סיכום רבעון רביעי2017 ,
תאגיד המיחזור אל"ה
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עמוד 1

סיכום פעילות תקשורתית
כללי
בהתאם לתיקון חוק הפיקדון התש"ע ,בשנת  2016על שיעור איסוף בקבוקי הפלסטיק המשפחתיים להגיע ל  .55%בקבוקי
הפלסטיק המשפחתיים מהווים זרם מרכזי מסך אריזות הפלסטיק ,אשר יעד האיסוף הכולל שלהן ,עפ"י חוק האריזות ,נקבע על
 22.5%לכלל סוגי אריזות הפלסטיק החל משנת  .2012עמידה ביעדי המיחזור של אריזות הפלסטיק במסגרת חוק האריזות ,תלוי
בין היתר בגובה איסוף שיעור בקבוקי הפלסטיק המשפחתיים.
ל שם כך ,תאגיד המיחזור אל"ה מבצע מגוון פעילויות תקשורתיות אשר מטרתן העלאת שיעור האיסוף:
 . 1חסויות "בקבוקים לא נופלים בפח רק במיחזורית"

במהלך רבעון רביעי  2017העלה תאגיד המיחזור אל"ה חסויות טלוויזיה ורדיו "בקבוקים לא נופלים בפח רק במיחזורית" עם תשחץ.
לחץ לצפייה
הקמפיין עלה ב:
• רדיו – גל"צ  +גלגל"צ  ,רדיו תל אביב ,חיפה ,גלי ישראל
•

טלוויזיה – ערוץ ( 2רשת) ,ערוץ )14( 10

עמוד 2

 .2תערוכת "גלגולו של בקבוק"

במהלך אוקטובר הושקה תערוכת קבע בנושא בעיית הפסולת ופתרונות למיחזור "גילגולו של בקבוק" במוזיאון האדם והחי ברמת גן.
הפעילות והתערוכה האינטראקטיבית הושקה במהלך סוכות וילדים והורים נהנו מהדרכה וסיור בתערוכה וממופע "אלומיניום".
התערוכה תהיה תערוכה קבועה ותהווה חלק מסיורים המודרכים במוזיאון.

עמוד 3

ציבור חרדי
 .3ממחזרים וזוכים 3

פעילות במגזר החרדי שהתקיימה לאחר פעילות הקיץ "ממחזרים וזוכים  ,"3אשר הביאה את הציבור החרדי להשליך בקבוקי משקה
משפחתיים למיחזוריות ולרשום על כל אחד מספר טלפון.
הפעילות כללה פעילות שטח שבועית ופרסום שעלה ב:
•

אתרי האינטרנט החרדיים

•

עיתונות החרדית

•

תחנות הרדיו החרדיות

בפעילות הארצית זכתה לראשונה העיר בית שמש שהביאה לגידול של כ  100%במיחזור בקבוקי הליטר וחצי לעומת השנה
המקבילה אשתקד .העיר זכתה ביום פעילות בחנוכה (הצגת ילדים "בן מלך ובקבוק" הגרלת אפנים וקורקינט).
הפעילות לוותה ב:
•

יח"צ

•

מודעות בעיתונים

•

פעילות שטח עם רדיו "קול חי"

עמוד 4

" .4בין קודש לחול" ברדיו "קול ברמה"

פעילות ייחודית עם רדיו "קול ברמה" “ -בין קודש לחול" שילוב סיפור של הכנסת ספר תורה שנתרם מכספי פיקדון עם פעילות
מאזינים בשטח ( 8שכונות חרדיות) ובאולפן הכוללת תשדירי חסות לעידוד במיחזור בקרב הציבור החרדי.

עמוד 5

