


במקור ערד מפרידה
המערך החדש להפרדת פסולת בעיר

הצגת פרוייקט ההפרדה
21/1/15



תהליכים סביבתיים  •

תדמית•

כלכליות•

חקיקה•



החוק להסדרת הטיפול באריזות נועד לצמצם את ההשפעה  

החוק מטיל על יצרנים  . השלילית על הסביבה שמקורה באריזות

למחזר את פסולת האריזות שייצרו  , של מוצרים ארוזים  ויבואנים

בהתאם  ליעדי מיחזור הקבועים  בחוק האריזות    או ייבאו

ביניהם  , חוק האריזות מחייב את האחראים לפינוי פסולת בישראל

איסוף ופינוי של  , לקבוע וליישם הסדרי הפרדה ,הרשויות המקומיות

1.3.2011פסולת אריזות וזאת החל מיום 



₪  5,176,487:ר"תב כ "סה 

₪ 4,176,487: מימון ההתחייבות

₪  1,000,000:   ינג'מצ

:מכלי אצירה*
₪ 680,123: אצירה רטובמכלי 

₪ 1,626,900: מכלי אצירה יבש

)מימון 87%(₪   2,307,023: כ "סה

₪   345,000:  רשות

חיצוני עבור ליווי יישום הפרדת הפסולתיועץ : ליווי תפעולי*

דומיםפרויקטים על היועץ להיות בעל ניסיון בניהול 

)מימון 87%(₪  81,964: כ "סה

₪ 12,300: רשות

.למשק בית  שנכנס להפרדה₪  90עד : תמריץ בית אב -עירוניותפנים תקורות *

  .בית המפריד באותו חציוןלמשק ₪  45הסכום יינתן בכל חצי שנה בהיקף של 

)מימון 100%(₪  846,000עד : כ"סה

י קבלנים מורשים וקיום  "רק עבור פעולות ע, והנדסיותהתאמות מבניות עבור : בינוי*
בנייההתרי 

)מימון 87%(₪  43,500: כ "סה

₪   6,500: רשות

והסברהחינוך פרסום *

)מימון 87%(₪  348,000: כ "סה

₪  52,000רשות 

חדשים הנשארים בבעלות  עבור רכבים רק סיוע  :רכבים

יבש/לרכבים לפסולת ביתית רטובורק  שנים 7לפחות הרשות 

)  מימון 50%( ₪  550,000:  כ"סה

₪   550,000: רשות



ועדת  
היגוי

ר "יו
 -הועדה 

ראש העיר  
הגב טלי  
פלוסקוב

הגב   –גזברית 
רינה יוסף

מר  –ש "יועמ
חיים שימן

מנהל מחלקת 
  –רכב ואשפה 
מר אברהם 

שטרית

מנהל מחלקת 
מר   -תברואה

שמוליק אורן

מנהלת 
מחלקת חינוך  

גב אורנה  –
אלישע

מנהלת יחידה  
גב   –סביבתית 

איילה אברהמי  
גובר

רכזת חינוך  
הגב   –ס "יח

שרית מויאל

רכזת מחזור  
ס הגב "יח

נעה כהן 
קיסינגר

יועץ לרשות  
מר עמיעד  –

לפידות

מרכזת  בכירה 
המשרד  , למחזור

ס מחוז  "להג
דרום הגב קרן  

גוריון

מר   -דוברות 
יהושוע אשכנזי

מנהלת 
מחלקת 

ויקי   -הנדסה
ברנגל

מנהלת 
מחלקת רישוי  
הגב ליאורה  

סיגרון

מנהלת 
מחלקת 

גב   –אירועים 
גליזרמרינה  

אחראי  
 –תחבורה 

מאור רחמים



הפרדה בבית



בתים 6מקבץ כל : בנייה  צמודת קרקע 



במוטמנים כתום וירוק  ' צפרדעים'החלפת : בנייה  רוויה

לפי הצורך   140בתוספת עגלות 



זרם רטוב –פתרון קצה 

פתרון זמני –הובלה לדודאים   -א 

  קידום מתקן טיפול מקומי לפסולת אורגנית-ב

  

  

זרם שיורי  –פתרון קצה 

 ר . י. מ. י  תאגיד ת"מימון מלא ע-א 

  

  

הטמנה  -א 

  

  





דורש מהרשויות המקומיות   ומיחזורהחוק איסוף ופינוי פסולת •

.25%שיעור מיחזור של 
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הדרכההדרכההדרכההדרכה

צמודי צמודי צמודי צמודי 

קרקעקרקעקרקעקרקע






