
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 אבני דרך
 מאי 2021

הקמת המיזם וחשיבה על 
 פיילוט אופטימלי

 
 אוגוסט 2021

מועצה הביצוע הפיילוט על 
המונה  כרמית מקומית מיתרה
בתי אב. 2600-כ  
 

 יולי 2022
סיום הפיילוט והסקת 

מסקנות. בד בבד , יצירת קשר 
 אשפהטוחני עם חברות 
דידותיות לסביבה, ילהנחשבות 

אותן לרשויות  ונקשר
 המקומיות.

 
 ספטמבר 2022

, יצלחבהינתן כי הפיילוט 
לרשויות מקומיות  נפנה

הנחשבות כ"מזהמות" במיוחד 
תהליך המיזם  ונבצע את

אירועי  נבצעעליהם. במקביל 
יח"צ הן בתקשורת והן 

בארועים פרונטליים ברשויות 
 מקומיות.

 
 מרץ 2023 

על  יצלחיזם בהינתן כי המ
לרשויות , נתרחב ערים נוספות

.בכל הארץ מקומיות   

 

 

חוסכים יותר טוחנים   
אספקת טוחני אשפה לתושבי הרשות המקומית תוך ייעול וצמצום מערך 

 הפינוי הקיים
 

 

 
 
               

  הבעיה
 המיזם שלנו מתמודד עם שני אתגרים מרכזיים:

  ה"אשפה הרטובה" מהווה מפגע תברואתי היוצר ריח רע וזיהום בשכונות
 מגורים רבות. דבר אשר פוגע באיכות הסביבה ובאיכות חיי התושבים.

 י האשפה ברשויות המקומיות כרוך בעלויות גבוהות ואינו תהליך פינו
 מתנהל בצורה אופטימלית.

 
  הפתרון
 ובכך נפתור  ,בבתי כלל התושבים בסבסוד המועצה-התקנת טוחני אשפה

 את בעיית המפגע התברואתי.
 תהליך של התקנת "צי'פים" על פחי האשפה ובכך נייעל את תהליך  יבוצע

 פינוי האשפה.
 נצמצם את ימי פעילות פינוי  ,במקבילאלה צעות שני התהליכים באמ

פסולת כתוצאה מה הנוצאאת המפגע התברואתי והאשפה בכל שבוע 
 הרטובה.

 
 סקירת שוק

 ריחכתוצאה מפתרון של המפגע התברואתי  כיום לא קיים בשוק מיזם המשלב
.פינוי האשפהמערך  ומייעל את מצמצםובנוסף  הפסולת הרטובה  

 
 מיזמים דומים

ות המקומיות חיסכון רב אפליקציה חדשנית מבית משכ"ל , המאפשרת לרשוי
עלויות פינוי האשפה.ב  
  

 יתרון תחרותי
בעלויות הכלכליות הנובעות ממנו, מיזם זה משלב הן התייעלות בפינוי האשפה ו

ניתן  ,המפגע התברואתי. באמצעות תהליך משולב זה דרסטי של צמצוםוהן 
צורה משמעותית את ימי הפינוי משתי סיבות:לצמצם ב יהיה  
  ובכך  ,מהאשפה הרטובה יצומצם משמעותית בעיקרוהריח הרע הנובע

הפסולת  –יהיה ניתן לפנות את האשפה בתדירות נמוכה יותר. כמו כן 
 לביוב. לטוחני הטשפה ומשם ישירותהרטובה כבר לא תושלך לפח 

  באמצעות התקנת הצי'פים. המשותפים האשפהפחי פינוי בההתייעלות 
 

 
 חגית באטה 

 מנהלת אדמניסטרטיבית
 בחברת החשמל

batahagit@gmail.com 

 אלה הלל
 עוזרת מנכ"ל רשות הבדואים

hillel.ella@gmail.com 
 

 

 רועי לישא 
מזרחי טפחות–קאי משכנתאות בנ  

roeylish@gmail.com 
 

 רונן מזוז 
 אנליסט בחברת כיל

ronenmazuz@gmail.com 
 

 דניאל שרגורודסקי
danielshargo@gmail.com 

 

 לירן אזריאל 
 חשב שכר ובעל עסק 

liranaz@post.bgu.ac.il 
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