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מינהל תשתיות
מערך תברואה וסביבה

חוק האריזות ,שנכנס לתוקפו בשנת  ,1122מחייב את הרשויות המקומיות בישראל להפריד למחזור את רכיבי
האריזות מתוך הפסולת הביתית והעסקית.
על פי החלטה עירונית ,שנקבעה במעמד ראש העיר ומנכ"לית העירייה ,ניישם בחולון את דרישות החוק על ידי
ביצוע הפרדה בבתי התושבים (בבניינים בעלי  4יח"ד ומעלה) ,לשני זרמים:
 פח כתום ,פח ייעודי לאיסוף פסולת אריזות (אריזות מזון ,מוצרי ניקיון ,מוצרי טיפוח ,שקיות פלסטיק,
קופסאות שימורים ומתכת ,תרסיסים ,קרטוני חלב ,קרטוני מיץ ועוד)
 פח ירוק (הפח הקיים) ,לפסולת מעורבת.
 במרבית הבניינים בחולון יש פח נוסף – כחול ,לאיסוף נייר וקרטון רך.
מטרת החוק הינה הגדלה משמעותית בניצול חומרי גלם איכותיים לטובת מחזור ומניעת הטמנתם בקרקע.
הפרויקט הינו פרויקט מהפכני ומורכב ,המחייב שינוי תפיסתי והתנהגותי בהתייחסות לפסולת (ממטרד
למשאב) בקרב כל אחד מתושבי העיר .
במערכת החינוך מתוכננת פעילות ענפה להטמעת הנושא ובשלב ראשון חב' תעשיידע תפעיל במוסדות
החינוך תכנית הסברה בנושא הפרדה במקור ויישום חוק האריזות.
תכנית ההסברה תכלול שיעור בכיתות ( 01דקות) של חב' "תעשיידע" הכולל היכרות עם בעיית הפסולת,
פתרונות הצריכה הנבונה וההפרדה במקור ודרכי יישום ההפרדה על פי התשתיות הקיימות בחולון נייר ,מכלי
משקה ,טקסטיל ,פסולת אלקטרונית ופסולת אריזות.
כחלק ממהלך השיעור יחולקו התלמידים לקבוצות ,כשכל קבוצה תיצור משפט/ציור/חמשיר/מדבקה בנושא
האריזות .מהתוצרים ניתן להכין תערוכה או תחרות בין הכיתות ובהמשך תיתכן תחרות בין בתי הספר בעיר.
בנוסף ,במהלך השנה יתקיימו הפסקות פעילות ופעילויות תומכות נוספות ותיבחן כתיבת מערך שיעור על ידי
חברה מתמחה להעברה על ידי המורים.
כמו כן ,כל בית ספר ,במידה ויחליט ליזום פעילויות ייעודיות ,יזכה לגיבוי עירוני וכן יוקצה לו תקציב מיוחד
לנושא.
תהליך הצבת הפחים הכתומים יתבצע בשלבים ,על פי התכנית הבאה:





שלב א' יחל בחודש מאי השנה :בתי הספר (יסודי וחט"ב) וגני הילדים בקריית אילון ,קריית רבין,
ג'סי כהן ,קריית מיכה ,שיכון ותיקים ונווה רמז
שלב ב' יחל מספר חודשים לאחר מכן ,מיד אחרי החגים :קריית בן גוריון ,קריית שרת ,נאות שושנים,
נאות יהודית ,נווה ארזים ורסקו ב
שלב ג' במהלך שנה"ל הבאה :מפדה ,רסקו א ,אגרובנק וקריית עבודה
שלב ד' בסוף שנה"ל הבאה או בתחילת שנה"ל תשע"ו :שכונת גרין ועם ,תל גיבורים ונאות רחל

בשבועות הקרובים נציג העירייה ייצור קשר עם בתי הספר של שלב א' ,לקביעת ביצוע ההדרכות בכיתות .אנא
העבירו לרכזת החינוך הסביבתי הגב' אתי סלע פרטים של אחראי מטעם בית הספר לנושא ,שיהיה איש
הקשר מולה.
שיתוף הפעולה שלכם ושל צוות המורים הוא המפתח להצלחת הפרויקט והטמעת נושא המיחזור בכלל
והפרדת האריזות בפרט.
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