
 :הסבר קצר על החוקים והתקנות

 

 .    לטפל רק בפסולת מופרדת" ידעו"אתרי הטיפול בפסולת : הפרדת פסולת  -

 .לא ניתן להטמין -פסולת מעורבת  .  ויבשה אורגני    

 

-יצרני ויבואני האריזות מחויבים לאיסוף לשימוש חוזר בכ :  חוק האריזות -
 .הן אוספות את האריזות בחינם –מהאריזות  אותן הפיצו בשוק 70%

 

שמשלמת הרשות המקומית עבור כל טון אשפה שמועבר  " קנס":  היטל הטמנה -
 .ח לטון"ש 90 –יגיע ל  2015 - ובלטון ₪  50והיה  2010הקנס החל בשנת . להטמנה

 

ללא ההיטל כ  , עלות ההטמנה, טון בשנה 20,000 -אנו מטמינים כ  : קצת מספרים   -
 .מ"לטון ללא מע₪  100

 

 .2012נכון לסוף שנת  -.  ח"ש 550טון אשפה פינוי והטמנת כ עלות "סה  -

 .טון אשפה ביתית בשנה 2.7-נפשות מייצרת כ  5, משפחה ממוצעת בעמק  -

המועצה  מחויבת  ,בעקבות החוק להפרדת הפסולת לשני זרמים

 .האזורית עמק יזרעאל לשינוי מערך איסוף והטיפול באשפה 



 !קצת על הפסולת שלנו

 הרכב פסולת ביתית לפי נפח



 :בפנינו עמדו שתי אופציות

 

 ( :מודל עמק חפר)הכפלת מערך כלי האצירה א-

 

 .הוספת יום פינוי של משאית לפסולת אורגנית•

 .הוספת פח חום ליד כל בית אב במועצה•

והפעלת קווי פינוי  , ח"מליון ש2.8רכש חד פעמי של כ ). ₪מליון  7 –עלות השקעה ותפעול של כ •

 (.ח נוספים בשנה"מיליון ש 4אשפה של כ  

 

  הירוקיםהפחתה משמעותית ביותר של כמות הפחים , המיחזורהגברה משמעותית ביותר של   -ב

 :חומיםוהוספת פחים 

 

 .בממוצע 60%תפוסה של כ  –בוצע סקר פסולת בכל פחי תושבי המועצה •

אריזות  !!!!! 80% –כ (. חום) 10%–כ  :  תפוסה בפח הביתי  60%מתוך ה ,  אופיין סוג הפסולת•

 .להטמנה –יושלכו לפח הירוק  10%אם נשתף פעולה בצורה מלאה רק . ושימוש חוזר למיחזור

 מפרידהמשפחה  . ליטר 45מנוצלים בממוצע רק כ , ליטר אשפה לשבוע 70כיום מוקצים לנפש כ •

 !להטמנה לשבוע  ירוקליטר  50 –ליטר לנפש לשבוע  10 -מסתפקת ב כ  וממחזרת



 אחוז מילוי ממוצע מספר משקי בית סוג התיישבות שם הישוב

 58% 554 יישוב קהילתי שמשית

 55% 244 מושב בית לחם הגלילית

 80% 499 יישוב קהילתי אחוזת ברק

 75% 211 כפר ערבי מנשיה זבידה

 50% 394 מושב תל עדשים

 :תוצאות סקר אחוז מילוי פחים

בתדירות פינוי חד  , ל נקבע נפח אצירה ממוצע מותאם לאצירת הזרם היבש"על פי הנתונים הנ

 .  שבועית

 .  נפח האצירה לזרם הרטוב נקבע על פי הערכת כמות הפסולת האורגנית המיוצרת במשק בית

 :חד שבועי לכל זרםבהנחת פינוי , להלן נפח האצירה הזמין למשק בית



 עיקרי התכנית המפורטת
 מערך אצירה

 הוספת זרם נוסף ללא תוספת עלות משמעותית: המטרה

o צמצום משמעותי במספר מכלי האצירה הקיימים 

 ומעבר למנגנון איסוף משותף    

o  הוספת מכל אצירה חום מותאם לאיסוף 

 הזרם הרטוב     

 6,000 מצב קיים

   2,600 מצב מוצע

 מכלי אצירה 

 לפסולת יבשה

1,800   4,400   

 כ "סה

 מכלי אצירה

 מכלי אצירה 

 לפסולת רטובה

 כ "סה

 מכלי אצירה

 הפחתת מכלי אצירה   1,600

   3,400הפחתת  

 מכלי אצירה



 34/2012קול קורא 

 ₪מיליון 160עומד על  ק"הקתקציב •

 : רכיבי הסיוע•

רכש כלי אצירה 

רכש משאית פינוי 

בינוי משטחי הצבה 

פרסום והסברה  , חינוך 

ליווי תפעולי 

  73%: היקף המימון של הקרן•

  27%: היקף המימון העצמי•

 



רשויות נמצאות כיום   30-למעלה מ•
בשלבי יישום שונים של הפרדה במקור  

 זרמים 2-ל

 

 

 

 

 2012הפרדת פסולת אורגנית ברשויות המקומיות דוח מצב  –מתוך דוח של אדם טבע ודין *

 הפרדה במקור בישראל



 זמניםלוח 
 16/12/2012עד  ק"הקהגשה  •

 (הערכה) 4/2013 –אישור הבקשה וקבלת התחייבות •

   4.2013עד 

 חינוך  , בינוי, כוח אדם, פרסום מכרזי רכש -היערכות ליישום •

,  הרדוף) הגוש הצפוני של המועצה  –ממשקי הבית  30% –התחלת יישום •

 (?עדי, הושעיה, ציפורי,שמשית,הסוללים, חנתון,הגליל.א, חמירה סוועד

   2014במהלך 

 (מרכז העמק )נוספים ממשקי הבית  60% -יישום ב כ•

 6.2015עד 

 יישום בכל משקי הבית במועצה•



 פריסה מוצעת של משטחים ומיכלי אצירה בקהילתיים ובמושבים  

 מספר משטחים שם הישוב

 זרם יבש זרם רטוב

 ליטר 360עגלות  ליטר 140עגלות 
  240עגלות 

 ליטר

  360עגלות 
 ליטר

 עגלות

 ליטר 770

 1,100עגלות 
 ליטר

 48 58 14 0 65 11 71 אחוזת ברק

 28 24 14 0 29 22 49 אלון הגליל

 32 29 14 0 41 15 54 אלוני אבא

 34 26 30 1 35 31 65 בית לחם הגלילית

 2 2 5 0 3 4 7 בית זייד

 23 20 20 0 22 25 47 בית שערים

 18 9 21 0 17 18 35 בלפוריה

 43 50 17 0 54 25 79 גבעת אלה

 5 1 1 0 5 2 7 (הרחבה)גניגר 

 80 79 0 0 74 0 62 הושעיה

 21 23 37 0 24 40 64 היוגב

 9 15 8 0 11 14 25 (הרחבה)חנתון 

 17 28 17 0 24 21 46 כפר ברוך

 13 11 8 0 13 10 23 כפר גדעון

 35 36 36 1 41 42 84 כפר יהושע

 19 19 27 0 21 27 48 מושב מרחביה

 33 27 9 0 30 10 39 מנשיה זבדה

 38 30 9 0 39 13 51 נהלל

 32 69 6 1 58 17 75 עדי

 28 27 45 1 30 44 74 ציפורי

 13 12 2 1 15 6 21 (הרחבה)קיבוץ מרחביה 

 28 25 11 2 31 21 49 שדה יעקב

 92 68 12 0 91 6 94 שמשית

 7 7 2 0 9 4 13 (הרחבה)שריד 

 49 32 17 0 51 19 70 תל עדשים

 31 19 54 0 32 45 78 תמרת

 778 746 436 7 865 492 1,330 כ"סה



 פריסה מוצעת של משטחים ומיכלי אצירה  בקיבוצים

 ישוב

 זרם יבש זרם רטוב

 עגלת

ליטר 140  

 עגלת

ליטר 360  

 עגלת

ליטר 360  

 עגלת

ליטר 770  

 עגלת

1,100  
 ליטר

היפוך  
 דחס

 3 28 1 11 22 7 אלונים

 7 30 0 0 26 0 גבת

 0 46 1 1 25 1 גזית

 8 27 0 0 29 0 גניגר

 0 20 0 3 13 4 דברת

 1 27 52 23 17 68 הסוללים

 0 19 0 0 6 2 הרדוף

 1 17 0 0 9 0 חנתון

 20 4 0 10 24 8 יפעת

כפר  
 החורש

5 16 8 0 16 4 

 9 31 0 3 27 3 מזרע

 0 28 0 0 16 0 עין דור

 0 29 0 0 11 0 מרחביה

 3 27 0 2 17 1 רמת דוד

 4 25 0 3 20 3 שריד



 :דוגמאות להתייעלות
  מספר כלי היישוב

 אצירה נוכחי

מספר עצירות  

 נוכחי העמסה

מספר כלי  

אצירה מוצע  

כולל  

  התוספת

 האורגנית

מספר עצירות  

 (משטחי העמסה)

  כולל התוספת

 האורגנית

 71 196 420 420 אחוזת ברק

 70 168 286          286 עדשים תל

 84 191 289 289 כפר יהושוע

 

קיבוץ  )הסוללים 

 (הרחבה+

107 80 187 

 

68 

פעמיים  ) 234 (בשבוע פעמיים)תימרת 

 (בשבוע

 (פעם בשבוע) 78 (פעם בשבוע)18  (פעם בשבוע) 234 



 כך יראה הרחוב



 משטח -מסתור אשפה שכונתי 
 .וישתלב במראה פיתוח הרחובות( חליפה אישית)יותאם לצרכי היישוב •

חנייה או  " על חשבון"רצועה ציבורית לעיתים /פ"בשצימוקם בתיאום מלא עם היישוב •

 .רצועת גינון

 .מסתיר את הפחים מהצדדים ומאחור. מטר 1.5גובה של כ ', מ 2 -רוחב כ ' מ 3.5-5אורך •

 (.בטון עץ מתכת)משתלב בנוף הרחוב •

צמוד לכביש עם אבן שפה משופעת על מנת לאפשר את ירידת הגלגלים  , נגיש למשאית•

 .לכביש
 .'ניקיון אחזקה וכד, המסתור יהיה באחריות היישוב•



 ?אז מה יצא לנו היישוב והתושבים
 .הפרדת הפסולת היא חוק, לא ממש שואלים אותנו, ראשית1.

 .נשפר את מראה הרחוב וכל הפחים יהיו בתוך מסתורים2.

ולא תהיה תוספת מיסוי כתוצאה  , התושב לא ישלם אגרת כלי אצירה3.

 .מהרפורמה

טיפול אחזקה  , כלי האצירה הופכים להיות רכוש המועצה ובאחריותה4.

 .החלפה

רכש  , המועצה והמשרד להגנת הסביבה ישתתפו בבניית מסתורי האשפה5.

 .הפחים החדשים והסדרת תשתיות נוספות

המועצה תממן את כל פעילויות ההטמעה חינוך וההדרכה בהתאם לצרכי 6.

 .היישוב

 .שדרוג מרכזי מחזור/המועצה תשתתף במימון7.

(  כרגע רק בשנה הראשונה)שיכנס למהלך תתמוך המועצה , בכל יישוב8.

 .בעלויות תפעול ואחזקה של משטחי האשפה

 



 ?אז מה עושים מחר בבוקר

 הוספת שכונה או  שיקום  , למי שנמצא בתהליך של הרחבה, ראשית •
 נתקו כל קשר בין מסתורי האשפה  האישיים לבין פחי    –תשתיות ביישוב    

 כאמור אנו עוברים למרכזי אשפה שכונתיים וחבל להשקיע כסף   . האשפה   

 .בתכנון ובבניה   

 אשמח להגיע לפגישה עם כל אחד מכם ולחשוב יחדיו על התהליך הנכון   •

 יש הבדל עצום בין סוגי היישובים ולכן יש לתכנן   . לכל אחד מהיישובים   

 .תהליך הטמעה לכל יישוב ויישוב   

 לצורך תהליך ההטמעה אנו נתמכים כלכלית על ידי המשרד להגנת      •

 להתחיל את   ( 2014גם אם נכנסים לתהליך בפועל ב ) אנו ממליצים ליישובים . הסביבה   

 .2013תהליך ההסברה והחינוך כבר בתחילת    


