידי ביטוי בתחומים רבים כגון: שמירת טבע,  
שמירה על הניקיון, חסכון באנרגיה ועוד, תוספת תאוצה בעולם בכלל ובארץ בפרט.

המועצה שלנו בחרה להיות חלוצה ומובילה ברשויות בארץ בתחום "הפרדה במקור" ביודענו 
כי תחום זה בעל משמעות אישית לכל תושב ותושב , תחום "חוצה מגזרים" בעל השפעה 

משמעותית מאוד על איכות הסביבה בה אנו חיים.

אנו מודעים לכך כי יידרש מכל אחד ואחת מאתנו לתת יד ולקחת חלק על מנת שהתהליך 
יצליח והרעיון יוטמע היטב באורחות חיינו ולשם כך אנו ערוכים במערך הסברה התארגנות 

ותמיכה אשר ייתן מענה לכל בעיה ושאלה שתתעורר.

אני קורא לכם, תושבי המועצה, להירתם למאמץ הכללי ולפעול למען עתיד ילדינו ועתיד כלל 
הדורות הבאים בארצנו הקטנה והיפה בכדי להשאיר להם ארץ נקיה יותר ממה שעלולים היו 

לקבל לולא ההשקעה שאנו נוטלים על עצמנו.

בברכה

דוידי פרל 

תושבי מועצה אזורית גוש עציון 
מפרידים בצבעים!

 פסולת
רטובה  פסולת

אריזות



מיכל לנייר וקרטון ביתי
• עיתונים • ניירות • אריזות קרטון ביתיות 

)פיצה, קופסאות דגני בוקר ועוד( • קרטוני 
ביצים • קרטונים דקים • וכדומה

• שאריות מזון ואוכל מבושל • פירות 
 וירקות • פרחים • קליפות ביצים 

• וכדומה

פח חום לפסולת אורגנית 
• בקבוקי משקה מפלסטיק • בקבוקי 

נוזל מפלסטיק עם פקק • וכדומה

מיחזורית לבקבוקים

לאן מפרידים את הפסולת?

• חיתולים חד פעמיים • מגבונים 
ומפיות • חפצים שבורים • וכדומה

פח ירוק
• קרטונים • אריזות קרטון עבה

 • יש לשטח את הקרטון לפני
  השלכתו למיכל

קרטוניה

בקרוב! פח סגול
 

לאיסוף אריזות זכוכית


