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תמונת מצב  -הטיפול בפסולת בארץ ישראל
 חלקית

ייתרת נפח הטמנה במחוז צפון
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.  חסר נפח הטמנה בכל המחוז 2011החל משנת  

הפסולת נוסעת רחוק יותר ועלויות הפינוי גדלות 

 והולכות

https://www.youtube.com/watch?v=pZPhfGSqvAk


 2012/ פסולת ביתית לפי נפח

 אם נפעל נכון -מהפסולת ניתנת למחזור 80-90%



 : חוק האריזות

יצרני ויבואני האריזות מחויבים לאסוף לשימוש  . 2011החל בשנת 
הן   –אותן הפיצו בשוק ( פח כתום) מהאריזות  70%-חוזר כ 

 .אוספות את האריזות בחינם

 :  הטמנההיטל -

שמשלמת הרשות המקומית עבור כל טון אשפה שמועבר  " קנס"-
 90 –וכיום כ  לטון ₪  50כ  2006הקנס החל בשנת . להטמנה

 .ח לטון"ש

בחקיקה ותיקון   ס"להגנהבעקבות משבר הפסולת החל המשרד 

 תקנות בנושא



 תקנות להפרדת פסולת אורגנית

רטובה  )מטרת התקנות להוביל להפרדה מלאה של פסולת אורגנית 

התקנות  (. פח ירוק ופח כתום),מזרם הפסולת הכללי( פח חום   –

מטילות חובה על הרשות המקומית להסדיר הסדרים להפרדת  

  .ולפינויים הסדיר לאתרי טיפול, הפסולת הרטובה



 מחירי הטיפול בפסולת עולים כל רבעון



לא שואלים אותנו   -העלייה במחירים הנה חד צדדית

 בעניין



"  ידעו"אתרי הטיפול בפסולת  2015צפוי כי משנת : חובת הפרדת פסולת 

ניתן  לא  -פסולת מעורבת  .  אורגני ויבשה ,לטפל רק בפסולת מופרדת

 .יהיה להטמין

המועצה האזורית  מחויבת  ,בעקבות חוק האריזות

 עמק יזרעאל לשינוי מערך האיסוף והטיפול באשפה  



בעקבות התקנות החדשות ביצענו תכנית אב  

 זרמים 2לפסולת ותכנית מפורטת להפרדה ל 



 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

 :ליטר 360ניצול קיבולת פח ביתי של תוצאות סקר 

 .תכולה של שבעה ימים –הנתונים נכונים לבוקר פינוי הפחים 



 עיקרי התכנית המפורטת
 (הפחים הכתומים –ללא זרם האריזות )  :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



 :דוגמאות להתייעלות
 או צמצום מספר הפחים ומספר עצירות המשאית ברחוב

  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 

 (פעם בשבוע) 78 (פעם בשבוע)18  (פעם בשבוע) 234  (פעמיים בשבוע) 234 (בשבוע פעמיים)תמרת 



 

 :שלבי התכנית

 .משפחות 8-10יצירת מרכז פחים לכל 1.

(  אשפה להטמנה)ליטר ירוקים  1100הכנסת פחי 2.

 .לכל ריכוז( אריזות)וכתומים 

 .פסולת אורגאנית –הוספת פח חום 3.

 משטחים/ בניית מסתורים4.

 



 משטח -מסתור אשפה שכונתי 

וישתלב במראה פיתוח  ( חליפה אישית)יותאם לצרכי היישוב •

 .הרחובות

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

 .חנייה או רצועת גינון" חשבון

מסתיר את  . מטר 1.5גובה של כ ', מ 2 -רוחב כ ' מ  5 - 3.7אורך •

 .הפחים מהצדדים ומאחור

 (.בטון עץ מתכת)משתלב בנוף הרחוב •

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

 .את ירידת הגלגלים לכביש

 .ניקיונו על ידי היישוב, אחזקת המסתור תהיה באחריות המועצה•





 (פחים ביתיים 10מחליף כ )הדמיה של משטח אצירה לפסולת 



חלק מכספי התמיכה מיועד לרכישת משאית פינוי אשפה  

 .2קצב האיסוף גבוהה פי . משאית המפנה מהצד . חדשה



אב טיפוס של עמדת ריכוזית שאנו מתכוונים לבדוק בפיילוט  

 בתמרת



למרות התנגדויות ראשוניות שהועלו  . בכפר ברוך כבר ביצענו את המעבר לריכוזי אשפה

 .לאחר שהפרויקט יצא לפועל שמענו רק תשבחות, עם הצגת הנושא



 דוגמאות למרכזי אשפה שכונתיים





 הצבת פחים כתומים -חוק האריזות

מי שמייצר  (: חוק האריזות) 2011 – א"התשעהחוק להסדרת הטיפול באריזות 

 !אריזה חייב לטפל בה
  

זהו תאגיד יצרנים ללא  . ר.י.מ.ל הוקמה חברת ת"על מנת לקיים את החוק הנ
 .אשר מטרתו לדאוג שהיצרנים יעמדו ביעדים הקבועים בחוק, כוונת רווח

  
ביניהם הכנסת פחים  , ר מציע מספר הסדרים לרשות המקומית.י.מ.תאגיד ת

י התאגיד  "הפחים הכתומים ייאספו ע. כתומים המיועדים לאריזות מכל הסוגים
 .ויועברו למרכזי מיון והפרדה להמשך טיפול

  
 



laRDgNko5https://www.youtube.com/watch?v=fR 

 

 סרט הסבר על פח כתום

https://www.youtube.com/watch?v=fR5laRDgNko
https://www.youtube.com/watch?v=fR5laRDgNko
https://www.youtube.com/watch?v=fR5laRDgNko


 ?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  

 נשמח 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     •

 .אנו ממליצים ליישובים להתחיל את  תהליך ההסברה והחינוך כבר עכשיו. הסביבה    


