
 

 

 

 תברואה  - מדריך לבעלי עסקים 

 טיפול באשפה 

יחויב להפריד את סוגי האשפה המפורטים   ,טיפול באשפה כל בעל עסק היוצר אשפה במהלך פעילותו 

החלים על סוגי   כלים ייעודיים בהתאם לכללי המיחזור יולאצרם במ,  במידה ונוצרים בעסקו  ,להלן

  :הפסולת והמפורטים להלן

 :כגון  ,ללא אריזות ,שאריות מזון ומרכיבים אורגנים פריקים ביולוגית) – רטובה) פסולת אורגנית 

 . או מונח עיליאו דחסנית או מיכל טמון קרקע  ירוק,מיכל   -מוצרי חלב ומאפים  ,ירקות ,פירות

מיכל ירוק או   -למעט פסולת אריזות  ,רטיבות נמוכה מרכיבי פסולת בעלי תכולת   – פסולת יבשה

  .דחסנית או מיכל טמון קרקע

המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או   ,חפץ וכל חומר שהוא -פסולת אריזות

להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול   ,המשמש או שנועד לשמש לנשיאת מוצר 

  .במתקן ייעודי שתגדיר העירייה   – 2011-באריזות התשע"א

  .יש להשליך למתקן ייעודי המפוזר בתחום העירייה – נייר

במתקן ייעודי שתגדיר העירייה ככל שיידרש כל עסק בעיר בין     -  )כולל סוללות(ית  פסולת אלקטרונ 

ידי הגורם  חייב להיות מצויד בכלי לאצירת אשפה שאושר על  ,שהוא טעון רישוי ובין שאינו טעון רישוי

כל עסק בעיר מחויב לקבל אישור אגף שפ"ע לביתן האשפה או למסתור   .המאשר באגף שפ"ע

לאחר שיציג את היקף האשפה הצפוי   ,האשפה וכלי האצירה הנדרשים לאשפה ולפסולת למחזור

  .לגורם המאשר באגף שפ"ע

כלוב   ,ם באמצעות מכבשעסקים בהם יש פסולת אריזות וקרטונים חייבים במתן מענה לפינוי הקרטוני

על פי תקנות איסוף ופינוי פסולת   .או כל הסדר אחר על פי דרישת הגורם המאשר באגף שפ"ע

 ,עסק שפעילותו מייצרת גם פסולת למחזור  ,1998)התשנ"ח   חובת פינוי פסולת למיחזור(למיחזור 

  .על פי דרישות אגף שפ"ע חייב לדווח על כמויות המיחזור שהועברו למיחזור 

 פינוי אשפה מעסק 

באחריות בעל העסק לאסוף את האשפה בצורה מסודרת בתוך מכלי אצירת האשפה ולהציבם במקום  

מבלי לגרום לכלוך או מפגע אחר ובהתאם לכל דרישה של מפקח מטעם העירייה   ,שנקבע לשם פינוי

  עסקים.  ישוי רמחלקת או של 

 ר פינוי פסולת למיחזו

אשפה בהתאם לסוגי האשפה   הפרדתעסק שבתחום פעילותו קיימת פסולת למיחזור חייב לוודא  

בכל   (.סעיף מיחזור אשפה ראה(וזרמיה השונים למיחזור ופינוי מסודר לתוך מכלי מיחזור מתאימים 

 אגף שפ"ע.  מקרה אין להוציא פסולת לרשות הרבים אלא בזמנים שנקבעו ע"י 

 

 



 

 

 ביתן אשפה או מסתור אשפה 

לאחר שיציג את היקף הפעילות   ,כל עסק חייב בביתן או מסתור אשפה לכלי האצירה הנדרשים לו

במידה ולא קיים ביתן אשפה   .הצפוי בעסק לגורם המאשר מאגף שפ"ע ויקבל התנאים לקיום העסק

הליך הכרוך בהוצאת   ,הגורם המאשר יוציא דרישה לבניית ביתן אשפה ,או מסתור אשפה במקום

במידה ויתברר לאגף שפ"ע שקיים ביתן אשפה או מסתור   .היתר בניה ואישור כל בעלי הנכס בבניין

 ,סק לשנות את גודלםתוצא דרישה לבעל הע  ,אשפה במבנה אולם הם קטנים לנפח הפעילות במקום

במידה ויתברר כי קיים מחסור בכלי   .ההליך כרוך בהוצאת היתר בניה ובאישור כל בעלי הנכס בבניין

הגורם המאשר יוציא דרישה לבעלי העסק לרכוש ולהציב כלי אצירה בהתאם לנדרש ועל פי   ,אצירה

  .החלטת הגורם המאשר באגף שפ"ע

  :בעסק(  פחי אשפה )  המלצה לכלי אצירה

ומתקני   )כלי האשפה(יצוין מיקום כלי האצירה  ,בתוכניות העסק שיוגשו למחלקת קידום עסקים

  :המיחזור לפי הפרוט הבא 

  .ליטר כ"א  1100מכלים בנפח    2 -מ"ר  100-50 שטח העסק 

  .ליטר כ"א 1100מכלים בנפח  3 -מ"ר   150-101שטח העסק 

  .ליטר כ"א 1100  מכלים בנפח  5 –מ"ר   300-151שטח העסק 

  .ליטר 1100ליטר שווה ערך למיכל אחד של    360מכלים של  3 -לידיעה

בסמכות אגף שפ"ע לשנות את סוגי כלי האצירה ואת כמותם וזאת בהתאם להחלטת הגורם  

  .וי פינוי אשפת עסקיםולקלתשתיות העסק ו המאשר באגף שפ"ע בהתאם 

  !לפני קבלת אישור סופי מהגורם המאשר באגף שפ"ע ( פחי אשפה)אין לבצע רכישת כלי אצירה  

  :מיחזור פסולת

וצרת פסולת למחזור יידרש לרכוש ולהציב כלי אצירה או מתקן מתאים  כל עסק שבמהלך פעילותו נ

הנחיות  על בעל העסק להתקשר עם מחלקת איכות הסביבה בעירייה לצורך  .לסוג הפסולת למיחזור

הצבת כלי האצירה או מתקני המיחזור יהיו בשטח העסק והפעלתם תתבצע   .פינוי הפסולת למיחזורל

  הנחיות סולת למיחזור תיאסף ותאוחסן בשטח העסק עד לפינוייה ע"י הפ .ע"י בעלי העסק או עובדיו

על בעל העסק קיימת חובת דיווח על כמויות הפסולת למיחזור  בכפוף לחוק האריזות( ,   ( העירייה

  .שפונתה

התאמת כלי האצירה, מתקני המיחזור ואופן פינויים, יתבצעו בהתאם לדרישות הגורם המאשר  

 . באגף שפ"ע 

 

 סוגי האשפה למיחזור  

 ,למיניהן אריזות  ,צמיגים ,מצברים  ,מכלי משקה ,ומסננים ,שמני תעשייה ,שמן בישול  ,נייר ,קרטון

 .פסולת אלקטרונית וכל סוג פסולת אחר שתקבע העירייה 

  :אשפה חריגה לעסק בענף המזון



 

 

קשורות היטב  תארז ותישמר בשקיות פלסטיק עבות ו  ,פסולת של מזון מן החי כגון בשר ודגים

שישמרו בקירור בתוך מקרר ייעודי עד להוצאתן לכלי אצירת האשפה בסמוך למועד הפינוי שיקבע  

  והנחיות מחלקת רישוי עסקים .  אגף שפ"ע ב  המחלקה הוטרינריתבתיאום עם 

 בבתי עסק   וכלי אצירה למיחזור  קריטריונים לרכישת מכבשים לאיסוף קרטונים

ולהצבת מכבשים לאיסוף קרטון לפני ביצוע ביקורת בעסק כולל   לא תצא דרישה לעסק לרכישה

 .הביקורת תבוצע על ידי גורם עירוני .צילומים להערכה ואומדן של כמויות הקרטון המוצאות על ידו

 רישוי עסקים. שטח העסק יקבע לפי המידע המצוי במחלקת  

 :מופיעות בטבלה הבאה ה  , כלי אצירה לאריזות ולנייר  הדרישות למכבש / כלוב קרטון 

 מ"ר ומעלה  301 מ"ר  101-300 מ"ר   100שטח עד  סוג העסק 

אולם שמחות, מרכול, קניון,  
בית מלון, פנסיון, אכסניה  

 מגדלי תעסוקה 

  טון  5מכבש 
ל'   1100לקרטון, 

אחד לאריזות  
ל' אחד    1100ו

 לנייר 

  2, טון  8מכבש 
ל'   1100פחים 
ל'   1100ת ולאריזו

 אחד לנייר  

או דחסן   טון  10מכבש 
פחים   3, לקרטונים 

ל' לאריזות   1100
 ל' אחד לנייר   1100ו

, חנויות אופניים,   פארמים 
שירותי הסעדה  

בתשלום/לא בתשלום,  
אולמות עינוגים, עסקים  

בתוך מבני ציבור עירוניים  
)מתקני ספורט, מתנ"סים  
וכדומה(, בתי אבות, דיור  

 מוגן, מוסדות סיעודיים  

טון   3מכבש 
ל'   1100לקרטון, 

אחד לאריזות  
ל' אחד    1100ו

 לנייר 

 טון,  5מכבש 
ל'    1100פחים  2

ל'   1100ות ולאריז
 אחד לנייר  

  טון  8מכבש 
פחים   3לקרטונים, 

ל' לאריזות   1100
 ל' אחד לנייר   1100ו

חנות ירקות, חנות מכולת,  
פיצוציה, בית קפה/מסעדה,  

מכירת שתייה חריפה,  
 איטליז, חנות לממכר דגים 

,   טון  5מכבש 
ל' אחד   1100

ל'   1100לאריזות ו
 אחד לנייר 

 ,  טון  5מכבש 
ל'    1100פחים  2

ל'   1100לאריזות ו
 אחד לנייר 

   טון  8מכבש 
ל'    1100פחים  2

ל'   1100לאריזות ו
 אחד לנייר 

עסקים במוסדות חינוך ובתי  
ספר, מוסך, חנות לחלקי  

 חילוף לרכב 

 כלוב קרטון , 
ל' אחד    1100 

ל'   1100לאריזות ו
 אחד לנייר 

 טון ,  5מכבש 
ל' אחד    1100 

ל'   1100לאריזות ו
 אחד לנייר 

 טון ,  8בש מכ
ל' אחד    1100 

ל'   1100לאריזות ו
 אחד לנייר 

 

ניתן יהיה להמיר דרישה למכבש בדרישה להצבת קרטוניה או כל   ,בהתאם לשיקול דעת אגף שפ"ע

סוגי עסקים אשר אינם מופיעים ברשימה הנ"ל ייבחנו לצורך רכישת והצבת מכבש   .הסדר אחר

לצורך קביעת   .על סמך הביקורות בשטח ועל פי שיקול דעת העירייה  ו/או כלי אצירה למיחזור קרטונים 

יילקח בחשבון שטח הרצפה הקיים  ולהצבת כלי אצירה למיחזור,  ,האמצעי הנדרש לאיסוף הקרטון

 ו/או הצבת כלי אצירה למיחזור..בעסק או שטח החצר השייכת לעסק להצבת מכבש ואחסון הקרטון

בת מיחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מיחזור שונה מן המפורט  בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חו 

 . יחולו הוראות הדין ,בטבלה

 

יש לפעול על פי דרישות חוקי התכנון   ,במידה ויידרש לבנות או להגדיל את מבנה חדר האשפה 

 .התקנות והנחיות אגף שפ"ע ,והבנייה 


