סיכום רבעון רביעי2016 ,
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:
" . 1בקבוקים לא נופלים בפח רק במיחזורית"

במהלך רבעון רביעי  2016העלה התאגיד קמפיין דיגיטלי משולב טלוויזיה ורדיו בכיכובה של רבקה מיכאלי.
דר' אלסה אנדרוקו (רבקה מכאלי) מגלמת יועצת זוגיות (סקסולוגית  -מיחזורולוגית) המנהלת דיאלוג עם הגולשים המציגים לה שאלות
ודילמות שונות מחיי הזוגיות והנישואין .בכל סרטון נפתרת דילמה מחיי היום יום האם למחזר ביחד או לחוד? מה קורה במילואים? והאם
ניתן לצרף חברים נוספים למיחזור.
הקמפיין כלל מספר אמצעי מדיה:
 רדיו – גל"צ  +גלגל"צ  ,גלי ישראל ,רדיו חיפה ,רדיו תל אביב
 טלוויזיה – ערוץ  ,2ערוץ 10

עמוד 2

" . 2ממחזרים מיליון"

פעילות שטח משולבת עיתונות (ידיעות אחרונות) ודיגיטל (אינסטגראם ופייסבוק) ,בו התבקשו כל תושבי המדינה להגיע למיחזור
מיליון בקבוקים ביום השיא  .17.11פעילות יח"צ שזכתה לשיתופי פעולה וסיקורים ברדיו ,בטלוויזיה ,באינטרנט ובשטח.

עמוד 3

ציבור חרדי
" .3ממחזרים וזוכים "2

לאחר פעילות הקיץ "ממחזרים וזוכים  ,"2אשר הביאה את הציבור חרדי להשליך בקבוקי משקה משפחתיים למיחזוריות ולרשום
על כול בקבוק את מספר הטלפון .הפעילות כללה פעילות שטח שבועית ופרסום באתרי האינטרנט החרדיים בעיתונות החרדית
ובתחנות הרדיו החרדיות .בפעילות הארצית זכתה אלעד שהביאה לגידול של כ  40%במיחזור בקבוקי הליטר וחצי לעומת השנה
המקבילה אשתקד .העיר זכתה בימי פעילות בחנוכה (סדנאות מיחזור ,הגרלת אפנים ורחפן והצגת ילדים) ,הפעילות לוותה ביח"צ,
מודעות בעיתונים ופעילות שטח עם רדיו קול חי.

עמוד 4

