
 
 

 

 70044א "ת, 04448ד "ת, 7067746תל אביב  8שאול המלך ' שד, בית אמות משפט
 moazot-sviva.com, anat@azoriot.co.il,0677-7204877פקס ישיר , 47-7269406ראשי פקס : 47-7292297טלפון 

ה"תשעתמוזו"כשנייום

5162,אוגוסט61

חוק האריזות:סימוכין



:לכבוד

 יורם הורוביץ

ארגוניםופרויקטים,חינוך,לבכירלמידע"סמנכ

מנהלתחוםהאריזותבמשרדלהגנתהסביבה

42313ירושלים,33133ד.ת,2כנפינשרים

yoram@sviva.gov.il:מייל



 האריזותאמות מידה בהתאם לחוק : הנדון

מתוך34)מהמועצותאזוריות46%,5162לינואר51-באהוצגכינכוןל51.3.62בהמשךלפגישתנומתאריך .6

.בזרמיםייעודיים(33)והשארמועצותבמודלהזרםהכתום65מתוכם,נמצאותבהסדרמולתאגידתמיר(23

גלאדםבשנה"ק65כימועצותבהםמודלפחכתוםממחזרותבממוצעהמעידניתוחשנערךעלידינועודהוצג

.גלאדםבשנה"ק2-בעודשמועצותבהסדרזרמיםייעודייםמספקיבולאריזותשלכ

זאתועוד .5 לעיל, מודלזרמייםייעודייםחוטאלמטרותהחוקמבחינתיבולהאריזותכמוצג ,פרטלעובדהכי

ל השירותיות את מקטין זה תושבמודל לכך. ,בהתאם בהתאם מידה לאמות הצעתנו הסדרתחוקללהלן

 "(חוק האריזות"-להלן)5166–א"הטיפולבאריזותהתשע

 :וקבשניהיבטיםמסמךזהיעס-נפרט .3

נקודתהמוצאלמפתחותהיארמתהשרותהמתקבלתכאשר,תפעולמערךהפסולת–היבטפיזי 3.6

,כלומר,ככלשיהיומתקניםרביםיותריהיהאיסוףרביותר.באמצעותהנגשתהמתקניםלמחזור

ומגדילה בצורה משמעותית את יבול מנגישהאתכליהאצירהלתושביםאינטנסיביותהפריסה

 .האריזות הנאסף ברשות

 .ישינוימפתחותתמיכהברשות"קידוםומינוףפעילותחינוכיתוהסברתיתע–היבטהסברתי 3.5

זאת בהתאם לנתונים . ם בהסדר פח כתום וממליצים לרשויות לבצע הסבה להסדר זהבאופן כללי אנו תומכי .4

 .שהוצגו בהיבט של יבול אריזות וכן בהתניה כי הכללים המוצעים להלן יתקבלו

 בשבוע פעם – הינו הלן ולכל סוגי הפסולתל פורטוי אשר הישובים מסוגי אחד בכל הרצויה הפינוי תדירות .5

  .ליטר לבית אב 081חס לנפח מותאם של יבהתי

שגובש לקידום נושא הטיפול בפסולת במרחב  תם של גורמי מקצוע במועצות אזוריותעבוד תוצר היא זו הצעה .6

 . שונות אזוריות במועצות בפועל המצב בדיקת ולאחרהכפרי 
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 :היבטים פיזיים

  -כפי שמפורט בטבלה אמות המידה יהיו שונות לכל צורת ישוב : להלן הצעתנו לאמות מידה .א

 

ימדגםמשקלישל"עאמתהמידהשנקבעלקביעתאיכותמחזורלרשותמקומיתמבוצעת-מנגנון בוררות .ב

פסולתהמגיעהאלתחנותהמעבר הרשות"המדגםמבוצעע. תאגידתמירללאנוכחותנציג וללאנציגי

 :לענייןזהקשורותשתיבעיותמרכזיות.רגולטור

י"בידוקוקביעתאיכותאוכלקריטריוןאחרעלהרשותהמקומיתיעשהע,לאיעלהעלהדעתכי .6

ע מבוקר שאינו היישוםבאופן מאפשרהתייחסותהרשות"גוף ואינו הרגולטור י זהסביר. אין

והקובע המפקח הגוף גם הוא המיישם שהגוף בוררות. מנגנון לקבוע מהרגולטור דורשים אנו

 .נועאיצדקזהשתפקידולמ

יקבעכיהמשרדכבוררילווהסיוריםמשותפיםבשטחהכולליםאתנציגיהרשותונציגי,זהלעניין .5

 .תמירבכלסוגיהעקרוניתהכרוכהבהחלטותליישוםאמותהמידה

שוו .3 למוצג מוביל בנפח המוערכת בפסולת משקלי מדגם בפועלאביצוע ההפרדה איכות .של

הרשות עמידהשל לאי ומכך גורםלעיוותהתוצאה בנפחהדגימה זכוכיתאחד בקבוק למעשה

 .עלמנתלפתורבעיהזואנומבקשיםמהמשרדלהורותעלביצועמדגםנפחי.באיכותההפרדה

 .פחירוקבנוסףאנוסבוריםכיישלבטלאתההתניההקובעתכיפחכתוםחייבלהיותצמודל .ג

  -פח כתום צורת ישוב

 פסולת אריזות

 זכוכית קרטון

 ישוב קהילתי

הרחבה 

 בישובים

 כפר מעוטים

6בתיאב31לכל6לכלשניבתיאב6 אב621לכל בית 3/

בישוב

6אבבתי31לכל6לכלשניבתיאב6 מושב מסורתי אב621לכל בית 3/

בישוב

הצבהעלבסיסמרכזוני קיבוץ מסורתי

אשפהמחזור ומתחמי

קיימים

מרכזוניבסיסעלהצבה

אשפהומתחמימחזור

קיימים

מרכזוניבסיסעלהצבה

אשפהומתחמימחזור

קיימים

 מסחר

 מוסדות חינוך

 חדר אוכל

 פ"מו

 מרכזי מחזור

הצבתמתקניםבהתאם

לצורךשלכלרשות

בהתאם מתקנים הצבת

לצורךשלכלרשות

בהתאם מתקנים הצבת

לצורךשלכלרשות
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 :היבטים חינוכיים

האירופי"ע .א האיחוד של הפסולת מדרג פ יצור, של במניעה טמונה פסולת בניהול הראשונית ההשקעה

אחתהדרכיםהמרכזיותליישוםמחזורוהפחתתפסולתבמקורמושגתדרךאמצעיםחינוכיים.הפסולת

 .והסברתיים

לביתאבבמודלזרמיםייעודייםועל₪61העומדנכוןלהיוםהמפתחלתמיכהברשותעבורחינוךוהסבר .ב

 .לביתאבבמודלפחכתום₪51

קידוםההפחתהבמקורוחיזוקמעורבותםוערנותםשלהתושביםלמהלכיםארצייםמחייבמחדקמפיין .ג

 .לאומיומאידךתקציברבשנתיהמאפשרפעילותמתמשכתברשויותהמקומיות

.בקידוםחקיקהראשיתמפיין לאומי לחיזוק המודעות הציבוריתלקדם קאנומבקשיםמהמשרד,מכאן .ד

 וכן בלהגדיל את המפתחותנבקש המוצגיםבסעיף ' כאמור ₪51לעיל ו ייעודיים בפח₪31בזרמים

המאפשרלרשותלבצעתקציב רב שנתינבקשמהמשרדלהורותלתאגידתמירלבנות,זאתועוד.הכתום

.תהליכיהטמעהלאורךהזמן

:להלןהגדרותהמושגים .3

.שקיות,מתכת,PET,בקבוקים,נייר,קרטון-משרתקבוצתבתיאבקטנה-מרכזוןמחזור

מחזור מוצבע-מרכז היישוב"משרתישוב רובבמרכז פ קרטוניה. בקבוקים, ,PET נייר, זכוכית, ,טקסטיל,

.שקיות,מתכת

.לחוקהאריזות(ו)63'קביעתמפתחותאלוכאמותמידהבהתאםלסנודהל .1



אוריאלבןחיים
חקלאותקיימותוסביבה
מרכזהמועצותהאזוריות










:העתקים


א"רממ"יו/שמואלריפמן
א"לממ"מנכ/ישראלנדיבי

א"רועדתסביבהוקיימותממ"יו/מטיצרפתיהרכבי'דר
המשרדלהגנתהסביבה,אריזותראשאגף/טלשוחט

המשרדלהגנתהסביבה,ראשאגףשלטוןמקומי/מלכהכרמל
א"יועצתמשפטיתממ/דשירישפירא"עו

 א"ממ/כפריהצוותמקצועילניהולפסולתבמרחב


