
2021נובמבר 

קול קורא -חשיפת טיוטת
הקמת משקי פסולת בנייה  

אזוריים 



הבעיות במצב קיים–טיפול בפסולת בנייה בישראל 

מיליון טון פסולת בניין  6בישראל מיוצרים מדי שנה 

מיליון טון פסולת בניין נזרקים מדי שנה בשטחים  2.5
הפתוחים   



מטרת הקול הקורא

.עידוד הקמה מערכים אזוריים לאיסוף וטיפול בפסולת הבנייה

: יתרונות המערכים
. הבטחת טיפול חוקי וסביבתי בפסולת הבניין✓
(.יתרון הגודל)הקטנת עלויות הטיפול ✓
. התייעלות בביצוע האיסוף והטיפול בפסולת הבנייה✓
שיפור רמת השירותים לתושבי הרשויות✓
. הפחתת מפגעי פסולת בנייה בשטחי הרשויות✓



קבלת התמיכה במסגרת הקול הקורא

: ק"הקוהגופים הרשאים לקבל תמיכה במסגרת 
איגודי ערים , (איגוד ערים מסוג אשכול)אשכולות רשויות 

ח"מלש50: היקף התקציב לכלל הבקשות

ק"הקולקבל תמיכה במסגרת לא יכולות רשויות מקומיות לבדן 



תנאי סף מקצועיים

.מהרשויות החברות באיגוד¾ התוכנית מתייחסת ללפחות 1.

:  בתכניתכל הרשויות המקומיות הכלולות 2.
.  על כמות הפסולת שלהם2021הגישו דיווח לשנת -
–בעלות חוזה התקשרות בתוקף עם גוף יישום מוכר -

.לפי חוק האריזות
בעלות חוזה התקשרות בתוקף לגוף מוכר לאיסוף פסולת  -

.  אלקטרונית
.  צירוף הסכמה של כלל הרשויות המשתתפות בתוכנית-

.  הגשת מסמך מיפוי של המצב הקיים. 3
.  1.1.2025-התחייבות לביצוע עד ה. 4
,  התחייבות על ביצוע: התחייבויות נוספות המפורטות כגון. 5

'וכיובדוחות שוטפים 



מרכיבי התוכנית שתוגש  
.  זיהוי בעיות וחסמים בתחום פסולת הבניין בכל אחת מהרשויות.א

פירוט של העלויות והתחזוקה של המבקש היום ובמצב העתידי  . ב
.  התכניתלאחר ביצוע ההשקעות במסגרת ( 2030עד )

.  פירוט ההשקעות עם פירוט לגבי השקעה בכל רשות. ג

שנים  5היתכנות המשך ביצוע הפרויקט באותה רמת שירות . ד
.  מסיום התמיכה

תחזית הוצאות המבקש  . ה

.  נתונים כלכליים רלוונטיים לכל רשות ורשות. ו

.    הצגת השיפור וההתייעלות המתוכננים. ז



הגשת תכנית עבודה כללית להסדרת הטיפול בפסולת הבניין  

אופן הקמתו ותפעולו של מערך שירות של ההתאגדות הכולל   . א

הצבה ואיסוף של מכולות פסולת בניין מכלל יצרני הפסולת 

.ברשויות

קיומו של מערך ניטור לכלל מכולות פסולת הבניין  /תפעולו/הקמתו. ב

אחרת  -המערכת חייבת לכלול התראה לגבי פריקה בלתי חוקית
 GPSיכולים לשים רק 

הכרזה של כל הרשויות על אתרים מורשים ומאושרים לקליטת  . ג
.  פסולת בניין

.  חודשים מאישור3התחייבות לאישור נוהל תוך / קיום נוהל . ד

.קיום הסדרה ורישוי של מובילי פסולת הבניין בכלל הרשויות. ה

טכנולוגיות והסברה  , כלי אצירה: הבקשה חייבת לכלול לפחות



מרכיבי תמיכה אפשריים  

תוכנת ניהול אשכולית למערך פסולת הבניין  ✓

רכש מכולות לאיסוף פסולת בניין ✓

או ציוד למערך  /רכישת טכנולוגיות ניטור למכולות ו✓

.  המאפשר התראה על פריקה בלתי חוקית

.פעולות הסברה ייעודיות לנושא פסולת הבניין✓

רכישת ציוד תומך  , תכנית פיקוח ואכיפה, חוק עזר: אמצעי אכיפה✓
('וכיובאמצעי תקשורת , מוקד שליטה)

(  תושבים170,000-אנשי פיקוח ל4)כוח אדם ייעודי לפיקוח ✓

כלי רכב ייעודי לאיסוף פסולת בניין✓

.  ליווי תפעולי של התוכנית✓



סכומי ושיעורי תמיכה

. במספר התושבים₪ 50עד לסכום המהווה מכפלה של ✓

מעלויות הפרויקטים נשוא התוכנית שאושרה 90%עד ✓

.  י המשרד"ע


