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2030לטיפול בפסולת עירונית 



סקירת מצב קיים



2017שנת ס"למנתוני 

17.9%

למיחזורפסולת 

פסולת להטמנה

מיחזורהטמנה לעומת 

82.1% 77.6%79.6%80%81.8%82.1%
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רוב הפסולת ללא מיון מיון-מצב קיים 

מיון

55%
לא עבר מיון

18%
מיון בטכנולוגיה בסיסית

27%
הופרדה במקור



Municipal waste disposal and recovery shares, 2013 or latest
Source: OECD (2015), “Municipal Waste” , OECD Environment Statistics (database).
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מטרה אתגרים

מחיר הטמנה נמוך•

שיעור ההטמנה גבוה  צימצום•

אין חלופות להטמנה•

הפרדה במקור של זרם אורגני לא הביאה תוצאות•

ניהול פסולת מקומי•



אסטרטגיה חדשה



מיון-2030תכנית 

0%
לא עבר מיון

62%
מיון בטכנולוגיה  

בסיסית

38%
הופרדה במקור
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המיחזורשיפור מקומה של ישראל במפת 
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2030ישראל ישראל היום2030אירופה אירופה היום
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2030חלוקת תקציב קרן ניקיון 



2030חלוקת תקציבי הקרן לשמירת הניקיון 

הקמת  
מתקני מיון

תקציב נדרש 

₪מל240

הקמת מתקני 
השבת אנרגיה

תקציב נדרש  

₪מל2800

הקמת מתקני 
טיפול נוספים

תקציב נדרש  

₪מל400

3.99כ"סה
₪מיליארד 

תמיכה  
בהליך המיון

תקציב נדרש  

₪מל150

תמיכה  
באשכולות 

תקציב נדרש  

₪מל400



צעדים עיקריים–ציר זמן 

203020292027202620252024202220212020

מתקן מיון
1.2

מתקן מיון
3.4

מתקן מיון
5.6

מתקן  
2השבה 

ן"שפד מתקן טיפול
1.2ביולוגי 

מתקן טיפול
3,4ביולוגי 

אריזוותפח זרם מוסדי
מורחב

מתקן  
3השבה 

מתקן  
1השבה 

הטמנה

1,884

26%

3,324

55%
4,244

75%
הטמנההטמנה



תכנית פיננסית-2030

מתקנים בפריסה ארצית6•

טון פסולת ליום1500•

ח"מלש100-עלות מתקן •

40%-תמיכת המשרד •

ח"מלש240כ תמיכת המשרד "סה•

קולות קוראים פורסמו•

מתקנים בפריסה ארצית3•

טון פסולת ביום1000-1500•

ח"מיליארד ש1.05–עלות מתקן •

78%-תמיכת המשרד •

₪מיליארד 2.8כ תמיכת המשרד "סה•

ל  "ות•

בחירת צוות תכנון  •

וקול קורא להסמכה

הקמת מתקנים להשבת אנרגיהמתקני מיון



תכנית מדיניות-2030

תכנית לטיפול בפסולת פלסטיק•

תכנית הפחתה במקור•

העלאת רמת הניקיון•

העלאת יעדי מחזור האריזות•
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