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 מיחזור והפרדת פסולת!!!

מיחזור והפרדה רבים הנותנים ברחבי הישוב הישן בתוך מתחמי האשפה ישנם מתקני 

אנו קוראים לכם להשתמש בהם ולהפריד  -מענה כמעט לכל סוגי האשפה הביתית

 אשפה!

אנא השטיחו את הקרטונים )כל קרטון שהוא, אפילו קרטונים של ביצים ומוצרי מזון( שלכם 
 והכניסו לקרטוניה

רי ניקיון, מזון, קוסמטיקה כולל חומ -כל מיכל בצורה של בקבוק יכול להכנס למיחזור הפלסטיק
 ועוד!

 המיכל הסגול יקלוט את כל צנצנות הזכוכית ובקבוקי השמן שלכם ועוד...

 המיכל האפור יקלוט את כל קופסאות השימורים שלכם וקופסאות אחרות מאלומיניום!

 הנייראספו נייר לבן )ניירות, עיתונים, פתקים, מחברות ועוד( וזרקו אותם למיכל הירוק לאיסוף 

לגן הזכרון ומגרש בדרך  -ואפילו לאלקטרוניקה יש מיכל אחד שחור ליד חורשת הגרעינים
 המשחקים החדש.

 אנחנו כאן להבהרות ושאלות נוספות!!! -אנא עשו בכל זה שימוש

 

 

 תפקידיו של הצוות:

לחזק את הפרדת הפסולת בישוב בקרב  .1

 תושביו

לדווח ולדאוג לטיפול במפגעים סביבתיים  .2

 ברחבי הישוב

לארגן פעילויות ישוביות המקדמות אורח  .3

 חיים מקיים ובריא בישוב

 

במהלך יולי האחרון, החל צוות איכות סביבה לפעול במסגרת 

פעילות האגודה הקהילתית שדמות חולדה. בצוות חברות: 

 ירית קורצמן, מלכה צמח, רותי ליפץ וגליה פלג. א

הצוות נפגש מספר פעמים והחליט לעדכן בדף זה מקצת 

מפעילותו והודעותיו לציבור על מנת לשפר את איכות החיים 

 כולנו בישוב!של 

 !!יםמ יםים, ממ

מים  או נזילת אנו קוראים לכם להודיע לדוד קינסט, אחראי המים על כל פיצוץ

 .050-7002106. הטלפון של דוד הוא ברחבי הישוב

 כמו כן, אנא שימו לב לכל הוצאה חריגה בחשבונות המים שלכם!

לרגל התחלת עבודתנו, החלטנו לפתוח 

בתחרות לעיצוב לוגו )סמליל( סביבתי 

 מקומי לחולדה

על  5102הלוגו הנבחר יודפס במהלך שנת 

שק קניות רב פעמי ויהפוך ללוגו הרשמי של 

 כל הקשור לנושאי הסביבה.

את הלוגו שלכם מוזמנים לשלוח למייל של 

 galia@reshet-yeruka.net –גליה 



 נערך יום הנקיון הבין לאומי 20.0.12ביום שני, 

 גם גן סיגלית וגן רימון יצאו לנקות את הישוב שלנו!

 מצורפות תמונות בהמשך מילדי הגן המקסימים

שאצלן יום הנקיון קורה מדיי שבוע לא נשכח את עדה שרף ונורית פלג 

השתמש נא ל -על הנקיון ושמרו ן ולכולנוברחבי הקיבוץ, אנא עזרו לה

בפחים המפוזרים ברחבי הישוב, גם אם זה אומר לצעוד עם האשפה 

 )שלכם( ביד עוד כמה צעדים.... 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 עד כאן להפעם

 תשמרו על הנקיון ואל תשכחו להפריד ולמחזר

 רק למוקדי איסוף גזם -ואת הסכך בסוף החג

 המשך חג שמח

 ירית וגליה אמלכה, רותי,  -מצוות איכות סביבה


