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2030לטיפול בפסולת עירונית 



סקירת מצב קיים



מיליון טון5.3
פסולת עירונית שנאספה

2016ברשויות המקומיות בשנת 

ג"ק1.7
פסולת לאדם מדי יום

2%
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2016לשנת ס"למנתוני 
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78.9%80%81.8%82.1%



הפרדה במקור–מצב קיים 

המגזר הביתי

10%1%

המגזר המוסדי

100%30%1% 100%

לא נאסף במקור -אורגני 
איסוף נמוך במגזר הביתי–אריזות 



רוב הפסולת ללא מיון מיון-מצב קיים 

מיון

55%
לא עבר מיון

18%
מיון בטכנולוגיה בסיסית

27%
הופרדה במקור



רוב הפסולת מוטמנת מתקני קצה-מצב קיים 

21%
מיחזור

0%
השבה

79%
הטמנה



מ והיטל"מיליארד שקלים בשנה כולל מע3 עלות הטיפול בפסולת עירונית

לטון₪ 580

47%
חוץ עירוני

53%
פנים עירוני



הסכומים מתייחסים רק  
למקטע החוץ עירוני מ"עלות הטמנה בשקלים לטון כולל מע

צפון

מרכז

דרום

330

270

210

תחנות מעבר
אתרי הטמנה



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

-שיטות טיפול בפסולת
OECDהשוואה 
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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



מטרה

יעדים

הגברת המחזור והפחתת זיהומים  , צמצום ההטמנה
וסיכונים סביבתיים

הטמנה30%פחות מ •

התייעלות שוק הפסולת  •

שיפור השירות•

הקמת מתקני מיון וטיפול בפסולת בפריסה ארצית•



2030תוכניתעיקרי 



עקרונות מרכזיים-תכנית 2030

טיפול אזורי בפסולת•

אין הטמנה ללא מיון•

הקמת מתקני מיון מתקדמים בפריסה ארצית•

הקמת מתקני השבת אנרגיה מפסולת•

הקמת מתקני טיפול בפסולת•

פח אריזות מורחב/ פח ירוק -מודל שני הפחים •

הפרדת פסולת במקור במגזר המוסדי  •



פנים עירוני–2030תכנית 

המגזר הביתי

70%2%

המגזר המוסדי

100%70%20% 100%



מיון-2030תכנית 

0%
לא עבר מיון

62%
מיון טכנולוגי 

38%
הופרדה במקור



מתקני קצה–2030תכנית 

51%
מיחזור

23%
השבה

26%
הטמנה



26%26%

המיחזורשיפור מקומה של ישראל במפת 

34%

22%

44%

65%

25%

10%

20%

80%

2030ישראל ישראל היום2030אירופה אירופה היום

מיחזור

השבה

הטמנה

51%

23%

26%

23%

26%

20%

80%



2030סכמת האיסוף והטיפול בפסולת עירונית 

רשות 
מקומית

אשכול

מחוז

שכונתייםמיחזורמרכזי מגזר מוסדימגזר ביתי

מתקני מיוןמתקני מחזור מקומיים

מטמנות עבור השבה
פסולת שארית

מתקני טיפול



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



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



תכנית פיננסית-2030

מתקנים בפריסה ארצית6•

טון פסולת ליום1500•

ח"מלש100-עלות מתקן •

40%-תמיכת המשרד •

ח"מלש240כ תמיכת המשרד "סה•

מתקנים בפריסה ארצית3•

טון פסולת ביום1000-1500•

ח"מיליארד ש1.05–עלות מתקן •

78%-תמיכת המשרד •

ח"מיליארד ש2.8כ תמיכת המשרד "סה•

הקמת מתקנים להשבת אנרגיהמתקני מיון



תכנית פיננסית-2030

מתקנים בפריסה ארצית4•

טון פסולת ליום600•

ח"מלש250-עלות מתקן •

40%-תמיכת המשרד •

ח"מלש400כ תמיכת המשרד "סה•

מתקני טיפול



תכנית מדיניות-2030

פח אריזות מורחב•

תקנות\שינוי חקיקה•

תמיכת בינים ברשויות•

הסברה•

הפרדה במקור במגזר המוסדי•

תקנות\עדכון רישיונות עסק•

הסברה•

הקמת מערך הפרדת מתקני מחזור מקומיים
פסולת אורגנית מסחרית



תכנית מדיניות-2030

ניהול פסולת אזורי•

תמיכה בהקמת אשכולות•

תכניות יישום לשלטון המקומי•

סיוע בקידום תכנון סטטוטורי ומתקני מיון  •
וטיפול

שלטון מקומי



הפחתת זיהומים וסיכונים סביבתיים 2030הישגי 

צמצום 
ההטמנה

26%-ל

הגדלת
המחזור

51%-ל

הוזלת מחיר  
הטיפול

10%-ב

שיפור
השירות

+



Paris, France - Issy-les-
Moulineaux (ISSEANE)

Lisbon, Portugal - Valorsul Amsterdam, Holland - AEB Dublin, Ireland –
Covanta Energy

2030גם בישראל –מתקני השבה 



המשרד להגנת הסביבה
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