
תושבים יקרים 

הידעתם שכל אחד מאיתנו מייצר בממוצע 2 קילו פסולת מידי יום ?! 

היום כבר יודעים, שעל ידי הפרדת פסולת ומיחזורה ניתן לצמצם משמעותית 
את כמויות הפסולת ולמנוע פגיעה בסביבה. 

מועצה אזורית בני שמעון גאה להצטרף למהפכת המחזור ולקחת חלק 
ביישום "חוק האריזות" , בשיתוף עם ת.מ.י.ר- תאגיד מחזור האריזות בישראל. 

במסגרת יישום החוק, מועצה אזורית בני שמעון מוסיפה ביישובים פחים 
כתומים למחזור אריזות, המהוות מרכיב עיקרי בפסולת שאנו מייצרים. פחים 
אלו מצטרפים לזרמים הקיימים כיום להפרדת פסולת: בקבוקי פלסטיק, נייר, 

קרטון, זכוכית וטקסטיל. 

אני מזמינה כל אחד ואחת מכם לקחת חלק בפרויקט חשוב זה, להשתמש 
בפחים הכתומים ולהקפיד על הנחיות המחזור. 

בואו נפעל יחד ונשמור על כדור הארץ שלנו, למען הדורות הבאים.

                                                                                   בברכה,
                                                                                    

                                                                                סיגל מורן 
       ראש המועצה האזורית בני שמעון 

דבר ראש המועצה

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

חפשו אותנו ב- 

חברה לתועלת הציבור חברה לתועלת הציבור

למידע נוסף על הפח הכתום 
סירקו את הברקוד או היכנסו 

www.tmir.org.il לאתר

למידע נוסף על הפח הכתום 
סירקו את הברקוד או היכנסו 

www.tmir.org.il לאתר
 מוקד פניות 9967*
www.bns.org.il

אריזות גם במ.א. בני שמעון:
זורקים
לפח 

הכתום



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.

  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!


