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 הרציונל להטמעת המיחזור במושבה

 :גורמים עיקריים הביאו את מליאת המועצה לאשר את הטמעת המיחזור בישוב 3

זאת  )הרשות להגדיל את אחוזי המיחזור בכל שנה  מחוייבתפ החוק "ע – רגולציה•
 OECD -כפועל יוצא של התחייבות המדינה עם הצטרפותה למדינות ה

המועצה חרטה על דגלה את קידום הנושא הסביבתי והטמעתו בכל  –חשיבות•
 .התחומים אשר באחריותה

יחד עם עליית  ( לטון₪  100-העומד על למעלה מ)היטל ההטמנה  –היטל ההטמנה •
 .המחירים בכניסה לתחנות המעבר מייקרים מאוד את מרכיבי פינוי הפסולת

 

 :  עלות פינוי הפסולת כוללת את המרכיבים הבאים

 צמצום כמות הפחים המפונים יביא לצמצום העלויות   –איסוף והנפת הפחים •

 לא ניתן לשינוי   –שינוע הפסולת לתחנת המעבר •

אורגני  , אריזות ללא תשלום)תלוי בכמות הפסולת הנכנסת  –כניסה לתחנת המעבר •
 (מחיר נמוך מפסולת מעורבת

 המיחזורמשולם רק על פסולת מעורבת ניתן לחסוך על ידי הגדלת  –היטל הטמנה •



 הרציונל להטמעת המיחזור במושבה

עולה כסף ומשאבים רבים לרשות הן , יישום הפרדת אשפה על פי הרגולציה הקיימת

והן ( היפוך לדחס)הן עבור פינוי , שיפור תשתיותהן עבור , עבור רכישת כלי אצירה

 .בתוספת סבבי איסוף

 

החליטה  , תוך כדי שיפור השירות לתושב, ועל מנת לצמצם עלויות, לפיכך

ושמירה  , המועצה על שינוי שיטת הפינוי תוך כדי צמצום כמות כלי האצירה

 .על כמות סבבי פינוי קבועה



 נתוני איסוף עדכניים
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+ בתי אב משותפים  4000-מכנאספת  –פסולת אריזות 

 .פרטייםשקיות מבתים  1900-כ  

בתי אב   170+ בתי אב  4000-נאספת מ –פסולת אורגנית 

 במרכזונים   

 נתוני איסוף עדכניים

ממוצע ארצי לבית   זרם

 אב לשבוע

 

ממוצע בפרדס  

החודשים   4-חנה ב

 האחרונים לשבוע

 

  ממוצע

  במרכזוני

 המיחזור  

 ג"ק 1 ג"ק 0.5 ג"ק 0.3 אריזות

 ג"ק 4 ג"ק 1.5 ג"ק 2.5 אורגני



 ההפרדה במקור פרוייקט עקרונות 

זרמים עיקריים    4-הפרדת הפסולת נעשית ל•

 (:בנוסף למרכזי המיחזור הפעילים)

 

 פסולת אורגנית•

 פסולת אריזות•

 פסולת נייר•

 פסולת מעורבת•

פרוייקט הפרדת הפסולת במקור קיבל תמיכה מהמשרד 
 2017עד לסוף שנת ₪ מיליון  7-להגנת הסביבה של כ

כלי אצירה , תשתיות, עבור בינוי₪ מיליון  4.8אישור תמיכה של 

 .תמריץ בית אב לרשות₪ מיליון  2+ והסברה 



 עקרונות לפריסת כלי אצירה בישוב 

 :  בבניינים משותפים

  5-6בניה חדשה של , בבניינים בהם יש חדרי אשפה מסודרים –פח כתום ופח חום לחדרי האשפה הוספת •

 בוצע -( אחריםובניינים חדשים , בעיקר בחלומות כרכור והאזור)שנים אחרונות 

מכולות   4-5במקבצי איסוף בבניינים בהם יש מצבור של  –אורגני + אריזות+ טמוןלפח  -שיפור תשתיות •

 .לא ניתן להוסיף פחי איסוף נוספים ויש צורך בהסדרת נקודת האיסוף, (בתי אב 40לפחות )1100

במידת ', בנישה או ברח 1100פחי  1-2בניינים בהם יש  –מיחזור  כמרכזוןנישת האשפה ועיצובו הסדרת •

 .האפשר ולאחר מיפוי יוצב מרכזון מחזור אשר יהווה מעטפת לכלל מתקני איסוף הפסולת
  

 :בבתים פרטיים

 .פיילוטבתים בהתאם לתוצאות המיני  10-15 -לכל כ –מרכזוני מחזור •

משפחות ואיסוף   2בפרוייקטים בהם לא ניתן למקם מרכזוני מיחזור יינתן פח חום לכל  –איחוד פחים •

 .פסולת אריזות ייעשה בשקיות

 מהווה הזדמנות לשיפור תשתיות הפסולת בישובפסולת להפרדת  מיכליםהכנסת 

,  קרקע במקבצים טמוניהוספת  –תשתיות פסולת במוקדים בעייתיים הזדמנות להחלפת 

 'קירוב והנגשה של מקבצי פחים וכד, בינוי



 ההפרדה במקור פרוייקט עקרונות 

  –מרכזוני המיחזור 

הפרוייקט עובד  . בתים 10-15-לכל כ•

',  באופן סביר תוך הקפדה על ניקיון הרח

 .ודגש על התפעול

מודוס מקיימת הליך שיתוף על מנת ' חב•

להטמיע תובנות כתוצאה ממפגשי 

 . מועצה ולשפר את התהליך/תושבים

עם גורמי  , התקיימו מפגשים עם תושבים

ראש המועצה ומחזיק  , המקצוע במועצה

 .תיק איכות הסביבה

בהתאם להמלצות החברה יוחלט על  

הדרכים להמשך ביצוע פריסת הפחים  

בבתים הפרטיים בהתבסס על דגם  

 .המרכזונים



 ההפרדה במקור פרוייקט  עקרונות

 :קרקע טמוני

בעבר הוקמו מקבצי פסולת  , בשונה מבניה חדשה•

מקבצי הפחים צפופים ובעלי  . למספר רב של בניינים

 .מראה מוזנח ובעייתי בחלק מהמקומות

 קרקע בישוב ונבחר זוכה טמוניבוצע מכרז להצבת •

בתי   40-יוצבו במקבצי פסולת המשרתים כ המיכלים•

 אב ומעלה

, בנווה פרדסים –נקודות ראשונות להצבה  10מופו •

ל צפויים  "הנ. יהלום, חשמונאים פינת דרך למרחב

 להיות מוצבים עד לסוף השנה

נבנה דגם ייעודי בהתאם להנחיות מהנדס המועצה •

 ואנשי המקצוע

נערכים לאישורים והיתרים אחרונים לקראת הצבה  •

ויש צורך בהליך  פ"בשפחלק מההצבות הינם )בשטח 

 (אישור מול התושבים

 

 

 להערות הועדה –דגם מתגבש 



 :קרקע טמוני•

 2016עד אמצע שנת  –טמונים ראשונים  10הצבת •

-2016במהלך  –קרקע נוספים  טמוניעד  30הצבת •

2017 

 מיחזורמרכזוני •

 2015סוף שנת –הכנת מכרז להמשך הפרוייקט •

הצבת מרכזונים נוספים בשכונות נוספות בישוב בקצב  •

 2017פריסה משתנה עד סוף 

 לוחות זמנים להמשך הפרוייקט



 הסברה וחינוך
השארת נושא הפרדת הפסולת במודעות הציבורית חשוב ונעשה  

 .י הסברה וחינוך"בעיקר ע

 :הטמעה בבתים

בתי  1500-בתי אב וכניסה שניה ב 2500-התקיימה כניסה שלישית ב•

 .האב הנוספים

מתקיימת בשלושת החודשים האחרונים   –הבניין הממחזר תחרות •

 .  להביא לעליה בכמות החומר הנאספת בבנייניםבמטרה 

 18.10-הבניינים הממחזרים יתקיים ב 5טקס בחירת •

 :החינוךמערכת 

תבצע במהלך השנה  קומיוניטיחברת  –כניסה לגני הילדים ובתי הספר •

,  בתי ספר יסודיים 6-וב( 65-מתוך כ)גני ילדים  35-הסברה ב

 .הליך ההפרדה הומעבהתבסס על האזורים בהם 

 :חינוך בלתי פורמלי

במהלך הקיץ התקיימו הצגות ופעילויות בנושא הפרדת פסולת בגנים  •

 .הציבוריים בהשתתפות מאות ילדים באזורים השונים

 





 ופיקוחנתוני פסולת 
 דוגמאות לסנקציות נגד הקבלן כפי שהוכנסו במכרז

לצד השינוי במערך פינוי הפסולת ופחי  

המיחזור אנו נערכים לשינוי במערך התפעולי  

 :של פינוי הפסולת והניקיון

איכות הסביבה לנושא  ' הוספת מפקח למח•

 המיחזור והפסולת

 הוספת רכב ועגלה לשינוע פחים  •

ביצוע מכרז פסולת חדש הנותן מענה •

 לנושא

' עבודה צמודה מול מנהלי האזורים במח•

 .ע לפתרון בעיות"שפ

 .מתן דגש וזרקור כללי לנושא הניקיון והגזם•

המשך מתן דוחות השלכת גזם וגרוטאות •

י מפקחי מחלקת  "שלא ביום הפינוי ע

 הפיקוח

 הליקוי פיצוי מוסכם ליחידה לכל מקרה  / הנושא 
 (לכל כלי אצירה)אי החזרת כלי אצירה למקומו במועד  1

 (לכל נקודת אצירה)אי ביצוע ניקיון מסביב לכלי האצירה  2

 (לכל כלי אצירה)השארת מכסה פח פתוח  3

 (לכל כלי אצירה)אי פינוי כלי אצירה במועד או באופן מלא  4

 .לשבוע, אי ביצוע תחזוקה של כלי אצירה כנדרש לכל כלי אצירה 5

 (לכל כלי אצירה)אי ביצוע שטיפה של כלי אצירה כנדרש  6

 פינוי תכולת המשאית ליעד אחר מהיעד הקבוע לסוג האשפה 7

 (לכל אירוע)התחלת סבב האיסוף לפני הזמן שהוגדר על ידי המנהל  8

 (כולל שילוט לנושא מיחזור)אי הצבת שילוט מתאים על המשאית  9

 (לכל אירוע)העסקת עובד שהורחק בהוראת המנהל  10

 (לכל אירוע)אי החלפת רכב לא תקין במועד שנקבע  11

 (לכל אירוע)י המנהל "פינוי פסולת שלא ביום הפינוי שנקבע ע 12

 (לכל יום עבודה)אי אספקת משאית תגבור לחגים לכל יום לכל רכב  13



 תודה על ההקשבה 


