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 בגני תקווה מיחזורה  נושא הישיבה :                                  
 

  :תורמט

 .שא איכות הסביבהונל ךחינו .1

 .הגברת המודעות לנושא מיחזור .2

 כספי. לירת תגמומועצה ויצה בהוצאותחיסכון  .3

 "למיחזור אשפהה לטובת ביתיתהאשפה ההפחתת " – מטרה ראשית 
 

 : נושאי הדיון

 ויות.סוגיה מבחינת משקלים ועל סקירת מפת פינוי האשפה על .1

 בחרו.שנת ומוקבמ סתםריפ נתחית ובמיפוי נקודות המיחזור השונו .2

 מיחזור.סקירה בבנייני המגורים הנמוכים והגבוהים מבחינת מענה  .3

 החדרת המודעות לנושא החל מהדור הצעיר. .4

 נדרשות בבתי הספר בנושא המיחזור.ה הצגת הפעולות .5

 שפה למיחזור.הצעות לטובת הגדלת כמות הא .6

 .רתיה אל מול הפסולת הממוחזגידול באוכלוסיחס היבחינת  .7

 מכאלו שלא.מחברות המיחזור הפועלות ביישוב ו תועלות תינבח .8

 וועדה.ההמלצות  –תוכנית פעולה להגברת המיחזור  .9

 



 

  

 

 

 

 : יחזור הפועלות ביישובחברות המ

וקמת בבני ברק. החברה הממפרטית לפינוי נייר. חברה חברה  – א.מ.ק. .1

 נוי נייר מתוך המתקנים העגולים הכחולים.יפמטפלת ב

י בבעלות פרטית המטפלת בכל סוגחברה  – מ"ער בוזיחמ ליק.מ.מ. מפע .2

בכלובי הרשת. קבלן משנה של  ן, בקבוקי פלסטיק שלא לפיקדוהנייר, קרטון

 תאגיד תמיר ותאגיד אל"ה.

מיסודה של התאחדות התעשיינים. תאגיד  – תמיר תאגיד מיחזור אריזות .3

ב ורן ה ותרת רווח. בעלי המניה לתועלת הציבור אשר פועלת ללא מטחבר

קם על מנת לאפשר ליצרן או יבואן יד שהובישראל. תאגזון הגדולות המ תורבח

מוצרים ארוזים ואריזות שירות, לקיים התחייבויותיהם על פי החוק להסדרת של 

ובפחים  . מטפלים בפחים הכתומים (אריזות)2011הטיפול באריזות, התשע"א 

 הסגולים (זכוכית).

המניות טרונית/חשמלית. בעלי קלא תלפסו יונפיל חברתיתאגיד  – מיוניטיאקו .4

 תהמעסיקה בעלי מוגבלויות. בעלחברה  –גנת בע"מ" הם "אקולוגיה לקהילה מו

שהיא חברה בינלאומית שהוקמה על ידי חברות  ERPהיא חברת  פתמניות נוס

תפיסה חברתית של חינוך  ה בעלת. החברHP ,G&P, אלקטרולוקס, סוני

 לאיכות הסביבה.ד רשמה עם ףתבמשות ותרומה לקהילה. פועל

 

 : 2018 – 2017לשנים נתוני איסוף אשפה למיחזור 

 

 חברה מטפלת (טון) 2018 איסוף (טון) 2017 איסוף סוג פסולת

 א.מ.ק 135 123.6 נייר

 ק.מ.מ 19.4 16.7 פלסטיק

 ק.מ.מ 220 197.57 קרטון

 תמיר 100 81.6 ותזיאר

 תמיר 7.5 6.16 זכוכית

 יוניטיומקא 2 0 הקיונטרלקחשמל/א

 ללא עלות 483.9 425.63 סה"כ



 

  

 

 

 

 נספח א') ראה(  : טאותאשפה רגילה + גזם וגרו קליטתנתוני 
 

 הערות (טון) 2018 (טון) 2017 סוג פסולת

 חיריה 10,232.4 9,827.3 יתבית אשפה

 חיריה 432.2 555.3 גזם

 חישוב ביניים 10,664 10,382  סה"כ

 ספתות 337.8 225.2 איכות סביבה

 קליטה כוללת 11,002 10,608 פסולת נקלטת

 פער קליטה הטמנה 3,623 1021 מיחזור

 סה"כ הטמנה 7,379 9,586 מוטמנתפסולת 

 
ע שמתבצמכך נובע  לאשפה המוטמנת, קליטת האשפה בחיריהפער בין ה .1

נים מחזר במתקיכולים ל נוהיימאשפה זו,  חלקאת ועצמו באתר מיחזור נוסף 

 )לטון ₪ 303( הנקלטתאשפה מות הולחסוך בכ בויישם במיייהק

 128,775וחסכנו דרך מתקני המיחזור ביישוב  וןט 425מיחזרנו  2017נת שב .2

 146,621טון וחסכנו  484מיחזרנו כמעט  2018. בשנת מועצהבהוצאות ה ש"ח

 בשינוע.חיסכון  גםלזה ניתן להוסיף  (ראה טבלת מיחזור).ש"ח

ם ובפחים מתקניב כאן מיחזורטון  1000-ה לבשנה הבא להגיע - מטרתנו .3

נו עליה אפסולת שממוחזרת בחיריה ושלהביא לצמצום הכך יישוב וב המקומיים

 .בשנה ₪מאות אלפי  בהוצאות המועצה, אנחנו יכולים לחסוך משלמים.

 

 : למיחזור נכון שים לבחשוב ל*
נבדקת ואם ון. הפסולת בראשון לצי פסולת למיחזור בפח הכתום נלקחת לאתר קמ"מ

נפסלת  אשפהה, רצן נעהמיועל אחוז מסויים, משל בכמות  ביתית/בהרטולת ישנה פסו

 קנס.כ גבוה יותר וןלט ירהמח ואזונלקחת להטמנה בחיריה 

 
 ')ב(ראה נספח  טון 5,617 – 18.6.2019ן לתאריך אשפה ביתית נכו תקליט

 

 



 

  

 

 

 

 :נתוני מספר תושבים 

 

 שביםתו 19,373 – 2017יולי  .1

 תושבים 20,444 – 2018אוק'  .2

 תושבים. 20,641 – 2019ץ רמ .3

 

 :שפהכמות אושבים אל מול ת פרסמ - םבאחוזי ת נתוניםהשווא

 

 .2017-2018ינואר בין  -ור מיחזל פהאשבכמות הם יחוזא 13.6 שלה עליי -

 2017-2018בין ינואר  הנקלטת בכמות האשפה הביתיתאחוזים  3.7 שלעלייה  -

 .2018 לאוקטובר 2017יולי בין   -במספר התושבים  יםחוזא 5.5 שלעליה  -

 

 .יותר מעט שאנו ממחזרים מגמה מנתמסת ךם אהשוואה חופפת בין החודשי אין*
 

 

  : 2018 – 0172בשנים  ושינועהטמנה  – הוצאות הרשות

 

 טון הוטמנו. 7,379מתוכם  2018בשנת  בחיריה נקלטוטון  11,002 •

 .הוטמנוטון  9,586 מתוכם 2017 שנתב בחיריה נקלטו טון 10,608 •

 מוכפל באשפה הנקלטת. ₪ 303 -אשפה ביתית  טוןלות לע •

 .אין שינוי מהותי בין השנים .₪מליון  2.8 –כ  ועשינ ותויעל •

 .₪מליון  6.1 – + הטמנה כ עושינ – 2018צאות וה •

 .₪מליון  6 –כ + הטמנה שינוע  – 2017הוצאות  •

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 :וסוגים  כמויות –ור מיחזלרשימת פחים לפינוי ו

 

 גדולים. מיכלי אשפה 3+  28 – מוטמנות .1

 בתהליך איכלוס. קםלחהים בבניינים הגבו 25 – דחסניות .2

 .שובהייבי ברחרים פזו מתקני מיחזור 80 –כ  – נייר ועיתונים .3

 מתקני מיחזור. 51 – פלסטיקבקבוקי  .4

 דת.כלובי קרטון פזורים בנקודות אסטרטגיות. אחת נוד 15 – טוניםקר .5

 ם.גולימתקני מיחזור ס 13 – זכוכית .6

 .תפזורות שונותשני גדלים ובכתומים בם חיפ – אריזות .7

 בלידר. ריכוז אחת נקודת  – לישמח דוצי .8

 .עצהוי מקנתמהספר ובי בתמ חלקב – מיחזור סוללות .9

 

 :והחזרים עלויות , סוגי הפסולת השונים

 

 .טוןל ₪ 303עלות פינוי + עלות הטמנה  – אשפה ביתית -פח ירוק  .1

החזר על ידי קבלן המפנה ול תשלום - רלמיחזואריזות שונות  –פח כתום  .2

 .אין עלות למועצהבסיכום כללי, . רתמי זורחתאגיד המי

 ות הטמנה.לאין עי וונית פעלו יןא – סגולחזור זכוכית מי .3

 ת הטמנה.וי ואין עלואין עלות פינ –מיחזור בקבוקי פלסטיק  .4

 הטמנה.עלות  אין עלות פינוי ואין – נייר מיחזור .5

 עבור פינוי. התשלום מתקבל בחזרה. ₪ 7,000תשלום  – מיחזור קרטון .6

מועבר  הסכום שנאסף,ם שמישים נמכרים בחנות יד שנייה. בגדי – בגדים .7

 .הרווחהלמחלקת 

 .עבור טון פסולת ₪ 750מועצה מקבלת אין עלות, ה – וניקהמיחזור אלקטר .8

 על ידי המועצה. ףתי הספר. איסובים בגני הילדים ובבמתקנים מוצ – סוללות .9

 

 

 



 

  

 

 

 

 ומועד פינויים :המיחזור מתקני  תריספ

ף שבוע, איסורבי קומות שלוש פעמים בבלת רטובה, איסוף סופ – קופח יר .1

 ם בשבוע.פעמיי קרקעצמודי בבתים 

פח אחד  –קומות. צמודי קרקע  7בניין רב קומות מעל פחים ל 4, 3  - פח כתום .2

 תמיר תאגיד מיחזור.ל ידי ים עחמישה בתים. פינוי אחת לשבועי לכל

 איסוף אחת לחודש. – זכוכית סגול תקןמ .3

 פינוי אחת לחודש.– בוקי פלסטיקבק תקןמ .4

 .שבועייםל חתאפינוי  – יירנ תקןמ .5

 פינוי שלוש פעמים בשבוע. – קרטון תקנימ .6

סוף בסמוך שני מתקני איסוף. חנות יד שנייה ומתקן אי – משומשים בגדים .7

 למגרש הכדורגל.

מתוחזק על ידי מתקן איסוף  – ישנים אלקטרוניקהו למשירי חשכמ מיחזור .8

 .פינוי על פי דרישה יטי.ונאקומיחברת 

 תפעול.ית במחלקת לוי חבית ראשימפי קצב  עלפינוי  – סוללות .9

 

 : ביישוב מצעי פינוי האשפהא

  םבבתים החדשי תדחסני
ות פים החדשים בשכונקיימת ברוב הבניינים המשות -

פה שהמוביל את הא בכל קומה אחדהצפוניות. פיר 

 דחסנית.הביתית אל ה

 סגורו אמור להיות נעולה בחדר הדחסנית נמצאת -

 ימים.מקומות מסויב רקירולים ועם פתחי ניקוז לנוז

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 פח כתום וכחול 
לאשפה ממוחזרת. פח נפרד קיים חדר  החדשים םברוב הבניינים המשותפי -

 נייר. ום למיחזור אריזות ופח כחול למוצריכת

 לים.דומים גבין הבניינים המשותפים מוצבים פחים כתוימים במקומות מסוי -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  םפחי אשפה מוטמני
פעילות באיזורי  וגם ,נוף סביון ת הרמה,ונשכונות בעיקר בחבות שפזורים בר -

 וישמח משה. בכמו מתחם הנג עסקיםו

 בצע שטיפה של הפח.אמור להקבלן לפינוי,  בנוסף -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 
  קרטוניות 

 טונים.שני סוגי מתקנים לאיסוף קרמים יקי -

 .כלוסבאיזורי אלפיזור  דדקן נומתקיים  -

 באיזורי העסקים.ד וחבמי מאודמוס כלל ע טוניות בדרךאיזור הקר -

 בהמשך החזר.קבלת המועצה משלמת עבור הפינוי אך מ -

 שך)(יפורט בהמ דחוסה מטי קוביית קרטוןאוטו ןהמייצר באופהצעה למתקן  -

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 מכשירי חשמל ואלקטרוניקה 
 .לידר (מחסן)ב דה אחתקיימת נקו -

 ותם לנקודה.ם אומעביריהושלכו ששנים ם מכשירים יעובדי המועצה מאתרי -

 ן.לטו ₪ 750 –לת החזר של כ , המועצה מקבמעבר לחיסכון -

 

 

  ניירו , זכוכיתלסטיקבקבוקי פאריזות, מתקנים גדולים ל
 .פיםתחלי ייבחנולגבי חלק מהם . לכולנו ריםהמתקנים המוכ -



 

  

 

 

 

 : ובישרים ביקומפוסט

 י הילדים.ימים קומפוסטרים בחלק מגנקי -

 קומפוסטרים בבתים הפרטיים.של  וסבסוד מבצעי חלוקהו בעבר הי -

 רים טוביםירקניה דבמבקשה ישנה  –ה צבה על פי דרישזמנה והניתן לשקול ה -

 בתים משותפים. כולל ,ומעוד מספר מקומות

 נית.רגולת אורות ופספי רקות,משקל רב ייחסך כתוצאה ממיחזור י -

 ת דשן.ות רכישן בעלוימועצה. חיסכורכי הלצוו יתייצירת דשן לשימוש ב -

 ח יכולים להימנע על ידי מיחזור ותחזוקה נכוניםמפגעי רי -

 

 :ים תש"פ מיחזור בבתי הספר החל משנת הלימוד

 לביצוע.הנושא עבר בישיבת מועצה  .1

 הספר.אישור מחלקת החינוך להטמעת הנושא בבתי  .2

 מיחזור.ושא הך צוות בית הספר שיהיה אמון על נתור מקש מינוי איש .3

בודה מסודרת. ישנם בתי ספר אשר ל"ה לעם תאגיד אפר עהס רות בתיהתקש .4

 שלא.וישנם כאלו  מפעם לפעם ם התאגידועובדים ע צרו קשרי

 ם יעודיים.ביבה דרך שיעוריא המיחזור ואיכות הסוד נושמלי .5

 .יעודיי ותת צומל התהליך. הקות ההורים אהכנסת הנהג .6

 .הספר תית בין ב, תחרויצג, תערוכהלמ אריךאגף החינוך יקבע ת .7

 ידרש אליו.ה וסיוע בכל מה שתמעורבות המועצ .8

 .בתי הספר יזכו לתגמול כספי, מעבר לנושא החינוכי .9

 

סדיר בבית ספר אילות ובית הספר פועל באופן  לציין שנושא המיחזור שי •
 ישמש כמסייע בתהליך.

 

 

 

 רביבים) ת ספרה מבינמות(   

 

 



 

  

 

 

 

 : צועבחינה ולבילמלצות והתובנות 

 השתפר.ודעים שיש הרבה מקום לשפר ולוי ורבות של המיחזחשיודעים למ .1

 .בתי הספרמחלקת החינוך והחדרת הנושא דרך  .2

בדרכים שונות. דרך הרשתות  שביםתוכלל הל עידוד מיחזור פירסום .3

 .נונהפת הארעטגבי מ החברתיות, הודעות ומודעות מועצה, על

 ושינוי עיליםם יות שאינם במקומצעי מיחזור המוצבידיקת מיקומים של אמב .4

 לתגבור. במקומות נדרשים פחים/םיעצמאאו תוספת  מםמיקו

 ה.בחדרי האשפ ים צורך בתגבור של פחיםאם קי תים,בעדי ודרך בדיקה  .5

 ם.ח הכתובעיקר הפ פחים למיחזורשל וי מחזורי פינ להגברת אפשרות תבדיק .6

 תומים.ים הכבפח ,להשלכה זותהארי עם הוראותחידוש מדבקות  .7

 שבים.תומות לתוהכשקיות ה זרת שלפשרות לחלוקה חובדיקת א .8
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