
פרויקט הקמת מתקן טיפול בפסולת 

בדיה   

כתב התחייבות

הקרן לניקיון  -המועצה 



דיה-פרויקט טיפול פסולת 

פסולת חקלאית ופסולת  , הקמת מתקן לטיפול בפסולת אורגנית עירונית ממוינת-תכולה •

.של המועצה-ביתית מעורבת 

ללא תמיכה זו אין  , י הקרן לשמירת הניקיון של משרד להגנת הסביבה"הפרויקט נתמך ע•

.התכנות לפרויקט

.עלות כוללת₪ מיליון 250מתוך כ ₪ מיליון 100-תמיכה בעלות הקמה •

.השנים הראשונות7לאורך ₪ מיליון 60כ "סה, לטון₪ 50-תמיכה בעלויות שוטפות •
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הקרן לשמירת ניקיון

ונועדה  1984-ד"בחוק שמירת הניקיון התשמ10הקרן לשמירת הניקיון הוקמה מתוקף סעיף •

.לרכז אמצעים כספיים לשמירה על איכות הסביבה

בתקנות שמירת הניקיון  2לפי תקנה חברי הנהלת הקרן מתמנים על ידי השר להגנת הסביבה•

.1986-ו"התשמ, (קרן לשמירת הניקיון)

:הנהלת הקרן

ל המשרד להגנת הסביבה ושני נציגים נוספים"מנכ•

נציגים ממשרד האוצר•

נציגי ציבור2•
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https://www.gov.il/he/departments/guides/maintenance_of_cleanliness_fund

https://www.gov.il/he/departments/guides/maintenance_of_cleanliness_fund


אינטרס השותפים בפרויקט

יציב שמכוון את  , מקסום תועלת השקעתה לפרויקט סביבתי–הקרן לשמירת הניקיון •

.התנהגות הציבור בכלל המדינה

יציב שמניב הכנסות ורווח  , מקסום השקעתה לפרויקט סביבתי–המועצה אזורית אשכול •

.למועצה

.יציב שמניב הכנסות ורווח לבעליו, מקסום תועלת השקעתו לפרויקט–הזכיין /הקבלן•

.  שמניב הכנסות ורווח למועצה, הבטחת פרויקט יציב–משרד הפנים •
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הליך אישור התמיכה

אושר מתווה התמיכה להקמה ולתפעול  , מ עם הנהלת הקרן"לאחר חודשים ארוכים של מו•

.השוטף ועמדת המועצה התקבלה

₪מיליון 37.5כ "סה, שנים5טון בשנה למשך 150,000עד, לטון₪ 50-עמדת הקרן ➢

60כ "סה, שנים7טון בשנה למשך 150,000ללא הגבלת לטון ₪ 50-עמדת המועצה ➢

₪מיליון 

נוסח כתב ההתחייבות שדורשת הקרן כתנאי למתן תמיכתה  , נשלח למועצהספטמברבחודש •

.ולהבטחת היעדים של הקרן בפרויקט
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הקודםנוסח כתב ההתחייבות 

רשת.המתקןהפעלתמיוםשנים20למשך,₪מיליון30שלבהיקףביטחוןרשתלהעמיד1.

פסולתלקלוטיכולתווהבטחת,המתקןשלוהפעלתוהקמתוהבטחתלצורךתשמשהביטחון

לצורךהקבלןשלאחרותכספיותטענותאוהקבלןרווחיותאתולהבטיחביתיממקוראורגנית

,להפעלתוהראשונותהשנים(10)עשרולמשך,המתקןהפעלתמיוםשנהמידייופרשוכך

:להלןהפירוטלפיייעודיבחשבוןישמרואשרשנהמידי₪מיליון(3)שלושה

לשנהח"שמיליון3המשרדיגרע(1-5שנים)המפעלהפעלתמיוםהראשונותהשניםבחמש•

.אצלווישמרםבתפעוללתמיכההמיועדיםמהתשלומים

.נפרדבחשבוןלשנהשחמיליון3המועצהתשמור(5-10שנים)הבאותהשניםבחמש•

.המפעלפעילותתחילתמיוםשנים20למשךתשמרהבטחוןרשת•

.למועצהמהמשרדש״חמיליון15ישולמוזותקופהלאחר•
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הליך אישור התמיכה

הפרשת כספים לרשת  "הוסכם להוריד את סעיף , מ עם הנהלת הקרן"לאחר שבועות של מו•

.בתמורה דרשה הקרן חתימת המועצה על ערבות, ביטחון

.אישרה הנהלת הקרן את התמיכהאוקטוברבחודש •

ההתחייבות:מטהלמפורטבהתאםהמשרדלטובתמותניתבלתיבנקאיתערבותלהמציא"

שהמבקשלאחררקיינתן(האחרוןהתשלוםלמעט)כלשהוותשלוםמתקןבהקמתלתמיכה

בגיןהתמיכהמסכום5%שלבסכוםהמשרדלטובתמותניתבלתיבנקאיתערבותהמציא

".ההתחייבותלכתבהמצורףהערבותבנוסחלמפורטבהתאם,שאושרההקמה

רקיינתן...התוכניתעלויותמהיקף100%שלביצוע)התמיכהתשלוםשלשלישיתדרךאבן"

ח"מלש20שלבסכוםהמשרדלטובתמוגדלתמותניתבלתיבנקאיתערבותהמצאתלאחר

"שנים(עשרים)20שללתקופה
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נוסח מוסכם לאישור התמיכה

"  ערבות בנקאית"הוסכם להוריד את הדרישה ל, מ עם הנהלת הקרן"לאחר שבועיים של מו•

"הוראה בלתי חוזרת"ולהמירה ל

מיוםשנים(עשרים)20למשך,₪מיליון20שלבהיקף"חוזרתבלתיההוראה"להעמיד"1.

,המתקןשלוהפעלתוהקמתוהבטחתלצורךתשמש"חוזרתבלתיההוראה".המתקןהפעלת

טענותאוהקבלןרווחיותאתולהבטיחביתיממקוראורגניתפסולתלקלוטיכולתווהבטחת

.הקבלןשלאחרותכספיות

ככללרבות,לפחותשנים(עשרים)20למשךהמתקןפעילותאתלהמשיךמתחייבתהמועצה2.

:ויידרש

.העברת ההפעלה ליזם אחר-א

.המועצה תיכנס בנעלי היזם-ב

פסולתטון120,000שלמינימאליטיפוללהיקףהמועצהמתחייבתמהאפשרויותאחתבכל

".בשנה,עירוניממקוראורגנית
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תודה רבה על שיתוף הפעולה


