
 إدارة المواد
 ثورة إدارة النفاية في إسرائيل

 

رئيسة جناح النفاية, نعاما أشور بن أري  
2013 



 مميون طن 4.8 حوالي
 من النفاية المنزلية والتجارية 
 ينتجيا سكان إسرائيل سنويا

 مميون طن 2 حوالي
 من النفاية المتفككة طبيعيا

 كيموغرام 1.9
 من النفاية ينتجيا الفرد يوميا

   %3-5الزيادة بنسبة 
 من النفاية سنويا

 2012 إسرائيل
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 في التدريج العالمي تتواجد إسرائيل في مكان مرتفع

 كيموغرام لمفرد سنويا* 

EU27 OECD 
 ישראל

USA 

 OECD 2010 :المصدر



 طمر النفاية
:السياسة في الماضي  



 النفاية هي من الواد الخام: التغير المبدئي

 :األضرار الناتجة عن استمرار الطمر

تموث اليواء والروائح الكريية   

انبعاث غازات الدفيئة 

تمويث األرض والمياه الجوفية 

استغالل مساحات واسعة من األراضي النادرة في البالد 

تعرض صحة البشر إلى الخطر 

التأثير عمى االقتصاد 



   2030 تواجد المواقع المناسبة لمطمر وعالج النفاية حتى عام
 الوضع الراهن

 من النفاية % 14إذا استمّر عالج النفاية عمى ما ىو عميو فال يوجد حّل لحوالي
 .   التي تنتجيا إسرائيل
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 نسبة النفاية لمطمر نسبة إعادة التدوير نسبة النفاية بدون حل لمطمر أو إعادة التدوير או מיחזור/אחוז פסולת ללא פתרון הטמנה ו אחוז מיחזור כללי אחוז פסולת להטמנה



 عالج النفاية في الدول الغربية
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הטמנה פסולת לאנרגיה מיחזור

 OECD 2008: المصدر

 طمر تحويل النفاية إلى طاقة إعادة التدوير



 إدارة المواد
  السياسة الحالية



 العالج المندمج لمنفاية: إدارة المواد

 الطمر

 الطاقة

 إعادة التدوير

 إعادة االستعمال

 التخفيض

إنتاج الطاقة من النفاية أو تحويل النفاية إلى 
 ماّدة ُتسَتعمل إلنتاج الطاقة

 تخفيض كميات النفاية

تحويل النفاية إلى منتجات ومواد والمواد 
 الخام



 :اليدف
 2020من النفاية حتى عام % 50إعادة تدوير 

 :تخفيض النفاية التي ال بّد من طمرىا من خالل

SMM – Sustainable Materials Management 

Urban Mining: إدارة مواد البنية التحتية في المدينة 

 

 



 :المفتاح لثورة إعادة التدوير
 فصل النفاية إلى تيارين عمى األقل  

النفاية المتفككة طبيعيا يجب فصمها بالمصدر كي تكون خالية من 
 أنواع أخرى من النفاية

 

 النفاية المتفككة طبيعيا
بقايا الغذاء والمواد 

 العضوية

40% 

   النفاية الجاف ة
 أغمفة الرزم ومواد أخرى

60% 

الورق 
 أغمفة الرزم والكروون



 العالج الخاص لكل تيار من النفاية

 الرطبالتيار 
 النفاية العضوية المتفككة طبيعيا

   التيار الجاف  
   أغمفة الرزم ومواد أخرى

المحطة االنتقالية لفرز 
 النفاية

 المصنع إلعادة تدوير النفاية

12 

 المنشأة لعالج النفاية العضوية

 المنشأة لمسماد العضوي ىوائية الالالمنشأة 

 المحطة االنتقالية لفرز النفاية



   :الفصل بالمصدر
 اإلجراءات في السمطات المحمية

 نقل النفاية بعد الفصل مراكز تجميع النفاية لمتدوير

 حاويات التجميع

 العالج الخاص بكل تيار



 عالج النفاية المتفككة طبيعيا



 السمطات المحمية التي تمقت الدعم المالي لمشروع فصل النفاية بالمصدر

 سمطة 31: عدد السمطات المحمية

 :نسبة الدعم
 %90: تطبيق المشروع

 %50: السيارات

 %90-%70 :الحاويات والبناء واإلعالم



 توزيع أغراض الدعم المالي في السمطات في مجموعة الدعم

 شيكل 342,370,399: مجموع الدعم المالي



إطار مشروع الفصل في أرجاء البالد  : 

 : منزل منيا 215,563    
 181,498(: 30/2010السمطات المدعومة بناء عمى مشروع الدعم 

34,065 :سمطات محمية أخرى 

                                
 التوزيع في لواءات الوزارة لممنازل التي تقوم بفصل النفاية بالمصدر    
58,905: لواء الجنوب. 
1,250: لواء أورشميم القدس. 
13,300 :لواء تل أبيب. 
87,542: لواء المركز. 
20,307: لواء حيفا. 
30,259: لواء الشمال. 

 المعطيات عن فصل النفاية في السمطات المحمية 
 التي انضمت إلى مشروع الفصل



 عدد المنازل التي بدأت فصل النفاية بالمصدر في مشروع الدعم المالي

187,298 4,100 

 (2013 مايو/أيار) بالمصدرمنزال يقوم بفصل النفاية  181,498

25,555 119,429 44,443 52,199 



  السمطات المحمية المدعومة التي انضمت إلى مشروع الفصل بالمصدر

 عدد المنازل التي  مبمغ الدعم المواء البمد اسم
 انضمت إلى المشروع

 6500 ₪ 10,581,438 الجنوب ديمونا

 3500 ₪ 66,226,057 بير السبع

 9295 ₪ 28,456,295 أشكمون

 7200 ₪  6,917,171 أوفكيم

 520 ₪  1,587,871 ىضبة النقب

 31000 ₪  54,694,821 أشدود

 570 ₪  970,388 النقب سدوت

 4,842 ₪  9,358,268 حيفا بياليككريات 

 3020 ₪  4,029,805 يعقوب زخرون

 8000 ₪  17,922,525 الخضيرة



  السمطات المحمية المدعومة التي انضمت إلى مشروع الفصل بالمصدر

 عدد المنازل التي  مبمغ الدعم المواء البمد اسم
 انضمت إلى المشروع

 ₪ 4,289,911 أورشميم القدس عتصيونغوش 

 

1,250 

 12200 ₪ 13,391,517 المركز كفر سابا

 ₪ 11,567,996 مكابيمرعوت  موديعين

 

12,200 

 12,700 ₪  5,627,318 حيفر عيمق

 9500 ₪ 7,591,710 ىاشرونىود 

 2,206 ₪  1,383,451 برينر

 4500 ₪  3,161,126 شوىم

 2,000 ₪  6,584,388 رأس العين

 5,260 ₪  7,399,541 تصيونانيس 

 5,676 ₪  18,152,666 الرممة



  السمطات المحمية المدعومة التي انضمت إلى مشروع الفصل بالمصدر

 عدد المنازل التي  مبمغ الدعم المواء البمد اسم
 انضمت إلى المشروع

 2,450 ₪  4,584,900 الشمال عيميت يقنعام

 ىاعيمقمجدل 
4,262,052  ₪ 7,390 

 780 ₪  699,075 روش بينا

 1600 ₪  2,943,175 مجيدو

 4163 ₪  5,758,754 مسغاف

 0 ₪  4,408,484 جمبوع

 4700 ₪  8,367,739 مطي أشير

 8,150 ₪  9,556,860 عفولة

 1026 ₪  6,011,305 جوالن 

 5800 ₪  7,257,041 تل أبيب أونوكريات 

 3,500 ₪  8,581,750 ىاشرون رمات

 منزال يقوم بفصل النفاية بالمصدر  181,498 : المجموع



  السمطات المحمية المدعومة التي انضمت إلى مشروع الفصل بالمصدر

 مبمغ الدعم المواء البمد اسم

 320 الجنوب شاعر النقب

 1,950 حيفا منشيالمجمس اإلقميمي 

 1,000 حيفا المجمس اإلقميم حوف كرمل

 1,700 حيفا حيفا

 15,000 المركز رعانانا

 (السمطة بأكمميا) 1,200 المركز سبيون
 850 المركز الشرونالمجمس اإلقميمي جنوب 

 750 المركز يبنا

 3,500 المركز نتانيا

 3,000 تل أبيب يامبات 

 2,500 تل أبيب غان رمات

 2,500 تل أبيب تل أبيب

 .منزال يقوم بفصل النفاية بالمصدر  34,065  :المجموع



 :الظروف الحالية
 الفصل بالمصدر في السمطات المحمية

ل لفصل النفاية إلى تيارين أعدام  .مشروع ىيكمي ومشروع مفصَّ

43 سمطة محمية بدأت بفصل النفاية بالمصدر. 

االتفاقية مع منشأة لمعالج النيائي. 

شراء الحاويات لفرز النفاية لمتيارين. 

شراء السيارات لجمع النفاية التي تم فصميا بالمصدر. 

إعادة ترميم غرف النفاية في عمارات السكن. 
اإلعالم والتوعية البيئية المحمية. 

إرشاد المواطنين حول فصل النفاية بالمصدر  . 

وتيار جافّ ( رطب)تيار متفكك طبيعيا : جمع النفاية في تيارين. 

 

 

 



 التشييد والتوسيع لممنشآت إلنتاج الكهرباء الخضراء من النفاية

 هوائي الالالمنشآت لمتآكل 
 توليد الطاقة من بيو غاز

 المنشآت لمسماد العضوي 
 إضافة التراب لمزراعة



 :االفتراضات
 .  كم يوميا 1.9سنويا حيث ينتج كل فرد حوالي % 3الزيادة بنسبة . 1 
 .من الكمية الكمية نفاية عضوية% 30اعتبار حوالي . 2 

. 

كمية كمية  الواء
 (طن يوميا)لمنفاية
 2012 

 كمية النفاية العضوية
 (طن يوميا) 

 2012 

كمية كمية 
 (  طن يوميا)لمنفاية
 2015 

 كمية النفاية العضوية
 (طن يوميا) 

 2015 

كمية كمية 
 (  طن يوميا)لمنفاية

2020 

 كمية النفاية العضوية
 (طن يوميا) 

 2020 

2,551  الشمال   765 2,788 836 3,232 970 

 692 2,308 597 1,990 546 1,822 حيفا  

 1,519 5,063 1,310 4,367 1,199 3,996 المركز  

 983 3,278  848 2,827 776 2,588 تل أبيب  

  2,184 أورشميم القدس  
655 

 
2,387 716 2,767 830 

 836 2,787 721 2,404 660 2,200 الجنوب  

 5,830 19,435 5,028 16,763 4,601 15,341 المجموع

 كميات النفاية في إسرائيل 
 2020-2012 :تقدير الكميات في التيارين 



مجموع المواد  المواء
 العضوية 

 (طن يوميا)
 2015 

المواد العضوية في 
 السمطات المدعومة

 (طن يوميا)
2015 

حجم استقبال المنشآت 
 النهائية المتواجدة

 (طن يوميا)
2015 

حجم استقبال المنشآت 
 (طن يوميا)النهائية 

 بناًء عمى مشروع الدعم 
31/2011 

حجم استقبال المنشآت 
 (طن يوميا)النهائية 

بناًء عمى مشروع الدعم 
33/2011 

   الحجم لمعالج
 (طن يوميا)

2015 

 614 204 614   111 836 الشمال

 105 ----- 100 5 94 597 حيفا

 200 140 250 263 1,310 المركز
 

390 
  

 201 ----- 50 46 848 تل أبيب
50 

 542 ---- ---- 10 716 أورشميم القدس

 1318 550 1,068 250 374 721 الجنوب

 2,447 1,697 1,922 555 898 5,028 المجموع

   معطيات كميات النفاية في إسرائيل
   2015تحميل حجم المنشآت لعالج النفاية 



 ومحطات الفرز( منشآت العالج)المنشآت لتوليد الكهرباء من النفاية 

 لمفرز المحطات 3 و لمعالج منشآت 5 :الشمال لواء

 لمفرز ومحطة عالج منشأة :حيفا لواء
 النفاية لفرز ومحطة لمعالج منشآت 3 :المركز لواء
 لمفرز ومحطة لمعالج منشأتان :القدس أورشميم لواء
 نيائية منشأة :أبيب تل لواء
 لمفرز محطات 4 و عالج منشآت 7 :الجنوب لواء

 :ُمِنح الذي المالي الدعم مجموع
 شيكل 247,114,432 :العالج منشآت
 شيكل 139,133,391 :الفرز محطات



يوميا المنفصمة النفاية من طن 2300 حوالي الوزارة من المالي الدعم تمقت التي ىوائي الال لمتآكل المنشآت تعالج. 
ال منشأة ستعالج PPP يوميا المنفصمة النفاية من طن ألف حوالي المخططة. 

   .يوميا طن 3300 حوالي :المجموع                   
 
 

حوالي المنشآت ىذه تولد أن المتوقع من MW 33 سنويا شخص ألف 100 حوالي استيالك يمبي قد الكيرباء من الساعة في 

 

لميواء المموثة التوليد محطات من الزيادة إلى تحتاج ال وقد مستمّرة بطريقة الخضراء الكيرباء ىذه توليد سيتم 



كمية النفاية المنزلية  مقدم الطمب
 العضوية يوميا

 مبمغ الدعم نوع المنشأة

منشأة مفتوحة لمسماد  طن 200 أبالييم. ض.ملمبيئة  م.د.س
 العضوي بالعالج اليوائي

1,775,000 ₪  

منشأة مغمقة لمسماد  طن 160 بمدية عفولة
 العضوي

7,287,700 ₪  

وسائل الطاقة بيو غاز  يونيبرب
 ديمونة. م.ض

  ₪ 5,400,000 منشأة لتوليد الطاقة طن 60

وسائل الطاقة بيو غاز  يونيبرب
 عمانوئيل. م.ض

  ₪ 9,960,000 منشأة لتوليد الطاقة طن 100

إلعادة التدوير . م.م.م عبرون
 شراكة محدودة

  ₪ 17,200,000 منشأة لتوليد الطاقة طن 200

  ₪ 9,180,000 منشأة لتوليد الطاقة طن 100 بمدية الخضيرة

 الدعم المالي لإلقامة وتطوير المنشآت لتوليد الطاقة من النفاية



كمية النفاية المنزلية  مقدم الطمب
 العضوية يوميا

 مبمغ الدعم نوع المنشأة

   ₪ 24,417,400 منشأة مغمقة لمسماد العضوي طن 620 المجمس اإلقميمي بني شمعون

خدمات الحدائق . ب.ا.ر.ي
 .  م.ض( 1985)

   ₪ 17,200,000 منشأة لتوليد الطاقة طن 200

 ₪ 6,385,350 تطوير منشأة لتوليد الطاقة طن 54 .ض.مجوالن  إنرجياأيكو 

   ₪ 5,336,600 منشأة لتوليد الطاقة طن 40 والشركاء إيكولوجيا حيفر طمبور

حيون جمعية تعاونية زراعية 
 .م.ض

تطوير منشأة مفتوحة لمسماد  طن 88
 العضوي بالعالج اليوائي

1,775,000 ₪   

   ₪ 12,818,000 ىوائي الالمنشأة لمعالج  طن 100 إيالت

 ₪  118,735,050 طن 1,922 المجموع

 الدعم المالي لإلقامة وتطوير المنشآت لتوليد الطاقة من النفاية



كمية النفاية المنزلية  مقدم الطمب
 العضوية يوميا

 مبمغ الدعم نوع المنشأة

 ₪ 15,248,000 منشأة لتوليد الطاقة طن 400 أشكمون أز.ي.ش

   ₪ 25,000,000 منشأة لتوليد الطاقة طن 340   .ض.مغرين نط لالتصاالت 

   ₪ 21,260,000 منشأة لتوليد الطاقة طن 204 موقع طميا ممتمكات

   ₪ 13,269,400 منشأة لتوليد الطاقة طن 150 أشدودبمدية 

إيكولوجيا وىندسة  حيتس
 (1999) أوفرسيز

   ₪ 7,768,522 منشأة لتوليد الطاقة طن 201

معمي أدوميم وبره لمتخطيط 
 والتطوير

   ₪ 25,000,000 منشأة لتوليد الطاقة طن 202

   ₪ 20,833,440 منشأة لتوليد الطاقة طن 200 .ض.مأور  كومبوست
 ₪  128,379,362 طن 1,697 المجموع

 الدعم المالي لإلقامة وتطوير المنشآت لتوليد الطاقة من النفاية



 
 اإلقامة والتطوير 

 لممنشآت 
 لتوليد الكهرباء 

 من النفاية
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 إقامة منشأة بالدعم المشترك
 : 2016 عام( الحكومي والخاّص )

 لواء : طن يوميا 1000لعالج هوائي لممنطقة  الالالمنشأة لمعالج
 المركز



 وضع المخططات الهيكمية لممنشآت لمعالج النهائي 
 التاريخ المواء

 6.2.2012  الشمال

 14.2.2012 حيفا

 2010מאי  المركز

 27.2.2012 تل أبيب

 3.1.2012 أورشميم القدس

 9.01.2012 الجنوب
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 :2015اليدف لعام 

1.5  يقومون بفصل النفاية بالمصدرمميون مواطن   

من النفاية المنزلية سنوياطن  350,000: إعادة التدوير 

شغالة: المنشآت لمعالج النهائي 



 عالج النفاية الجاف ة



 مبمغ الدعم كمية النفاية المعاَلَجة يوميا مقدم الطمب

 ₪ 17,601,750 طن 1,235   )عطروت)غرين نط 

 ₪  5,059,350 طن 500   (أبالييم)مركز إعادة التدوير . ن.أ

 ₪ 13,263,750 طن 1,035 .ض.م أشكمون. أ.ي.ش

 ₪  3,600,000 طن 200 عمانوئيل. ض.م بيوغاز يونيبرب

 ₪  20,250,000 طن 1,000 إلعادة التدوير شراكة محدودة. م.م.م عبرون

 ₪  17,054,483 طن 500 بمدية الخضيرة

 ₪  10,689,750 طن 385 بمدية عفولة

 ₪  29,533,000 طن 1,265 المجمس اإلقميمي بني شمعون

 ₪  16,081,308 طن 500 أشدودبمدية 

 ₪  6,000,000 طن 150 إيالت

 ₪  139,133,391 طن 6,770 المجموع

 محطات االنتقال لفرز النفاية التي تدعمها الوزارة



 اإلقامة والتطوير 
 لممحطات لفرز النفاية



 توليد الطاقة من نفاية جاف ة: المرحمة الثانية

 النفاية التي ال فائدة اقتصادية أو إمكانية تكنولوجية إلعادة تدويرىا ُتستخَدم في توليد الطاقة والوقود
   كبديل لمطمر

ىذه ىي الوسائل التكنولوجية لتوليد الطاقة 

RDF – استخراج الطاقة من النفاية 

Gasification–تحويل القمامة إلى غاز قابل لمحرق 

Pyrolysis – التحمل الحراري 

Plasma Gasification– غاز البالسما الصناعي 

 



 1999 قانون الوديعة عمى عبوات الشرب
 لتر 1.5ميمي لتر حتى أقّل من  100ينطبق عمى عبوات الشرب بحجم. 
77.3: لمعبوات التي يتّم تجميعيا النسبة المئوية%. 
90: نسبة إعادة التدوير لمعبوات التي تّم تجميعيا%. 

 

 

 

 

 



عادة تدويرها   2007 -القانون إلزالة إطارات السيارات وا 

 
50,000حوالي : كمية اإلطارات المستعممة في السنة. 
من أىّم مبادئ القانون: إلقاء المسؤولية الواسعة عمى المنتج. 
85: ىدف إعادة التدوير%. 
 يحظر طمر إطارات السيارات المستعممة 2013بدًء بعام. 
تعديل القانون: 

عادة االستعمال  .إضافة تعريف مجدد إلعادة التدوير وا 
عادة االستعمال  .وضع أىداف جديدة إلعادة التدوير وا 



 تطور عالج النفاية في إسرائيل: الخالصة

قانون المحافظة 
 عمى النظافة

 تنظيم طمر النفاية

 المخطط الييكمي
   16 القطري 

 أنظمة إعادة
 التدوير 

قانون الوديعة 
عن عبوات 

 الشرب
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الفصل : الدعم المالي
بالمصدر  والحمول 
النيائية والمحطات 

 لفرز النفاية

القانون لمعالج 
البيئي في 
العدوات 
الكيربائية 
 واإللكترونية

2012 



 الخطوات التالية

األنظمة لفصل النفاية المتحممة طبيعيا  . 

األنظمة لمفصل بين الورق والكرتون. 

نفاية البناء: التعديل لقانون المحافظة عمى النظافة. 

د: قانون النفاية  .الجمع لجميع القوانين المتعمقة بإدارة النفاية في قانون موحَّ
حظر الطمر  . 

تجديد الوسائل لعالج النفاية.   
تجديد تعريف أنواع النفاية  . 

 

 

 

 



 بعض الصور من أرجاء البالد



 بعض الصور من أرجاء العالم



 شكًرا


