
 מבט אל העתיד -כפר סבא

 2017מרץ  -עיר אפס פסולת –ועדת איכות סביבה 



 ניהול פסולת במציאות משתנה    

 . הפרדת האשפה וחוק האריזות, הובלת נושא המחזור -2011-2013

 (הפרדת פסולת במקור)הפרדת פסולת בבתים המשרד להגנת הסביבה יוזם את תכנית 
 

 מתחלפתהמשרד הנהלת  -2013-2014

 החדש לא עומד בהתחייבויות קודמו להקים מערך לטיפול בפסולת המשרד 

 .המשרד יוצא עם קמפיין להפרדת אריזות ומוסיף לחוסר הוודאות
 

 מתחלפתהנהלת המשרד  2015-2016

 ההפרדהוממשיכה באמרות הפוגעות בתהליך 
 

 הנהלה מתחלפת... ושוב 2016

 

 

 
 

   

 

 



  

 

 

 

 

 עלויות טיפול בפסולת בעיר  

 ח"ש34,101,951
 לאחר הכנסות ממחזור וקנסות  *



 עלויות טיפול בפסולת בעיר  

53%   
19,637,000 ₪   
 פינוי פסולת

 

33%   
12,121,000 ₪   

 טיפול בתחנת מעבר

 

14% 
5,300,000 ₪   

 היטלים למדינה

 



 הפוטנציאל מצוי בפסולת  



 ?איך מגיעים לעיקר הציבור

 ?איך מסתדרים ללא סיוע ממשלתי

 ?פח... איך מעבירים פחות כסף ל

 

 

 

 

 מבט לעתיד     



 תכנית אפס פסולת לרשות 



 כפר סבא עיר אפס פסולת   

 הראשונה בישראל



 כפר סבא עיר אפס פסולת   

 משמעות מעשית

 פסולת ותחילת ניטורלתהליך אפס התחייבות •
 
 יעדים להפחתת פסולת לנפש להטמנה בטווח של עשר שניםהגדרת •
 
 כל הזמן ובכל מקום, תשתיות וגישה להשבה ומחזור לכולםבניית •
 
 שיתופי פעולה בכל המגזרים  המעודדת ציבורית מדיניות •

2017 2027 



 עיר אפס פסולת  

שבועות 3 -פורום עבודה מתכנס אחת ל 

ניתוח מערך הפסולת העירונית: 

 

 



מקדם יוזמות לביצוע: 

 פסולת טיאוט מיחזור-

 הקמת אתר  , טיפול והשבה של גזם עירוני-

 הפרדת אשפה במרחב הציבורי-

 שימוש במוצרים רב פעמיים -שינוי התנהגותקמפיין -

 

 

 

 פורום אפס פסולת  



 חיסכון מהפחתת פסולת   

  ₪ 300 יבשהטון פסולת 

  ₪ 250 אורגניתטון פסולת 

  ₪ 340 מעורבתטון פסולת 

 

   

 
 
 

  ₪ 50 לרטוב  יבש 

  ₪ 40 ליבש  מעורב 

  :כתוצאה מהעברת טון פסולת מזרם  לזרםחיסכון   
 



 

 הפחתת מנוף-

 צמצום מכולות-

 התייעלות במכרזים-

 קרקע טמוניניהול חכם של -

 הגברת פיקוח-

 
 ₪ 1,943,600- -(2015-ביחס ל) 2016סך התייעלות בטיפול בפסולת 

 ₪  2,904,714- -התייעלות ביחס לתכנון תקציבי

 

 

 

 התייעלות בשנה האחרונה  



 :תכנון מערך מקומי לניצול משאב הפסולת

 ריענון מערך מרכזי המחזור במרחב 

    הקמת מרכז הסברה ומחזור עירוני 

תקציב הסברה שנתי 

צוות ניהול ובקרה 

קידום הקמת מתקן לטיפול בפסולת להפקת אנרגיה במרחב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017כפר סבא    



              

   תודה

            


