
מדריך לאיסוף, אחסון ושילוח 
פסולת בתכניות טרהסייקל

רוצים לעורר מודעות 
ולרתום משתתפים נוספים?

מעוניינים להימנע מהצטברות של 
לכלוך או ריחות בנקודת האיסוף?

במדריך זה תמצאו טיפים ורעיונות מועילים לאיסוף, אחסון 
ושילוח הפסולת למחזור בטרהסייקל. יישמו אותם, ומהר 

מאד תגלו שנקודת האיסוף שלכם נקייה ומסודרת!

חלק 1: הכנה ותחזוקה של קופסת איסוף הפסולת

חלק 2: אחסון יעיל של פסולת

חלק 3: שילוח הפסולת לטרהסייקל

מדריך זה כולל את החלקים הבאים:
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חלק 1: הכנה ותחזוקה נכונה של קופסת איסוף הפסולת

קופסת איסוף היא דרך מצוינת לרתום את המשתתפים 
לאסוף, וגם לשמור על עמדת איסוף נקייה ומסודרת.

דוגמא רעה דוגמא טובה

לפניכם 10 טיפים ליצירת קופסת איסוף מגניבה ויעילה, שגם תתפוס את העין וגם 
תתקשר נכון את הפעילות:

1. קשטו את הקופסא בעזרת חומרים ממוחזרים. אפשר 
לעצב קופסא יפיפייה פשוט מקופסת קרטון ריקה ושאריות 

נייר ועטיפות שונות )עבור כל תכנית איסוף ספציפית אנו 
כוללים הוראות מלאות להכנת קופסת איסוף בעצמכם – 

חפשו תחת "חומרי עזר" בחשבון שלכם(.

2. הוסיפו מידע ברור לגבי סוג הפסולת הנאסף בקופסא. 
כאן אפשר גם להשתמש בחומרי עזר מהאתר, כמו 

הפוסטרים המוכנים שלנו, וערכת ה"עשו -בעצמכם" ליצירת 
קופסת איסוף.

3. הכינו קופסא נפרדת עבור כל תכנית איסוף. הפרדה בין 
סוגי הפסולת כבר בנקודת האיסוף מקלה מאד על ארגון 

ואחסון הפסולת.

4. השתמשו בשקית בתוך הקופסא. כך תוכלו לקשור את 
השקית ולהחליפה בקלות באחרת, על מנת למנוע ריחות 

לא נעימים.

5. הכינו מכסה לקופסא. זה יעזור לשמור על פינת האיסוף 
נקייה ומסודרת.

6. הפכו את היצירה לפעילות משותפת. המשתתפים ירגישו 
מעורבים יותר בעשייה אם יכינו ויעצבו את הקופסא ביחד.

7. מקמו את פינת האיסוף באזור ציבורי ובולט, כך שימשוך 
תשומת לב ויזכיר למשתתפים היכן הם יכולים למחזר את 

הפסולת.

8. מקמו את פינת האיסוף קרוב למקום בו נוצרת הפסולת, 
למשל בקפיטריה או במטבחון.

9. תלייה של פוסטרים וידיעונים בפינת האיסוף היא דרך 
מצוינת לחשוף ולרתום משתתפים נוספים לתכנית האיסוף, 

ניתן להוריד פוסטרים מתאימים עבור כל  תכנית איסוף 
מאתר טרהסייקל.

10. לא מומלץ לאגור פסולת בקופסת האיסוף לזמן 
ממושך. אם ברצונכם להגיע לחבילה גדולה למשלוח, 

שימרו את הפסולת בנפרד מקופסת האיסוף – הפרק הבא 
מפרט על דרכים לעשות זאת.
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חלק 2: אחסון יעיל של הפסולת

בתכניות האיסוף השונות יש להגיע למספר מינימאלי של פריטים 
במשלוח על מנת לקבל זיכוי של נקודות טרהסייקל לתרומה.
לפניכם מספר הצעות ייעול לאחסון הפסולת עד למשלוח.

זיכוי בנקודות טרהסייקל. ראשית בקרו באתר טרהסייקל בעמוד של תכנית 
האיסוף, כדי לוודא מהי הכמות המינימאלית של פריטים למשלוח על מנת 

לזכות בנקודות. זכרו שאתם תמיד יכולים לשלוח 
אלינו משלוחים בכל גודל וכמות, והם תמיד 

ימוחזרו, אך רק משלוח שיכיל כמות פריטים מעל 
הכמות המינימלית יזוכה בנקודות.

העיקר המחזור. אם אינכם יכולים לאגור 
כמות גדולה של פסולת, פשוט שלחו אותה 

אלינו לטרהסייקל. גם אם לא הגעתם לכמות 
המינימאלית עבור זיכוי בנקודות, אתם עדיין 

עוזרים לסביבה בכך שמנעתם מהפסולת 
מלהיערם באתר ההטמנה.

פשוט לשקול. אנו מזכים אתכם בנקודות לפי 
משקל ממוצע של פריטי הפסולת ולא על ידי 

ספירתם. לכן, במקום לספור את פרטי הפסולת 
שאספתם ניתן גם פשוט לשקול אותם.

אחסנו את הפסולת במקום מוגן. עד שתגיעו 
לכמות המתאימה למשלוח, מומלץ לשמור את 

הפסולת במחסן, ארון שירות או סככה בחוץ.

הקפידו ליידע את אחראי התחזוקה והניקיון. על מנת שהפסולת לא תגיע 
בטעות לפח הרגיל, פנו אל אחראי התחזוקה והניקיון בארגון ויידעו אותם 

בשיחת טלפון, אי-מייל או פשוט שלט.
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חלק 3: שילוח הפסולת לטרהסייקל

כאשר אתם מוכנים לשלוח לטרהסייקל את הפסולת שאספתם, שימו 
לב לנקודות הבאות על מנת לזרז ולייעל את המשלוח. 

1. הכניסו את השקיות המלאות 
לארגז קרטון פשוט – כזה 

שמוצאים ברחוב או בסביבתכם, 
ובלבד שיהיה משומש.

4. הורידו והדפיסו את תווית המשלוח 
מחשבון המשתמש שלכם והדביקו אותה 

לקופסא. זכרו, כל משלוח חייב לשאת 
תווית חדשה ונפרדת – אין לעשות שימוש 

בתווית מועתקת או מצולמת.

5. שילחו את החבילה בכל אחד 
מסניפי דואר ישראל.

2. הקפידו כי השקיות אינן רטובות 
או מטפטפות, וקשורות היטב. שירות 

הדואר לא מקבל אריזות דולפות.

3. סגרו את הקופסא עם נייר-דבק.

עם טרהסייקל הרווח כולו שלכם:
על פי רוב, יש לצפות לכחודש ימים מרגע המשלוח ועד הזיכוי 

בפועל בחשבונכם. זהו פרק הזמן של השילוח, המיון והשקילה 
והזיכוי של חשבון המשתמש. אם עבר זמן רב יותר ולא ראיתם זיכוי 

בחשבונכם, אנא פנו אלינו בטרהסייקל ישראל, דרך האתר 
 customersupport@terracycle.co.il באי-מייל ,www.terracycle.co.il

או בשיחת חינם למספר 1-809-494-233


