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 lתקצ'

עלחלהה 1נו 1ולפהפסולתלא'סוףת l'lהאח .להטמנהמופנ'תורובהמוצקה,ת 1Jllע'פסולתטונותמ'ל'ון'שה WJשנהמד'וצרות 1משראל 1ב

אסדרה D'Jlהאחר D'llבעששמוב'ל ,בה 1הסבלהגנתהמשחהואבתחוםהמאסדר .בההט'פולת l'lבעלהנושאותוהןות, 1המקומת l'lWlה

המאסדר lשהגד'המטרותאםלבחוןה"תההמחקרמטרתהמחזור.י ll\J'Wאתולהעלותלהטמנה'ת Jהמופהפסולת J'W\11אתלצמצםבמטרה

ת 1W'll 'Jl ,הושגהלאהמטרה ' Jעולהרטרוספקט'ב'מניתוחאותם. l'Oלה'תן Jאופןובאיזה , D"1Jהמר Dהחסמ'מהם , lמח'באיזה ,הושגו

לתוספתתרמההמקומ'ותת l'1Wlבבמקורפסולתשלהפרדה ,לדוגמהאחוזים.מאותשל J'W\11בבפסולתהטיפולעלויותאתי'קרוסדרההא

'ת JJהתו .המחזור ' ll\J'Wלהעלאתתרםלאההטמנהה'טלגם . D'lJ'J 0'11\J'Wב ' 1Jוהפ'הא'סוףעלותאתי'קרהאך ,המחזורבאחוז'מזער'ת

התוכנ'תמפסולת.אנרג'ההשבתכוללשיטות,כשילובהוגדרההסב'בהלהגנתהמשרדשל 2030שנתעדבפסולתלטיפולהאסטרטג'ת

'ה JlJאהפקתשלהפתרונותאך ,המחזורשיעוריוהעלאתבמקורפסולתהפחתשל ,צלחהשלאעברת l'Jמד'אותהאתלמעשהמאמצת

האנרגיהניצולב'עילותופג'עהוקרטון)פלסט'ק(כגוןבגוה ' llקלערךבעל'חומריםחילוץלאחרבלב,דת 1ll'Wלפסולת 0 ' 0מתי'חמפסולת

 .אלה D'Jתהל'שלהכלכל'ת'לות 1Jב' 1

להסרתאסטרטג'ה ,מוצקה'ת Jll'\Jבפסולתבט'פול D 'י, Jlמחסמיםלבגי D1אצממ Jומצ' ,אל lWב'הפסולתמשקעלאורשופךהמאמר

 .להטמנה'ת Jהמופהפסולתצמצום-האסדרהמטרתלהשגתערךומא'צ' Dהחסמ'

המ\לגקצהעל

 . J-20%עלהמח\ורש'עור lמהפסולת J-80%עלעומדההטמנהשיעורהאחרונותהשנים-15ב •
פסולתהפרדתושלההטמנהעלותייקורשלהציריםסביב Dנסוב'המח\ור,שיעוריולהגדלתההטמנהש'עורילהפחתתלהביאשנועדוהשוניםהמדיניותצעדי •

 .במקור
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בפסולת.הטיפולבעלויותמשמעותיתלהתררקךותהביאואףאלאהללו,השיעוריםלשיפורהביאושלארקלא ,הצעדים •

 [ lוהשלטהמאסדרבפרטהמעורבים,הגורמיםכללבי[פעולהשיתוףוחוסררגולטוריתיציבותחוסרובהםהפסולת,משקמצבבשיפורחסמים\יהוהחוקרות •

 .המקומי

 .מפסולתאנרגיההפקתוקדיוםחקיקהתיקוני ,בפסולתלטיפוללאומיתתוכניתגיבושובהם ,החסמיםלהסרתקונקךטררםצעדיםמציעהמאמר •

המערכת

למעשההלכה

הסביבה:להגנתהמשרד

פסולתאסטרטג"תלבגשבמטרהאלהבימיםעמליםבמשרד D"!Jlהמקצוהצוותיםהסביבהלהגנתהמשרדל"מנכ ,גמליאלגילההסביבהלהגנתהשרהבהנח"ת

לשיתוף [ lהארגמדינות O!Jאחתבשורהתעמודשישראלכך- 2030שנתעדהטמנה 20%-הסביבהלהגנתהשרהשקבעההמדיניותביעדילעמודישראלאתשתוביל

 .) OECD) Dכלכל"פיתוחלופעולה
אותההמציבהעובדהשלה,מהפסולת-80%כמטמינהעד"[ישראל ,משמעותיבאופ[שלה[ההטמנהשיעוריאתהפחיתובאירופהרבותשמדינותמן 1בהאחרון,בעשור

שונה.גישהונקיטתהנושאעלמחודשתחשיבהמח"בה 1עגוםמצב . OECDוה-האירופיהאיחודמדינותבקרבהסולםבתחתית

כליםולהטמיעהק"מים Dוהכלכל" D"llהרגולטהכליםאתק 1לחיש , llמח\מוטהשוקוליצורבישראלבפסולתבטיפולמהותילשינוילהביאשכדיהיאהשרהעמדת

 .התפתחותואתשיאפשרווהםבפסול,תהטיפולשוקעבורויציבותודאותלהבטחתמפתחהואמחררבבאופ[הכלים [ lעיג .נוספים

 , liמח\מתקניבהקמתנרחבופ[אבתומךהמשרדהאחרונותבשנים . liהמח\"ת W!Jתלעדיודותמיכהאסדרהכלילהוסיףיש ,הטמנהבמניעתשעוסקיםלכליםמבער

 .בפסולתוטיפולמיוןמתקנילהקמתשקליםמיליונימאותהקצהוכבר

 llמח\לעודדכדיאלהכליםנוקטותאירופהמדינותרובבפסולת.הטיפולבעולם Dיסוד"כליםהם-יצרןאחריותוחוקיההטמנההיטל-במאמרהמו\כריםהכליםשני

 .בישראלבפסולתהטיפולאופןאתלשפרכדי Dק lלחוישהק"מים,ובשיעורבכמות llהמח\המשךאתלהבטיחכדי Dקריט"כליםאלהישראל,עבורהטמנה.ולמנוע

מחירהשנים,ורךאלהעלררהלמרות .להטמנהחלופהשהם llוהמח\ [ lהמימפעלישלהכלכלימהמודלמהותיחלקהואההטמנההיטלהטמנה:עללמבגלותהנוגעבכל

באירופה . llלמח\מהטמנההפסולתשוקלהנעתיותרמשמעותיכלכלימנוףלבדולהוותמכדיונמוך ,אירופהלמדינותביחסמשמעותיתנמוךעד"[בישראלההטמנה

ההטמנה.להיקפיההטמנהמחירביןברורמתאםיש

עלמבגלותישראלגםהטילה ,הסביבהלהגנתהמשרדמת 1ביו , 2020בינואר .ההטמנההיטלעלנוסףפסולתהטמנתעלואיסוריםמבגלותמטילותאירופהמדינות

הקרובותבשניםלחולצפויה 1 \מבגלה .)ר 11בני-מחחומריםממנהשהוצאולאחר(כלומרבלבד 11מישעברהפסולתיקלטוהחדשיםההטמנהתאיכלכינקבע-הטמנה

ההטמנה.לצמצוםנוסףרגולטוריכליותהווהההטמנה,אתרירובעל

מבוא

הטמנה,היאהפסולתלסילוקובעולםבאר')ביותרהרווחתהשיטההיוםעד . ] 21 , 2 [מוצקהעירוניתפסולתטונותמיליוןכשישהשנהמדימיוצרותבישראל
(רגולציה)אסדרההקודמתהמאהשל goה·שנותמתחילתקידםהסביבהלהגנתהמשרד _ 121סביבתייםמפגעיםשיוצרתבת·קיימאשאינהכשיטההנתפסת

השניםביןותוצאותיההאסדרהאתבחןהמחקר .המחזורשיעוראתולהעלותלהטמנההמופניתהפסולתאתלצמצםכדיותמריציםתקנותחוקים,בדמותענפה

 ,המרכזייםהחסמיםמהםמחיר,באיזההושגו,המאסדרשהגדירהמטרותאםלבחוןבמטרההסביבהלהגנתהמשרדשנקטהשיטותאתומיפה , 2015-1996

שנים :'אתת-תקופה :שוניםאסדרהבתהליכימאופיינתמהןאחתשכלשנים,עשרשלתתי-תקופותלשתיחולקההתקופה .אותםלהסירניתןאופןובאיזה

 . 2015-2006שנים :ב'תת-תקופה ; 2005-1996

הסביבהלהגנתהמשרדשנקטהשיטות

וכןההטמנהעלותייקורהןהמחזורשיעורולהעלאתהמוטמנתהפסולתשיעורצמצוםמטרתלהשגתהסביבהלהגנתהמשרדשנקטהעיקריותהשיטותשתי

 _] 2 [במקורפסולתשלהפרדה

ההטמנהעלותייקור

בשתינעשההייקורחלופיות.בדרכיםבפסולתלטיפולתמרי')יהווההדבריותר,בגוההתהיהההטמנהשעלותשככלתפיסהמתוךנעשהההטמנהעלותייקור

 :עיקריותדרכים

ובהםמוסדרים,בלתיהטמנהאתרי-400כנסגרו-90השנותבמהלך .ההטמנהאתריהיצעשלמשמעותיצמצום- 2005-1996השנים :'אתת-תקופה •

23 [מעברותחנתבפסולתטיפולאתרמאזומשמש 1998בשנתשנסגרחירייהההטמנהאתר ,1 [_ 

 ,-2007בלטונהש"ח 10היהההיטלגובה . 2007משנתמשלמותהמקומיותשהרשויותהטמנה,היטלהטלת- 2015-2006השנים :'בתת-תקופה •

מע"מ).כולל(לאלטונהש"ח-108.85להגיע 2015ובשנת

במקורפסולתשלהפרדה

איסוףכלובים),(כגוןייעודייםאצירהבכליפלסטיקבקבוקיאיסוףלדוגמה,ספציפיים.פסולתזרמישלנפרדופינויאיסוףמשמעהבמקורפסולתשלהפרדה

פסולתואיסוףהפרדהלהנהיגהחלורבותמקומיותרשויות .יבשהולפסולת(אורגנית)רטובהלפסולתהתושביםבבתיהפרדהייעודיים,במכליםלמחזורנייר

שלהפרדהקידםהסביבהלהגנתהמשרד .לכןקודםואףהקודמת,המאהשל-90השנותבתחילתכברוניירקרטוןפלסטיק,בקבוקישלייעודיים"ב"זרמים

 :עיקריותדרכיםבשתיהואאףנעשהב'בתת-תקופהבמקורההפרדהקידום .למחזורחומריםחילו')עלתקלזושהפרדהתפיסהמתוךבמקורפסולת

קוראים;קולותבאמצעותהמקומיותלרשויותכספייםתמריצים •

 . ) 1נספח(ראוותקנותחקיקה •
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שלרחבמגווןונותחועובדוסווגו,נאספו,שבמסגרתוסקרבאמצעותבוצעותוצאותיה 2015-1996השניםביןשיושמהסדרההאשלהרטרוספקטיביהניתוח

והשלכותיה.תוצאותיהסדרה,האהתפתחותשלומפורטתרחבהתמונהקבלתשאפשרו ,ונתוניםמידע

 _) 22,17 ( "ממוקדהווה"עץבשיטתוניתוח ) 2נספח(ראוואיומיםהזדמנויותחולשה,נקודותחוזק,נקודותניתוחבאמצעותבוצעמרכזייםחסמיםמיפוי

תאגידמקומי,שלטוןמאסדר, :מגזריםמשבעהמומחים 40השתתפובסקר .אישייםוראיונותמומחיםסקרנערכוהנחקרהתחוםלבגימסקנותגיבושלצורך

 10 ,המומחים 40מתוך . 1טבלהבמוצגתמגזריםלפיהמומחיםהתפלגות .קבלניםאוזמים 1ום 1ועצ 1ה, 1אקדמ ,) NGO (ם 11ממשלתלאם 1ארגונמוכר,מחזור

 . 3בכספחנוסףרוט 1פ .לפחותהנחקריםהאסדרהמהליכיבאחדמעורביםהיוכיציינוהמומחים 40מתוך 28בעבר.אובהווההמאסדרלקבוצתמשתייכים

 1טבלה
 ] 2 ]המוממחיסשאלוןעלומענהצה J!ה

 121םהמומחיןשאלול Yומענההפצה . 1טבלה

וניםעהמספרניםעוהספרמחפוצהזרגמ

ייכוח nהש- nינויחשה-

רבענ nיגזרrנהווהבזנגזריח

 )רה·נרי(ךבהריבח(

דה)יחי

 10דרסמא

 " 18מימקוןוטלש
חאגיד

מוכררומחז

NGO 

 10המיקדא

 10נ:•ס yון

 10ןקבלראיזם

אחר

 40 40 67לכוהסך

תוצאות

תועלת-הרטרוספקטיביהניתוחתוצאות

אוביצועמדדיהוגדרולאזאת,עם _ 1141המחזורשיעורוהעלאתלהטמנההמופניתהפסולתעור 1שצמצום(ועודנה)תה 1היהסביבהלהגנתהמשרדשלמטרתו
שלהמחזורשיעורכהעלאתהוגדרבמחקרהתועלתצדזו,הגדרהלאור . 4בנספחמוצגיםובתקנותבחקיקהשהוגדרוהיעדים . D1היעדהשגתלבחינתדרך 1אבנ

המוצקה.העירוניתהפסולת

0 2005-1996 (א'בתת-תקופה 1JW ( 20%עלוההטמנההמחזור 1עור 1שעמדו 2005בשנת . 12 ]להטמנההמופניתהפסולתעור 1בש 14.5%שלדה 1ר 1תה 1הי 
 _) 23 [בהתאמה-80%ו

המחזורשיעוריהשתנולא ) 2015-2006(שניםב'בתת-תקופהכינוספיםעולהם 1וגורמהסביבהלהגנתהמשרדעל-ידישפורסמונתוניםומבחינת 1ממיפו

לשנתהמחזוריעדילשינוי 2016בשנתההבואזושתוצאהלהניחוש _) 24 , 18,12,11 , 10 , 9 , 8 , 7 , 6,5 ( ) 5כספח(ראובהתאמה-80%וכ-20%כנותרווהםוההטמנה,

ההטמנההיטלהטלתכילהסיקניתן , D1JW 2015-2006הן 1בהשתנולאוההטמנההמחזור 1עור 1ושהואיל .) 6כספח(ראו-35%ל-50%משהופחתו 2020

חוקבמסגרתכתומיםבפחיםזות 1ארפסולתשלבמקורוהפרדה ) 2015-2010(בשניםולרטובליבשבמקורהפרדהלהסדריצים 1תמרמתן ,)-2007ב(החל

זו.בתקופהמהאסדרהאפסתועלתהוגדרהלפיכך,האסדרה. 1עד 1מוש 1למתרמולא )-2011ב(החלזות 1האר

עלות-הרטרוספקטיביהניתוחתוצאות

בעלווותדרמטיליוקךךהביאההואהמחזור,שיעורולהעלאתלהטמנההמופנותהפסולתשיעורלצמצוםהרצוויםהיעדיםאתהשוגהלאשהאסדרהבעוד

נוע 1השבמרחקומשמעותודול 1געקבנוי 1הפבעלויותלייקורא 1הב ) 2005-1996(שנים 'אתת-תקופהבמהלךההטמנהאתריצמצום . ) 21 , 2 [בפסולתהטיפול
ששיעורנמצא _] 16 (אזורי"ל"מונופולשהפכובאתר'םהפסולתקליטתפי 1תערקור 1ליוכן , idouble handling ( 12 (מעברבתחנותכפולהופריקההפסולתשל

 _] 21 , 4 , 2 [בלבד 31 %שלבשיעורעלהבמשקהכללישהמדדבעודזו,בתקופה 483%עלעלהבלבדהפסולתקלוטתתעריףבמרכיבהגדיול

4בלבד 22%שלבשיעורעלההכללישהמדדבעודהפסולת,קליטתף 1בתער 206%שלדול 1גשיעורנמצא ) 2015-2006(שניםב'בתת-תקופה רכוב . 121 , 21,
קרןשלהמבוקרהכספיח"הדופיעלח."שליון 1מ-770כשלתשלומיםלהיקף 2015בשנתהגיעבישראלות 1המקומות 1הרשושמשלמותההטמנהטל 1ה

בגיןההתחייבויותבעודהטמנה,היטל 1כספ-97%כמהםש"ח,ארד 1ל 1מ 1 . 54שלסךעלזושנהבסוףבקרןהיתרהעמדה , 2015לשכתקיון 1הנעלרה 1השמ

 . 121בלבדש"חליון 1מ-4.5בהסתכמוהמקומיותלרשויותתמיכות

במרחבאצירהכליתוספתעקבוהפינויהאיסוףעלויותאת D1lJ1Jבשיעוריםיקרו 1זות 1ארולפסולתלרטובליבש,הבית 1במשקבמקורההפרדההסדריגם

זות 1ארפסולתהקולטיםבלבד D1מרכזיאתריםשניכיוםישנםלמשל,עה. 1הנס 1במרחקנוסף lJ1Jוגידולייעודייםברכבים 1פינוסבביתוספת , 1והציבורהפרטי

היאהמשמעותאריזות.פסולתלהפר'דישראלבמדינתהמקומיותהרשויותכללאתמחייבהאריזותשחוקבעוד-לציוןובראשוןבעפולה-כתומיםמפחים

0למרחקהפסולתאתהמשנעותמקומיותרשויותשנן 1ש כך,עלנוסףמ."ק 25-20הואזהשירותבסוגסבירהובלהשמרחקבעודק"מ, 180-130עלהעולים 1

 1- . 0הואבממוצעזהמסוגברכבאריזותפסולתשלשהמשקלבעודמעורבת,פסולתטונות 11-10שלמשקללשאתיכולטונות 26מסוגסטנדרטידחסרכב

הנסיעה)מרחקישלהתוספתאתבחשבוןלהביא(מבליבמקורמופרדתאריזותפסולתשלופינויאיסוףשלהתפעוליתשהעלותא 1ההמשמעותטונות. 2.5

הארוזותמחזורתאגודשל Dהשנתי'חות"והדוהמבוקריםהכספייםהדו"חותפיעלמעורבת.פסולתשלוהפינויהאוסוףמעלותווךתרעשרהפילעדמגיעה

בשנת-0.26%(כמזעריתהמחזורשיעורילהעלאתהתרומהאךבשנה,ש"חוכי 1ל 1מלעשרותמגיעההמקומיותות 1ברשוהכתומיםם 1הפחמערךעלותר, 1תמ
2019 ( ] 2 , 3 , 19 , 20 [ . 
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וניתוחבמיפויעסקבמחקרהבאהשלבגיסא,מאידךבגוהותועלויותיהגיסא,מחדהושגולאהאסדרהיעדיכישמראים ,הרטרוספקטיביהניתוחממצאילנוכח

להסרתם.ובשיטותהמטרותלהשגתהחסמיםשל

האסדרהיעדיבהשגתמרכזייםחסמים

 SWOTניתוחבמסגרתולאיומיםחולשהלנקודותשסווגה ,המוצקההעירוניתהפסולתבשוקרצויותבלתיתופעותרשימתגובשהמרכזייםחסמיםמיפוילצורך

 _] 22,17 [ממוקד"הווה y"עבמתודולוגייתבוצעהשורשבעיותזיהוי .) 2בנספחהניתוח(תוצאותהמוצקההעירוניתהפסולתשוקשל

תיאוםחוסרקיימיםבפרט,לאומית.אסדרהתוכניתוללאתיאוםללאבוופועליםלתחוםשקשוריםשונים,ממגזריםרבים,גורמיםישנםכיעולהמהניתוח

לאתרוהעברהפינוי(איסוף,הפסולתשרשרתניהולעלשאמוןהגוףהואהמקומישהשלטוןפיעלאףהמקומי,השלטוןלביןהמאסדרביןפעולהשיתוףוחוסר

תפעולימחקרי,ניתוחעלמבוססתאינההאסדרהא.הן:שזוהוהשורשבעיות .השטחעםוההיכרותהמקצועייםוהניסיוןהדיעובעלבעלויותנושאקליטה),

ניתוחתוצאותמוצגות 1איורב .ובבקרהבמדידה ,בתכנוןחוסרד.רגולטורית;יציבותחוסר .גלמקומי;המרכזיהשלטוןביןפעולהשיתוףחוסרב. ;וכלכלי

 ."ממוקדהווה yב"עהשורשבעיותלזיהוירצויותהבלתיהתופעות

 1איור
 ] 2 [השורשבעיותלזיהוי "ממוקדהווה y"ע

החסמיםהסרת

כוללת:האסדרהיעדילהשגתפריצהאסטרטגייתכיעולהבפסולת,לטיפולעתידיותחלופותשל ) cost-effectiveness (יעילות-עלותומניתוחהמומחיםמסקר

כוללניעדכוןנעשהלאומאז ,-2005בהוכנהכזותוכניתבפסולת.לטיפולמתקניםשלמיטביתלפריסהארציתכנוןובהלאומיתאסדרהתוכניתכינון •

 .) 16א"תמ(במסגרתהארציתלמועצהשהועברואד-הוקעדכוניםלאאהאבלתוכנית

 .א :דרישותמספרביןאיזוןתוךוז;נחזורמפסולתאנרגיההפקתמיו[,מתקנילרבותבפסולת,לטיפולמתקניםלהקמתדגשלתתזולאומיתתוכניתעל •

למתקניםפסולתאספקתמבחינתלגודליתרוןשמירת .ב ;בפסולתמקןמי-אזורילטיפןלמשלם""המזהםהעיקרןןעלןשמירהשינןעעלויותשלהוזלה

 .אותהולאכוףליישמהשישסביבתיתאסדרה .ג ;שלהםהקליטהליכולתבהתאםאלה

 .המקומי Jהשלטועםמלאפעולהבשיתוףלהבתצעצריכיםוהיישוםהתכנוןשלבי •

תמריציםומתןלציבורמידענגשתההסברה,באמצעותמפסולתאנרגיהלהפקתמתקדמיםמתקניםלהקמתתושביםהתנגדויותלאיינאולהפחיתניתב •

עםבשיתוףמודלליישםאוהיזמיםעלההסברהלתוכניותהאחריותאתולהטילהמתקניםשלוהתפעולההקמהבמכרזיזאתלהגדירניתןלתושבים.

 .תמירהאריזותמחזורתאגידדוגמתמוכריםמחזורגופיעםהמבתצעיםוהסברהחינוךלתהליכיבדומההמקומיותהרשויות

ערןמאיצי

בשלבמרכזיערךמאיץכיעולהמהמחקרהאסדרה.שלוהיעדיםהמטרותהשגתקידוםעלמשמעותיתהמשפיעיםחשוביםוגורמיםפעולותהםערךמאיצי

במחקרשזוהוהעיקרייםהערךמאיציהמקומי.השלטוןלביןהמאסדרביןובפרט ,בתחוםענייןמחזיקיביןפעולהושיתוףדיאלוגהואהיישוםובשלבהתכנון

הם:

מוצקהעירוניתבפסולתלטיפולפתרונותבתחוםלמחקרמשאביםהקצאת •

מוצקהעירוניתבפסולתלטיפולפתרונותבתחוםאובייקטיבייםכלכלייםניתוחיםלביצועמשאביםהקצאת •

המקומיהשלטוןונציגי(המאסדר)המרכזיהשלטוןנציגישלמשותףחשיבהפורוםמיסוד •

בתחוםהקשוריםהנתוניםלריכוזלתפעולוקלנגישארצימידעמערךהקמת •

 .שהוגדרווהמטרותהיעדיםולהשגתהאסדרהליישוםהקשורבכלולמשובלבקרהלפיקוח,לניטור,המאסדרשלמובניתעצמיתבקרהמנגנוניהגדרת •

לביצועפעולותקביעת

מהפעולות UJ-80%לראותניתן .א 2איורבמוצגותהתוצאותהיישום.וקלותהחשיבותדרגתפיעלהערךמאיציאתלדרגהבתקשובסקרשהשתתפוהמומחים

 .""קל/חשובבמטריצתמוצגותהתוצאותב 2איןרב .ליישוםיחסיתוכקלותבגוההחשיבותכבעלותהמומחיםעל-ידיהוגדרו ) 5מתוך 4 (

 2איור
סקרתוצאותי J!על"קל-חשוב",בשיטתליישוםעולות J!~ביעת

המומחים
של "קל-חשוב"מטריצתב. _] 2 [המומחיםסקרתוצאותפיעלליישוםהפעולותשל"קל-חשוב"טבלת .א

היאחשיבותןשדרגתפעולותמייצג "וחשובקל"רביע .המומחיםסקרתוצאותפיעלליישוםהפעולות

ביותר.הקלההיאיישומןורמתביותרהבגוהה
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מסקנות

הביאוזהבתחוםמשמעותיתדרךלפריצת .להטמנההמופניתהפסולתאתלצמצםניתןלאלהטמנהכחלופהמוצקהעירוניתבפסולתלטיפולתשתיתללא

 RDFה-ומתקןבעטרותהמתקדםהמיוןמתקן .עתבאותההסביבהלהגנתהמשרדמדיניותעםאחדבקנהעלושלאפתרונותבאמצעותמקומיותרשויות

מהמשרדיחסיתנמוךכספיסיועניתןבעטרותלמתקןלהטמנה.המופניתהפסולתשלמשמעותילצמצוםלהביאוהצליחומעורבת,פסולתקולטיםבחירייה

מהמשרד.כספיסיועכלללאהוקםבחירייה RDFה-ומתקןהסביבה,להגנת

תועלתמפסולתאנרגיההפקתשללפתרונותמפסולת.אנרגיהשלהפקההואלהטמנהכחלופהוסביבתיתכלכליתביותרהיעילהפתרוןכינמצאבמחקר

 .לשנהמשנהוגדלהולךלושהביקושמצרךשהיא ,אנרגיהלהפקתותשתיתהמוטמנתהפסולתצמצום-כפולה

ישכזולתוכניתבהתאם .בישראלליישוםבעולםהמיושמיםפתרונותשלהתאמהובתחןמחקריתמבוססתשתהיהבפסולת,לטיפוללאומיתתוכניתדרושה

לתוכניתובהשוואההקייםלמצבבהשוואהליישוםשונותחלופותלבחוןישכן,כמו .מאריזותאנרגיהלהפקתהמבגלותשינוי-לדוגמהחקיקה,עדכונילבצע

 _) 13 [בלבדמיוןמשאריותאנרגיההפקתהמגדירההסביבה,להגנתהמשרדשלהאסטרטגית

המחקרמגבלות

עת.באותהביותרוהמהימןהרלוונטיהמדיעאתשסיפקומוצקהעירוניתבפסולתלטיפולמתקדמיםפתרונותסוגיארבעהנבחנובמחקר

מקורות

חירדדה.אתרבוחןמקרה-מסמנותמסגירתאקלימיותתועלות . 2019לבתרואה.דןעריםאיגוד . 1

 :חיפה .דוקטור)תוארלקבלת(עבודהבישראלהמוצקהעירוניתהפסולתשוקעלהרגולציההשפעותוהערכתניתוח . 2018 .שדסקל . 2

חיפה.אוניברסיטת

שלהיסודכנסספר .בישראלאריזותבפסולתהטיפול-תאגדייתלאחריותמורחבתיצרןאחריותו~ . 2018 .מושכסראאילוןש,דסקל . 3

 .הפתוחההאוניברסיטהקודדת :רעננה . 2018בספטמבר 4 .בעסקיםוקדדמותתאגדייתלאחריותהאגודה

-שינויואחוזימדדים-עיקריותסדרותלצרכן,המחיריםמדדמחירים,שללסטטיסטיקההירחון .א 2016 .לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה . 4

רב-שנתדדם.נתונים

ומחזור.פסולתסקר .ב 2016 .לסטטיסטיקההמרכזיתהלשכה . 5

מפסולת.אנרגיההפקתמדיניותמסמנא. 2012 .הסביבהלהגנתהמשרד . 6

 . 2014-2013לשניםהתקציבעיקריב. 2012הסביבה.להגנתהמשרד . 7

 .בישראלהפסולתמהפיכתחומרים,ניהול . 2013 .הסביבהלהגנתהמשרד . 8

בישראל.הפסולתמהפיכתחומרים,ניהולא. 2014הסביבה.להגנתהמשרד . 9

 . 2016-2015לשניםהתקציבעיקרי .ב 2014 .הסביבהלהגנתהמשרד . 10

בישראל.הפסולתמהפיכת ,חומריםניהול . 2015 .הסביבהלהגנתהמשרד . 11
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 .והמידעהמחקרמרכזהכנסת, .בישראלביתיתפסולת . 2008 .אטל . 15

 .המקומיותברשויותביתיתפסולתשלבמקורהפדרהפרויקט-המקומיבשלטוןהביקורתעלדו"חות . 2016 .המדינהמבקר . 16
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