
 2018מאי 

 המשרד להגנת הסביבה

 2030לטיפול בפסולת  האסטרטגיתהתכנית 
 (שלב א) הצגת תמיכות המשרד



   בהקמתקול קורא לתמיכה 
 מתקני מיון פסולת עירונית



 קול קורא להקמת מתקני מיון

 נושא התמיכה

 ;יום לפחות/טון 600 –הקמת מתקן מיון חדש לפסולת עירונית •

 400תוספת יכולת קליטה של  –הרחבת מתקן מיון קיים /שדרוג תחנת מעבר•
 .יום לפחות/טון

 תנאי סף

 .היתר בנייה•

 לוחות זמנים

 חודשים ממועד הזכייה 36השלמת הקמת המתקן תוך עד •

 



 קול קורא להקמת מתקני מיון

 אופן הקצאת התמיכה

 .יום/טון 1,500למתקן של  ח"מלש 40עד , מההשקעה 40%=  ח"מלש 240•

 :  חלוקה לאזורים•

 (20%) ח"מלש 48 - דרום–

 (40%) ח"מלש 96 -מרכז –

 (40%) ח"מלש 96 - צפון–

 ;31/12/2020השנים עד ליום  3ניתן להגיש בקשות בכל עת במהלך •

 ".כל הקודם זוכה"בחינת ההצעות והקצאת התמיכה תיעשה לפי העיקרון •

כל בקשה שתעמוד בתנאי הסף תאושר עד שינוצל מלוא התקציב ביחס לכל •
 ;אזור ואזור

 

 



 קול קורא להקמת מתקני מיון

 איכות המיון ויעדי פינוי התוצרים

 ;הפסולת האורגנית שמוינה תפונה למתקן טיפול –פסולת אורגנית רקבובית •

  –פסולת שאינה אורגנית •

 ;לפחות מהפסולת שאינה אורגנית 10%התחייבות למחזור  -במתקן מיון רגיל –

  20%+ לפחות מהפסולת שאינה אורגנית  5%התחייבות למחזור  – RDFמתקן מיון להפקת –
 .מהפסולת שנקלטה תשמש להפקת אנרגיה

 נושאים נוספים

 PPPלא יוקמו מתקנים במיקום סמוך למתקנים קיימים שקיבלו תמיכה או •
 ;(מ רדיוס"ק 10)



   בהפעלתקול קורא לתמיכה 
 מתקני מיון פסולת עירונית



 קול קורא להפעלת מתקני מיון

 נושא התמיכה

ממיינים פסולת עירונית ( יום לפחות/טון 300)תמיכה בהפעלת מתקני מיון •
 .למחזור וטיפול ומונעים הטמנה

 תנאים לקבלת תמיכה

מהפסולת   35%טיפול לפחות \המתקן מבצע מיון בפועל ומעביר למתקני מחזור•
 ;העירונית הנקלטת אצלו

 .מסהרבעוניים ושנתיים כולל מאזן , העברת דיווחים חודשיים•

  50%לכן לפחות , להורדת המחיר הכניסה לרשות, בין השאר, התמיכה מיועדת•
 .מהתמיכה צריך להיות מגולם במחיר הכניסה

 



 אופן הקצאת התמיכה

 ;שנים 5טון לתקופה של  3,750,000מכסה של •

 ;31/12/2020השנים עד ליום  3ניתן להגיש בקשות בכל עת במהלך •

 ".כל הקודם זוכה"העיקרון  בחינת ההצעות והקצאת התמיכה תיעשה לפי•

 

 התמיכה

 (לטון₪  40* מיליון טון  3.75)ח "מלש 150סך תקציב התמיכה עומד על •

 ח בכפוף לאישור קרן"מלש 300 -התקציב לבכוונת המשרד להגדיל את •

 .הניקיון     

 קול קורא להפעלת מתקני מיון



 אופן חלוקת המכסה הזכאית לכל מתקן

 (. לפי שנה)כל בקשה תציג את כמות הפסולת הצפויה להיקלט בשנות התמיכה •

 .תיכלל הבקשה במסגרת המכסה, כל עוד כמות הפסולת לא חורגת מהמכסה•

במידה ויש פער בין כמות הפסולת שנקלטה בפועל לבין מה שהתחייב המבקש  •

 :בבקשה יופעל המנגנון הבא

 גובה התמיכה מכסה זכאית למתקן לשנה הבאה כמות הפסולת שנקלטה בפועל

 
 15%קטנה בעד 

 לטון₪  40 גם לשנה הבאה המכסה עוברת

 25%-15% -בקטנה 
  מופחתתלשנים הבאות  המכסה

 בהתאם למה שנקלט בפועל
 לטון₪  40

 
 25% -קטנה במעל ל

  מופחתתלשנים הבאות  המכסה
 בהתאם למה שנקלט בפועל

 לטון ₪  32
 (  20%הפחתה של )

 קול קורא להפעלת מתקני מיון



   בהקמתקול קורא לתמיכה 
 מתקן מיון פסולת זכוכית



 נושא התמיכה

  10לפחות )שנה /טון 60,000 –הקמת מתקן מיון חדש לפסולת זכוכית •
 ;(שעה/טון

 ח"מלש 8.8 -תקציב•

 תנאי סף

 .תכנית מאושרת המאפשרת הוצאת היתר בניה•

   ;טכנולוגיה מוכרת•

 לוחות זמנים

 .הזכייהחודשים ממועד  24השלמת הקמת המתקן תוך •

 

 

 קול קורא להקמת מתקן מיון זכוכית



 קול קורא להקמת מתקן מיון זכוכית

 אופן הקצאת התמיכה

לפי )שנה /טון 60,000ח לפי "מלש 8.8ועד מההשקעה  40%= ח "מלש 8.8•
 ;(הנמוך

 קריטריונים לבחינת ההצעות

 40%  (לפי הנמוך)גובה התמיכה המבוקש •

 25%  (למעלה מתנאי הסף)גודל המתקן •

 20%     מצב תכונני•

 5% (למעלה מתנאי הסף)מספר תוצרי מיון •

 10%     התרשמות כללית•



 קול קורא להקמת מתקן מיון זכוכית

 התחייבות לאיכות המיון וליעדי פינוי התוצרים

 איכות תוצרי המיון•

  ;גרם לטון 300עד  –נייר ופלסטיק –

  ;גרם לטון 5עד  –ואלומיניום  מתמגנטתמתכת –

 ;גרם לטון 15עד ( CSP) –פורצלן , אבנים, קרמיקה–

 אסור –זיהום אחר –

וכל עוד קיים  , שנים הראשונות 5-ב)מתוצרי המיון לשימוש ישראלי  50%מכירת •
 (.מפעל זכוכית בארץ

 



גומי  ברכישתקול קורא למתן תמיכה 
 צמיגים ממוחזר לשימושים איכותיים



 תמיכה ברכישת גומי צמיגים ממוחזר לשימושים איכותיים

 נושא התמיכה

שמקורם בישראל  , סיוע ברכישת גומי צמיגים שהופק מצמיגים משומשים•
אשר יעשו בו שימוש במסגרת פתרונות  , ומוחזרו במפעלי מחזור בישראל

 .ומוצרים בתעשיית הבנייה והסלילה או בשימושים איכותיים נוספים
 

 

 



 תמיכה ברכישת גומי צמיגים ממוחזר לשימושים איכותיים

 שימושים איכותיים

מוצרים ובפתרונות המיושמים   –שימוש בתעשיית הבנייה והסלילה •
: כגון, או מיושמים בענף הסלילה, איטום, בידוד: בענפי הבנייה השונים כגון

 .תוסף אגרגט לשיפור איכות כבישים/תחליף

כתחליף חומר גלם בתעשיית הגומי או   –שימושים איכותיים אחרים •
 , משטחי בטיחות לגני משחקים וגנים ציבוריים: כגון, במוצרי יציקה
 .מעקי בטיחות או במוצרים נוספים, משטחי ריצה

 

 לא תינתן תמיכה לשימוש כתחליף דלק להפקת אנרגיה* 

 



 תמיכה ברכישת גומי צמיגים ממוחזר לשימושים איכותיים

 עקרונות כלליים

 ;(2018-2020)שנים  3למשך , טון לשנה 15,000 –מכסה לתמיכה •

 ;טון גומי צמיגים לשנה 200-7,500ניתן להגיש בקשות בהיקף של בין •

 ;  לטון גומי צמיגים₪  250עד  –התמיכה המקסימלי גובה •

התמיכה תינתן באופן תחרותי לפי גובה התמיכה המבוקש לכל טון גומי צמיגים •
 .ממוחזר



 תמיכה ברכישת גומי צמיגים ממוחזר לשימושים איכותיים

 המשך –עקרונות כלליים 

 –סכום התמיכה יורד עם השנים 

 ח"מלש 3.75 –תקציב מקסימלי , מגובה התמיכה 100% -שנה ראשונה –

 ח"מלש 3.375 –תקציב מקסימלי , מגובה התמיכה 90% -שנה שנייה –

     ח"מלש 3 –תקציב מקסימלי , מגובה התמיכה 80% -שנה שלישית –

 ח"מלש 10.125 – תקציב כ"סה      



 תמיכה ברכישת גומי צמיגים ממוחזר לשימושים איכותיים

 התחייבות לרכישת כמות שנתית

כל בקשת תמיכה תכלול התחייבות של מבקש התמיכה לרכישת כמות  •
 (.טון לשנה 7,500 -ל 200בין )שנים ( שלוש) 3שנתית מוגדרת במשך 

 

,  השנייה לא רכש המבקש את הכמות השנתית לה התחייב/ אם במהלך השנה הראשונה
 (בהתאמה)השלישית / תופחת גובה התמיכה לה יהיה זכאי בשנה השנייה



 כנס פסולת –קולות קוראים 

 ח"מלש 408.8: תקציב כולל

 תקציב קול קורא ד"מס

 ח"מלש 240 הקמת מתקני מיון 1

 ח"מלש 150 תפעול מתקני מיון 2

 ח"מלש 8.8 הקמת מתקן מיון זכוכית 3

 ח"מלש 10 מצמיגים   העלאת ביקושים לגומי 4
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