
 

 
 

 ניתוח והערכת השפעות הרגולציה

 על שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל 

 

  

 

 

 

 

 שירה דסקל

 

 

 

 חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

 

 

 

 

 אוניברסיטת חיפה

 לניהול הפקולטה

 החוג לניהול משאבי טבע וסביבה

 

 

 

  

  

 2018 מרץ



I 

 

 

 

 ניתוח והערכת השפעות הרגולציה

 עירונית המוצקה בישראל על שוק הפסולת ה

 

 

 

 שירה דסקלמאת: 

 פרופ' אופירה אילון נחיית: בה

 פרופ' מרדכי שכטר

 

 

 חיבור לשם קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה"

 

 

 אוניברסיטת חיפה

 לניהול הפקולטה

 החוג לניהול משאבי טבע וסביבה

 

 

 2018 מרץ

 

 

 ________________ תאריך ___________________________ ידי על מאושר

 )העבודה ת/מנחה)         

 ________________ תאריך ___________________________ ידי על מאושר

 )העבודה ת/מנחה)         

 _________________ תאריך ____________________________ ידי על מאושר

 )שלישי לתואר החוגית הוועדה ר"יו)         



II 

 

 תודות

על הזכות  ,פרופ' אופירה אילון ופרופ' מרדכי שכטר ,רצוני להודות למנחים שליבראש ובראשונה ב

הנכונות לחלוק מהידע והניסיון ו על האמון, התמיכהמעומק הלב לכם  תודה - הגדולה שנפלה בחלקי

ועל כך שהייתם שם בכל רגע בכל זמן, לא  שהוציאה ממני את המיטבהעצומים שלכם, על קפדנותכם 

 לעצמי מנחים טובים ומסורים מכם.  יכולתי לבקש 

לבודקי העבודה, תודה על שימת הלב, הזמן שהקדשתם, ההערות וההארות, כל אלה היוו תרומה חשובה 

 . ומשמעותית

להורי היקרים והאהובים, אבי יוסי סלומון ואמי חוה סלומון, תודה על שהארתם את דרכי וליוויתם אותי 

זכיתי לעמוד אין ספק ש -ותכם ונדיבותכם היו ויהיו תמיד נר לרגליי קץ תבונתכם, סבלנ-לכל אורכה, אין

 על כתפי נפילים.

לבנותיי האהובות, מיכל לירון ואיה, אתן האור של חיי, תודה לכן על ששזרתן בתבונה מופלאה את הווית 

אי, אני תלונה וללא תנכל היום יום שלכן בשלי, פרגנתן, תמכתן והייתן שם לצדי לכל אורך הדרך, ללא 

 אוהבת אתכן אהבת אין קץ.  

 . על היותך עמוד תווך איתן ומסור לי ולבנותינו לטל, בן זוגי האהוב והיקר, תודה

 . והיקרות מפז המועילות ,הנבונות תודה על שהיית אוזן קשבת ועל עצותייך ,לד"ר אלישבע סדן

ראיונות והן בהשתתפות בסקר ולסיום, תודה מיוחדת לכל מי שתרם מזמנו, ניסיונו והידע שלו הן ב

 השלמת מחקר זה בהצלחה.תרומה רבה ומשמעותית להמומחים, שיתוף הפעולה שלכם תרם 

 שירה דסקל

 2018מרץ  
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 ניתוח והערכת השפעות הרגולציה

 ירונית המוצקה בישראל על שוק הפסולת הע

  

 שירה דסקל

 

 תקציר

בישראל מיוצרים מידי שנה כשישה מיליון טון פסולת עירונית מוצקה הכוללת פסולת ביתית, פסולת 

משקף המפונה ממרחבים פרטיים וציבוריים. מדובר בשוק מורכב ועתיר הון ה גושית ופסולת מסחרית

המודעות ההולכת ₪. מיליארד  4.5 -של כאל בהיקף רשויות המקומיות במדינת ישרה לשהוצאה שנתית 

 מדעיהמדיני, של נושאים אלה על סדר היום  תםועלייוגוברת לנושאי קיימות ושמירה על הסביבה 

לשורה ארוכה של שינויים רגולטוריים בתחומים רבים ובפרט בתחום הניהול והטיפול ו הביאוציבורי 

לסילוק פסולת עירונית  ווחת ביותר בעולם והזולה יחסיתהשיטה הרהיום עד  .בפסולת עירונית מוצקה

, בפרט מייצרת מפגעים סביבתיים קשיםכקיימא ו-בתשיטה שאינה נתפסת כש, מוצקה היא שיטת ההטמנה

 לאור כמות הפסולת ההולכת וגדלה משנה לשנה כתוצאה מגידול האוכלוסייה ועלייה ברמת החיים.

מוצקה לא פסחו על מדינת ישראל והן העירונית הולת פסבתחום הרגולציה להמגמות העולמיות 

במקביל להתפתחות הרגולציה, . ה אותם מוביל המשרד להגנת הסביבהמתאפיינות בשינויי מדיניות ואסדר

צורך בניטור, פיקוח ובקרה על תהליכים רגולטוריים באמצעות המודעות ל בשנים האחרונות ההתפתח

Regulatory Impact Analysis & Assessment -RIA .  למרות הדרישה ההולכת וגוברת לביצוע

RIAלא  , בפרט,"מה" ולא ל"איך" יש לבצע סוג כזה של ניתוח והערכה-, הספרות מתייחסת בעיקר ל

 .או מודל ייעודי לצורך כך של שוק פסולת עירונית מוצקה RIAנמצאה בספרות 

, הן פסולת העירונית המוצקה בישראלל שוק ההשפעות והשלכות הרגולציה ע בחן אתמחקר חדשני זה 

והן בבחינה עתידית לגבי יישום  1996-2015בבחינה רטרוספקטיבית של הרגולציה שיושמה בין השנים 

הפסולת העירונית במחקר נסקרים בהרחבה שוק  .חלופות בעתיד, ניתוח והערכה שלא בוצעו עד כה

השפעתה של ו יבוריים, כלכליים ותפעולייםעל היבטיו השונים, בכלל זה סביבתיים, צבישראל  המוצקה

ייחודי וחדשני  RIAמודל באמצעות  הלאומי. הניתוח בוצע משקשוק ועל ההרגולציה על גורמים שונים ב

כולל תכנית וכלים מתודולוגיים ייחודיים וייעודיים לביצוע ה, מודל במסגרת המחקרלשם כך שפותח 

RIA תונים והמדדים שפותחו לצורך שערוך ערכים כלכליים הן ניתוח הנ .של שוק פסולת עירונית מוצקה

תרחישי משק מציגים גילויים חדשים ושופכים אור על בבחינה רטרוספקטיבית והן לצורך חיזוי עתידי 

      .הפסולת בישראל

מסייעת במתן מענה שבוצעה בעבודה הנוכחית של שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל  RIA -ה

 מה היו המטרות והיעדים שהגדיר הרגולטורכזיות הבאות לידי ביטוי במטרות המחקר: למספר שאלות מר
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והשגת למימוש  הביאה( 1996-2015בשנים לגביהן נערך המחקר ) רגולציה שיושמההאם ה, בתחום זה

 הרגולציה, מה היו התוצאותת שבוצעו לצורך יישום ההשקעות הכספיו מהןהיעדים שהוגדרו, והמטרות 

 .עתידיות חלופותביחס ללות העלות ייעמהי ו

מסקנות לגבי הליכי קבלת החלטות בתחום הנחקר ולצורך מיפוי תופעות רצויות, בלתי  לצורך גיבוש

 מומחים סקר  המחקר  במסגרת   כונער  ,הרגולציה מטרות  רצויות, חסמים ומאיצי ערך לקידום השגת 

מומחים מסקטורים שונים אשר  40נערך בקרב  עם אנשי מפתח בתחום. סקר המומחיםוראיונות אישיים 

 בעבר ובהווה. ,הנחקריםאמונים או מעורבים בתהליכים 

מצביעים על כך  1996-2015ממצאי הניתוח הרטרוספקטיבי של הרגולציה שיושמה בין השנים 

לא  המופנית להטמנההעירונית המוצקה לצמצום הפסולת  שהמטרות והיעדים שהוגדרו על ידי הרגולטור

בעוד ששיעורי הפסולת העירונית המוצקה המופנית להטמנה בישראל לא השתנו למעלה מעשור, ו הושגו,

. בהתבסס על בשנה₪ מגיעה למאות מיליוני  עלות יישום הרגולציה, הנופלת על הרשויות המקומיות,

נת נתוני אתר חירייה המשמש כתחנת המעבר הגדולה בישראל ומשרת למעלה משישית אוכלוסיית מדי

, 2015בשנת ₪  303 -ל 1996בשנת ₪  17 -ישראל עלות הטיפול בטון פסולת עירונית מוצקה עלתה מ

בלבד  61%בעוד המדד הכללי )מדד המחירים לצרכן( עלה בשיעור של  1,685%התייקרות בשיעור של 

 .באותה התקופה

באמצעות מתקן מפסולת לגבי היתכנות פתרונות לעתיד, המחקר מצביע על כך שפתרון של הפקת אנרגיה 

WTE  את אפשר עשוי לעד כה ויישומו בישראל הינו יעיל יותר כלכלית וסביבתית מהפתרונות שיושמו

    ה של אפס פסולת להטמנה.מטרההשגת 

 מבנה העבודה:

 סקירת ספרות.  - 1פרק 

 תיאור המחקר, מטרת המחקר, מהלך המחקר, שיטות המחקר ותרומת המחקר.  - 2פרק 

 של שוק פסולת עירונית מוצקה. RIAלביצוע מודל ההצגת  - 3פרק 

  תוצאות ניתוח שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל לקבלת תמונת מצב עכשווית - 4פרק 

(baseline analysis.) 

     2015עד  1996תוצאות ניתוח רטרוספקטיבי של הרגולציה שיושמה בין השנים  - 5פרק 

(retrospective analysis). 

 (.  (forecast analysis נת חלופות ליישום רגולציה עתידיתתוצאות ניתוח יעילות העלות לבחי - 6פרק 

 סיכום ומסקנות. - 7פרק 

בשנים הקרובות יעמדו מדינת ישראל והרשויות המקומיות בפני צמתי החלטה קריטיים בדבר מדיניות 

ליישם  סייע בידי מקבלי ההחלטותכול ליוכחי המחקר הנואופן יישומה. עירונית מוצקה הטיפול בפסולת 
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שיקולים סביבתיים, כלכליים,  שכלול מגוון רגולציה אפקטיבית לטיפול בפסולת עירונית מוצקה, תוך

פסולת השל שוק  RIAביצוע ושימש ל תהנוכחיעבודה ב שפותח המודל הייחודי .תפעוליים וציבוריים

ישומית המאפשרת בחירת אסטרטגיה רצויה להשגת מציג מתודולוגיה יבישראל מוצקה העירונית ה

גם , מוניציפלית או מקומית ברמה לאומית וםניתן ליישמודל אוניברסלי ההוא  זהמטרות הרגולציה. מודל 

 .במשקי פסולת אחרים בארץ ובעולם
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 ספרות תריסק 1

העוסקת בפסולת עירונית ורים בדיסציפלינות ותחומים שונים בספרות המתבססת על מחק דןפרק זה 

מוצקה, האופן בו פסולת זו מיוצרת, נאצרת, נאספת ומפונה ובדרכי המיון והטיפול בה בארץ ובמקומות 

חברתיים ופסיכולוגיים הקשורים מערכתיים, תפעוליים, סק הפרק בהיבטים וכן ע-שונים בעולם. כמו

טיפול בפסולת, בחסמים להקמת ל רגולציהבאספקטים שונים של ולת, הרכב הפסבבתפיסת הפסולת, 

 .RIA מסגרתבבתחום זה הרגולציה ובכלים שונים לניתוח והערכת מתקנים לטיפול בפסולת 

 רקע 1.1

מנת להפעיל "מנועי צמיחה" יצרו מערכת -המיושמים כמדיניות לעידוד צריכה על כלכלייםעקרונות 

, מערכת זו המושתתת עד היום בעיקרה על כרייה (Mooij & Bergh, 2002; Stern, 2006)במשבר 

ושעבוד משאבי טבע רבים, שונים ומגוונים )מים, קרקע, אוויר, מגוון ביולוגי צומח וחי( לצורך ייצור 

טובין )מוצרי צריכה( דלדלה בעשרות השנים האחרונות באופן משמעותי את משאבי הטבע של כדור 

וון וואי מזהמים )מזהמי אדמה, מים ואוויר( ומייצרת כמויות אדירות של מגהארץ, פלטה ופולטת תוצרי ל

חיי המוצרים; כל זאת מבלי להביא בחשבון שכדור הארץ הוא פסולות לכל אורך שרשרת הערך של 

(. Meadows et al, 1972) מערכת סופית ויכולת הגידול )אוכלוסייה וצריכת משאבים( היא מוגבלת 

כת וגדלה המודעות הסביבתית והתפיסה האקולוגית, כמו גם הדרישה ל"התנהלות בשנים האחרונות הול

סביבתית", בקרב גורמים שונים כגון מערכות שלטוניות )גופי חקיקה, ממשלות וגופים מוניציפליים(, 

ארגונים סביבתיים, תאגידים וחברות יצרניות והציבור בכללותו, עד רמת משקי הבית והפרט הבודד 

(Gadenne et al, 2009; Fischer, 2011) יותר ויותר מתחזקת המגמה לכמת את ההשפעות .

 (cost and benefit)הסביבתיות של אורח החיים המודרני במונחים כלכליים בכלל ומונחי עלות תועלת 

מנת להמיר -מתוך תפיסה שיש לבחון תהליכים אלו באופן אינטגרטיבי ובראייה הוליסטית עלבפרט 

  Dietz & O’Neill, 2013) פיים )כילוי משאבים ומקורות( בתהליכים בני קיימאתהליכים אנטרו

Goodland, 1995;.)  

קיימא מצויה ההכרה בכך שמערכות אקולוגיות טבעיות מספקות -בבסיסה של מדיניות סביבתית בת

ושה ( וכן התפיסה של צדק חלוקתי בשל2001שירותים חיוניים לקיומו של האדם )פרבולוצקי ופולק, 

. שמירה על זכויותיהם של הדורות הבאים אשר כרוכה בין היתר בסוגיות מוסריות 1היבטים עיקריים: 

      ומשפטיות בדבר זכותם של הדורות הבאים ליהנות ממשאבי הטבע ביחס לזכויותיו של הדור הנוכחי.

ם עצומים בין מדינות . שמירה על זכויותיהן של אוכלוסיות שונות בדור הנוכחי, בין היתר לאור פערי2

ואוכלוסיות שונות ברחבי העולם ביחס לניצול של משאבים הנתפסים כיום כמשאבים משותפים 

. שמירה על זכויותיו של הטבע 3, יערות גשם עתיקים, מגוון ביולוגי וכיו"ב(. נקי )אוקיאנוסים, אוויר

(.  2015שאשה ואח',  (Weiss et al, 2010;וכיו"ב יערות, מגוון ביולוגי  ,ימים, אגמים, קרקעות -עצמו 

   



2 

 

לנושאי קיימות ושמירה על הסביבה והמגמות שתוארו לעיל הביאו בשנים  וברתהמודעות ההולכת וג

האחרונות לשורה ארוכה של שינויים רגולטוריים בתחומים רבים ומגוונים, התייעלות אנרגטית, בנייה 

עקרון "הזהירות המונעת", עקרון "המזהם משלם",  ירוקה, אמנות למניעת זיהום קרקעות, אוויר ומים,

 . (Persival, 2014)אחריות יצרן מורחבת ועוד 

חברתי נוקב לגבי עיצוב המדיניות, כלי המדיניות האפקטיביים ואופן -פוליטי-בד בבד, התפתח דיון מדעי

ש לקחת כמו גם מי הגורמים שי (Vig & Kraft, 2012; Lotan-Marcus, 2012)יישום המדיניות 

ארגונים ממשלתיים, ארגונים לא ממשלתיים, תאגידים וחברות,  -בחשבון בתהליכי עיצוב המדיניות 

הקהילה המדעית, הציבור עצמו וכיו"ב, ומה המקום והמשקל שיש לתת לכל אחד מגורמים אלה 

(Bratspies, 2011; Ascher et al, 2010) פיינת וכל זאת בסביבה גלובאלית, מורכבת ודינמית המאו

            Percival, 2013) בהשפעות פוליטיות, חברתיות וכלכליות ובגורמי סיכון ואי וודאות

(Percival, 2011;. 

אחת הסוגיות הסביבתיות המרכזיות על סדר היום המדיני, מדעי וציבורי היא סוגיית הטיפול בפסולת 

(Ayalon et al, 1999)שי, אין כמעט תהליך שבו לא מיוצרת . פסולת היא תוצר לוואי של הקיום האנו

פסולת כלשהי. פסולת עשויה לגרום נזק הן לבריאות הציבור והן למערכות אקולוגיות ומשאבי טבע 

(Vergara & Tchobanoglous, 2012) עם הגידול באוכלוסייה והעלייה ברמת החיים הפכה סוגיית .

, שכן כמות הפסולת המיוצרת על (Ziadat & Mott, 2005)הטיפול בפסולת אקוטית ומורכבת במיוחד 

מרכיביה השונים, בפרט במשקי הבית ברחבי העולם, הולכת וגדלה משנה לשנה, ושיטת ההטמנה, שהיא 

השיטה הרווחת ביותר עד היום לסילוק פסולת והזולה יחסית, מייצרת מפגעים סביבתיים קשים )אילון 

ידה כה רבה שמדינות מפותחות רבות כושלות (. בעיית הטיפול בפסולת קשה ואקוטית במ2007ואח' 

ומייצאות סוגים שונים  (Emery et al, 2007)נוכח כמויות הפסולת האדירות ההולכות וגדלות בתחומן 

 של פסולות בכמויות גדולות לאזורים מתפתחים ולמדינות עולם שלישי )סין, אפריקה, ברזיל ועוד(

 Mohee & Siemlane, 2015; Cheng & Hu, 2010) שהפכו ל"חצר האחורית" של מדינות מערביות

Sterner & Coria, 2012; .) נושא הטיפול בפסולת הוא אחת הסוגיות הסביבתיות הקשות והאקוטיות

עולמית המשקפת "אגרגציה" של בעיות לוקאליות -ביותר איתן מתמודד העולם כיום, מדובר בבעיה כלל

 בכל מדינה ומדינה ובכל ישות מוניציפאלית.  

ידי המשרד -המגמות שתוארו לעיל לא פסחו על מדינת ישראל המצויה כיום בעיצומה של מה שמכונה על

ובשמו הקודם המשרד לאיכות להגנת הסביבה "מהפיכת הפסולת", אותה מוביל המשרד להגנת הסביבה 

, על המוצקה שני עשורים ואשר לה השפעה דרמטית על שוק הפסולת העירוניתהסביבה למעלה מ

 .בישראל שויות המקומיות ועל כלל הציבורהר
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 מוצקה עירונית פסולת 1.2

פסולת עירונית מוצקה מורכבת בעיקר מפסולת ביתית ופסולת גושית )גזם וגרוטאות(, אך גם מסוגי 

פסולת נוספים כגון פסולת מסחרית, פסולת טיאוט
1

הפסולת הביתית, . (Emery et al, 2007)ועוד  

רונית המוצקה, מורכבת מסוגים שונים של חומרים כגון שאריות מזון, המהווה את עיקר הפסולת העי

לעומת פסולת מסחרית או תעשייתית שהינה בעלת  ,אלומיניוםו טקסטילזכוכית, פלסטיק, נייר, קרטון, 

אופי הומוגני יותר, אשר על כן מורכב יותר לטפל בפסולת הביתית מאשר בפסולת מסחרית ותעשייתית 

(McDougall et al, 2001).  אחד האתגרים הגדולים העומדים בפני הוא ניהול פסולת עירונית מוצקה

ניתוח, שליטה ובקרה הניהול ובכלל זה מאחר ו (Zaman, 2014) 21-הרשויות המקומיות במאה ה

חינוכי, כלכלי, תפעולי, משפטי, בהן ממגוון דיסציפלינות  מחייבים התייחסות למגוון רחב של פרמטרים

 .(Coelho et al, 2017)קריטריונים -המחייבים קבלת החלטות מרובת ,ועוד פסיכולוגי

 שרשרת הטיפול בפסולת עירונית מוצקה 1.2.1

מערך האיסוף שרשרת הטיפול בפסולת עירונית מוצקה כוללת אצירה, איסוף, פינוי, מיון, טיפול וסילוק. 

חלקם במתחמים ובתי עסק, המצויים בסמוך לבתי אב שונים כלי אצירה מגוון פסולת מבוסס על השל 

לתוכם משליך הציבור את הפסולת המיוצרת בבתי האב ובתי פרטיים וחלקם במתחמים ציבוריים, אשר 

כלי האצירה ותדירות הפינוי מגדירים את רמת השירות ומיקום כמות , . סוג(2001קן, ו)אילון  העסק

ומפונה הפסולת נאספת  .ייעודייםוצוותי פינוי מתבצע ע"י רכבים  פסולתפינוי ה הניתנת לתושבים.

. מטמנותו , מתקני מיון, מתקני מחזורמעבר תותחנ כגון סוגים שונים של תחנות לקליטה וטיפול בפסולתל

מאפייניה של הפסולת  עירוני.-חוץהבמרבית המקרים נקודת הקצה אליה מובלת הפסולת ממוקמת במקטע 

של מוצרים שונים המשמשים את  וצרי הלוואיתמכלול בהיותם  כלל-דומים בדרךהמוצקה העירונית 

ידו כשאינו מוצא בהם -ומושלכים על האדם )מזון, ביגוד, מכשירי אלקטרוניקה וחשמל, ריהוט וכיו"ב(

מרכיבים אלו. תמהיל  אם כי במקומות שונים בעולם מתאפיינת הפסולת בתמהיל שונה שלעוד שימוש, 

 המיון של הפסולתההפרדה וקבלת החלטה בדבר אופן בסיס ל כלל-ךרבד ההמרכיבים של הפסולת יהוו

כלל כשלב מקדים ייערך סקר לבחינת הרכב הפסולת ומאפייניה )ברויטמן, -כן בדרךל, והטיפול בה

, שוודיה (Bunley, 2007; Burnley et al, 2007)באנגליה  (. ישנן דוגמאות לסקרים מסוג זה2009

(Dahlen el al, 2007), ( טורקיהSerkan & Bayran, 2007 ,) דנמרק(Edjabou et al, 2016) ,

ועוד. ישנם מחקרים המתמקדים  (2005שלדג, ; 2014שחף תכנון סביבתי, ; 1995ישראל )ביוטק, 

או כאלה הבודקים את  (Hasnen et al, 2007; Alvarez et al, 2008) באיכות הפסולת והרכבה

 . (Kapepula el al, 2007) ייה שגורמת הפסולת באזורים שוניםהמטרדים לאוכלוס

קיימות גישות ושיטות שונות לטיפול בפסולת, בשיטת ההפרדה במקור ההפרדה של הפסולת למרכיביה 

השונים מתבצעת ברמת בתי אב/בתי עסק, כך שסוגים שונים של פסולת מושלכים לכלי אצירה שונים 

סולת יבשה, פסולת אריזות, נייר ייעודיים כגון: פסולת פריקה ביולוגית )פסולת אורגנית/רטובה(, פ

                                                 
1

 .)כבישים ומדרכות( פסולת מטיאוט רחובות 
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וקרטון וכיו"ב. יתרונותיה של ההפרדה במקור בכך שהיא הופכת את תהליך הטיפול בפסולת ליעיל 

(. המעבר להפרדת פסולת במקור 1999; אילון וחוב', 1994וחסכוני יותר בתחנת הקצה )אילון וחוב', 

יסופה לסוג היישוב, למבנה המרחבי הוא מהלך מורכב, המצריך התאמה של מערך אצירת הפסולת וא

(. בנוסף, שיטה זו מחייבת את שיתוף 2013שלו, לסגנון הבנייה ולהרכב האוכלוסייה שבו )פרידמן, 

הפעולה של הציבור, כאשר מידת שיתוף הפעולה וההקפדה על ההפרדה ישפיעו על כמות הפסולת 

 (.2009המופרדת ואיכותה )ברויטמן, 

הפסולת  בהם איכותבמקרים  כמומסוימים, משלימה במקרים , או דה במקורשיטה חלופית לשיטת ההפר

היא הפרדת הפסולת במתקן קצה. בשיטה זו נאספת פסולת ביתית מעורבת  המופרדת במקור היא ירודה,

)ללא הפרדה במקור לסוגי פסולת שונים(, הפסולת נפרקת במתקן מיון ועוברת תהליך מיון בנקודת 

 מתקן המיון. עבר/תחנת המהקצה, קרי, ב

עם ההתפתחות הטכנולוגית, במדינות רבות הנחשבות למפותחות בעולם, מופעלים מתקני מיון וטיפול 

הנפוצים כיום  , מתקנים)פל"א( מתקני פסולת לאנרגיההן לצרכי מחזור והן להזנת בפסולת מעורבת, 

פרויקטי כבדרך כלל ושמים מי ם אלההניהול וההפעלה של מתקניההקמה, . עולםמדינות רבות ברחבי הב

PPP (Public Private Partnership) מאפשרים למדינה ו/או לרשות מקומית למנף את היתרונות ה

ההשקעה המאסיבית של ההקמה, הכלכליים והסביבתיים שמתקנים אלו מייצגים, ובה בעת להעביר את 

ין לאיחוד ואימוץ הדירקטיבה עם הצטרפותה של פול, לדוגמהשיקום למגזר הפרטי. התחזוקה והפעול, תה

מתקן פל"א . 2020עד לשנת  35%-האירופאית לפסולת, נקבע כי פולין תפחית את שיעור ההטמנה ל

תוכנן לצורך עמידה ביעדים אלה ונחשב לאחד הפרויקטים המתקדמים ביותר ן פולי (Poznanבפוזנן )

  . (Marguerite, 2013; Heddesheimer, 2014; EPEC, 2012)בתחום הסביבתי בפולין 

אלף טון  400 -העיר וונז'ו מייצרת כ. (, ג'ג'יאנג, סיןWenzhouמתקן פל"א בוונז'ו )דוגמה נוספת הוא 

. עם מיצוי אוגר 10%-8% -כשל פסולת עירונית מוצקה בשנה. קצב גידול הפסולת עולה מידי שנה ב

ון ארוך טווח לפסולת. בשנת ההטמנה הקיים בשתי המטמנות העירוניות נדרשה העירייה למצוא פתר

. הקמת PPPהעירייה חתמה על חוזה זיכיון עם חברה מקומית להקמה ולתפעול משרפה במתכונת  2002

 (Dong, 2011זיכיון המתקן יעבור לרשות העיר, ללא עלות נוספתהעם גמר ו המתקן נמשכה שנתיים

Song et al, 2013;.)   

 :עירונית מוצקה מרכיבים חברתיים בשרשרת הטיפול בפסולת

היחס לפסולת משתנה מאדם לאדם ובין קבוצות שונות באוכלוסייה  - מוטיבציה ותמרוץ לשיתוף פעולה

ותלוי בין היתר במצב הסוציואקונומי של הגורם המייצר את הפסולת ולעיתים קרובות "פסולות" של 

. דוגמה לכך הם (Strasser, 2000)האחד נדרשות ע"י אחר, בין אם מדובר באינדיבידואל או בקבוצה 

( בברזיל waste pickersאספני הפסולת הבלתי פורמליים במדינות מתפתחות כגון ה"קטדורס" )

Tremblay & Gutberlet, 2012) שיטות שונות לניהול פסולת עירונית מוצקה מחייבות, בין אם יותר .)

חברתיים כגון נכונות הציבור ובין אם פחות, את מעורבותו של הציבור ושיתוף הפעולה שלו ומשתנים 
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                    לפעול בהתאם להנחיות חדשות הם קריטיים בהליכי היישום של שינויי מדיניות

(Broitman et al, 2012)כמו גם שיטת האיסוף ואופן החיוב ,Dijkaraaf & Gradus, 2016) 

Palatnik et al, 2014; Dijkaraaf & Gradus, 2015; Dijkaraaf & Gradus, 2009;.) 

אחד הכלים בהם ניתן לערב את הציבור בטיפול בפסולת וכן לשפר את איכות חומר הגלם המגיעה 

מידת נכונותו של הציבור לשתף פעולה ושיתוף למתקני הטיפול היא ע"י הפרדה של פסולת במקור. 

ייה אסייתית הפעולה בפועל נבחנו בקרב אוכלוסיות שונות ברחבי העולם, בין היתר בקרב אוכלוס

                    , בדרום אנגליה(Martin et al, 2006)באנגליה ביחס לציבור האנגלי הרחב 

(Woodward et al, 2001) הולנד ,(Afval, 2005) כמו גם הפרמטרים המהווים תמריץ לשיתוף ,

פן נמצא , כאשר במחקרים שבוצעו באנגליה וי,Timlett & Williams, 2008; Shaw) 2008פעולה )

                  קשר בין יעילות המחזור ואמון הציבור בתהליך לבין שיעור השתתפות האוכלוסייה בתהליך

(Matsui et al, 2007; Harder & Woodard, 2007 Wilson & Williams, 2007;                   

Woodard et al, 2006; Williams & Kelly, 2003;.) 

ך אמידת נכונות תושבי קריית טבעון בישראל לבצע הפרדה במקור נמצא קשר בעבודה שבוצעה לצור

ישיר בין המחיר אותו התבקש משק בית לשלם בגין הפרדת פסולת לבין מצבו הכלכלי, ככל שהמחיר היה 

גבוה יותר, כך מאפייני המצב הכלכלי של משק הבית בעל השפעה גבוהה יותר. נמצא כי המחיר אותו היו 

לם מחצית ממשקי הבית במועצה נמוך בהרבה מגובה העלות של מיכל הפרדה, כך שללא מסכימים לש

                 2004סובסידיה תכנית ההפרדה לא הייתה מצליחה במידה בה הצליחה בפועל )פלטניק ואח', 

 (Palatnik et al., 2005; במחקרים נוספים שבוצעו לבדיקת הסיבות לאי השתתפות תושבים בהפרדת .

נמצא כי  (Grodzinka et al, 2003)ובפולין  (McDonald & Oats, 2003)פסולת במקור באנגליה 

הסיבות העיקריות לאי השתתפות הן מחסור בשטח אחסון בבית ו/או מקום לתוספת כלי אצירה וחוסר 

 בזמן.

ת הציבור חרף ניסיונות בארץ ובעולם לייצר תפיסה ציבורית של הפיכת הפסולת "ממטרד למשאב", מרבי

עדיין מתייחס לפסולת כדבר שיש להיפטר ממנו כמה שיותר מהר וכמה שיותר רחוק, ואינו מעוניין 

להתעסק בה או לטפל בה. כיום אין חולק על כך שיצירת שינוי תפיסתי ביחס לפסולת שתביא בין היתר 

מפתח בטיפול  לקידום התנהגות סביבתית ושיתוף פעולה של הציבור מחייבת חינוך והסברה. נקודת

בדילמות חברתיות מסוג זה לקידום התנהגות סביבתית של הציבור ושיתוף הפעולה שלו היא בניית אמון 

. סוגיות מרכזיות בעיצוב (Marcus, 2016)בין האינדיבידואל למערכת התומכת בניהול המשאבים 

באמצעות יצירת מדיניות סביבתית עוסקות בשאלה עד כמה ניתן להשיג שיתוף פעולה של הציבור 

כמדיניות כפויה וקשיחה והאם  מוטיבציה ומתן תמריצים ומהם העקרונות שיש לעגן במסגרות רגולטיביות

כן נשאלת השאלה מה רצוי שתהיה רמת -. כמו(Harring & Jagers, 2013)גישות אלה אפקטיביות 

גמא השקעת זמן השירות הניתנת לציבור ומה עלות שיתוף הפעולה שלו למשק ביחס לתועלת, לדו

 בהפרדת פסולת, מסירת בקבוקי פיקדון וכיו"ב.  
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פרויקטים סביבתיים רבים נתקלים בהתנגדויות ציבוריות, בפרט, התופעה המכונה  - טיפול בהתנגדויות

NIMBY (Not In My Back Yard) דהיינו "לא בחצר האחורית שלי", מאפיינת בין היתר התנגדויות ,

והקמת אתרים ומתקנים לקליטה ומיון ו/או  (Horst, 2007)נרגיה מתחדשת למיקום מתקנים לייצור א

. אספקטים נוספים במאבקים על שימושי קרקע, (Garrar, 1993)טיפול בפסולת עירונית מוצקה 

והתנגדות  Nakazawa, 2015); 2007צבי, -הנתפסים כלא רצויים, הם תפיסת הצדק החלוקתי )רוזן

. בתחום הפסולת העירונית המוצקה (Eshet et al, 2007)בתיים שונים תושבים לחשיפה למפגעים סבי

"מקטן עד גדול" וכבר בשלב הצבתם של כלי אצירה במרחב העירוני  NIMBY -קיימת תופעת ה

המשותפים ליותר מבית אב אחד, ניתן לראות תופעות של מאבקי תושבים מול רשויות מקומיות בדרישה 

קרקע -תהיה ממוקמת סמוך לביתם, התנגדויות להתקנת מכולות טמונות להזזה של מכולת פסולת כך שלא

. ביפן למשל, מרבית (Purkayastha et al, 2015)וכלי אצירה/מתקנים לאיסוף פסולת למחזור 

המתקנים לטיפול בפסולת ממוקמים בסמיכות או בתוך אזורי מגורים עקב צפיפות ומחסור בקרקע, על כן 

ת המתקן חשובה לא פחות מפרמטרים אחרים כגון כלכליות המתקן. קבלת הסכמת התושבים להקמ

במחקר שנערך ביפן נמצא כי במקום הראשון כפרמטר המשפיע ביותר על הסכמת התושבים להקמת 

מתקן לטיפול בפסולת דורג הפרמטר "זיהום והשפעות בריאותיות" ולאחר מכן בהתאמה דורגו 

ן נמצאה קורלציה בין התנגדות להקמת המתקן לחוסר ידע כ-"מהימנות", "פגיעה בטבע" ו"עלות", כמו

והיכרות עם מתקנים מסוג זה ונמצא קשר מובהק בין הפחתת ההתנגדות לבין היכרות עם מתקן לטיפול 

בפסולת, כאשר ההפחתה הגדולה ביותר הייתה אצל מי שביקרו פיזית במתקן כזה או אף ראו או הבחינו 

. ניתן לצמצם התנגדויות באמצעים שונים כגון הליכים (Rahardyana et al, 2004)במתקן כזה מבחוץ 

משפטיים, שכנוע, מתן פיצוי )כסף(, קמפיינים ציבוריים, חינוך והסברה, הליכי חקיקה והליכים 

 Halstead et al, 1993) פוליטיים, כמו גם ע"י רתימת אנשים במעמד ציבורי לצדד ברעיון או בדרך

Nissim et al, 2005; Lee & Jones, 1991;.) 

 עירונית מוצקה שיטות לטיפול בפסולת 1.2.2

מאפייני מערך  כגוןמשתנות כתלות בפרמטרים שונים ומגוונים עירונית מוצקה שיטות הטיפול בפסולת 

איסוף הפסולת )מאפיינים גיאוגרפיים, דמוגרפיים, נגישות, סוג בנייה וכיו"ב(, רגולציה, מאפיינים 

לוגיות זמינות ועוד. השונות בפרמטרים אלו משמעה שאין שיטה אופטימלית טכנותרבותיים, חברתיים, 

אחת לטיפול בפסולת, לא זאת ועוד, מחקרים שונים מתמקדים בפנים שונות של סוגיית הטיפול בפסולת 

, (Sonesson et al, 1997), אוריינטציה סביבתית (Chang & Davila, 2007)באוריינטציה כלכלית 

 .עודו (Shememlev et al, 1997)אקולוגיים -בת המבוססת על עקרונות כלכלייםאוריינטציה משול

היא חוסר קונסיסטנטיות וחוסר בהירות בהגדרות  (2015ואח' ) Ghafalkarסוגיה נוספת שמעלים 

של שונים, בפרט השונות בהיררכיה לטיפול בפסולת כפי שמופיעות במקורות שונים בספרות ובפרסומים 

 DEFRAגופים כגון
2

DG-ENV -ו 
3.

הוגדר מדרג לטיפול בפסולת המתעדף כן, עד היום -אשר על. 

                                                 
2

 Department for Environment Food and Rural Affairs (UK) - DEFRA. 
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על פני הטמנה, אך יש לציין כי מדרג זה אינו בהכרח רלוונטי לכל  ,השבת אנרגיה, שימוש חוזר, מחזור

המדינות ולכל הערים כיוון שלמעשה, לא קיימת שיטה אופטימלית אחת לטיפול בפסולת. בהתאם לתנאים 

  .ות הפתרונות, תיבחר שיטת הטיפול או שילוב של פתרונותולזמינ

 להלן:כמפורט בפסולת המקובלות כיום בעולם לטיפול שיטות המפורטות  1נספח ב

 פעולות המובילות להפחתת כמות הפסולת לפני כניסתה לזרם הפסולת – הפחתה במקור 

(Commoner, 1990; Douglas, 1996; Laurent at al., 2014; Roberts, 1990). 

 שימוש במוצרים שנאספו בדרכים שונות לאחר השימוש, במטרה להשתמש בהם  – שימוש חוזר

 .(2015, המשרד להגנת הסביבה; 2014המשרד להגנת הסביבה, ) שוב לצורך המטרה לה נוצרו

 חילוץ חומרים שונים מזרם הפסולת ושימוש בהם כחומרי גלם ליצירת מוצרים פירוק או  – מחזור

 .(2004)סברדלוב,  בכלל זה קומפוסטציה מפסולת אורגנית ,חדשים

 )במרכיבי הפסולת השונים לצורך הפקת  ניצול האנרגיה הגלומה – הפקת אנרגיה מפסולת )השבה

                    ;; 2015Arena, 2012; Angelonidi & Smith, 2015; מדר, 2007)אילון ואח',  אנרגיה

  Ikerd, 2008; Dalai et al., 2008; Consonni et al., 2005; Arafat & Jijakli, 2013; 

Leal-Quiros, 2004; Jeswani & Azapagic, 2016; Fruergaard & Astrup, 2011;  

Sharholy et al., 2008; Sabbas et al., 2003 Pandey et al., 2016; Lin, 2005;.) 

 ופליטת  גזיםחלחול מזהמים, לכידת  הטמנת פסולת בקרקע בצורה מבוקרת על מנת למנוע - הטמנה

      ;Ayalon et al, 2000 2004; סברדלוב וחוב', 2010; אילון וחוב', 2008)אילון וחוב',  ריחות

Ayalon et al, 2001; FAO, 2014; IPCC, 2000; Liamsanguan & Gheewala, 2008;   

Nissim et al., 2005; Tammemagi, 1999;.) 

   באירופה, ארה"ב, יפן ואוסטרליה בפסולת המקובלות טיפולהשיטות בנוסף, מוצגות בנספח 

AGDE, 2016) Eurostat; 94/62/EC; 2000/53/EC; 2006/66/EC; 1999/31/EC;     

Hong et al., 2013; Eshet et al., 2005; EU/19/2012; EU/2013/1386; 98/2008/EC;   

Morag-levin, 2011; Japan Ministry of the Environment, 2015; Jung et al., 2004;    

Pires et al., 2011; Psomopoulos et al., 2009; Rowlands, 2005; Rodic et al., 2010;  

US EPA, 2003; Themelis & Mussche, 2013; Tabata & Tsai, 2016; Sakai, 2000;       

Wilson et al., 2012;) . 

 

                                                                                                                                            
3

 DG-ENV - European Commission, Directorate General Environment. 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%97
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 בישראלמוצקה פסולת עירונית  1.3

 היבטים מערכתיים ותפעוליים של ניהול הפסולת בישראל 1.3.1

פסולת גושית המכילה גזם וגרוטאות , פסולת ביתיתמ עירונית מוצקה בישראל מורכבת ברובהפסולת 

 קרטון, נייר,אורגניים כגון שאריות מזון, -ואי מכילה מרכיבים אורגניים. הפסולת פסולת מסחריתו

(. 2008בישראל, פסולת עירונית מוצקה נקראת לעתים פסולת ביתית )טל, . , זכוכית וטקסטילקפלסטי

בעוד שהאחראיות לפינוי הפסולת במדינת ישראל הן הרשויות המקומיות הנושאות בעלויות האיסוף, 

שום , המשרד להגנת הסביבה הוא האחראי להתוויית ויי(1964)פקודת העיריות,  הפינוי והטיפול בפסולת

 .   (א2017)המשרד להגנת הסביבה,  המדיניות והרגולציה בתחום זה

 בישראלכמות הפסולת  1.3.1.1

 מוצגת 2נספח טבלה בב .בשנהמוצקה טון פסולת עירונית מיליון  4.8-6.2 -כ יםבמדינת ישראל מיוצר

מהטבלה ניתן לראות שאין אחידות . כמות הפסולת העירונית המוצקה בישראל עפ"י מקורות שונים

ידי גורמים רשמיים שונים בישראל לגבי כמות הפסולת העירונית -בנתונים המתפרסמים עלבהגדרות ו

המוצקה המיוצרת בישראל, בפרט, המשרד להגנת הסביבה מפרסם נתונים שונים הן באתר הרשמי של 

ת מכאן שעולה צורך בהערכה של כמות הפסולת העירונית המוצקה המיוצר המשרד והן במסמכים שונים.

)ר'  מנת לאמוד עמידה ביעדי המדיניות-כדי לאמוד את שיעורי הפסולת המטופלת והמוטמנת עלבבפרט 

  . (2נספח בתחשיב להערכת כמות הפסולת העירונית המוצקה המיוצרת בישראל 

 בישראלהרכב הפסולת  1.3.1.2

ביבתי, )שחף תכנון ס 1מובא באיור בהתפלגות לפי משקל הרכב הפסולת העירונית המוצקה בישראל 

2014).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 הרכב הפסולת הביתית עירונית במשאיות, על בסיס משקלי.  :1איור 

 (.2014שחף תכנון סביבתי,  ) : סקר הרכב הפסולת בישראלמקור
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ניתן ללמוד שכמות ניכרת מהפסולת  ,סקר הרכב הפסולת בישראלתוצאות מכפי שעולה  ,מהרכב הפסולת

( מורכבת 42%( וכמעט מחצית מהפסולת )34%היא שאריות מזון )בישראל נית המוצקה העירו

בשיטות  מפלסטיק, נייר וקרטון שהם חומרים בעלי ערך קלורי גבוה שניתן למחזר או להפיק ממנו אנרגיה

RDFכגון 
4
לטיפול הקצה . ניתן לומר שהרכב הפסולת מהווה "מבחן לקמוס" בבחינת פתרונות או שריפה 

הפינוי, על כן, מאחר  של הרכב הפסולת במשאיות ותיש לציין שהרכב הפסולת נגזר מדגימ סולת.בפ

   מדויק. לגמרי אינו ומדובר בדגימות בלבד, הסקר 

 בישראל פינוי פסולתואיסוף אצירה,  1.3.1.3

פסולת ביתית  :פינוי פסולת עירונית מוצקהם של איסוף ובאופן כללי ישנם במדינת ישראל ארבעה סוגי

פסולת ביתית, מסחרית ותעשייתית ע"י רכב מנוף, המכילה גזם וגרוטאות י רכב דחס, פסולת גושית ע"

 ע"י רכב עם מנוף בעיקר לפסולת ביתיתהמיועדים  שינוע מכולות )רמסע( וטמוני קרקעע"י רכב 

את (. סוג )נפח(, מיקום )מרחק מבית האב( ותדירות הפינוי של כלי האצירה מגדירים 2015)משכ"ל, 

נפח האצירה לבית אב/לתושב ואת רמת השירות. תפוקות העבודה )מספר, נפח ותדירות פינוי של כלי 

האצירה(, סוג וגודל רכב הפינוי, גודל צוות הפינוי ומרחקי הנסיעה, מגדירים למבצע השירות את 

 ותדירות פינויאצירה בהתפלגות עפ"י נפח הכלי  פרמסהכוללים את התשומות. בהינתן נתוני מערך הפינוי 

ניתן לחשב את העלות של איסוף ופינוי הפסולת. מרכיב זה  ,ומרחק הנסיעה לאתר שקולט את הפסולת

שונים, הנגזרים משינויי מדיניות, לדוגמא,  איסוף פסולת חשוב לצורך ביצוע תחשיבי עלות של מערכי

מופרדת במקור. ליישום מערך פינוי של פסולת ביתית מעורבת לעומת מערך פינוי של פסולת ביתית 

מערכי פסולת מופרדת במקור השפעה על עלויות האצירה, האיסוף והפינוי של הפסולת, כמו גם על 

 .     (2015)משכ"ל,  עלויות הטיפול בה

 בישראל וסילוקה טיפול בפסולת 1.3.1.4

 הטמנה

ירת עם סג .97%-יעורי הטמנת הפסולת בישראל כעד תחילת שנות התשעים של המאה הקודמת היו ש

בלתי מוסדרים והקמת מספר מצומצם של מטמנות סניטריות ירדה כמות הפסולת  פסולת מאות אתרי

עפ"י נתונים המתפרסמים ע"י המשרד  .(Nissim et al, 2005) 2003בשנת  80% -המוטמנת לקרוב ל

להגנת הסביבה וגורמים אחרים כגון ל.מ.ס.
5

OECD -וה 
6

מהפסולת  80%ואילך  2005משנת , 

מהפסולת ממוחזרת ו/או מטופלת בשיטות חלופיות  20% -נית המוצקה בישראל מוטמנת בקרקע והעירו

נכתב:  8.2.2006לחוק השמירה על הניקיון מיום  9בדברי ההסבר לתיקון מס' למשל , כך להטמנה

 80%-"השיטה הנפוצה כיום לטיפול בפסולת בישראל היא הטמנת פסולת באתרים לסילוק פסולת. כ

בעיקרי התקציב  ."עוברים תהליכי מחזור שונים 20%-מוטמנים באתרים לסילוק פסולת ורק כמהפסולת 

                                                 
4

 RDF - Refused Derived Fuel. 
5

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. -ל.מ.ס.  
6

 Organization for Economic Co-operation and Development - OECD. 
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"מידי שנה מיוצרת בישראל פסולת בהיקף של  נכתב: 2013-2014לשנים  של המשרד להגנת הסביבה

בעיקרי ו מהפסולת מוטמנת באדמה והיתרה עוברת למחזור והשבה" 80%-... כיום כליון טון ימ 6.2

נכתב: "מידי שנה מיוצרת בישראל פסולת בהיקף של  2015של המשרד להגנת הסביבה לשנת התקציב 

מקורות עפ"י  .מהפסולת מוטמנת באדמה והיתרה עוברת למחזור והשבה" 80%-מיליון טון ... כיום כ 6.2

   (.3נספח  )ר' 2015ועד שנת  2005לא השתנו משנת בישראל שיעורי הפסולת המופנית להטמנה  שונים

 חלופות להטמנה -טיפול בפסולת 

מתקני איסוף של מבמרחב הציבורי  ףלהטמנה נאס מופניתשאינה העירונית המוצקה הפסולת חלק ניכר מ

 טקסטיל,  בקבוקי פלסטיק, מיכלי נייר, זכוכית, כגון כלובים לקרטון"זרמי פסולת ייעודיים" למחזור, 

בנוסף נאספת  2012והחל משנת ר באופן וולונטרי החומרים מושלכים למתקנים אלה ע"י הציבו, וכיו"ב

בנוסף נאספים בקבוקי פלסטיק וזכוכית  .המכונים "הזרם הכתום"בפחים כתומים ייעודיים פסולת אריזות 

תלוי בשיתוף הפעולה של  . איסוף החומרכנגד החזר פיקדון בנקודות איסוף מוגדרות כגון רשתות המזון

פועלות בישראל תחנות מעבר ממיינות אשר מחלצות מהפסולת  כן-כמו הציבור.הרשויות המקומיות ושל 

לטיפול  מתקניםחומרים למחזור כגון מתכות, קרטון ופלסטיק. בנוסף, פועלים מספר מצומצם של 

 מפסולת אורגנית קומפוסט וביוגז חץ אקולוגיה" הממוקם באתר חירייה ומייצרבפסולת כגון מתקן "

(, מתקן עטרות הפועל 2017שה )איגוד ערים דן לתברואה, פסולת יבמחלץ חומרים למחזור והשבה ומ

)איגוד ערים דן לתברואה,  2016משנת  הפועל באתר חירייה RDF( ומתקן 2017)גרין נט,  2013משנת 

2017.)   

  בישראל  מרכיבי עלות בשרשרת הטיפול בפסולת 1.3.2

בחון את מרכיבי העלות בשרשרת מנת לבחון משמעויות כלכליות של אופן הטיפול בפסולת יש ל -על

( כל העלויות החלות על הרשות 1מתייחס לארבעה מרכיבי עלות: Kinnaman (2014 )הטיפול בפסולת. 

המקומית )"האחראי לפינוי פסולת"(
7

( העלויות החלות על משקי הבית 2 איסוף ופינוי הפסולת.גין ב 

יות החיצוניות הנגרמות מסילוק הפסולת ( כל העלו3 בהפרדה, אחסון והבאת החומרים למרכזי מחזור.

התועלות החיצוניות ממחזור פסולת העלויות או ( כל 4)הטמנה, שריפה, השלכה בשטחים פתוחים(. 

( , הגדלת מרחקי שינוע, הגדלת צריכת אנרגיה)הקטנת כמות הפסולת לסילוק וחיסכון בחומרי גלם

(Kinnaman, 2014)גזרות מחמישה מרכיבי עלות עיקרייםל הרשות המקומית נע חלות. העלויות ה 

( עלות פינוי 2של כלי אצירה(.  תחזוקהו הצבהרכש, עלות איסוף הפסולת )( 1: (2017)משרד הפנים, 

/מתקן תחנת מעברב( עלות קליטת הפסולת )3שינוע הפסולת לאתר קליטת הפסולת(. ריקון והפסולת )

 4.5 -ההוצאה לרשויות המקומיות נאמדת בכ ( תקורות ניהוליות.5( היטל הטמנה. 4/מטמנה(. טיפול

 .א(2016מתקציב הרשויות המקומיות )ל.מ.ס.,  8%-בשנה, מרכיב המהווה כ₪ מיליארד 

                                                 
7

 יות של איסוף, פינוי וסילוק הפסולת.הרשויות המקומיות מוגדרות בחקיקה כ"אחראי לפינוי פסולת" והן אלה שנושאות בעלו 
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  בישראל בתחום הפסולת  רגולציה 1.3.3

מגמות עולמיות לרגולציה סביבתית הביאו את המשרד להגנת הסביבה להוביל בישראל מדיניות וחקיקה 

והיווה מפגע  פעל באופן פיראטיהגדול נות במדינת ישראל שחלקן במטרה לצמצם את מספר המטמ

לצמצם באופן משמעותי את כמויות הפסולת המופנית להטמנה והעלאת שיעורי ובמטרה , סביבתי ומטרד

; 2000אפיק, ; 2001אילון וקן,  ;2005אילון ואח',  ;1994אילון ואח', ; 1999אבנימלך, המחזור )

הסקירה שלהלן מציגה את התהוותה . EMC, 1996); 2004; סברלדוב, 1997גורן, ; 2005אקוסטאר 

והתגבשותה של מדיניות הטיפול בפסולת עירונית מוצקה במדינת ישראל ואת השינויים הרגולטורים 

1996שנגזרו ממדיניות זו בין השנים 
8
 .2015עד  

 בישראל התהוותה והתגבשותה של מדיניות הטיפול בפסולת עירונית מוצקה 1.3.3.1

, התקיים בסטוקהולם 'קיימא-פיתוח בר'ינוס העולמי הראשון שהתמקד במשבר הסביבתי ובצורך בהכ

(. לקראת הוועידה הוצג Handl,2012 "ועידת האו"ם על סביבה אנושית" )תחת השם  1972בשנת 

"דו"ח רומא" שהציג תפיסה של טיפול בפסולת באמצעות מחזור, אשר בבסיסה עומדת התפיסה שכמות 

ם הטבעיים בעולם מוגבלת והמשאבים בסופו של דבר ייגמרו, כאשר התפיסה היא להשתמש המשאבי

בנייר משומש, קרטון, זכוכית, פלסטיק וכו' כחומרי גלם במקום חומרי גלם טבעיים )בתוליים( ובכך 

השירות לשמירת איכות  1973במרץ בישראל  בעקבות הכינוס הוקם .לחסוך שימוש במשאבים טבעיים

למשרד הפנים מתוך הבנה שהרשויות  תוך זמן קצרהועבר ו תחת משרד ראש הממשלההסביבה 

ומאחר ובאותה תקופה משרד הפנים שלט  הסביבשמירה על הבתחום ה מפתחהמקומיות הן שחקן 

 יםמטרדאחד ה. (7.7.16)מרינוב, ראיון אישי,  , במנהל התכנון ובכ"אהמקומיות הרשויות בתקציבי

כאתר הטמנה ולכל  חירייה פעל ראת היו מזבלות בלתי מוסדרות, 70-לת שנות הבתחי יםקשה יםסביבתיה

יישוב הייתה מזבלה, ללא אטימה וללא טיפול בתשטיפים, לא בוצעו בדיקות האם כמעט לכל רשות ו

)מורגנשטרן,  האתר מזהם מקורות מים, לא נבדקה השפעה על אקוויפרים או כל השפעה סביבתית אחרת

)תכנית מתאר ארצית לטיפול בפסולת(  16לעבוד על תמ"א החלו  1976בשנת . (4.7.16ראיון אישי, 

. להגדיר תכנית 2. לאמוד את כמויות הפסולת המיוצרת בישראל; 1שמטרותיה היו בשלב ראשון: 

בשנת (. 4.7.16, ראיון אישי, )מורגנשטרןכמויות הפסולת שמופנית להטמנה אתרי ההטמנה ולצמצום 

אשר נועד בעיקר להסדרת נושא "השלכת פסולת  1984-ירת הניקיון התשמ"דעבר חוק שמ 1984

ולכלוך ברשות הרבים" ו"סילוק פסולת וגרוטאות רכב". במסגרת החוק הוקמה "קרן לשמירת הניקיון" 

שבין מטרותיה הוגדרה מטרה של מחזור פסולת וכי כספי הקרן "יבואו מהיטל על הטמנת פסולת... 

הפך השירות לשמירת איכות הסביבה למשרד ממשלתי  1988בשנת ותרומות". קנסות, תקציב מדינה 

בשם המשרד לאיכות הסביבה. ד"ר אורי מרינוב מונה למנכ"ל הראשון של המשרד לאיכות הסביבה וכבר 

(. 11.7.16, ראיון אישי, באותה שנה הקים את האגף לפסולת מוצקה שעל ניהולו הופקד יצחק גיל )גיל

לסילוק אשפה  16אתר ההטמנה "דודאים" בדרום הארץ עפ"י עקרונות תמ"א  נפתח 1988בשנת 

                                                 
8

 השנה בה החלו לבוא לידי ביטוי השפעות והשלכות הרגולציה בתחום הפסולת העירונית המוצקה בישראל. 
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הוקם ארגון אדם טבע ודין, עמותה הפועלת בתחומי מחקר מדעי,  1990בשנת  .1989שאושרה בשנת 

השתתפות בדיונים של ועדות ו כולל ניסוח הצעות חוקייעוץ משפטי וייצוג הציבור בנושאים סביבתיים, 

ארגון "חיים וסביבה" . באותה שנה (2016)אדם, טבע ודין, ם הטיפול בפסולת , בפרט בתחוהכנסת

 לא ממשלתייםהארגונים צמיחת ה(. 2016החל לפעול מול הכנסת )חיים וסביבה,  1975-שנוסד ב

בכלל ובתחום הפסולת  הסביבתיים בישראל האיצו את תהליכי יצירת המדיניות והרגולציה הסביבתית

המטיל  1993-עבר החוק לאיסוף ופינוי פסולת למחזור התשנ"ג 1993בשנת  .(Laskier, 2000) בפרט

חובה על הרשויות המקומיות להקצות מקום למרכזי מחזור ומיכלים ייעודיים לאיסוף פסולת למחזור 

ומסמיך את המשרד לאיכות הסביבה לקבוע בתקנות יעדי מחזור והנחיות אחרות בתחום המחזור בישראל. 

אתרי פסולת בלתי מוסדרים. בשנה  400בדבר סגירת  1349תקבלה החלטת ממשלה ה 6.6.93יום ב

 400הוחלט על אסדרה של הטיפול בפסולת, סגירת  2468 -ו 2565שלאחר מכן, בהחלטות ממשלה 

הכירה הממשלה בגידול עלויות הפינוי  1.6.94בהחלטת ממשלה מיום  אתרים בלתי מוסדרים ושיקומם.

ן החלטותיה שהביאו לצמצום מספר האתרים והחליטה לפצותן בגין כך. בהחלטה לרשויות המקומיות בגי

נכתב כי הפיצוי ייקבע ע"י משרדי הממשלה ו"הממשלה תממן את תוספת העלות לרשויות". הפיצוי נקבע 

מהעלות הנורמטיבית  58.5%עפ"י "עלות נורמטיבית" ובנוסחת הפיצוי נקבע כי הרשויות יקבלו 

ית נועדה לתמרץ את הרשויות מהעלות הנורמטיב 58.5%ד. השתתפות בשיעור שהתווספה להן בלב

תכנית להרחבת אתר  876אושרה במסגרת החלטת ממשלה  1996בשנת  (.Nissim et al, 2005) למחזר

  .16ההטמנה "דודאים" עפ"י תמ"א 

( 4ח נספ)פירוט ב 1998עד  1993שהתקבלו בין השנים ממשלה החלטות סדרת בהמשך ל - לסיכום

כאתר  1952-1998ביניהם אתר חירייה שפעל בין השנים נסגרו מאות אתרי הטמנה בלתי מוסדרים, 

( Ayalon O. et al, 2006) כתחנת מעבר 1998שנת מומשמש  ההטמנה הגדול ביותר במדינת ישראל

 . (Nissim et al, 2005)הושארו בשימוש מספר מצומצם של אתרים מוסדרים להטמנה סניטרית ו

 2005 - 1996יפול בפסולת עירונית מוצקה בישראל בשנים הט 1.3.3.2

, הטיפול 46מס' )אשר התייחסה לדו"ח מבקר המדינה  12נקבע במסגרת החלטה תמ/ 1996בשנת 

הפנים, התעשייה ממשלה שונים )הכולל נציגים ממשרדי  בפסולת מוצקה(, כי יוקם צוות בין משרדי

ונציגי רשות הנמלים, מינהל  (, החקלאות, ראש הממשלהוהמסחר, התחבורה, האנרגיה והתשתית, האוצר

שידון במכלול הנושאים הקשורים לטיפול בפסולת לרבות, צמצום  המקומימקרקע ישראל והשלטון 

, 1879, 876שלה בהמשך להחלטות ממ 1998בשנת  במקור, שימוש חוזר, מיחזור, שריפה והטמנה.

יה שפעל כאתר ההטמנה הגדול ביותר במדינת ישראל אתר חירי (,4בנספח )פירוט  4165, 2155, 2406

, נסגר להטמנה ומשמש מאז כתחנת מעבר. לאחר מכן נשארו בשימוש מספר 1952-1998בין השנים 

. באותה ;Ayalon et al, 2006 (Nissim et al, 2005)מצומצם של אתרים מוסדרים להטמנה סניטרית 

הפסולת לסילוק של הרשויות המקומיות תופחת עד שנה קבע המשרד להגנת הסביבה בתקנות כי כמות 

      (.2014מבקר המדינה, , 1998תקנות איסוף ופינוי פסולת התשנ"ח לפחות ) 25%-ב 2007שנת 
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להטלת גביית דמי פיקדון על בקבוקים  1999-חוקק חוק הפיקדון על מיכלי משקה התשנ"ט 1999בשנת 

נוסף  2000בשנת לתמרץ את העברת הבקבוקים למחזור. מנת -פי עיקרון "אחריות יצרן מורחבת" על-על

א' שכותרתו "היטל הטמנה על פסולת מוצקה" אולם השר  11סעיף  1984-לחוק שמירת הניקיון התשמ"ד

של  11נקבע בהחלטת ממשלה חמ/ 2001בשנת לאיכות הסביבה דאז לא הפעיל סמכותו לפי סעיף זה. 

ים בנושא שריפת פסולת במפעלי פל"א, מתן סיוע להקמת ועדת השרים לאיכות הסביבה וחומרים מסוכנ

מתקן חלוץ בחיפה וסיוע כספי למימון עלויות התפעול בהתאם להפרש העלויות בין חלופות הטיפול 

מישיבת ועדת  356)פרוטוקול  בכנסת בנוגע לאי ביצוע חוק הפיקדון דיון םבפסולת. באותה שנה התקיי

  2001-, תוקנו תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס"א(2001אי ביצוע חוק הפיקדון,  -הכלכלה

התקבל  2002בשנת  .הפיקדון לקרן השמירה על הניקיון ובאוקטובר אותה שנה החלה גבייה מכוח חוק

בכנסת חוק ייצוג ארגוני סביבה בוועדות ממלכתיות, שקבע לראשונה מינוי נציגים של ארגוני הסביבה 

הוקמה תחת ארגון חיים וסביבה  2003בשנת  ניה ולוועדות רשמיות נוספות.לוועדות המחוזיות לתכנון וב

צדק סביבתי -ארגוני סביבה וחברה במטרה לחקור תופעות של אי 30-"הועדה לצדק סביבתי", שאיגדה כ

, בכלל זה בעניין מיקום מתקנים ציבוריים בלתי רצויים בישראל ולהציע הצעות מעשיות לפתרונן

קיבלה הכנסת תיקון לפקודת העיריות  2005. בשנת (2007צבי, -)רוזן רי פסולת)מצב"רים( כגון את

שחייב כל רשות מקומית להקים ועדה לאיכות סביבה בתחומה "שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים 

בהתאם לחוק, …". קיימא של הסביבה-הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני

ים שני נציגים של ארגוני סביבה מקומיים ומשקיף מטעם ארגוני הסביבה הארציים. בעקבות בוועדה חבר

הוקמו ו התיקון לחוק החל תהליך מואץ של הקמת ועדות איכות סביבה ברשויות המקומיות בכל הארץ

מחזור של פסולת טיפול והמעל מאה ועדות כאלה. תהליכים אלו האיצו בהמשך תהליכי חקיקה בתחום ה

פורסמה תכנית אב לטיפול בפסולת מוצקה בישראל  שהמליצה על הטלת היטל  2005בשנת עוד ית. בית

 ועל הקמת מתקנים מתקדמים לטיפול בפסולת באמצעות כספי היטל ההטמנה הטמנה לצורך עידוד המחזור

 (.2005)סברדלוב ואח', 

ם ומספר אתרי ההטמנה בלתי מוסדרי הטמנה אתרי 400 -כ בתקופה זו נסגרו – 1996-2005סיכום 

ירידה , נוע גדוליםבעיקר עקב מרחקי שי, הדבר הביא לייקור עלות השירות הצטמצם באופן משמעותי

וייקור עלות ההטמנה )ההיצע קטן ואילו הביקוש גדל עם הזמן עקב הגידול באוכלוסייה  בתפוקות עבודה

ת הפסולת העירונית המוצקה לתחנות הפנו הרשויות המקומיות אועלייה ברמת החיים(. במהלך תקופה זו 

לאיסוף יישמו בתחומן הסדרי הפרדה של זרמים ייעודיים מעבר בהן חולצו חומרים למחזור ובמקביל 

אשר נאספו ממרכזי איסוף באזורים  קרטון, בקבוקי פלסטיק, זכוכית וטקסטילחומרים למחזור כגון נייר, 

(. על פי נתוני ל.מ.ס. בתקופה זו עלו 3.7.17 איון אישי,ר ניסים,) שונות הופנו לחברות מחזורו ציבוריים

 . (Nissim et al, 2005)כך גם על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה ו, 20% -לכ 3%-שיעורי המחזור מ
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  2015 - 2006הטיפול בפסולת עירונית מוצקה בישראל בשנים  1.3.3.3

 2007אשר נכנס לתוקפו בשנת , 1984 -לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד  9תיקון מס' הוצע  2006בשנת 

במסגרתו הוטל היטל הטמנה שנועד לעודד שיטות טיפול בפסולת שיפחיתו את הפסולת המופנית ו

לטון ₪  10בסך של  2007שיעור היטל הטמנה לפסולת מעורבת או יבשה בשנת להטמנה. בחוק נקבע 

בתוספת הצמדות ומע"מ₪  10ועליה של 
9

)בתוספת הצמדות ומע"מ( לטון ₪  50כל שנה עד לסך של  

. עפ"י דברי ההסבר לחוק, ככל שההטמנה תתייקר הדבר יהווה תמריץ רב יותר לרשויות 2011בשנת 

המקומיות המשלמות את ההיטל למחזר וכך תיקטן כמות הפסולת המופנית להטמנה. עפ"י הגדרות החוק, 

הטמנת פסולת שפגיעתם בסביבה כספי היטל ההטמנה ישמשו לפיתוח, להקמה ולייעול אמצעים חלופיים ל

החל המשרד להגנת הסביבה לקדם  2008בשנת  פחותה מזו של ההטמנה ולעידוד השימוש בהם.

חוק להסדרת ו אסטרטגיה של הפרדת פסולת במקור באמצעות קידום חוק להסדרת טיפול באריזות

ביולוגית החל המשרד פריקה  תהטיפול בפסולת פריקה ביולוגית. טרם החלת חוק להסדרת הטיפול בפסול

 ברשויות המקומיות פסולת ביתית במקור לזרמים "יבש/רטוב" תהפרדשל פרויקט להגנת הסביבה לקדם 

פורסם על ידי המשרד להגנת הסביבה קול קורא  2010בשנת  (.4.7.16, ראיון אישי, )מורגנשטרן

למתן חבילת סיוע  לרשויות המקומיות להפרדת פסולת ביתית במקור לזרמים "יבש/רטוב" בתמורה

מיליון  350 2011(. לפרויקט הוקצו בשנת 30/2010ייחודית מטעם המשרד להגנת הסביבה )קול קורא 

מכספי הקרן לשמירת הניקיון. תנאי מרכזי לקבלת הסיוע היה מעבר להפרדה במקור של הפסולת ₪ 

יות, הקרויות הביתית בלוח זמנים קצר שלא יעלה על שלוש שנים. שלושים ואחת רשויות מקומ

חוק העבר  2011בשנת עוד . (Lavee & Nardiya, 2013) "הרשויות המקדימות" נענו לקול הקורא

אריזות, יישום החוק חייב את הרשויות המקומיות להיערך לקביעת הסדרים לפינוי להסדרת הטיפול ב

ידי המשרד -על בענקפסולת אריזות מתחומן כולל חתימת הסכמים עם תאגיד מחזור האריזות ת.מ.י.ר. ש

במדינת . במועד החלת החוק פעל ידי התעשיינים-ליישום החוק על כתאגיד מחזור מוכר להגנת הסביבה

כתום"( הזרם המופרד במקור )"אחד בלבד לקליטה של פסולת אריזות מזרם ייעודי מורשה אתר ישראל 

 בלבדשני אתרים פעלו  2015עד סוף שנת  ,אתר נוסף בראשון לציוןהחל לפעול  2014שנת ב)בעפולה 

לתעריף העולה ואילך  2012עודכנו תעריפי היטל ההטמנה לשנים  2011בשנת בנוסף,  .(מדינת ישראלב

פורסמו על  2012בשנת (. 2011-התשע"א )צו שמירת הניקיון,לטון בתוספת הצמדות ומע"מ ₪  50על 

להקמת מתקנים לטיפול בפסולת קולות קוראים נוספים, שניים מהם  חמישהידי המשרד להגנת הסביבה 

למתן מענקים לרשויות  שלושהו (33/2012, 1964/2012)קולות קוראים  אורגנית מופרדת במקור

בשנת  .(34/2012, 2750 ,2749 יםקורא ותקול) שיצטרפו לתהליך של הפרדת פסולת אורגנית במקור

ות ודה כלכלית לבחינת יעילבמשרד להגנת הסביבה עב הבוצעה על ידי אשכול כלכלה וטכנולוגי 2013

מנת -עלעל פי ממצאי הבחינה, ביצוע הליך של הפרדת פסולת במקור  ההפרדה במקור לזרמים יבש/רטוב.

תהיה כדאית כלכלית להגדיל שיעורי מחזור ולצמצם את כמות הפסולת להטמנה ולחסוך ע"י כך בקרקע, 

, עבודה כלכלית זו לא (2016 ,דינהמבקר המ₪ )מיליון  6.8רק אם שוויו של דונם קרקע עולה על 
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על פי פורסמה על ידי המשרד להגנת הסביבה ולא הייתה זמינה לצורך בחינה במסגרת מחקר זה. 

בתקופה זו לא חל כל שינוי בשיעור הפסולת  OECD -פרסומים של המשרד להגנת הסביבה, ל.מ.ס. ו

הוגשה על  2015בשנת ש אוקטובר בחוד. 80%העירונית המוצקה שהופנתה להטמנה, שיעור העומד על 

 ומרכז המועצות האזוריות עתירה לבג"צ כנגד היטל ההטמנה 15-ידי המרכז לשלטון מקומי, פורום ה

 דורשת ביטול היטל ההטמנה ותוקפת בחריפות את מדיניות המשרד להגנת הסביבה בתחום המחזורה

אבי גבאי בהצהרה דאז יבה . בסמוך ולאחר הגשת העתירה יצא השר להגנת הסב(7161/15)בג"ץ 

לתקשורת שמדיניות המחזור של המשרד להגנת הסביבה נכשלה וכי יש לבטל את פרויקט ההפרדה 

 (.2015במקור )המשרד להגנת הסביבה, 

בתקופה זו נשאו הרשויות המקומיות בתשלום היטל הטמנה בגין כל טון פסולת  – 2006-2015סיכום 

בית הרשויות המקומיות הפעילו הסדרי הפרדה במקור של פסולת עירונית מוצקה שפונתה מתחומן ומר

ביתית בתחומן )יבש/רטוב ו/או פסולת אריזות(. על פי פרסומי המשרד להגנת הסביבה וגופים אחרים 

במהלך תקופה זו עמד שיעור הפסולת העירונית המוצקה בישראל , ג(2016) ול.מ.ס. OECDכגון 

 . 80%שהופנתה להטמנה על 

 :2015 - 1996בין השנים  ני עשורים של הטיפול בפסולת עירונית מוצקה בישראלש סיכום

קידם המשרד להגנת הסביבה מדיניות לצמצום מספר אתרי ההטמנה וצמצום  2015-1996השנים  יןב

העלאת שיעורי המחזור. שתי השיטות באמצעות העירונית המוצקה המופנית להטמנה כמות הפסולת 

 מנת לקדם מטרה זו:-שרד להגנת הסביבה לנקוט עלהעיקריות בהן בחר המ

I.  :ייקור עלות ההטמנה באמצעות 

o  אתרי הטמנה.מאות צמצום משמעותי של היצע האתרים באמצעות סגירת 

o .הטלת היטל הטמנה 

II.  :קידום ההפרדה של פסולת במקור ברשויות המקומיות באמצעות 

o .חקיקה ותקנות 

o .מתן תמריצים ועידוד הרשויות המקומיות 

התפתחות כרונולוגית של , 4נספח ב חלטות ממשלה בתחום שמירה על הניקיון וטיפול בפסולת מובאותה

 . 5נספח החקיקה הסביבתית בישראל מובאת ב

והצעדים בישראל האירועים המרכזיים בהתפתחות הטיפול בפסולת עירונית מוצקה מובאים  2באיור 

 . המופנית להטמנהת המוצקה העירונישנקט המשרד להגנת הסביבה לצמצום הפסולת 
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 : אירועים מרכזיים בהתפתחות הטיפול בפסולת עירונית מוצקה בישראל.2איור 

 

באופן הוחלו ממדיניות זו,  שנגזרהוהרגולציה  מדיניות המשרד להגנת הסביבה מהסקירה לעיל עולה כי

ללא כל קשר או התחשבות במאפיינים לוקליים כגון  על כלל הרשויות המקומיות במדינת ישראל,רוחבי 

וכיו"ב. בהקשר  ליטת פסולתאתרי קשל זמינות פריסה ו מבנה גיאוגרפי, אופי הבנייה, מצב סוציואקונומי,

תחום המחזור מיפה את יחסי ב( 2014על ידי פלדמן ואח' )מחקר שנעשה לאחרונה זה יש לציין כי 

הקשרים מוסדיים, מוטיבציות ותמריצים לבין המכשיר המשפטי שבו הגומלין שבין נתונים דמוגרפיים, 

משתמש הרגולטור. אחת ממסקנותיו המרכזיות של מחקר זה היא כי על הרגולטור לזנוח את הרעיון של 

ולאמץ ”( one size fits all)“עיצוב המדיניות והמכשירים המשפטיים על פי מודל המידה האחידה 

יפרנציאלית", המתכתב עם מאפיינים פסיכולוגיים ונסיבתיים שונים תחתיו מודל של "רגולציה ד

ם מודל והמאפיינים את הסביבה שבה הוא מופעל, אשר על כן, לרשויות המקומיות יתרון מובנה בייש

דיפרנציאלי נוכח היכרותן הקרובה עם האוכלוסייה המקומית ונוכח יכולתן לפעול ברמת הפרט )פלדמן 

  (.2014ואח', 
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 לטיפול בפסולת עירונית מוצקה טיבה האירופיתהדירק 1.4

מדיניות המשרד להגנת הסביבה והרגולציה הנגזרת ממנה בתחום הפסולת מתבססת במידה רבה על 

קווי דמיון רבים בין הדירקטיבה האירופית  , על כן ישנם(2012עקרונות הדירקטיבה האירופית )אשור, 

יניות אותה מוביל המשרד להגנת הסביבה מתחילת לרגולציה בישראל, כמו גם לתפיסה שבבסיס המד

חתמה ישראל על תכנית פעולה עם האיחוד האירופי, במסגרת מדיניות  2004בחודש דצמבר . 80-שנות ה

השכנות האירופית
10

מטרת התכנית הינה הקמת שותפות שתוביל ב(. 2017)המשרד להגנת הסביבה,  

לשני הצדדים מבחינה כלכלית, חברתית, אזרחית, ועיל ות ליחסים פוליטיים קרובים, סחר והשקעות

, ומספקת תמיכה למדיניות 2007פועלת מאז ינואר  ENP-טכנולוגית ותרבותית. הזרוע התפעולית של ה

סעיף אחד מבין סעיפי תכנית הפעולה, מוקדש לאיכות הסביבה. הוא מתייחס לממשל . השכנות האירופית

סביבתית, להגנה על בריאות האדם ולקידום שימוש מושכל  סביבתי ראוי, לפעולות למניעת הידרדרות

במשאבים טבעיים. הסעיף הסביבתי של התכנית מתייחס, בין היתר, ל: העברת מידע לציבור, פסולת, 

איכות אוויר, שימוש במים, מגוון ביולוגי, יישום פרוטוקול קיוטו ואמנת ברצלונה, יחסים עם מדינות הים 

מובאת בטבלה רשימת הדירקטיבות  6נספח . ב(EU, 2018) ם ים לא ממשלתייהתיכון ויחסים עם ארגונ

עולה כי  5נספח לטבלת החקיקה בישראל ב 6בנספח לטיפול בפסולת באירופה. מהשוואה בין הטבלה ש

קיימים קווים מקבילים בין הדירקטיבות באירופה לחקיקה בישראל לרבות בנושא ההטמנה של פסולת 

, פיקדון על בקבוקי באמצעות העלאת שיעורי המחזור ולת המופנית להטמנהוהמטרה לצמצם את הפס

שתייה, הגדרות היררכיית הטיפול בפסולת, עקרונות אחריות יצרן מורחבת לטיפול באריזות ופסולת 

  אריזות ולטיפול בפסולת אלקטרונית, טיפול בשקיות נשיאה וכדו'.

ה מקיפה של נתונים סטטיסטיים של פסולת ( בוצעה סקיר2017) Eunomiaידי -במחקר שבוצע על

האמינות של הנתונים ברחבי באיחוד האירופי ונבחנו פערים וחולשות בניהול המידע. עפ"י המחקר 

, בין היתר בעיות משמעותיות לגבי ההשוואה בין מדינות וקיימותהאיחוד האירופי משתנה מאוד, 

קה במדינות השונות, תהליכי איסוף נתונים בעייתיות הנובעת מהגדרות שונות לפסולת עירונית מוצ

הן ממדידה לקויה לקויים שגורמים לשגיאות משמעותיות בנתונים המוצגים ודיווחים לא אחידים הנובעים 

בפרט, הנתונים  .ממדידה בנקודות שונות לאורך שרשרת הטיפול משלב האיסוף ועד שלב המחזורוהן 

 מנת אינם וודאיים והליכי הדיווח ברובם אינם תקיניםבדבר שיעור הפסולת הפריקה הביולוגית המוט

(Eunomia, 2017 .)כך עוד על פי הדו"ח, ההתחייבות המשפטית מותירה מרחב גדול מידי לתמרון ,

למשל, ההגדרה של פסולת עירונית מוצקה מאפשרת לכלול או שלא לכלול מגוון רחב של פסולות, 

המחזור פתוח לפרשנות, הגדרת היעדים של דירקטיבת  המושג "אובדנים משמעותיים" בחישוב שיעורי

ההטמנה מאפשרת פרשנות לגבי טיבה של פסולת פריקה ביולוגית )למשל, חלק מהמדינות כוללות 

קיימות גישות שונות לקבוע האם התפוקות מהטיפול הביולוגי  ובנוסף טקסטיל תחת הגדרה זו וחלק לא(

יתן להחשיב טיפול זה כ"מחזור" עפ"י דירקטיבת ההיררכיה כך שנ נחשבות כמספקות 'שיפור אקולוגי',
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קיימת אי וודאות לגבי שיעורי האיסוף והמחזור  , צוין בדו"ח כיכן-. כמוEC/2008/98לטיפול בפסולת 

 2014לשנת מוצגים שיעורי מחזור משוערים  1בטבלה . (Eunomia, 2017)של פסולת אלקטרונית 

WStatR -ה הגדרתי "עפ, מגזר שירותים ותעשייה, משקי בית י הסקטורים"עפבהתפלגות 
11

לפסולת  

 עירונית מוצקה.

 

 2014לשנת  WStatRשיעורי מחזור משוערים עפ"י שימוש בשיטת : 1טבלה 

 

 סה"כ תעשייה שירותים משקי בית 

 300,510 18,580 80,410 201,520 סה"כ )אלפי טון(

 135,730 14,430 51,130 70,170 ן(חומרים למחזור )אלפי טו

 164,780 4,150 29,280 131,350 פסולת מעורבת )אלפי טון(

 45% 78% 64% 35% )%( שיעור מחזור

 .Eunomia, 2017 מקור:

 - שמקורה במשקי ביתהעירונית המוצקה ניתן לראות בטבלה לעיל כי שיעור המחזור של הפסולת  

  .  בהתאמה 78% -ו 64%, זור במגזר השירותים ובתעשייהנמוך משמעותית משיעורי המח , 35%

בהתייחס לנתונים לעיל צוין במחקר כי הנתונים עצמם לא יהיו ככל הנראה ניתנים לשימוש ברמה של 

. בהקשר לאריזות ופסולת המדינות החברות לבחינת עמידה ביעדי המחזור ויידרשו התאמות נוספות

ה התייחסות בדו"ח לבעיות נוספות כגון סיכון בהסתמכות על נתוני אריזות, בנוסף לבעיות שצוינו, ישנ

התעשייה והחישובים הסטטיסטיים שהתעשייה מבצעת בעצמה, ניגודי עניינים מול סדרי העדיפויות של 

בין הפתרונות המוצעים בדו"ח, מתן תמריצים לדיווח אמין ומדויק ובחינה ואימות של  התעשייה וכדו'.

  הן ברמת האיחוד והן ברמה הלאומית. הנתונים המדווחים 
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1.5 RIA -  רגולציה השפעות הוהערכה של ניתוח  

רגולציה היא כלי מפתח ליישום אסטרטגיות ותכניות לטיפול בפסולת עירונית מוצקה המצוי בשימוש 

קיימות גישות ושיטות שונות להעריך את בעשורים האחרונים במדינות מפותחות ומתפתחות בעולם. 

הישגים ואת השגת המטרות של המדיניות והרגולציה הנגזרת ממנה. בסקירה מקיפה של מחקרים ה

מחקרים  151( הושוו 2014) Allesch & Brunnerהעוסקים בהערכה של שיטות לניהול פסולת שערכו 

עפ"י מטרות, מתודולוגיות, מערכות נחקרות ותוצאות מבחינה כלכלית, סביבתית וחברתית. מהסקירה 

עוסקים בניתוח מחזור העוסקים בניתוח והערכה של שיטות לניהול פסולת ה כי מרבית המחקרים עול

. המלצות המחקר תועלת ומחקרים השוואתיים-חיים, קבלת החלטות מרובת קריטריונים, ניתוחי עלות

וכוון ניתוח מ ( לבצעii)מערכתית, -לבצע ניתוחים בגישה של "מסה קריטית" בראייה כלל (i: )הינןהנ"ל 

 להציג (iii, )מטרה הלוקח בחשבון את היעדים של ניהול הפסולת ובוחן את התוצאות ביחס ליעדים אלה

שלב הניתוח  (.Allesch & Brunner, 2014)מתודולוגיה שקופה וברורה הניתנת ליישום חוזר 

ת וההערכה הוא שלב קריטי בקבלת החלטות בתחום של ניהול פסולת, לא רק לבחירת טכנולוגיו

במקביל  .((Zurbrügg et al., 2014 לאורך זמן לעיצוב וניהול המערכת כולה מתאימות, אלא

בשנים האחרונות המודעות לצורך בניטור, להתפתחות הרגולציה, וההכרה בהשפעתה הקרדינלית, עלתה 

והאיחוד האירופי אף דורשים ממדינות חברות  OECD -ה וארגונים כגון פיקוח ובקרה על הרגולציה

 ציהרגולההערכת השפעות ו ניתוח. Regulatory Impact Analysis & Assessment (RIA) לבצע

(RIA) שמטרתו  הוא כלי למדידה והערכה של השפעות רגולציה מבחינה חברתית, כלכלית וסביבתית

 ות, יישום, ניטור ושיפור המדיניות והמערכות הרגולטוריהעיקרית לסייע לקובעי המדיניות בהליכי עיצוב

(Kirkpatrick & Parker, 2007; Kirkpatrick et al., 2004) מצוי בשימוש  הז. כלי מפתח

והאיחוד האירופי לשיפור היעילות, השקיפות ומתן דין וחשבון לגבי  OECD -אוניברסלי במדינות ה

ים קריטריונים ברורומבוסס על ייעוץ שיטתי  והוא (Adelle et al, 2014) וריותקבלת החלטות רגולט

ויעילות תועלת -חני עלותוהשפעה של מבניתוחים כלכליים המבוססים בין היתר על  לקביעת מדיניות

 ביניהםארגונים רבים, . (OECD, 2002, Arndt et al, 2015)על מגוון רחב של שחקנים העלות 

יותר פתוח, המביא לרגולציה דמוקרטית ו , הכריזו על כלי זה ככלי שקוףOECD -וה האיחוד האירופי

למרות . (Radaelli & De Francesco, 2007; Commission, 2001) במערכות פוליטיות מורכבות

"מה" ולא ל"איך" יש לבצע סוג כזה -מתייחסת בעיקר ל , הספרותRIAהדרישה ההולכת וגוברת לביצוע 

 תיוכזמרת האחת הסוגיו  ( ;Kirkpatrick et al., 2003; Gharfalkar et al., 2015) והערכהשל ניתוח 

ם, איכותם היא זמינות בכלל ובמערכות לניהול פסולת בפרט הרגולציההשפעות בניתוח והערכה של 

    ;Eunomia, 2017 Laurent et al., 2014a; Laurent et al., 2014b) םם של נתוניואמינות

Wilson et al., 2012;)קום גיאוגרפימימבחינת השונות בהגדרות של מושגים, הן  . סוגיה נוספת היא, 

מה נכלל בפסולת עירונית הגדרות כגון  ,לדוגמא , כךלאורך זמןמבחינה עתית בין מדינות ואזורים והן 

, פסולת בניין, הגדרות לגבי אופן המדידה )הן פסולת ביתית, פסולת יבשה, פסולת אורגניתמוצקה, 
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 יםמקשה על ביצוע של ניתוחדה ובשיטות המדיאחידות בהגדרות  היעדר וכיו"ב. כמותית והן איכותנית(

 .   (Coelho et al., 2017 ; ; Eunomia, 2017 Wilson et al., 2012) בפרט יםהשוואתי בכלל וניתוחים

לבחינת הצטרפותה של מדינת ישראל  OECD -החלו מגעים בין מדינת ישראל לארגון ה 2007בשנת 

שראל לפתוח בתהליך לקביעת כללי במסגרת תהליך הקבלה של ישראל לארגון התחייבה י .לארגון

        OECD -הפכה מדינת ישראל לחברה מלאה בארגון ה 2010. בספטמבר המסגרת לקביעת רגולציה

(OECD, 2017) . התפרסם על ידי ה 2011בשנת- OECD  2009-2010שנערך בין השנים סקר 

ושיפור התהליכים  וכולל המלצות לייעול אינדיקטורים 12הבוחן את הרגולציה בישראל עפ"י 

ה לשינוי כלכלי וועדהעל פי המלצת גם כך . RIA ((OECD, 2011ביצוע  בכלל זההרגולטוריים, 

על הממשלה למסד את פעילות הרגולטורים השונים וליצור ": טרכטנברגפרופ'  חברתי בראשותו של

השונים ולפקח על תורת רגולציה בישראל... לפעול לכתיבת תורת רגולציה, לפעול להנחלתה למשרדים 

 RIAכגון  OECD. בין היתר, מומלץ לאמץ כלי מדיניות הקיימים במדינות יישומה לאורך זמן

(Regulatory Impact Assessment)"  ,לפיכך, הטילה הממשלה,  .(169, עמ' 2011)טרכטנברג

אגף )כיום האגף לתכנון מדיניות במשרד ראש הממשלה על  25.11.2011מיום  7204בהחלטה מספר 

(. 2015; משרד ראש הממשלה, 2013ממשל וחברה( להכין תורת רגולציה )משרד ראש הממשלה, 

וכתיקון  4027, אשר התקבלה בהמשך להחלטת ממשלה 25.8.2013מיום  708בהחלטת ממשלה מס' 

תכנית לטיוב  31.5.14לה, הוטל על מנכ"ל משרד ראש הממשלה להביא לאישור הממשלה עד ליום 

 22.10.2014מיום  2118החלטת ממשלה מס' מצום נטל בירוקרטי של רגולציה קיימת. רגולציה ולצ

 (RIA)קובעת כי יש לפעול להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים, לבצע הערכת השפעות רגולציה חדשה 

וקובעת בנספח להחלטה מיהם הרגולטורים לתכנית השנתית להפחתת הנטל הרגולטורי הקיים לשנת 

פנים, משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, משרד  לביטחון: המשרד , המשרדים הם2015

עד כה יושמה תכנית החקלאות ופיתוח הכפר, משרד הכלכלה, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים. 

את המשרדים ביטחון פנים, ביטחון, הגנת הסביבה,  2016להפחתת הנטל הרגולטורי אשר כללה בשנת 

ה ותעשייה, משפטים, תחבורה ובטיחות בדרכים, תיירות, תקשורת, תרבות חקלאות ופיתוח הכפר, כלכל

. תכנית הפחתת הנטל הרגולטורי של המשרד להגנת הסביבה כללה את התחומים רישוי וספורט והבריאות

. עד כה לא בוצע על (2017)משרד ראש הממשלה,  סביבתי משולב, קרינה בלתי מייננת ופסולת מסוכנת

   בתחום הפסולת העירונית המוצקה. RIAהסביבה ידי המשרד להגנת 

 :OECDבתחומי שיפוט במדינות  RIAמגמות אימוץ מוצגות  3באיור 
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 OECDבתחומי שיפוט במדינות   RIAמגמות אימוץ: 3איור 

 .OECD  ,2012מקור:

עלויות של ה בחשבון כוללת בחינת השפעות והשלכות הרגולציה תוך לקיח RIAבחינה מלאה של 

של השפעות מנת לבצע בחינה והערכה כלכלית -על .(OECD, 2015; OECD, 2011) ותועלות

                    Garber & Phelps, 1997) עלותיעילות הניתוחי או  (CBA)תועלת /ניתוחי עלות לבצע ישהרגולציה 

(Zurbrugg et al, 2014; Schneider et al, 2012; Johannesson, 1995;  אשר בדומה לניתוחי

תוך  (2010)אילון וחוב',  יעילות כלכלית של מדיניות ציבורית ה שלהערכ מאפשרים עלות/תועלת,

ים         יכונוודאות וסהמרכיבי אי , מקום וזמן מסגרותב שונותה אלטרנטיבותההגדרת והערכת 

(OECD, 2006).  

בפרט  ,מנהל עסקים ה שלדיסציפלינה מצויים בליבתלית תפעוו הערכה של יעילות כלכליתניתוח וכלים ל

ארגון העסקי, אשר לו מטרת על של "השבחת ערך  ו שלמודלים "ממוקדי ערך" המוכוונים להשגת מטרת

המבוססים על גישות חדשניות להשבחת ערך ושיפור  זהלהלן סקירה של מודלים מתחום החברה". 

)רונן  F.A.S.T מודל (,2012ניהול ממוקד )רונן ופס, ל מוד: תוך שימוש במשאבים הקיימים ביצועים

; Goldratt et al, 1997; ;Goldratt ,2002 2012)רונן ופס,   TOC- ניהול לפי אילוצים(, 2012ופס, 

(Goldratt & Cox 2016 ,מודל ארנה (Coman, 2008 Coman & Ronen, 2009;            

Coman & Ronen, 2002; וקד ערךניהול ממודל (, מ - VFM  ,(. 2012)רונן ופס 

כלי ניתוח יעיל ונוח לשימוש שאת תוצאותיו ניתן , זהו SWOT מודלכלי נוסף לניתוח אסטרטגי הינו 

; ;Srivastava et al., 2005 Pesonen & Horn, 2013 ;2012 )רונן ופס,להציג ולתקשר באופן חזותי 

Graczyk & Rybaczewska, 2007; Yuan, 2013 .)Mor ( 'ביצעו ניתוח 2015ואח )SWOT  של

פרקטיקות הטיפול בפסולת עירונית מוצקה בעיר צ'אנדיגאר שבהודו ומצאו שגישה זו מסייעת בפיתוח 

תכניות פעולה אסטרטגיות לפיתוח ערים בנות קיימא תוך שילוב הקהילה, הסקטור הפרטי והרשויות 
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אמידה של עלויות , (Pires et al, 2011)  כותניתוח מערנוספות למדידה והערכה הן  שיטות המקומיות.

ס")כגון נתוני מפל בארץ חיצוניות בהתבסס על נתונים קיימים
12

ואמידה של  (EPA, 2000)ובעולם ( 

כגון שיטת המחירים בשיטות  BT (Benefit Transfer) עקיף באמצעותבאופן  עלויות חיצוניות

     (.Eshet et al, 2006) Eshet et al, 2005; ; Eshet et al, 2007 ההדוניים

 סקירת הספרות סיכום 1.6

 השפעה ישירהולרגולציה בתחום זה  שוק מורכב ועתיר הוןהוא שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל 

חלו  מאמצע שנות התשעים של המאה הקודמתעל הרשויות המקומיות וכלל הציבור בישראל.  ונרחבת

על ובכללותו שוק העל יים מהותיים ובעלי השפעה קרדינלית תחום זה שהביאו לשינורגולציה ב שינויי

עד כה לא בוצעה בחינה של שינויים אלה מסקירת הספרות עולה כי . פרטהרשויות המקומיות והציבור ב

ובה ו/או לתוצאה הרצויה והטעל ידי הרגולטור  שהוגדרו היעדיםו ותהמטרלהשגת  הביאוהשינויים  אםהו

בין להטמנה  שהופנתהכי לא חל כל שינוי בשיעור הפסולת העירונית המוצקה  מהסקירהעוד עולה ביותר. 

חרף יישומם של מגוון כלים רגולטוריים כגון וזאת , 80%, שיעור העומד על 2015עד  2005השנים 

אריזות, יישום פסולת הטלת היטל הטמנה, הטלת אחריות יצרן מורחבת במסגרת החוק להסדרת הטיפול ב

עד כה לא פורסמו עבודות  ת פסולת במקור ל"יבש/רטוב" ברשויות המקומיות ועוד.הסדרים של הפרד

   מוצקה בישראל. העירונית הפסולת השוק השפעות והשלכות הרגולציה על הבוחנות את 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 מרשם פליטות לסביבה. - מפל"ס 
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 תיאור המחקר 2

ת לטיפול בפסולת עירוני רגולציההתפתחות ה אשר כללה סקירה של ת ספרותהוצגה סקיר פרק הקודםב

 ידי הרגולטור הינה-שהוגדרה עלהמטרה  א.: . מהסקירה עולהואבני הדרך ביישומה מוצקה בישראל

האמצעי אותו הגדיר הרגולטור להשגת המטרה היא שיטת המחזור.  ב.צמצום הפסולת המופנית להטמנה. 

ה והפרדה השיטות בהן נקט הרגולטור להגדלת שיעורי המחזור וצמצום ההטמנה הן ייקור עלות ההטמנ ג.

          בין השניםבפרט , היעדים שהוגדרוהמטרות ואת  הלא השיג רגולציהה ד.במקור. של פסולת 

. מדידה והערכה לא כללה מנגנוני רגולציהה .ה. 80%עמד על ושיעור ההטמנה לא השתנה  2005-2015

לא  .ז. הרגולציה היישום של והשלכות םיישוהאבני דרך לבחינה של תוצאות לא הגדירה  רגולציהה .ו

לא בוצע ניתוח סיסטמתי של  .חבוצעה בחינה כלכלית של עלות יישום המדיניות אל מול התועלות. 

  חלופות.ביחס ללא בוצעה בחינת יעילות העלות  .טהשוק. 

ובוחן את השפעות והשלכות נת ישראל ומנתח את שוק הפסולת העירונית המוצקה במדיבוחן מחקר ה

שיאפשרו את השגת המטרה שהגדיר חלופות ה הן ביחס לתוצאות שהושגו והן ביחס לזהרגולציה על שוק 

מאחר שלא נמצאו בספרות כלים מתודולוגיים לביצוע  .הרגולטור, צמצום הפסולת המופנית להטמנה

RIA  של שוק פסולת עירונית מוצקה, פותח במסגרת המחקר מודל חדשני וייחודי לביצועRIA  של שוק

 מוצקה. פסולת עירונית

 מטרת המחקר 2.1

של שוק הפסולת  RIA ((Regulatory Impact Analysis & Assessmentביצוע  מטרת המחקר

, בחינה וניתוח שלא בוצעו עד כה בארץ וכפי שעולה מסקירת הספרות גם לא העירונית המוצקה בישראל

פות ליישום רגולציה הרגולציה הן מבחינה רטרוספקטיבית והן חלוהמטרה היא לבחון ולנתח את בעולם. 

האם הרגולציה בתחום  בתקופה הנחקרת,המשרד להגנת הסביבה  יישםש רגולציהתוצאות העתידית: מהן 

המשמעויות הכלכליות של יישום המדיניות, מה העלות הכלכלית ששולמה מהן זה הייתה אפקטיבית, 

ת ליישמה ומהי יעילות מנ-לצורך השגת היעדים והמטרות שהוגדרו, אילו השקעות כספיות בוצעו על

אל מול חלופות אחרות המיושמות בארץ ובעולם, תוך בחינת  השיטות שנקט הרגולטורהעלות של 

 היתכנות התאמת פתרונות אלה למדינת ישראל וניתוח השפעתן של חלופות אלה על קידום פתרונות

 . קעבקרה תבאמצעות הטמנסילוקה כחלופה ללטיפול בפסולת עירונית מוצקה  עתידיים

 המחקר לךמה 2.2

 שלבים: 3-בבוצע  RIA -ה. פותח מודל ייחודי RIA -ביצוע הלצורך 

 ניתוח השוק לקבלת תמונת מצב עכשווית. .א

 .1996-2015ניתוח רטרוספקטיבי של הרגולציה שיושמה בין השנים  .ב

 ניתוח יעילות העלות לבחינת חלופות ליישום רגולציה עתידית.  .ג
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 הלך המחקר:מובא תיאור סכמתי של מ 4באיור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : תיאור סכמתי של מהלך המחקר4איור 
 

 

 

 

 

 : עבודההראשי הפרקים של בקצרה  אחריולו עבודההמבנה של  סכמתיתיאור מובא  5באיור 

 
 

 מבנה העבודה: תיאור סכמתי של 5איור 

 פ. ע. מ. בישראל-של שוק ה RIAאיסוף נתונים ומידע לצורך ביצוע 

 ניתוח השוק לקבלת תמונת מצב עכשווית
SWOT, ARENAעץ ליבה, עץ הווה , 

 1996-2015ניתוח רטרוספקטיבי של הרגולציה שיושמה בשנים 

 תוח יעילות העלות לבחינת חלופות ליישום רגולציה עתידיתני

 סיכום ומסקנות

זיהוי ואיתור אנשי מפתח לצורך ביצוע 
 ראיונות אישיים וסקר מומחים

-של שוק ה RIAפיתוח מודל לביצוע 
 פ.ע.מ. בישראל 

 ביצוע ראיונות אישיים וסקר מומחים

בניית "מפת דרכים" של התפתחות 
 פ.ע.מ. בישראל  -ל בהרגולציה לטיפו

 מיון, סיווג, עיבוד וניתוח הנתונים והמידע

 איסוף 

 פיתוח

 ניתוח

 מסקנות

 עיבוד 

 מקרא 
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 המחקר  שיטות 2.3

 של שוק פסולת עירונית מוצקה RIA לביצוע מודלפיתוח  2.3.1

 ייחודיים שפותחו במסגרת המחקר כלים מתודולוגייםתכנית ו מודל הכולל מוצג 3פרק ב

הן הן לניתוח השוק לקבלת תמונת מצב נוכחית, של שוק פסולת עירונית מוצקה,  RIAלביצוע 

וח והערכה והן לנית (back-cast)מדיניות שיושמה השל רטרוספקטיביים לניתוח והערכה 

מבוססת על  RIA-. תכנית ה(fore-cast)לצורך קבלת החלטות בדבר יישום מדיניות עתידית 

( ומורכבת משילוב של 2012ממוקד )רונן ופס, הניהול המתחום ניהוליות אסטרטגיות גישות ו

F.A.S.Tארבעה מודלים: מודל 
 13

TOCניהול לפי אילוצים מודל של , 
14

ניהול מודל של , 

VFMממוקד ערך 
15

                   ; ;2012Coman & Ronen, 2008מיקוד )רונן ופס,  ודלומ 

 Ronen & Pass, 2008 Ronen, 2005;)תכנית ה .- RIA  כלים  כוללתשפותחה

, מתודולוגיים ספציפיים לניתוח והערכה של השפעות רגולציה על שוק פסולת עירונית מוצקה

ממקורות שונים, מהספרות, גובשו וסווגו , מופואשר שונים קריטריונים ומדדים בכלל זה 

. מניסיון שנצבר לאורך שנים בארץ ובעולם ומסקר מומחים בתחום שנערך במסגרת המחקר

נועד לגבש מסקנות לגבי הליכי קבלת ההחלטות מהווה כלי עזר מתודולוגי שסקר המומחים 

תהליכים מעורבים באו  אמוניםמסקטורים שונים אשר  אמצעות אנשי מפתחבתחום הנחקר ב

 בעבר ובהווה.  הנחקרים

 :RIA -תיאור סכמתי של מרכיבי המוצג  6באיור 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .-RIA: תיאור סכמתי של מרכיבי ה6איור 

                                                 
13

 F.A.S.T - Focused Arena Strategy. 
14

 TOC - Theory Of Constrains . 
15

 VFM - Value Focused Management. 

 פיתוח
 מודל

לביצוע 

RIA 
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 של שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל RIAביצוע  2.3.2

  לקבלת תמונת מצב עכשווית קהמוצהעירונית הפסולת ה ניתוח שוקל המתודולוגיה 2.3.2.1

שאובה מדיסציפלינת מנהל עסקים , מתודולוגיה הF.A.S.Tעל מודל  מבוססניתוח השוק 

גישות ניהול חדשניות ובמיוחד אסטרטגיות ועם  תומסורתי ניהולוגישות ת ואסטרטגי והמשלבת

 ; 2012)רונן ופס,  (TOC) ניהול לפי אילוציםניהול הנחשבת לגישה פורצת דרך, גישת 

.(Goldratt & Cox, 2016; Coman & Ronen, 2009 

 . בהמשך 3.2כמפורט בפרק שלבים  8-ממורכב השוק ניתוח 

 1996-2015בשנים  שיושמה רגולציהרטרוספקטיבי של הניתוח מתודולוגיה לה 2.3.2.2

בוצע באמצעות מודל  1996-2015רטרוספקטיבי של הרגולציה שיושמה בין השנים הניתוח ה

סקר מקיף ונרחב אשר  באמצעותובהמשך  3במסגרת המחקר כמפורט בפרק  תחשפו RIA -ה

מגוון רחב של מידע ונתונים ממגוון מקורות רבים , סווגו, עובדו ונותחו במסגרתו נאספו

 בכלל זה:ותוצאותיה  התפתחות הרגולציהפשרו קבלת תמונה רחבה ומפורטת של ושונים שא

 גון שינויים תפעוליים ברשויות המקומיות, נבחנו שינויים שנבעו מיישום הרגולציה כ

שינויים בהתנהלות הציבור, שינויים בחזות הנוף העירוני, שינויים במערך המטמנות 

 ותחנות המעבר ועוד. 

  כמפורט בפרק  1996-2015נבחנה המשמעות הכלכלית של יישום הרגולציה בשנים

 . בהמשך 3.4

  עתידית רגולציהליישום  פותלבחינת חלו ניתוח יעילות העלותמתודולוגיה לה 2.3.2.3

  , הניתוח כולל: בהמשך 3.4בפרק מפורט כתבצע הניתוח יעילות העלות 

 ניתוח המדיניות בשנים פרק כפי שחושבה ב ,השוואת עלות יישום מדיניות הרגולטור

  לעלות היישום של שיטות חלופיות. ,ותוצאותיה 2015-1996

 ה.בחינת אסטרטגית פריצה להשגת מטרות הרגולצי 

 זיהוי ומיפוי מאיצי ערך להשגת יעדי הרגולציה. 

 וקביעת תכנית פעולה. פעולות לביצוע בחינתבניית "טבלת מיקוד" ו"מטריצת מיקוד" ל 
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 נתונים ומידע , סיווג ועיבודלאיסוףים כלי עזר מתודולוגי 2.3.2.4

 מקיף ונרחב לאיסוף, מיון, סיווג ועיבוד נתונים ומידעסקר  .א

מגוון רחב של  , מוינו, סווגו ועובדוי נערך סקר מקיף ונרחב אשר במסגרתו נאספולצורך המחקר הנוכח

מידע ונתונים ממגוון מקורות רבים ושונים שאפשרו קבלת תמונה רחבה ומפורטת של המצב הקיים בשוק 

הפסולת העירונית המוצקה ושל התגבשותה, התפתחותה ותוצאותיה של המדיניות והרגולציה שנגזרה 

  .2016של המאה הקודמת ועד סוף שנת  30-ף שנות המסו ממנה

 הסקר ועיבוד הנתונים בוצעו בשלבים כמפורט להלן:

 עיבוד של מגוון רחב של נתונים, מסמכים ודו"חות:  חוקים, תקנות, ו איסוף, מיון, סיווג

החלטות ממשלה, דו"חות ומסמכים שונים הנוגעים לרגולציה בתחום הטיפול בפסולת עירונית 

קה במדינת ישראל כגון פרוטוקולים של ישיבות ממשלה וועדות שונות בכנסת, קולות מוצ

ידי המשרד הגנת הסביבה, דו"חות שנתיים וכספיים של קרן השמירה -קוראים שפורסמו על

על הניקיון, פסקי דין, נתונים איכותניים וכמותיים של מערכי אצירה )איסוף, פינוי וקליטה(, 

ומיות, מכרזים של החברה למשק וכלכלה )משכ"ל(, הסכמים בין מכרזים של רשויות מק

רשויות מקומיות וקבלנים, עלויות פינוי קבלניות ועצמיות, תעריפים שונים, תכניות עבודה, 

סקירות שטח, איכות הפרדה של פסולת במערכים של פסולת מופרדת במקור, רמת שירות, 

, תקציבי רשויות מקומיות, נתונים שונים פריסה וזמינות של אתרים לקליטה וטיפול בפסולת

.המשרד להגנת הסביבה, ל.מ.ס., מ.ש.מ, OECDהמתפרסמים על ידי 
16

, משכ"ל
17

 , רשויות

 מקומיות ועוד.  

  ,נבנתה "מפת דרכים" של התפתחות מדיניות הטיפול בפסולת עירונית מוצקה בישראל

ועצות המקומיות" שהפך )השנה בה הוקם "חבר המ 1938פי שנים, החל משנת -מפורטת על

. "מפת הדרכים" כוללת מידע על 2016ל"מרכז השלטון המקומי"( ועד שנת  1953בשנת 

אירועים מרכזיים בהליך התהוותה, התגבשותה ויצירתה של מדיניות הטיפול בפסולת 

כולל  2015עד  1996ומתמקדת בשנים  1973בישראל והרגולציה שנגזרה ממנה החל משנת 

חקיקה, מצב פוליטי, חברתי וכלכלי, וציון דמויות מפתח כגון שרי  החלטות ממשלה,

 איכות/הגנת הסביבה, מנכ"לי המשרד לאיכות/הגנת הסביבה, ראשי השלטון המקומי ועוד. 

  דמויות מפתח לצורך ביצוע ראיונות אישיים ולצורך ביצוע סקר מומחים זוהו ואותרו

 באמצעות שאלון עמדות מקוון. 

 

 

 

                                                 
16

 מרכז השלטון המקומי. -מ.ש.מ.  
17

 החברה למשק וכלכלה. -משכ"ל  
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 באמצעות שאלון מקוון וראיונות אישייםסקר מומחים  .ב

שאלוני מומחים הם אמצעי מקובל לעריכת סקרים ולקביעת מדדים שבהם האומדן הוא סובייקטיבי ותלוי 

בהיכרות מקצועית עם הנושא הנבדק. טכניקה נפוצה היא הפצת שאלונים לבעלי עניין ומומחים בתחום 

(Carrera & Mack, 2010 .) 

לגבי הליכי קבלת החלטות בתחום הנחקר ולצורך מיפוי תופעות רצויות, בלתי  לצורך גיבוש מסקנות

 במסגרת המחקר סקר מומחים כורצויות, חסמים ומאיצי ערך לקידום השגת מטרות הרגולציה, נער

הראיונות האישיים שימשו בעיקר להבנת ההשתלשלות וראיונות אישיים.  באמצעות שאלונים מקוונים

ואילו תוצאות השאלונים המקוונים שימשו לניתוחים השונים כמפורט  1.3.3פרק ההיסטורית שפורטה ב

אשר אמונים או מעורבים בתהליכים אנשי מפתח הועברו למקוונים השאלונים הבפרקי הניתוח השונים. 

NGOסקטורים שונים: רגולטור, שלטון מקומי, תאגידי מחזור מוכרים, הנחקרים בעבר ובהווה ב
18
, 

בהתפלגות עפ"י  מענים 40התקבלו ומומחים  67-ל נשלחוהשאלונים  יזמים/קבלנים., םאקדמיה, יועצי

 .2סקטורים כמפורט בטבלה 

 

 : הפצת שאלון עמדות בנושא רגולציה לטיפול בפסולת עירונית מוצקה בישראל2טבלה 

 

השתייכות  -מספר העונים  מספר הפניות השתייכות סקטוריאלית

 וה )בחירה יחידה(בהו

השתייכות  -מספר העונים 

 בעבר )בחירה רב ברירתית(

 10 3 13 רגולטור

 14 13 18 שלטון מקומי

 0 1 3 תאגיד מחזור מוכר

NGO 4 3 7 

 4 6 10 אקדמיה

 10 8 9 יועצים

 4 4 10 יזם/קבלן

 2 2 0 אחר

 40 40 67 סה"כ

 

 :40 – מס' המשתתפים בסקר המומחים

  10 - הרגולטור בהווה או בעברמזה בקבוצת. 

  30 - בקבוצה שאינה רגולטורמזה . 

ציינו שהיו מעורבים באחד או יותר מהתהליכים הרגולטוריים  )מסקטורים שונים( מהמשתתפים 28

 של השאלון. 1שתוארו בחלק 

ב.  2ציינו שהיו מעורבים באחד או יותר מהתהליכים שתוארו בחלק  )מסקטורים שונים(מהמשתתפים  16

 של השאלון. 

 6-עד 1-מנת שכל תשובה תאופיין באופן מובהק נקבעה סקלה אחידה מ-ועל מנת לשמור על אחידות-על

  . (3.5)התוצאות נבחנו ביחס לערך ממוצע  בכל חלקי השאלון

                                                 
18

 NGO – Non-Governmental Organization. 
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 חלקים: 5השאלון המקוון כלל 

. מוצקה בישראלשאלות לגבי מאפיינים של שוק הפסולת העירונית ה 13חלק זה בשאלון כלל  :1חלק 

( והאם )מסכים/לא מסכים לגבי כל אחד מהמאפיינים ציינו הנשאלים האם התופעה המתוארת נכונה

 .רצוי/לא רצוי(התופעה, בין אם נכונה ובין אם לאו, רצויה )

 חלק זה בשאלון נחלק לשניים: :2חלק 

אשר לגביהן  ה בישראלשאלות לגבי תופעות בשוק הפסולת העירונית המוצק 16 חלק זה בשאלון כלל א.

 .)מסכים/לא מסכים( ציינו הנשאלים האם התופעה קיימת

אשר לגביהן ציינו  שאלות לגבי קידום פתרונות לטיפול בפסולת בישראל 2 חלק זה בשאלון כלל ב.

 הנשאלים האם התופעה, בין אם קיימת ובין אם לאו, רצויה )רצוי/לא רצוי(. 

לגביהם ציינו הנשאלים האם כל תנאי תנאים להצלחת הרגולציה שאלות לגבי  20 חלק זה כלל :3חלק 

 .)הכרחי/לא הכרחי(הכרחי או לא הכרחי להצלחת הרגולציה 

לגביהן ציינו הנשאלים מהי רמת  שאלות לגבי פעולות להשגת יעדי הרגולציה 5 חלק זה כלל :4חלק 

 .קל/קשה()של הפעולה  יישוםהקושי מהו ו( חשוב/לא חשוב) החשיבות של כל פעולה

ה השתייכות סקטוריאלית בהווה ובעבר, הערכ –נתונים אודות ממלא השאלון  חלק זה כלל :5חלק 

 .השכלהו רמת הבקיאות בתחום עצמית של

 :הבדיקות שבוצעו

 משתתפים(: 40חישוב ממוצע וסטיית תקן של כל אחת מהשאלות עבור המדגם כולו ) :1בדיקה 

למדגם  tרה בשאלות שהוצגו למומחים במסגרת הסקר, נערך מבחן על מנת לבדוק האם ישנה נטייה ברו

 1שנבחר כנקודת אמצע )הממוצע בין  3.5(. התוצאות נבחנו בין ממוצע המדגם לבין הערך N=40יחיד )

, מובהק, למשל בחלק הראשון של 3.5כן נבחן האם ההבדל בין ממוצע המדגם לבין הערך -(, וכמו6-ל

על כך שמדגם המומחים נוטה להסכים/לא להסכים עם האמירה שהוצגה  השאלון, האם התוצאה מעידה

 בשאלון.

 והשוואה בין הקבוצות:  'כל השאר'ו 'רגולטור' –קבוצות  2-חלוקת המדגם ל :2בדיקה 

משתתפים,  10 –כל מי ששייך את עצמו לסקטור 'רגולטור' בהווה או בעבר  -קבוצות  2-חלוקת המדגם ל

חישוב ממוצע וסטיית תקן של כל אחת ביחס לשתי קבוצות אלה בוצעו . משתתפים 30 –וכל השאר 

 משתי הקבוצות והשוואה האם יש הבדל בין הקבוצות:

 tעל מנת לבדוק האם יש הבדל בין רגולטרים בעבר/הווה לבין מומחים שאינם רגולטרים, נערך מבחן 

דל בין שתי הקבוצות והאם (. התוצאה מעידה על כך שיש או אין הבN=40למדגמים בלתי תלויים )

 שתיהן נוטות להסכים או לא להסכים.
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 'מעורבים' ו'כל השאר': – קבוצות 2-חלוקת המדגם ל :3בדיקה 

 28 –שציינו שהיו מעורבים באחד או יותר מהתהליכים שתוארו כל מי  –קבוצות  2-חלוקת המדגם ל

חישוב ממוצע וסטיית תקן של צעו ביחס לשתי קבוצות אלה בומשתתפים.  12 –משתתפים, וכל השאר 

 כל אחת משתי הקבוצות והשוואה האם יש הבדל בין הקבוצות.

 הגדרת יחס משתנה "רצוי/מצוי":  :4בדיקה 

)בחלק  לשני פרמטריםבשאלון בהם הנשאלים התייחסו בכל שאלה  4-ו 1לחלקים  בוצעה ביחסבדיקה זו 

 ישום(. חשיבות/קושי י – 4האם מסכים/האם רצוי, בחלק  – 1

מצב בו אין פער בין הרצוי  " מבטא0הערך "כאשר בבדיקה זו הוגדר משתנה חדש יחס "רצוי/מצוי" 

 נבדק הפער בין:  חשוב.ו קלבין וכנ"ל  למצוי

 "רצוי" ל"מצוי" עבור כל המדגם. •

 "רצוי" ל"מצוי" בין קבוצת הרגולטור וכל מי שאינו רגולטור, הפער ומובהקות. •

 " בין קבוצת ה"מעורבים" וכל מי שאינו מעורב, הפער ומובהקות."רצוי" ל"מצוי •

 כנ"ל לגבי "קל/חשוב". •

למיפוי האילוצים בשוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל ביסוס שימשו המומחים תוצאות סקר 

כמפורט בפרק  SWOTלניתוח  ,)לרבות קיומם של מתקנים לקליטה וטיפול בפסולת( 3.3כמפורט בפרק 

 6.3שאלות מתוך השאלון(, לזיהוי ומיפוי מאיצי ערך להשגת יעדי הרגולציה כמפורט בפרק  25) 4.6

 . 6.4ולקביעת פעולות לביצוע כמפורט בפרק 

 .7נספח ב ומסקנות מרכזיותהניתוח הסטטיסטי תוצאות , תיאור שאלון הסקר
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 תרומת המחקר 2.4

 :יםהיבטיכול לתרום בשלושה הנוכחי המחקר 

 :יתתרומה מדע .1

  לביצוע ייחודי וחדשני ייעודי  מודלבמסגרת מחקר חדשני זה פותחRIA  של שוק פסולת

על שוק  ניתוח השפעות והשלכות רגולציהמספק כלים יישומיים למודל . העירונית מוצקה

לא  זה מה בתחוםיושהוגדרה ולא לא עד כה ש באמצעות מתודולוגיה פסולת עירונית מוצקה

 . הן בארץ והן בעולם תדשניא חיוהבארץ ולא בעולם 

 לביצוע  המודלRIA הכולל תכנית וכלים מתודולוגיים ייחודיים שפותח במסגרת המחקר ,

 ו מודל המציגובהיותחדשני בתחום זה  והינשל שוק פסולת עירונית מוצקה,  RIAלביצוע 

ת כתכנית מסגריכול אף לשמש  ,לניתוח השפעות והשלכות רגולציה יםעקרוניוכלים תכנית 

 אחרים. סביבתיים בתחומים  RIAלביצוע 

של שוק הפסולת העירונית המוצקה במדינת ישראל ולא  RIAעד כה לא בוצע  :תרומה לאומית .2

במחקר חדשני נבחנו השפעות והשלכות הרגולציה על גורמים שונים בשוק זה ועל המשק הלאומי. 

  נים לגביהן נערך המחקרבשזה בוצע הן ניתוח רטרוספקטיבי שבוחן את הרגולציה שיושמה 

המחקר מספק מידע יישום רגולציה עתידית. חלופות לוהן ניתוח עתידי לבחינת ( 1996-2015)

 ,מוניציפליתהן ברמת מדיניות ברמת מדיניות ארצית והן  ,וכלים המאפשרים למקבלי ההחלטות

יביאו לקידום רגולטוריים אפקטיביים ש םכליבחינה מחודשת ומושכלת של החלופות ליישומם של 

ולהשגת מטרת הרגולטור, צמצום  לטיפול בפסולת עירונית מוצקהפתרונות סביבתיים וכלכליים 

 .הפסולת המופנית להטמנה

 של שוק פסולת עירונית מוצקה שפותח במסגרת המחקר RIAמודל לביצוע ה :תרומה בינלאומית .3

מחוץ למדינת ישראל, ו מקומית אמוניציפלית , ליישום ברמה לאומית הניתן אוניברסלי הינו מודל

  שתוכל אף לשמש מקרה בוחן אם וככל שהנ"ל ייושמו.
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 של שוק פסולת עירונית מוצקה RIAלביצוע  מודלה 3

של שוק פסולת עירונית מוצקה. המודל  RIAלביצוע שפותח במסגרת המחקר מודל ה מוצגפרק זה ב

עירונית הפסולת השל שוק  RIA -ה ביצועצורך לשפותחו מתודולוגיים ם וכלי מסגרת תכנית כולל

שונים מדיסציפלינת מנהל מודלים ושונות שלב גישות מהייחודי מודל  המודל הינו. בישראל מוצקהה

ומודל  VFMניהול לפי אילוצים, מודל גישת , F.A.S.Tמודל , בכלל זה מתחום הניהול הממוקדעסקים ו

 . ;Coman & Ronen, 2009; (Goldratt and Cox, 2016 2012)רונן ופס, מיקוד 

 RIAמסגרת לביצוע התכנית  3.1

, הן רטרוספקטיבית לרגולציה שיושמה בעבר והן לבחינת רגולציה עתידית, RIAמסגרת לביצוע תכנית ה

מגדיר אינדיקטור הנבחן על  RIA -בתכנית הכל אחד מהשלבים . 3בטבלה  כמפורטשלבים  8 -ממורכבת 

ואשר לגביהם מפורטים כלים יישומיים  שבטבלהקריטריונים רלוונטיים המופיעים בעמודת ה"תיאור"  פי

 הנ"ללצורך בחינה של כל אחד מהאינדיקטורים  .בטבלה ה"פירוט"ת בעמוד כמפורטה והערכ הלבחינ

ת של שוק הפסול RIA -ה לצורך ביצוע בעבודה הנוכחית יושמהפותחה במסגרת המחקר מתודולוגיה ש

3.2-3.6והמפורטת בפרקים  העירונית המוצקה בישראל
19

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19

, המתודולוגיה לניהול לפי אילוצים בשוק פסולת עירונית מוצקה מפורטת 3.2פורטת בפרק המתודולוגיה לניתוח השוק מ 

, המתודולוגיה לזיהוי ומיפוי מאיצי 3.4, המתודולוגיה למדידת הערך הכלכלי של יישום הרגולציה מפורטת בפרק 3.3בפרק 

 .3.5ערך ולקביעת פעולות לביצוע מפורטת בפרק 
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  RIA המסגרת לביצוע : תכנית3טבלה 

 פירוט תיאור אינדיקטור #

 הגדרת מטרה וחזון ברורים, ראויים והולמים.  הגדרת מטרה וחזון המטרה והחזון 1

 לוחות זמנים מוגדרים מראש.קביעת יעדים ברורים על פי  . ןלהשגת המטרה והחזו קביעת יעדים  יעדים 2

ר' פירוט  - ניתוח השוק 3

 3.2 פרקבהמתודולוגיה 

של )זירה(  ARENAבניית מודל 

 השוק

תיאור זירת הפעולה באמצעות מיפוי ה"שחקנים" ויחסי 

 .ARENAהגומלין ביניהם ותרשים 

 לוציםזיהוי, מיפוי וניתוח אי ניתוח אילוציםזיהוי ו  

 זיהוי, מיפוי וניתוח קונפליקטים קונפליקטיםזיהוי וניתוח   

 ממוקד לזיהוי חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים.  SWOT SWOTניתוח   

 זיהוי עוצמות ליבה.  עץ יכולות ליבהניתוח   

לזיהוי בעיות  עץ הווה ממוקדניתוח   

 שורש

 זיהוי בעיות שורש אסטרטגיות.

 ר' - י אילוציםניהול לפ 4

 3.3 פרקבפירוט 

זיהוי המשאב העמוס ביותר במערכת אשר מגביל את ביצועי  אילוץ משאבים

 המערכת כולה.

מצב בו הביקושים נמוכים יותר מהקיבולת של כל אחד  אילוץ שוק  

מהמשאבים, לכן, ביקושי השוק הם אלה המגבילים את 

 יכולתה של המערכת להשיג את מטרתה.

אימוץ מדיניות בלתי מתאימה אשר מגבילה את ביצועי  של מדיניותאילוץ כ  

המערכת ואת השגת המטרה, ולעיתים פועלת בכוון המנוגד 

 למטרה. 

-מקרה בו צוואר הבקבוק של המערכת הוא משאב זול מאוד אילוץ סרק  

מאוד יחסית לשאר המשאבים במערכת, כלומר, מצב אשר בו 

 ב שעלותו שולית. תפוקת המערכת מוגבלת בגלל משא

 מדידת הערך הכלכלי 5

 - של יישום הרגולציה

 3.4 פרקבר' פירוט 

ניתוחי  ו/או ניתוחי עלות/תועלת

                                      עלותיעילות/

 

הגדרת אסטרטגיה מיטבית לרבות 

חלופות בהתבסס על תוצאות מדידת 

 הערך הכלכלי.

דיניות אל מול התועלות; בחינת עלות הביצוע של יישום המ

 .ביחס לחלופות בחינת יעילות העלות

 

הצגת ובחינת חלופות לאסטרטגיה המיטבית לצורך השגת 

המטרה והחזון בהתבסס על יחס העלות והתועלת ו/או יעילות 

העלות של כל אחת מהשיטות ובחירת הכלים הרגולטוריים 

 המתאימים.

זיהוי ומיפוי מאיצי ערך  6

ם )גורמים חשובי

המשפיעים משמעותית על 

ר'  - קידום התהליך(

 3.5 פרקפירוט ב

פרסום והפצה של מסמכים רלוונטיים כולל פרוטוקולים,  שקיפות

 החלטות וכיו"ב

חשיבה/עבודה משותפת בדרג מקצועי ובדרג קבלת החלטות  שיתופי פעולה  

 של שלטון מרכזי ושלטון מקומי ובעלי עניין נוספים.

 הגדרת הקונפליקטים ואופן ניהולם מול הגורמים הרלוונטיים. טיםניהול קונפליק  

בסיסי מידע ומערכות מידע המאפשרים קבלת וניהול בניית  ניהול נתונים וידע  

 תמונת מצב רציפה ואמינה.

מערכות תומכות לקיצור זמני תגובה, קיצור הליכים  ניהול יעיל ואפקטיבי   

 בירוקרטיים וכיו"ב.

 - לות לביצועקביעת פעו 7

 3.5 פרקבר' פירוט 

איסוף וניסוח פעולות לביצוע שעלו 

בשלבים קודמים ופעולות נוספות 

 .איסוף מידע ונתוניםשעלו במהלך 

בחירת הפעולות לביצוע וסדר הפעולה באמצעות טבלת 

 מיקוד ומטריצת מיקוד. 

קביעת מדדי ביצוע  

 מרכזיים

קביעת מדדי ביצוע ככלי בקרה 

 גת המטרה והיעדים. המשקף את הש

הגדרת מדדים כלכליים ופיננסיים ומדדים לא פיננסיים שהם 

 בעלי חשיבות אסטרטגית כגון רמת שירות וחדשנות.

פיקוח קביעת מנגנוני  8

ר' פירוט  - ומשוב בקרה

  3.6 פרקב

 פיקוח ובקרה על יישום )נתונים כספיים ואחרים(. פיקוח ובקרה

 ביעדים ולוחות זמנים מוגדרים מראש.עמידה  עמידה ביעדי ביצוע  

קבלת משוב והערכה תקופתיים מבעלי העניין השונים  משוב והערכה  

 באמצעות פגישות, סקרים )טלפוני/שאלונים( וכיו"ב.

 



35 

 

 המתודולוגיה לניתוח השוק 3.2

, מתודולוגיה השאובה מדיסציפלינת מנהל עסקים והמשלבת F.A.S.Tעל מודל  ניתוח השוק מבוסס

גיות וגישות ניהול מסורתיות עם אסטרטגיות וגישות ניהול חדשניות ובמיוחד גישת ניהול לפי אסטרט

. במקור הותאם המודל לעולם העסקים המודרני המאופיין על ידי סביבה דינמית (TOC)אילוצים 

המשתנה במהירות, גלובליזציה של הכלכלה העולמית, תחרות חריפה בין ארגונים בתוך ובין מדינות, 

קשורת מהירה, זמינה וזולה )מהפכת האינטרנט(, אימוץ טכנולוגיות מתקדמות, שימוש רב במחשבים ת

ובמערכות מידע מתקדמות, מחזור חיים קצר של מוצרים ושירותים ולקוחות אקטיביים, המחייבים 

 ; 2012אסטרטגיות וגישות ניהול חדשות וחדשניות ואינטגרציה של גישות ניהוליות שונות )רונן ופס, 

.(Goldratt & Cox, 2016; Coman & Ronen, 2002; Coman & Ronen, 2009 

 פורטיםוהמ 7שלבים המוצגים באיור  8-מורכב מלניתוח השוק לקבלת תמונת מצב עכשווית  מודלה

 בהמשך. שבתתי הסעיפים 

 

 וקניתוח השלמודל ה: שלבי 7איור 
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 ניתוח השוקשעולים מ המטרה והחזון 3.2.1

המטרה משקפת את הסיבה שלשמה פועל ארגון והחזון הוא המקום אליו הוא שואף להגיע. 

(. 2012הניסוח של המטרה והחזון צריכים לשקף את הכוונות האמתיות של הארגון )רונן ופס, 

ת הסביבה, כפי ניתוח השוק יתייחס למטרה ולחזון המוצהרים של הרגולטור, המשרד להגנ

 שמופיעים במסמכים פורמאליים המתפרסמים על ידו.

 ניתוח השוקשעולים מ יעדים ומדדי ביצוע מרכזיים 3.2.2

מדדי הביצוע המרכזיים מיועדים לשמש ככלי בקרה והם צריכים לשקף את השגת היעדים ו

חשיבות  המטרה והחזון. המדדים יכולים להיות מדדים פיננסיים ומדדים לא פיננסיים שהם בעלי

 (. 2012אסטרטגית כגון רמת שירות ורמת חדשנות )רונן ופס, 

3.2.3 ARENA זירה( של שוק הפסולת העירונית המוצקה( 

שוק או ענף וכולל את מיקומם של )זירה( מסייע בניתוח אסטרטגי של  ARENA -ה מודל

מציג המודל  ארגונים שונים בסביבה בה הם פועלים, שרשרות הערך ויחסי הגומלין ביניהם,

 ;Coman & Ronen, 2002באופן ויזואלי את הקשרים והיחסים בין הגורמים השונים בשוק )

 (. בניית המודל נעשתה על פי השלבים הבאים:  2012רונן ופס, 

 :מיפוי ה"שחקנים" בשוק וסיווג שלהם עפ"י חלוקה סקטוריאלית 

o המוצקה  בוצע מיפוי רחב ומעמיק של כלל ה"שחקנים" בתחום הפסולת העירונית

 בישראל. 

o  ,בוצע מיון של כלל הגורמים שמופו על פי חלוקה סקטוריאלית כגון גופי ביקורת

גופים רגולטוריים, שלטון מקומי, תאגידי מחזור מוכרים, ארגונים לא ממשלתיים 

(NGO)  .אקדמיה, יועצים, יזמים/קבלנים, ספקים ויצרנים , 

 ן יחסים בין שלטון מרכזי ושלטון מקומי, קשרי גומלין בין ה"שחקנים" השונים כגו והוז

 וגופי ביקורת וכיו"ב.  NGOרשויות מקומיות וספקים, שלטון מרכזי והציבור, 

 זיהוי וניתוח קונפליקטים בשוק הפסולת העירונית המוצקה 3.2.4

מתודולוגיית המחקר מתמקדת בקונפליקטים המוגדרים כמצב של התנגשות בין שני כיווני פעולה 

שיג אותה מטרה, על כן קונפליקט מוגדר כמצב אשר בו לחלופות המתנגשות אשר כוונתם לה

 .F.A.S.T -של מודל ה 1קיימת מטרה משותפת. המטרה היא זו שהוגדרה בשלב 

המתודולוגיה פותרת קונפליקטים באמצעות חשיפת ההנחות שעומדות בבסיס הקונפליקט 

 (: 2012ותקיפתן באחת משתי הדרכים הבאות )רונן ופס, 
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גיבוש פתרון שישמר את רוב היתרונות של כל חלופה ויצמצם את חסרונותיה של כל אחת  .א

 מהן. זיהוי פתרונות כאלו אינו מובטח אך אפשרי במקרים רבים. 

הצגת אחת החלופות כבלתי רלוונטית, בשל היותה מבוססת על הנחה מוטעית, כך  .ב

 שלמעשה לא קיים קונפליקט. 

 פסולת העירונית המוצקהזיהוי וניתוח אילוצים בשוק ה 3.2.5

ניהול לפי אילוצים היא גישה חדשנית ואפקטיבית המהווה פריצת דרך בתחום הניהול. עד היום, 

יותר מעשור לאחר השקתה, הביאה גישה זו לשיפורים משמעותיים באלפי ארגונים ברחבי 

חסמים זיהוי וניתוח אילוצים המהווים כשלים ו -. השיטה (Goldratt & Cox, 2016)העולם 

מוגדר באופן הבא: 'כל גורם חשוב המונע את  (constraint)להשגת המטרה, כאשר אילוץ 

ידי רונן -(. סוגי האילוצים של מערכת ניהולית כפי שהוגדרו על2012השגת המטרה' )רונן ופס, 

 ( הם כדלקמן: 2012ופס )

ה אשר צוואר בקבוק הוא המשאב העמוס ביותר וז – אילוץ משאבים )צוואר בקבוק( .א

 מגביל את ביצועי המערכת כולה. 

מצב בו הביקושים נמוכים יותר מהקיבולות של כל אחד מהמשאבים, לכן,  – אילוץ שוק .ב

 ביקושי השוק הם אלה המגבילים את יכולתה של המערכת להשיג את מטרתה.

אימוץ מדיניות בלתי מתאימה אשר מגבילה את ביצועי המערכת   - אילוץ כשל מדיניות .ג

 גת המטרה, ולעיתים פועלת בכיוון המנוגד למטרה.ואת הש

מצב בו צוואר הבקבוק של המערכת הוא משאב זול מאוד מאוד יחסית ליתר  –אילוץ סרק  .ד

המשאבים במערכת, כלומר, זהו מצב אשר בו תפוקת המערכת מוגבלת בגלל משאב 

 שעלותו שולית. 

 .בהמשך 3.3פירוט היישום בפרק 

 ת העירונית המוצקהשל שוק הפסול SWOTניתוח  3.2.6

בדיסציפלינת מנהל עסקים אך הוא מצוי בשימוש נרחב גם  SWOTמקורו של ניתוח 

הוא מאבני היסוד של ניתוח אסטרטגי לזיהוי וניתוח חוזקות, חולשות, בדיסציפלינות אחרות ו

(. 2012רונן ופס, Yuan, 2013 ;הזדמנויות ואיומים בסביבה פנימית וחיצונית של ארגון )

 לוגיה זו משמשת גם לניתוח והערכה של פרויקטים וכבסיס לקבלת החלטות אסטרטגיותמתודו

; Graczyk & Rybaczewska, 2007; Coman & Ronen, 2009) Mor et al., 2015 

Srivastava et al., 2005; Rachid & Fadek, 2013; Pesonen & Horn, 2013        

Winans et al., 2017ה שימוש בניתוח מחקר הנוכחי נעש(. בSWOT  ,לזיהוי וניתוח חוזקות
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חולשות, הזדמנויות ואיומים בשוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל והתמקדות בהזדמנויות 

.  F.A.S.T -של מודל ה 1אסטרטגיות לצורך קידום השגת המטרה והחזון כפי שהוגדרו בשלב 

ל מיפוי תופעות בשוק הניתוח התבסס ע (.Coman & Ronen, 2009; 2012)רונן ופס, 

 -הקטגוריות ב 4-פי תוצאות סקר המומחים בהתאם ל-הפסולת העירונית המוצקה בישראל על

SWOT( עפ"י הערך  40. אפיון התוצאות בניתוח מבוסס על תוצאות כלל המדגם )משתתפים

כפי )ר' פירוט בפרק  3.5 -הממוצע וסטיית התקן שהתקבלו, ביחס לערך הממוצע שהוגדר

 לעיל(.  2.3.2.4

 זיהוי עוצמות הליבה להשגת המטרה באמצעות ניתוח עץ יכולות הליבה  3.2.7

ומהן , חוזקות והזדמנויות, לוקחים את התופעות הרצויות ביותר SWOT-מניתוח ה -השיטה 

בונים את עץ יכולות הליבה אשר יובילו להשגת המטרה שהוגדרה. את התופעות הרצויות ביותר 

                     יכולות ליבה 3עד  1שבסופו של תהליך מזהים  קושרים בקשרים לוגיים עד

(core competences)  שהן יכולות הליבה האסטרטגיות אשר אותן יש לחזק ואליהן יש

 .   ;Coman & Ronen, 2009)2012להכפיף באופן אסטרטגי את הפעילות )רונן ופס, 

 תוח "עץ הווה" ממוקד זיהוי בעיות שורש שפוגעות בהשגת המטרה באמצעות ני 3.2.8

, לוקחים את התופעות הבלתי רצויות SWOT-מניתוח האילוצים, הקונפליקטים וה -השיטה 

ומהן בונים את "עץ ההווה" הממוקד כאשר התופעה הבלתי רצויה המובילה  חולשות ואיומים,

 1ים היא "המטרה אינה מושגת". על ידי קשירת קשרים לוגיים בין התופעות הבלתי רצויות מזה

                          ; 2012בעיות שורש אסטרטגיות שהן הגורם המונע את השגת המטרה )רונן ופס,  3עד 

Coman & Ronen, 2009.) 

 לפי אילוציםעירונית מוצקה  שוק פסולת ניהולמתודולוגיה לה 3.3

 (TOC) צים לפי אילוצים מבוססת על תורת האילועירונית מוצקה  פסולתהמתודולוגיה לניהול שוק 

אילוץ  .4אילוץ כשל מדיניות.  .3אילוץ שוק.  .2אילוץ משאבים.  .1ומתייחסת לארבעה סוגי אילוצים: 

בשוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל ישנם  . ;Goldratt & Cox, 2016)2012. )רונן ופס, סרק

הנובעים מהיעדר מדיניות מגוון אילוצים, חלקם "פיזיים" כגון מקום, נגישות ותקציב וחלקם אילוצים 

 המתייחסותשתי חלופות בשוק הפסולת העירונית המוצקה כולל ניתוח האילוצים המודל לברורה וכדו'. 

שרשרת הטיפול בפסולת עירונית אופן הניהול של ביחס לזו מזו באופן עקרוני  שונותהגישות שתי ל

יסוף ופינוי פסולת עירונית מוצקה א .1: באות לידי ביטוי בשיטת האיסוף והפינויהן כפי ש ,מוצקה

כל  איסוף ופינוי פסולת עירונית מוצקה מופרדת במקור. .2 מעורבת )ללא הפרדה של פסולת במקור(.

מיפוי החסמים  אחת משיטות אלה כרוכה באילוצים פיזיים, תפעוליים, כלכליים וסביבתיים שונים.

מטה מציגה את  4טבלה סקר המומחים. מופו במסגרת עפ"י האילוצים והתנאים להצלחת הרגולציה 

 שפורטו לעיל.פי הקטגוריות -בחלוקה עלהאילוצים בניהול שוק הפסולת העירונית המוצקה 
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 לפי אילוצים פסולת עירונית מוצקהניהול שוק : 4טבלה 

 

תנאי עיקרי  סוג האילוץ

 הכרחי

ת טיפול באמצעוהפרדת פסולת במקור לצורך  פירוט

 מחזור ו/או השבה

מחזור  באמצעותטיפול בפסולת מעורבת 

 ו/או השבה

אילוץ 

 משאבים

קיום מתקן 

לקליטה של 

 הפסולת

מרחק סביר של מתקן הקליטה  .1

 מאזורי הפינוי.

נדרשים מתקני קליטה שונים בהתאם לסוגי 

 הזרמים של הפסולת המופרדת במקור.

נדרש מתקן קליטה אחד בלבד הקולט פסולת 

 .בתמעור

התאמת מתקן הקליטה . 2  

 למאפייני הפסולת.

נדרשת התאמה של מתקני קליטה למאפייני 

הפסולת על זרמיה השונים בהתאם לתכנית 

ההפרדה ברשויות המקומיות )לדוגמה, אם 

מתבצעת הפרדה של המרכיב הפריק ביולוגית 

 נדרש מתקן קליטה לטיפול בפסולת רטובה(.

של הפסולת  נדרש מתקן אחד בו יתבצע מיון

למרכיביה השונים ובנוסף מתקנים לטיפול 

במרכיבים אלה בהתאם לתכנית הטיפול 

 שנקבעה )מחזור, הפקת אנרגיה(. 

התאמת מתקני טיפול  בהתאם  .3  

 לביקוש לתוצרים.

התאמת מתקן הקצה לביקוש לתוצרים, 

, ייצור של RDF -לדוגמה, בהינתן ביקוש ל

RDF   .מזרם הפסולת היבשה 

מת מתקן הקצה לביקוש לתוצרים, התא

, חילוץ RDF -לדוגמה, בהינתן ביקוש ל

 .  RDFחומרים מתאימים לצורך ייצור 

 
תקציב 

ליישום 

 התכנית

נדרש לבצע הערכה תקציבית מפורטת לטווח  הגדרת היקף התקציב הנדרש. .1

ארוך הכוללת את כלל ההוצאות הכספיות בגין 

 הטיפול בפסולת בכל שלביו.

בצע הערכה תקציבית מפורטת לטווח נדרש ל

ארוך הכוללת את כלל ההוצאות הכספיות בגין 

 הטיפול בפסולת בכל שלביו.

תמיכות של המשרד להגנת הסביבה, הקצאת  הגדרת מקורות המימון.. 2  

 תקציבים ע"י רשויות מקומיות ואיגודי ערים.

 תמיכות של המשרד להגנת הסביבה.

אילוץ 

 שוק

ביקוש 

לתוצרים 

ל מתקני ש

 הקצה

ההפרדה במקור מתבצעת ללא קשר לשינויי  יציבות שוק )ביקוש והיצע(. .1

 ביקוש והיצע בשוק.

ישנה גמישות תפעולית ביחס להפרדה במקור, 

לביצוע התאמות בהתאם לשינויים בביקוש 

 והיצע החומרים המחולצים.

י ההפרדה במקור מתבצעת ללא קשר לשינו יציבות מחירי התוצרים. .2  

 מחירי התוצרים.

ישנה גמישות תפעולית ביחס להפרדה במקור, 

לביצוע התאמות בהתאם לשינויים במחירי 

 החומרים המחולצים.

נגישות )מרחק נסיעה סביר, . 3  

 יכולת תובלה(.

מבחינת הליך הפינוי נדרשת נגישות ליותר 

ממתקן אחד בהתאם למספר זרמי הפסולת 

 המופרדת במקור.

ינוי נדרשת נגישות למתקן מבחינת הליך הפ

 אחד. 

אילוץ 

כשל 

 מדיניות

שיתוף 

בין פעולה 

שלטון 

מרכזי 

ושלטון 

 מקומי

תמריצים חיוביים ו/או  .1

 שליליים 

חקיקה, פיקוח, אכיפה, סנקציות, תמיכות 

 כספיות.

חקיקה, פיקוח, אכיפה, סנקציות, תמיכות 

 כספיות.

ה יוצרת מטרדים תברואיים פסולת רטוב התאמת מערך האיסוף והפינוי. .2  

ומטרדי ריח קשים ונדרש לפנותה לפחות 

פעמיים בשבוע. פסולת יבשה ופסולת אריזות 

 ניתן לפנות פעם בשבוע.

פסולת מעורבת יוצרת מטרדי ריח ונדרש 

 לפנותה לפחות פעמיים בשבוע.

שיתוף  

פעולה של 

 הציבור

הפרדה במקור מחייבת ריבוי כלי אצירה  נגישות. .1

ס לזרם של פסולת מעורבת( לכן )ביח

 נדרשים:

תשתית מתאימה ונגישה על פי מאפיינים  א.

אורבניים שונים כגון צפיפות הבנייה, סוג 

 .בנייה וכיו"ב

התאמה של סוג כלי האצירה לסוג הפסולת  ב.

)לדוגמא לפסולת אריזות נדרש פתח רחב כי 

מדובר בפסולת נפחית(, בטיחותי, ידידותי 

 למשתמש.

לי אצירה אחד בלבד ותשתית מתאימה נדרש כ

ונגישה על פי מאפיינים אורבניים שונים כגון 

צפיפות הבנייה, סוג בנייה וכיו"ב. תשתית זו 

 קיימת על פי רוב במרבית הרשויות המקומיות.

 הציבור צריך לדעת: פרסום והסברה. .2  

 מה מצופה ממנו. א.

 מה התועלות מהפעולות שיבצע. ב.

בור לא נדרש לבצע פעולות אין צורך, הצי

 מיוחדות.

אין צורך, הציבור לא נדרש לבצע פעולות  נדרשות פעולות חינוך, קנסות וכיו"ב.  פיקוח ואכיפה.. 3  

 מיוחדות.

אילוץ 

 סרק

משאבים 

שעלותם 

 שולית 

מצב שבו צוואר הבקבוק של 

-המערכת הוא משאב זול מאוד

מאוד יחסית ליתר המשאבים 

 במערכת.

 משאבי כוח אדם, ציוד ומערכות תומכות. ח אדם, ציוד ומערכות תומכות.משאבי כו
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 של יישום הרגולציה מדידת הערך הכלכלימתודולוגיה לה 3.4

 

הרשויות  משולמת על ידיהעלות ה מדידתבאמצעות  הבוצעשל יישום הרגולציה מדידת הערך הכלכלי 

בהתאם ביחס לתועלת  פינוי וטיפול(שרשרת הטיפול בפסולת עירונית מוצקה )איסוף,  בגין המקומיות

הפסולת שיעור/כמות ככל ש. צמצום הפסולת המופנית להטמנה הרגולטור,על ידי  לקריטריון שהוגדר

   המופנית להטמנה נמוך יותר התועלת גבוהה יותר. 

 מדידת הערך הכלכלי:להשלבים 

 .אחרי החלת הרגולציה(השינוי הנמדד )לדוגמה לפני ומיפוי וסיווג מרכיבי העלות לפני ואחרי  .1

 .פני ואחרי השינוי הנמדד )לדוגמה לפני ואחרי החלת הרגולציה(למיפוי וסיווג מרכיבי התועלת  .2

 מתן ערך כספי ו/או איכותני למרכיבי העלות ולמרכיבי התועלת. .3

, ואחרי השינוי הנמדד או בהשוואה בין חלופות שונותלפני התועלת לעלות, אמידת היחס בין  .4

 . , שינוי שיטת הטיפול בפסולת וכיו"בהערךבניהול שרשרת  ופת זמן, שינוי אסטרטגיהתק ,לדוגמה

 :המדדים שהוגדרו

(B/C) מדד תועלת/עלות .1
20

תועלת שהוגדר לצורך בחינת שינויים בערך -הינו יחס פסבדו עלות 

 נוישיהמבטא את ה השוואתיזהו מדד  -בעלות  שינויבתועלת ביחס ל שינוימדידת הבאמצעות הכלכלי 

במעבר בין שיטות , לפני ואחרי החלת הרגולציה(כגון בין תקופות ) , לדוגמהתועלת/עלותביחס 

למדוד את השינוי. מדד זה  אשר ביחס אליו מבקשיםשונות לניהול הטיפול בפסולת או כל שינוי אחר 

ות, אין כל משמע מדד זה. יש לציין כי לערך האבסולוטי של מגמות לאורך זמןמאפשר לזהות אף 

הסיבה להגדרת היחס תועלת/עלות )ולא  .בלבדביחס תועלת/עלות  שינוימדובר במדד המבטא את ה

תועלת אפסשינוי בשינוי בתועלת, דהיינו, הכל עלות/תועלת( נעוצה בעובדה שככל שלא חל 
21

או  

טעם נוסף תיתן תוצאה של אינסוף.   0-חלוקה בהמדד יהיה חסר משמעות מאחר ואפס בקירוב, אזי 

הוא כי גם בחישוב של תוספת כמותית )בטון( של פסולת שלא נטמנה מעבר  B/Cלקביעת המדד 

גידול בתועלת  0יהיה גודל חיובי )של תוספת עלות( חלקי  C/B, המדד ירה הרגולציהשהגדיעדים ל

 תועלת/עלות: הוגדרו שני מדדי(. היעד שהגדירה הרגולציהתוספת טונות פסולת מעבר לכמות  0)

שיעור התועלת כהמדד השיעורי בוחן את היחס תועלת/עלות על פי  - עלת/עלות שיעורימדד תו .א

 טורשהרגול כךמדד זה נעוצה בב ההבחיר ביחס לעלות. שלא הופנתה להטמנה %-בהפסולת 

דוגמה חישובית  .%-ויעדיה כצמצום שיעור הפסולת להטמנה ב הרגולציה הגדיר את מטרת

 . 8נספח ב להמחשה מובאת

  

                                                 
20

 B=Benefit, C=Cost. 
21

( שהופנתה להטמנה, %-לא חל כל שינוי בשיעור הפסולת )ב 2015עד  2006ר הספרות עולה כי בתקופה שבין השנים מסק 

 .0%משמע בתקופה זו הגידול בתועלת הוא בשיעור של 
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בוחן את היחס תועלת/עלות על פי כמות הפסולת המדד הכמותי  -תועלת/עלות כמותימדד  .ב

נספח דוגמה חישובית להמחשה מובאת ב )בטון( שלא הופנתה להטמנה )התועלת( ביחס לעלות.

8. 

מאחר לתקופה עתידית  עשות שימוש במדד זהלא ניתן ל (1)החסרונות במדד הכמותי הם: 

 ףרצמדידה אחידה על לא ניתן להציג ב האמור בסעיף הקודם, עק (2). הכמויות לא ידועותש

ול עקב גידלת העירונית המוצקה גדלה שכמות הפסו אם וככל (3)עבר לעתיד. הזמן מ

 יחסכיוון שערך ה לאורך זמן לא נשמרכמותי המדד ה האוכלוסייה ועלייה ברמת החיים,

את דרישת הרגולטור המוגדרת  מדד כמותי אינו מבטא (4) .תועלת/עלות לא נשמר לאורך זמן

   .באחוזים, כאחוז הפסולת שאינה מופנית להטמנה

עלות צמצום טון פסולת להטמנה למדידת ( (B/Cעלות תועלת/מדד זהו  – מדד צמצום טון הטמנה .2

 . בכל אחת מהאלטרנטיבות הנבחנות ש"נחסך" מהטמנהלטון מבטא את העלות ה

למדידת עלות טיפול בטון פסולת בשיטה  (B/C)עלות /תועלתזהו מדד  – מדד עלות לטיפול בטון .3

 ש"נחסך" מהטמנה בכל אחת משיטות הטיפול הנבחנות.  לטון חלופית להטמנה, המבטא את העלות

  . 8נספח דוגמה חישובית להמחשה מובאת ב

 

 היחס בין התועלת לעלות חושב עפ"י הנוסחאות שלהלן:  

B = Benefit, C=Cost 

(1) BC ratio = B/C תועלת עלות  יחס   

(2) ∆B/∆C   –יחס השינוי בתועלת עלות 

: 1996-2015בחישוב הערך הכלכלי ליישום הרגולציה בין השנים   

(3) B1/C1  1996יחס תועלת עלות  

(4) B2/C2   2005יחס תועלת עלות  

(5) B3/C3   2015יחס תועלת עלות  

(6) ∆B(1-2)/∆C(1-2) : 1996-2005יחס השינוי בתועלת עלות לתקופה   

(7) ∆B(2-3)/∆C(2-3)  2006-2015יחס השינוי בתועלת עלות לתקופה:  

(8) ∆B(1-3)/∆C(1-3)  1996-2015יחס השינוי בתועלת עלות לתקופה:   
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 המתודולוגיה לזיהוי ומיפוי מאיצי ערך וקביעת פעולות לביצוע 3.5

 בשאלון 4. חלק בוצעו במחקר במסגרת סקר המומחיםזיהוי ומיפוי מאיצי ערך ופעולות לביצוע : שלב א'

" כאשר המומחים פעולות להשגת יעדי הרגולציה לטיפול בפסולת עירונית מוצקה"סקר המומחים עוסק ב

 : את התבקשו לציין לגבי כל אחת מהפעולות שפורטו בחלק זה של השאלון

 .)לא חשוב( 6)חשוב( עד  1-בסקלה מהפעולה דירוג "חשיבות"  .א

 )קשה(.  6)קל( עד  1-בסקלה מהפעולה "קושי יישום" דירוג  .ב

 . 7נספח ר' שאלון המומחים ב

טבלת המיקוד ומטריצת המיקוד הם כלים המרחיבים את  –: בניית טבלת מיקוד ומטריצת מיקוד שלב ב'

המודל של ניתוח פרטו וכוללים בניתוח את המאמץ או העלות הכרוכים בטיפול בכל אחד ממקורות 

 (. הניתוח נעשה בשני שלבים:2012)פס ורונן,  התופעה וגם את התועלת הצפויה מטיפול זה

 חשוב"( באמצעות מתן ערכים "קל" ו"חשוב" -יצירת טבלת המיקוד )המכונה גם טבלת "קל

 לכל אחת מהפעולות.

  "יצירת מטריצת המיקוד באמצעות מיקום הפעולות על גבי מטריצה על פי הערכים "קל

 ו"חשוב" שניתנו לכל פעולה בטבלה. 

מוקמו ע"ג מטריצה עפ"י דרגת החשיבות וקושי היישום, במסגרת סקר המומחים מופו מאיצי הערך ש

שיטה זו מאפשרת למפות בקלות את מאיצי הערך בעלי החשיבות הגבוהה ביותר )בעלי הערך הגבוה 

ביותר( שניתן ליישמם בדרגת הקושי הנמוכה ביותר )בקלות יחסית(. שיטה זו מאפשרת הגדרת יעדים 

המצויין  כך שיוגדרו היעדים בעלי התועלת הגבוהה ביותר והישימים ביותר 25/75בשיטת ומדדי ביצוע 

 .ברביע "קל וחשוב" במטריצה

 המתודולוגיה להגדרת מנגנוני פיקוח, בקרה ומשוב 3.6

אופטימיזציה, לכן יש צורך -מדדי ביצוע לוקליים עלולים לעוות את תהליך קבלת ההחלטות ולגרום לתת

 (: 2012יים אשר יביאו את התועלות הבאות )רונן ופס, במדדי ביצוע גלובל

  משמעית את המדיניות. -מדדים פשוטים וברורים אשר ישדרו חד -שידור המדיניות 

  מדדי ביצוע המתרגמים את המטרה ללשון אופרטיבית. -סיוע בקבלת החלטות 

המדידה מגלה בעיות , כאשר פיםשוטומשוב בקרה לביצוע פיקוח,  םמדדי הביצוע יכולים לשמש ככלי

מסייעים לבחון האם ישנה התקדמות להשגת המטרה בטווח הקצר אף היא מאפשרת תיקונן. מדדי הביצוע 

 ובטווח הארוך ובאילו פעולות מתקנות יש לנקוט כדי לשפר ביצועים.
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לקבלת תמונת מצב  בישראלהעירונית המוצקה  הפסולת שוק ניתוחתוצאות  4

 עכשווית

על פי  בוצעניתוח ונת מצב של שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל. הבפרק זה מוצגת תמ

 . 3.2כפי שפורט בפרק  F.A.S.Tמתודולוגיה המבוססת על מודל 

 טורשל הרגול המטרה והחזון 4.1

מדיניות הטיפול כאשר הינם צמצום הפסולת המופנית להטמנה הסביבה  של המשרד להגנתהמטרה והחזון 

ל"אפס פסולת" על ידי הפחתה הדרגתית של כמויות הפסולת המופנית בפסולת של המשרד מכוונת 

להטמנה והצהרת המשרד להגנת הסביבה שתוך מספר שנים צפוי להישאר במדינת ישראל רק אתר אחד 

 להטמנת פסולת. 

 הרגולציהמטרת להשגת מדדי ביצוע מרכזיים יעדים ו 4.2

המשרד הגדיר ( 2014נת הסביבה, )המשרד להג 2015-2016בתקציב המשרד להגנת הסביבה לשנים 

שנת לעד המוצקה הפסולת העירונית סך מ 50%-להגדיל את המחזור בישראל ללהגנת הסביבה את היעד 

 כדלהלן: 2020

מסך  50% -"היעד של המשרד להגנת הסביבה הוא להגדיל את המחזור בישראל ל

פנייתה , ולהפוך את הפסולת למשאב על ידי ה2020הפסולת העירונית עד לשנת 

לתעשייה כחומר גלם בתהליכי הייצור, ייצור קומפוסט לחקלאות והפקת ביוגז כמקור 

)המשרד להגנת הסביבה,  ".לאנרגיה. כך יצומצמו שטחי ההטמנה ויתפנה משאב הקרקע

2014.) 

4.3 ARENA  )הפסולת העירונית המוצקה בישראל של שוק)זירה 

רחב של "שחקנים" מסקטורים ותחומים שונים. שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל כולל מגוון 

להלן מוצג מיפוי הגורמים הפועלים בשוק או משפיעים על התנהלותו, בכלל זה: השפעות בינלאומיות, 

גופי ביקורת, גופי רגולציה, אחראים לאיסוף פינוי וסילוק פסולת )הרשויות המקומיות(, גופים 

, איגודי 15-קומי, מרכז המועצות האזוריות, פורום המוניציפליים בשלטון המקומי )מרכז השלטון המ

ערים(, גופי יישום מוכרים )חוק הפיקדון, חוק האריזות, חוק פסולת אלקטרונית(, גופים עסקיים )ספקים, 

)משקי בית,  קבלני שירות, מפעלי/תאגידי מחזור, תחנות מעבר, מטמנות(, גופים מוסדיים ויצרני הפסולת

מוצגים ה"שחקנים המרכזיים" בשוק  8דות צבא, מוסדות ציבוריים(. באיור בתי עסק, מפעלים, מוס

 בחלוקה סקטוריאלית.
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 : מיפוי "שחקנים מרכזיים" בשוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל בחלוקה סקטוריאלית.8איור 

 

השפעות בינלאומיות הדירקטיבה האירופית

גופי ביקורת מבקר המדינה OECD

שלטון מרכזי
הרגולטור: המשרד 

להגנת הסביבה
משרד הפנים משרד האוצר

משרד הכלכלה/ 

התעשייה והמסחר

משרד התשתיות 

והאנרגיה

שלטון מקומי מרכז השלטון המקומי פורום ה-15
מרכז המועצות 

האזוריות

מועצות מקומיות עיריות מועצות אזוריות איגודי ערים

מטמנות תחנות מעבר גופי תכנון

תאגידי מחזור/תאגידי 

מחזור מוכרים
אריזות - ת.מ.י.ר

פסולת אלקטרונית - 

מאי, אקומיוניטי
בקבוקים - אל"ה

NGO עמותת חיים וסביבה אגודת אדם טבע ודין עמותת ארץ כרמל

אקדמיה ומוסדות חינוך אקדמיה ומחקר מוסדות חינוך

יועצים

יזמים/קבלנים אתרי הטמנה
תחנות מעבר/תחנות 

מעבר ממיינות
מפעלי מיון מתקני טיפול מפעלי מחזור

ספקים )ציוד 

ושירותים(

אמניר - נייר וקרטון
קבלני איסוף ופינוי 

פסולת

פיניציה - זכוכית
קבלני איסוף חומרים 

למחזור

אביב - פלסטיק
ספקי ציוד תברואי 

)רכבים, כלי אצירה(

ק.מ.מ.

נגב אקולוגיה

תעשייה יצרני מוצרים יבואנים קמעונאים משווקים

יצרני פסולת משקי בית מוסדות עסקים רשויות מקומיות

משרדים ציבוריים בתי מלון משרדי הרשויות

בתי חולים מסעדות גיזום ציבורי

חינוך משרדים

אקדמיה ומחקר

צבא

בתי כלא

יועצים בתחומים שונים )כלכלי, תכנוני, 

משפטי, פיננסי, סביבתי...(
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 וצקה בישראל:מוצג תיאור סכמתי של זירת שוק הפסולת העירונית המ 9באיור 

 
 )זירה( של שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל. ARENA -תיאור סכמתי של ה :9איור 

הגורמים המרכזיים לאסדרה של שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל הם המשרד להגנת הסביבה 

קביעת מדיניות, חקיקה ושימוש את מ.ש.מ. ב ףהגנת הסביבה נמנע מלשתלמשרד הוהשלטון המקומי. 

בכספי קרן השמירה על הניקיון, דבר שיצר נתק והביא לעתירה של מ.ש.מ. נגד המשרד להגנת הסביבה 

( עמד על כך שעל המשרד להגנת הסביבה 2016מבקר המדינה )(. 7161/15בנושא היטל ההטמנה )בג"ץ 

יו"ר וועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת  לפעול בשיתוף פעולה עם השלטון המקומי, כך גם על פי המלצת

שאף הציע פלטפורמה של הקמת חברה ממשלתית משותפת עם הרשויות המקומיות בדיון שהתקיים 

 15.2.17-בנושא תכנית אב לאשפה והיטלי הטמנה בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת ישראל ב

 )פרוטוקול הוועדה מצוי באתר ועדות הכנסת(.

 הפסולת העירונית המוצקה בישראלקונפליקטים בשוק  4.4

קונפליקט הינו מצב שבו קיימת מטרה משותפת אולם הדרך להשגת המטרה שנויה במחלוקת )רונן ופס, 

2012 ; .(Goldratt, 1997 השיטה היא זיהוי המטרה המשותפת, חשיפת 3.2.4כפי שפורט בפרק ,

הגדרות המשרד להגנת הסביבה, ההנחות שעומדות בבסיס הקונפליקט ותקיפתן. המטרה היא בהתאם ל

 צמצום הפסולת המופנית להטמנה. 

 הגנת הסביבה והשלטון המקומילמשרד קונפליקט ה 4.4.1

קונפליקט מרכזי בשוק הפסולת העירונית המוצקה הינו מחלוקת בין המשרד להגנת הסביבה לבין השלטון 

הגישו מרכז  2015בר לחוק שמירת הניקיון הטלת היטל הטמנה. באוקטו 9המקומי בדבר תיקון מס' 

ומרכז המועצות האזוריות בג"צ כנגד המשרד להגנת הסביבה  15-השלטון המקומי בשיתוף עם פורום ה
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(. צעד זה משקף קונפליקט בין השלטון המרכזי לשלטון המקומי 7161/15לביטול היטל ההטמנה )בג"ץ 

צמצום  -מטרה משותפת  שבא לידי ביטוי בתביעה משפטית, וזאת על אף הצהרת שני הצדדים בדבר

 הפסולת העירונית המוצקה המופנית להטמנה במדינת ישראל. 

 תרשים "ענן" של קונפליקט היטל ההטמנה:מוצג  10באיור 

 המשרד להגנת הסביבה

  

 השלטון המקומי

 

 .: תרשים ענן של קונפליקט היטל ההטמנה10איור 

 

פתרון לשבירת הקונפליקט הינו באמצעות שבירת אחת מהנחות היסוד, ובמקרה זה ההנחה שניתן לתמרץ 

הרשויות המקומיות מפעילות הסדרים להפרדת פסולת במצב השוק הקיים, רשויות מקומיות למחזר. 

ה בתחומן אך תחום המחזור אינו בשליטתן אלא בשליטת סקטור התעשייה הפרטי. במקרה זה החלופ

שהרשויות  שמציג המשרד להגנת הסביבה אינה רלוונטית בשל היותה מבוססת על הנחה מוטעית

 . (אילוצי כשל מדיניות 4.5.3המקומיות הן גורם ממחזר )הדברים יפורטו בהמשך בפרק 

 השלטון המקומי והציבורקונפליקט  4.4.2

מתקנים לטיפול בפסולת קונפליקט מרכזי נוסף בשוק הפסולת העירונית המוצקה נובע מהצורך בהקמת 

עירונית מוצקה בשיטות חלופיות לסילוקה באמצעות הטמנתה בקרקע. קונפליקט זה בא לידי ביטוי, בין 

ידי הציבור כלא -היתר, בהתנגדויות שונות בוועדות התכנון והבנייה, מאחר שמתקנים מסוג זה נתפסים על

. התנגדויות להקמת מתקנים לטיפול (2007צבי, -רצויים מחשש לחשיפה למפגעים סביבתיים )רוזן

בפסולת מאיינות את יכולתו של השלטון המקומי להקים תשתית שתאפשר טיפול בפסולת עירונית מוצקה 

בשיטות חלופיות להטמנתה בקרקע. ניתן לשבור את הנחת היסוד של התנגדות תושבים באמצעות חינוך 

תרונות הסביבתיים של מתקנים אלה. התנגדות והסברה וחשיפתם של התושבים לטכנולוגיות "נקיות" והי

 המבוססת על תפיסה של צדק חלוקתי ניתן לאיין באמצעות תמריצים כספיים ואחרים. 

תרשים "ענן" של קונפליקט הקמת מתקנים לטיפול בפסולת ואיכות חיי התושבים מוצג  11באיור 

 המתגוררים בסמיכות למתקן:

צמצום הפסולת 

 המופנית להטמנה 

תמריץ לרשויות 

 המקומיות למחזר

 גביית היטל הטמנה

 ים ביטול אובדן תקציב ביטול היטל ההטמנה

 הקונפליקט
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 השלטון המקומי

  

 הציבור

 

 : תרשים ענן של קונפליקט הקמת מתקנים לטיפול בפסולת ואיכות חיי התושבים.11איור 

 

 בשוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל אילוצים 4.5

ממצאי סקירת הספרות מצביעים על כך שמטרת הרגולטור והיעדים שהגדיר לא הושגו במשך למעלה 

לא חל כל שינוי בשיעור הפסולת העירונית המוצקה  2015עד  2006בין השנים ם, בפרט, מעשור שני

את השגת המטרה' )רונן ופס, 'כל גורם חשוב המונע -( מוגדר כconstraintאילוץ )שהופנתה להטמנה. 

2012 (Goldratt & Cox, 2016; . כגורמים חשובים המונעים בפרק זה מוצגים האילוצים שזוהו וסווגו

 . 3.3קטגוריות בהתאם למתודולוגיה שפורטה בפרק  4 -ת השגת המטרה שהגדיר הרגולטור בחלוקה לא

  משאבים ציאילו 4.5.1

אילוץ משאבים הוא אילוץ הנובע מהמשאב העמוס ביותר כך שאינו מסוגל לבצע את כל המטלות 

                2012המוטלות עליו, זהו המשאב אשר מגביל את ביצועי המערכת כולה )רונן ופס, 

(Goldratt & Cox, 2016;.  אילוץ המשאבים המרכזי והעיקרי בשוק הפסולת העירונית המוצקה

; 2016 ,בישראל הוא חוסר במתקנים לטיפול בפסולת בשיטות חלופיות להטמנתה בקרקע )מבקר המדינה

 .; סקר המומחים(2016מחירי מצרכים ושירותים, צו פיקוח על 

 עירונית מוצקה בשיטות חלופיות להטמנתה בקרקע מתקנים לטיפול בפסולת

ת לסילוקה באמצעות וחלופי ותהנחת המחקר היא כי משאב הכרחי לטיפול בפסולת עירונית מוצקה בשיט

הטמנתה בקרקע הינו תשתית מתקנים לטיפול בפסולת עירונית מוצקה בשיטות חלופיות לסילוקה 

לטים פסולת עירונית מוצקה באופן כללי נמוכה מאוד זמינותם של אתרים הקובאמצעות הטמנתה בקרקע. 

צו  ;2016 ,)מבקר המדינה ק"מ לכל כיוון 25ומחייבת שינוע הפסולת למרחקים ארוכים העולים על 

 . (2016 מחירי מצרכים ושירותים,פיקוח על 

הפסולת  צמצום

 המופנית להטמנה 

 

טיפול סביבתי ומקיים 

 בפסולת

הקמת מתקנים לטיפול 

 בפסולת

התנגדות להקמת מתקנים 

 לטיפול בפסולת

 איכות חיים גבוהה

 הקונפליקט
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אזורי,  צר מצב שוק בו מרביתן ככולן של תחנות המעבר מהוות מונופולולקליטת פסולת י האתריםמיעוט 

צו פיקוח על מחירי  ;2016 ,)מבקר המדינה כך שכוח המיקוח של הרשויות המקומיות מולן קטן ביותר

תעריף כניסה הכולל את הטיפול בפסולת ואת היטל  אתרי הקליטה גובים. (2016מצרכים ושירותים, 

יעורי המחזור שפעולות מיון וטיפול המתבצעות בתחנה )המשקפים את ההטמנה כמיקשה אחת ללא קשר ל

האלטרנטיבה )אתרים אלה ב משיעורי המחזור, כך שלא מתאפשר לרשויות המקומיות ליהנות (בתחנה

 להוביל את הפסולת לאתר אחר המרוחק אפילו בקילומטרים בודדים משפיע השפעה קרדינלית על עלויות

של הרשויות המקומיות כוח המיקוח כך יוצא ש. (9נספח ב תחשיב ר' – איסוף ופינוי הפסולת השירות של

שמפרסמות רשויות מקומיות באופן בא לידי ביטוי גם בתוצאות מכרזים ו דל ביותר מול תחנות המעבר

התקבלו לא אחת הצעות כמעט זהות וההצעה הזולה ביותר, הזולה בהם  באמצעות משכ"ל וגםעצמאי 

את הרשות, קבלן  תאתר הקליטה המשרמההצעות האחרות באופן זניח, היא של הקבלן שבבעלותו 

מבקר  ;2014; מבקר המדינה, 2015)משכ"ל,  כלל שירות לאותה רשות שנים רבות-המספק בדרך

 . (2016המדינה, 

 שוק ציאילו 4.5.2

אילוץ שוק הוא מצב בו הביקושים נמוכים יותר מהקיבולת של כל אחד מהמשאבים )רונן ופס, 

2012(Goldratt & Cox, 2016;  .שוק אשר זוהו ומופו במסגרת המחקר.  בפרק זה מפורטים אילוצי 

 חומרי מחזור לש ביקושתנודתיות מחירים ו

)סקר  קיימת תנודתיות גבוהה במחירי החומרים למחזורשוק תוצרי המחזור בישראל מצומצם ביותר ו

 שכגון פלסטיק, נייר וקרטון תלויים בתנודות עולמיות, מחיר הנפט, היצע וביקו חומריםמחירי  .מומחים(ה

באופן תדיר ביחס של עשרות אחוזים הם עשויים להשתנות , על כןודוע
22

קומפוסט של  מחזורהתוצר . 

 .מומחים(ה)סקר  לו זניחפסולת פריקה ביולוגית )פסולת אורגנית( הינו באיכות נמוכה מאוד והביקוש 

 כשל מדיניות  ציאילו 4.5.3

יצועי המערכת ואת השגת המטרה אילוץ כשל מדיניות הוא מצב בו מדיניות בלתי מתאימה מגבילה את ב

בפרק זה מפורטים אילוצי כשל מדיניות אשר זוהו ומופו  . ;Goldratt & Cox, 2016)2012)רונן ופס, 

 במסגרת המחקר. 

 תפיסת הרגולטור את שוק הפסולת

"לתמרץ" את  פועלתופס את שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל כ"שוק חופשי" ו הרגולטור

פעולות המחזור אינן תלויות ברשויות אולם, הלכה למעשה  .יות למחזר פסולתהרשויות המקומ

או באתרי קצה אחרים אליהם מובלת הפסולת  אליהן מובלת הפסולתתחנות המעבר המקומיות, אלא ב

                                                 
22

 .27.6.17, שיחה עם נציג חב' ק.מ.מ. מיום 9.5.17שיחה עם נציג חב' ורידיס ישראל מיום  
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בבעלות קבלנים פרטיים העוסקים גם  תחנות המעבר הןמרבית ו (2016תחנות המעבר )מבקר המדינה, מ

משמעות הדבר היא שבמרבית המקרים לרשות ופינוי פסולת לרשויות המקומיות.  במתן שירותי איסוף

המקומית אופציה אחת בלבד לאתר קליטה אליו היא יכולה להוביל את הפסולת שפונתה מתחומה, כך 

והביקוש של הרשויות המקומיות לקליטת פסולת מאחר ו שאתרי הקליטה מהווים למעשה מונופול אזורי

 ,)מבקר המדינה נורמלית-זה, רווחיות האתרים היא אקיים פיקוח על מחירים בתחום ולא מתהוא קשיח 

בתנאי . מאחר ששימוע לפני פיקוח לפי פרק ז'( ;2016צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, ; 2016

הביקוש קשיח, אתרי הקליטה הם מונופול אזורי ולא מתקיים פיקוח על מחירים, כל שוק אלה בהם 

 שלילי )כגון היטל הטמנה( או חיובי )כגון מתן כספים לעידוד מחזור(,שויות המקומיות בין אם לרתמריץ 

 . עובר לבעלי תחנות המעבר ומגדיל את רווחיותם

 ריכוזיות

מצויים בקשרי עבודה ושותפויות, ה קטן יחסית של קבלניםבשוק הפסולת העירונית המוצקה פועל מספר 

השוק מאופיין בריכוזיות גבוהה המצביעה על . (2015)משכ"ל,  רבין היתר בבעלות על תחנות מעב

בעלויות צולבות לאורך שרשרת . בנוסף מתקיימות בשוק היעדר תחרות או קיומה של תחרות מועטה

הטיפול בפסולת, קרי, המחזיק באתר הטמנה או תחנת מעבר או בשניהם יחד, יכול שיהא גם קבלן הפינוי 

; צו 2016 ,)מבקר המדינה בנגישות/זכיה במכרזים של הרשויות המקומיות ובהתאם לכך יהיה לו יתרון

  שימוע לפני פיקוח לפי פרק ז'(. ;2016מצרכים ושירותים,  פיקוח על מחירי

 חשש לקרטל קבלנים

 2012על קשר בין קבלנים מצביעה בין היתר עמותה בשם "נאמנים לסביבה ירוקה" שקמה בשנת 

עלי אתרים לקליטת פסולת המספקים בנוסף שירותי איסוף ופינוי פסולת שמרבית חבריה הם קבלנים ב

בעתירת חב' נאות דורית  2014, כמו גם פסיקה שניתנה באפריל (580550002)ע"ר  לרשויות מקומיות

 (. 34688-03-14עת"מ ואח' נ' משכ"ל ואח' בה קיבל השופט את טענת משכ"ל שמדובר בקרטל )

 היטל ההטמנה

לחוק שמירת  9ועד לתמרץ פעולות לצמצום הפסולת המופנית להטמנה )תיקון מס' הטמנה נההיטל 

היה בסך  באתר לסילוק פסולת מעורבתלפסולת מעורבת או יבשה תעריף ההיטל  2015בשנת הניקיון(. 

₪ +  72.56, תעריף ההיטל לפסולת יבשה באתר לסילוק פסולת יבשה לטון+ מע"מ ₪  108.85 של

להגנת הסביבה פועל להשוואת תעריף היטל ההטמנה לפסולת יבשה לזה של פסולת המשרד . מע"מ לטון

מעורבת, מאחר וההיטל הנגבה עבור פסולת יבשה בתחנה לסילוק פסולת מעורבת זהה לזה של הפסולת 

העלאת  - 2016-על פי דברי ההסבר לצו שמירת הניקיון )שינוי התוספת לחוק, התשע"ו המעורבת.

 על פסולת יבשה:שיעור היטל הטמנה 
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אלף טון פסולת  700 -...  כנוצרת כמות שנתית של 2014ן לשנת "במדינת ישראל, נכו

עוברים תהליכי  26%-מפסולת זו מוטמנת באתרים לסילוק פסולת וכ 74%-יבשה. כ

 מחזור והשבה שונים". 

הדבר ה. מהפסולת היבשה שהופרדה במקור הוטמנ 74% -כ 2015כי בשנת מדברי ההסבר לחוק עולה 

 . מצביע על כך שפסולת יבשה המפונה לאחר תהליך הפרדה מוטמנת יחד עם פסולת מעורבת

 ניהול כספי קרן השמירה על הניקיוןגבייה ו

פי הדו"חות הכספיים המבוקרים של הקרן -כספי היטל ההטמנה נגבים לקרן השמירה על הניקיון ועל

נכללים בתקציב המשרד להגנת הסביבה ומיועדים כספי הקרן מכספי הקרן.  97%-מהווים כ 2015לשנת 

 :2015קרן לשנת העפ"י נתוני הדו"ח הכספי המבוקר של לשמש לפתרונות חלופיים להטמנה. 

 . ₪אלפי  1,544,654 - 2015בדצמבר  31היתרה בקרן נטו, בניכוי התחייבויות, נכון ליום  :היתרה בקרן

  :התחייבויות בקרןה

  אלפי  179,507  -התחייבויות שוטפות ₪ 

  אלפי  524 -התחייבויות שאינן שוטפת  ₪ 

מרבית ההתחייבויות הן למשרד להגנת הסביבה אשר כספי הקרן מנוהלים במסגרת תקציבו. ההתחייבויות 

₪אלפי  4,518 - לרשויות מקומיות בגין תמיכות
23
. 

עוד מציין הדו"ח, אך לא ברישום מאזני, כי לקרן יש התחייבות תלויה
24

בדצמבר  31מיכות ליום בגין ת 

מוצג כי  2015בדו"ח השנתי של קרן השמירה על הניקיון לשנת  ₪.מיליון  713 -בסך של כ 2015

מרבית יתרות הקרן הוקצו לפרויקטים עתידיים, דבר העומד בסתירה לנתוני הדו"ח הכספי המבוקר ליום 

עד סוף שנת מירה על הניקיון השעפ"י הנתונים הנ"ל, מרבית הכספים שנגבו לקרן  .2015בדצמבר  31

הצטברו בקרן ולא שימשו לייעודם ליצירת תשתית לטיפול בפסולת עירונית מוצקה כחלופה  2015

  .(2016)מבקר המדינה,  הקרן בניהול כספי יםלהטמנתה בקרקע, דבר המצביע על כשל

 

                                                 
23

קר, עיקרי המדיניות החשבונאית, צוין מה התנאים הנדרשים לרישום התמיכות כהתחייבויות: בדו"ח הכספי המבו 2בביאור  

"התמיכות נרשמות כהתחייבויות בדוחות הכספיים בתקופה בה התרחשו האירועים שיצרו את התמיכה, כל עוד מתקיימים 

כי יידרש תזרים של משאבים החוצה  . צפוי2. לקרן יש מחויבות קיימת בגין התמיכה כתוצאה מאירוע מהעבר; 1כל אלה: 

. ניתן לאמוד את סכום התמיכה באופן מהימן. הסוגים העיקריים של תמיכות הניתנות על ידי הקרן הם: 3בגין המחויבות; וכן 

 . תמיכות במטרות חברתיות וכלכליות במוסדות למטרות רווח".2. תמיכות במטרות חברתיות ברשויות מקומיות; 1
24

 .50%-ל 10%כוי למימושה הוא בין התחייבות שהסי 
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 סרק ציאילו 4.5.4

וד מאוד יחסית ליתר המשאבים הוא מקרה בו צוואר הבקבוק של המערכת הוא משאב זול מאאילוץ סרק 

 במסגרת המחקר:זוהו אשר  סרקאילוצי להלן .  ;Goldratt & Cox, 2016)2012)רונן ופס,  במערכת

 + ממונה במחוזות אנשים 8אגף פסולת מוצקה מונה  –מיעוט כוח אדם במשרד להגנת הסביבה  .1

 (.ג2017)המשרד להגנת הסביבה, 

 מישור התפעולי, מחקרי וכלכלי )סקר המומחים(. חוסר בבחינת המשמעויות ב –חוסר ידע  .2

תחלופה גבוהה הן בדרג הפקידותי והן בדרג הפוליטי )סקר המומחים(  –חוסר בשימור ידע  .3

 .בגורמים מקצועיים בתחום זה במשרד להגנת הסביבה גורמים לחוסרוחוסר בשימור ידע 

 באתר המשרד להגנת הסביבהחוסר בזמינות נתונים עדכניים, בפרט חוסר במידע עקבי ועדכני  .4

 . (2נספח ר' )

4.6 SWOT של שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל 

חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים בשוק הפסולת העירונית  לזיהוי SWOTניתוח  מוצג 5בטבלה 

מומחיםהסקר תוצאות על  סהניתוח מתבסהמוצקה בישראל. 
25

אשר במסגרתו מופו תופעות רצויות ולא  

 להסכים או שלא להסכיםהתוצאות שהתקבלו מצביעות על נטייה מובהקת של המומחים  .ות בשוקרצוי

לא נמצאו הבדלים בנטיית המומחים גם בחלוקה כן -, כמולגבי כל אחת מהתופעות שתוארו בסקר

שתוארו מי שהיו מעורבים בתהליכים בין ו מי שאינם רגולטוריםת רגולטורים בעבר ובהווה וולקבוצ

  .היו מעורבים מי שלאבסקר ל

, מתוצאות הסקר עולה בין היתר כי המומחים נוטים להסכים שמדיניות 5כפי שניתן לראות בטבלה 

הרגולטור נקבעה ללא בחינה ובדיקה מעמיקה במישור התפעולי, המחקרי והכלכלי וכי הרגולטור פעל 

שהוא הגורם האמון על ניהול , המקצועיים בשלטון המקומיו הפוליטייםללא שיתוף פעולה עם הגורמים 

 .שרשרת הפסולת ובעל הידע והניסיון המקצועי וההיכרות הטובה ביותר עם השטח

 

 

 

 

 

                                                 
25

ונית מוצקה, תיאור הבדיקות שבוצעו, תיאור התוצאות שאלון עמדות בנושא רגולציה לטיפול בפסולת עיר 7נספח ר' ב 

 .ומסקנות מרכזיות
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 על פי תוצאות סקר המומחים של שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל SWOT: ניתוח 5טבלה 

Strength – חוזקות Weakness – חולשות 

ין לקדם פתרונות לטיפול הרגולטור מעוני .1

 .בפסולת כחלופה להטמנה

ישנה מודעות גבוהה בשלטון המקומי  .2

)רשויות מקומיות וגופים מוניציפליים( 

 לנושא הטיפול בפסולת.

השלטון המקומי מעוניין לקדם פתרונות  .3

  לטיפול בפסולת כחלופה להטמנה.

 כמות הפסולת המיוצרת בישראל ידועה. .4

 

ממשלתית לנושא -לאומיתאין מודעות גבוהה ברמה  .1

 הטיפול בפסולת. 

הרגולטור אינו פועל בשיתוף פעולה עם הדרגים  .2

 המקצועיים בשלטון המקומי.

הרגולטור אינו פועל בשיתוף פעולה עם הדרגים  .3

 הפוליטיים בשלטון המקומי.

בתחום הפסולת נקבעה ללא בחינה מעמיקה  הרגולציה .4

 .התפעוליבמישור 

בעה ללא בחינה מעמיקה הרגולציה בתחום הפסולת נק .5

 . המחקרי במישור

הרגולציה בתחום הפסולת נקבעה ללא בחינה מעמיקה  .6

 .הכלכליבמישור 

הרגולטור לא הגדיר מנגנוני מדידה ובקרה ליישום  .7

 הרגולציה. 

הרגולטור לא מבצע פיקוח ואכיפה אפקטיביים של  .8

 .יישום הרגולציה

לא נקבעו מדדי ביצוע ו/או בחינה של הרגולציה  .9

תוצאותיה עפ"י אבני דרך, לאחר שהוחל ביישומה של ו

 הרגולציה.

 .הפוליטיבדרג  אי יציבות רגולטוריתקיימת  .10

 .הפקידותיבדרג קיימת אי יציבות רגולטורית  .11

ריבוי כלי אצירה במרחב הציבורי לצורך הפרדה של  .12

פסולת במקור פוגע ברווחת התושבים ובחזות הנוף 

 העירוני.

 ת בישראל אינו איכותי.הקומפוסט המיוצר מפסול .13

Opportunities – הזדמנויות Threats– איומים 

יש צורך בפתרונות נוספים מעבר  .1

 למחזור כגון פסולת לאנרגיה.

הרשויות המקומיות/איגודי ערים  .2

הקמה  1996-2015קידמו בין השנים 

 של מתקני קליטה וטיפול בפסולת.

 

חשש משינויי רגולציה מהווה חסם מרכזי בקידום  .1

 .פרויקטים לטיפול בפסולת בישראל

 שוק תוצרי המחזור בישראל מצומצם ביותר. .2

קיימת תנודתיות גבוהה במחירי חומרים ממוחזרים  .3

  )כגון קרטון ופלסטיק(.

שקיפות ביחס לניהול והשימוש בכספי קרן  אין .4

 השמירה על הניקיון.

קיימות התנגדויות מצד הציבור להקמת מתקני קליטה  .5

 (.NIMBY)וטיפול בפסולת 

 אין ביקוש לקומפוסט המיוצר מפסולת בישראל. .6
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  לזיהוי יכולות שורש עץ ליבה 4.7

 SWOT -כפי שעולה מניתוח הרצויות בשוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל התופעות הלהלן 

 על פי תוצאות סקר המומחים:( חוזקות והזדמנויות) 4.6שפורט בפרק 

 .יפול בפסולת כחלופה להטמנההרגולטור מעוניין לקדם פתרונות לט .1

ישנה מודעות גבוהה בשלטון המקומי )רשויות מקומיות וגופים מוניציפליים( לנושא הטיפול  .2

 בפסולת.

 השלטון המקומי מעוניין לקדם פתרונות לטיפול בפסולת כחלופה להטמנה. .3

 כמות הפסולת המיוצרת בישראל ידועה. .4

 סולת לאנרגיה.יש צורך בפתרונות נוספים מעבר למחזור כגון פ .5

הקמה של מתקני קליטה וטיפול  1996-2015הרשויות המקומיות/איגודי ערים קידמו בין השנים  .6

 בפסולת.

תוצאה המקשרים בין האמצעים להשגת -תרשים "עץ ליבה" המציג את יחסי הסיבהמוצג  12באיור 

 המטרה הרצויה בשוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שורש.יכולות : עץ ליבה לזיהוי 12איור 

מקומי ליישום פתרונות מרכזי והשלטון המוטיבציה גבוהה של השלטון ה .1: חוזקות שורש תיזוהו ש

העירונית  ת הפסולתלגבי כמו וודאות .2. כחלופה להטמנתה בקרקע לטיפול בפסולת עירונית מוצקה

 . בישראל המיוצרתהמוצקה 

צמצום הפסולת המופנית 
 להטמנה

הפחתת סיכונים 
בפרויקטים להקמת 

 פתרונות קצה

נכונות לקידום 
 פתרונות קצה

 הפסולתמות כ
 המיוצרת ידועה

של  מוטיבציה גבוהה
 שלטון מרכזי ומקומי

נכונות להשקעת 
משאבים ושיתופי 

 פעולה

 יכולת יישום
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  לזיהוי בעיות שורש מוקדעץ הווה מ 4.8

 SWOT -כפי שעולה מניתוח ה בלתי רצויות בשוק הפסולת העירונית המוצקה בישראלהתופעות הלהלן 

 :סקר המומחים על פי תוצאות ()חולשות ואיומים 4.6שפורט בפרק 

 ממשלתית לנושא הטיפול בפסולת. -אין מודעות גבוהה ברמה לאומית .1

 לה עם הדרגים המקצועיים בשלטון המקומי.הרגולטור אינו פועל בשיתוף פעו .2

 הרגולטור אינו פועל בשיתוף פעולה עם הדרגים הפוליטיים בשלטון המקומי. .3

 הרגולציה בתחום הפסולת נקבעה ללא בחינה מעמיקה במישור התפעולי. .4

 הרגולציה בתחום הפסולת נקבעה ללא בחינה מעמיקה במישור המחקרי. .5

 א בחינה מעמיקה במישור הכלכלי.הרגולציה בתחום הפסולת נקבעה לל .6

 הרגולטור לא הגדיר מנגנוני מדידה ובקרה ליישום הרגולציה.  .7

 הרגולטור לא מבצע פיקוח ואכיפה אפקטיביים של יישום הרגולציה. .8

לא נקבעו מדדי ביצוע ו/או בחינה של הרגולציה ותוצאותיה עפ"י אבני דרך, לאחר שהוחל  .9

 ביישומה של הרגולציה.

 יבות רגולטורית בדרג הפוליטי.קיימת אי יצ .10

 קיימת אי יציבות רגולטורית בדרג הפקידותי. .11

ריבוי כלי אצירה במרחב הציבורי לצורך הפרדה של פסולת במקור פוגע ברווחת התושבים ובחזות  .12

 הנוף העירוני.

 הקומפוסט המיוצר מפסולת בישראל אינו איכותי. .13

 ויקטים לטיפול בפסולת בישראל.חשש משינויי רגולציה מהווה חסם מרכזי בקידום פר .14

 שוק תוצרי המחזור בישראל מצומצם ביותר. .15

 קיימת תנודתיות גבוהה במחירי חומרים ממוחזרים )כגון קרטון ופלסטיק(.  .16

 אין שקיפות ביחס לניהול והשימוש בכספי קרן השמירה על הניקיון. .17

 (.NIMBYקיימות התנגדויות מצד הציבור להקמת מתקני קליטה וטיפול בפסולת ) .18

 אין ביקוש לקומפוסט המיוצר מפסולת בישראל. .19

ין התופעות הבלתי תוצאה המקשרים ב-תרשים "עץ הווה" המציג את יחסי הסיבהמוצג  13באיור 

 לזיהוי בעיות השורש )בעיות היסוד(.שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל ברצויות 
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 לזיהוי בעיות שורש.ממוקד הווה : עץ 13איור 

 

חוסר  .2 וכלכלי. , תפעוליקביעת מדיניות שאינה מבוססת על ניתוח מחקרי .1 :בעיות שורש 4זוהו 

 חוסר בתכנון מדידה ובקרה.  .4. חוסר יציבות רגולטורית .3וף פעולה בין שלטון מרכזי ומקומי. שית

 צקה בישראלסיכום תוצאות הניתוח של שוק הפסולת העירונית המו 4.9

 תיאוםללא  וישנם גורמים רבים מסקטורים שונים הקשורים בתחום והפועלים בשוק עולה כי המניתוח 

. בפרט, קיים חוסר תיאום וחוסר שיתוף פעולה בין הרגולטור לבין השלטון וללא תכנית אסדרה לאומית

לאתר קליטה(, נושא המקומי, שהוא הגוף האמון על ניהול שרשרת הפסולת )איסוף, פינוי והעברה 

חוזקות הליבה הן מהניתוח כי עוד עולה . בעלויות ובעל הידע והניסיון המקצועיים וההיכרות עם השטח

מוטיבציה גבוהה של הרגולטור ושל השלטון המקומי לקדם פתרונות לטיפול בפסולת כחלופה להטמנתה 

אינה מבוססת על  הרגולציה .1  בעיות השורש הן: ואילו בקרקע וודאות לגבי כמות הפסולת המיוצרת

חוסר יציבות  .3חוסר שיתוף פעולה בין שלטון מרכזי ומקומי.  .2ניתוח מחקרי, תפעולי וכלכלי. 

 חוסר בתכנון מדידה ובקרה.  .4רגולטורית. 

 

 

 

 

חוסר בתכנון מדידה 
 ובקרה

 עבודה בקיט

)מידע,  חסר
 נתונים(

WIP  work in process  

 גבוה מידי
חוסר אמון בין שלטון 
 מרכזי לשלטון מקומי

 עיחוסר בידע מקצו

קושי בקבלת החלטות 
 וקידום תהליכים

 

הצטברות כספים בקרן 
 השמירה על הניקיון

 חוסר יציבות רגולטורית 

קונפליקטים/תהליכים  
 שצורכים זמן ומשאבים

צמצום א הושגה מטרת ל
הפסולת המופנית 

 להטמנה

 חוסר בפיקוח ואכיפה

 חוסר יעילות בניהול 
 היטל ההטמנהכספי 

של תחלופה מהירה 
 גורמים מקצועיים

מאי חשש 
יציבות 

 רגולטורית

קביעת מדיניות שאינה מבוססת על ניתוח 
 וכלכלי , תפעולימחקרי

חוסר שיתוף פעולה בין שלטון 
 מרכזי ומקומי 

היעדר ניהול 
 ידע 



56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

   2015-1996בשנים  ההרגולציה שיושמרטרוספקטיבי של הניתוח ה תוצאות 5

, בכלל 2015-1996מוצגות תוצאות הניתוח הרטרוספקטיבי של הרגולציה שיושמה בין השנים  פרק זהב

 . בשנים אלה מהרגולציה שנבעומשמעויות הכלכליות, התפעוליות והציבוריות ה זה

 טורשל הרגול חזוןהמטרה וה 5.1

גנת מטרתו המוצהרת של המשרד לה, 4.1כפי שעולה מסקירת הספרות ומתמונת המצב שפורטה בפרק 

הייתה ועודנה  ,באה לידי ביטוי בחקיקה, בהחלטות ממשלה ובפרסומים שונים של המשרדכפי ש הסביבה

 לצמצם את מספר המטמנות במדינת ישראל ואת הפסולת העירונית המוצקה המופנית להטמנה. 

 ומדדי ביצוע מרכזיים להשגת מטרת הרגולציהיעדים  5.2

כי רשות  התשנ"ח-נות איסוף ופינוי פסולת למחזורהסביבה בתק איכותהמשרד ל הגדיר 1998בשנת 

מקומית תפעל להפחתה הדרגתית של כמות הפסולת שלה לסילוק, על ידי פינוי למחזור של חלק ממנה, 

6באחוזים, כמפורט בטבלה 
26

הוגדר  2011-2012 בהצעת התקציב של המשרד להגנת הסביבה לשנים. 

של המשרד להגנת הסביבה הוא להגדיל יעד ה כלהלן: "הלצמצום כמות הפסולת המופנית להטמננוסף יעד 

)תקציב המדינה לשנים  "2015הביתית עד לשנת מסך הפסולת  50% את המחזור בישראל לרמה של 

נכתב: "היעד של המשרד להגנת הסביבה הוא להגדיל את המחזור  2013-2014בתקציב  .(2011-2012

של יעד : "ההוגדר 2015-2016 . בתקציב"2020מסך הפסולת העירונית עד לשנת  50% -בישראל ל

מסך הפסולת העירונית עד לשנת  50%-המשרד להגנת הסביבה הוא להגדיל את המחזור בישראל ל

 המחזור את להגדיל הוא הסביבה להגנת המשרד של : "היעדהוגדר 2017-2018ואילו בתקציב " 2020

היינו, המשרד להגנת הסביבה הפחית את ד ". 2020לשנת עד העירונית מסך הפסולת -35% ל בישראל

מחזור. יש להניח כי שינוי זה ביעדים מצביע על כך  35%-מחזור ל 50%-מ 2020היעד שהוגדר לשנת 

  . 2020מחזור לא יושג עד שנת  50%שהמשרד להגנת הסביבה העריך כי היעד של 

צום הפסולת המופנית לצמהמשרד להגנת הסביבה היעדים שהגדיר מובא ריכוז של פירוט  6בטבלה 

 .ואילך 1998משנת באמצעות מחזור להטמנה בישראל 

 

 

 

  

                                                 
26

 .כאמצעי להשגת מטרת צמצום הפסולת המופנית להטמנה הגדיר המשרד להגנת הסביבה את שיטת המחזור 
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  בישראל : יעדי המשרד להגנת הסביבה לצמצום הפסולת המופנית להטמנה6טבלה 

 למחזור בישראל יעד מקור

 .1998בדצמבר  31לפחות עד  10% (1)  1998תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור התשנ"ח 

 .2000בדצמבר  31לפחות עד  15% (2)

 .2007בדצמבר  31לפחות עד  25% (3)

 .2015מסך הפסולת הביתית עד לשנת  50% 2011-2012תקציב המדינה לשנים 

היעד הכולל למחזור אריזות ע"י  1.1.15החל ביום  2011-חוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א

 . 60%יצרנים ויבואנים הינו 

א יטמין אדם פסולת אריזות, לרבות ל 1.1.20החל ביום 

 במקום המשמש לפינוי ולסילוק של פסולת. 

 .2020מסך הפסולת העירונית עד לשנת  50% 2013-2014תקציב המדינה לשנים 

 .2020מסך הפסולת העירונית עד לשנת  50% 2015-2016תקציב המדינה לשנים 

 .2020לשנת  עד ניתהעירו מסך הפסולת 35% 2017-2018תקציב המדינה לשנים 

ו/או  לא הוגדרו מדדי ביצוע לעיל 6בטבלה  היעדים שהוגדרו על ידי המשרד להגנת הסביבה כמפורטבצד 

 היעדים שהוגדרו על ידי המשרד להגנת הסביבה לא הושגו. אבני דרך לבחינת השגת היעדים כאמור

ציב המדינה לשנים    )תק 35%-ל 50% -מ 2020הופחת יעד המחזור לשנת  2016בשנת  וכאמור,

במשך למעלה מעשור.  80%שיעורי ההטמנה לא פחתו ונותרו בשיעור של (, זאת בעוד ש2017-2018

הפסולת המופנית  שיעורצמצום המשרד להגנת הסביבה לאין כל הלימה בין החזון של מהנתונים עולה כי 

 . א לשיעורי ההטמנה בפועלול יעדים שהוגדרו בתחום המחזורבין הלהטמנה בהדרגה עד לאפס הטמנה ל

  ניתוח שוק הפסולת העירונית המוצקה  5.3

מחקר לא נמצא תיעוד לכך שהמשרד להגנת הסביבה ביצע ניתוח סיסטמתי של שוק הפסולת במהלך ה

 . העירונית המוצקה במסגרת תכנון הרגולציה ו/או טרם החלתה ו/או במהלך יישומה

 .   4בישראל שבוצע במסגרת המחקר הוצגו בפרק  תוצאות ניתוח שוק הפסולת העירונית המוצקה

 אילוציםלפי  העירונית המוצקה שוק הפסולתניהול  5.4

מהניתוח הרטרוספקטיבי עולה שהמשרד להגנת הסביבה יישם את הרגולציה מבלי לבחון אילוצים בשוק 

שבוצע ח ניתוהתוצאות מוצגות הפסולת העירונית המוצקה בישראל ומבלי לקחת אותם בחשבון. בפרק זה 

         שניםין הב בשוק הפסולת העירונית המוצקה בישראללזיהוי ומיפוי אילוצים במסגרת המחקר 

1996-2015 . 
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 אילוץ משאבים 5.4.1

בפסולת עירונית מוצקה בשיטות חלופיות להטמנתה כפי שעלה מסקר המומחים, תנאים הכרחיים לטיפול 

 ותחלופיבפסולת בשיטות לקליטה וטיפול  ם/מפעלימתקניםתשתית מתאימה הכוללת קיום  הםבקרקע 

בעבודה המשאבים שנבחנו כן -עללקיום תשתית זו. ליישום התכנית בנוסף תקציב ו להטמנתה בקרקע

תקציב להקמת ההם קיום מתקנים/מפעלים לטיפול בפסולת בשיטות חלופיות להטמנתה בקרקע ו הנוכחית

 תשתית זו. 

 ן השמירה על הניקיוןקרהיטל ההטמנה הנגבים לכספי  - תקציב

ל"פיתוח, הקמה וייעול אמצעים חלופיים להטמנת פסולת  החקיקהיועדו על פי ההטמנה כספי היטל 

לחוק שמירת הניקיון  9תיקון מס' ) שפגיעתם בסביבה פחותה מזו של הטמנה ועידוד השימוש בה"

 . בדברי ההסבר להצעת החוק לעניין מטרת ההיטל נכתב: התשמ"ד(

הפסולת גם... עלויות סביבתיות ל... לכלול במחיר הטמנת "מטרת ההיט

חיצוניות... )ש( עלותן מוטלת על המפנה. הטלת ההיטל תעודד את השימוש 

בשיטות טיפול חלופיות... שפגיעתן בסביבה פחותה מזו של ההטמנה ותביא 

 לחיסכון בנפח קרקע זמין". 

לטון באתר לסילוק ₪  10שנה זו עמד ע"ס של , גובה ההיטל ב2007יולי  1-גביית כספי היטל החלה ב

נוספות מטרות  הוגדרו( 2)תיקון לחוק שמירת הניקיון התשס"ט מס'  2009ביולי  1-בפסולת מעורבת. 

 ליעוד כספי הקרן כדלהלן:

"שיקום אתרים לסילוק פסולת... טיפול במפגעי אסבסט, פסולות, חינוך והסברה 

מטרות נוספות(. לעניין  -בסעיף זהלשמירה על איכות נאותה של הסביבה )

( גם טיפול 31.12.17עד  6.8.13-סעיף זה ייראו כמטרות נוספות )בתוקף מ

במפגעי פסולת והקמת תשתיות לטיפול בפסולת ברשויות מקומיות המשויכות 

ובנוסף "תוכל היתרה )בקרן( לשמש למטרות נוספות ובלבד " 1-4לאשכול 

מכספי היטל הטמנה  35%יעלה על  שהסכום המיועד למטרות נוספות לא

 שהתקבלו באותה שנה". 

כספי ההיטל נגבים לקרן השמירה על הניקיון ונכללים בתקציב המשרד להגנת הסביבה. מטרות כספי 

 היטל ההטמנה שבקרן השמירה על הניקיון לשמש לפתרונות חלופיים להטמנתה. 

 .שימוש בכספי היטל ההטמנהתהליכי החקיקה והגדרת היעדים ל ה שלסקיר 7בטבלה להלן 
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 : הגדרת היעדים לשימוש בכספי היטל ההטמנה7טבלה 

שבקרן השמירה על מטרות כספי היטל הטמנה  מקור שנה

 כפי שהוגדרו על ידי הרגולטורהניקיון 

לחוק שמירת הניקיון  9תיקון מס'  2006

 חוק היטל הטמנה. -התשס"ד 

יעול אמצעים חלופיים להטמנת "פיתוח הקמה וי

 פסולת"

שיקום אתרים לסילוק פסולת... טיפול במפגעי אסבסט  תיקון לחוק שמירת הניקיון התשס"ט 2009

 ופסולת, חינוך והסברה. 

  (2011) חוק ההסדרים 2011

 – 31.12.17עד  6.8.13 -"מטרות נוספות בתוקף מ  

סולת טיפול במפגעי פסולת והקמת תשתיות לטיפול בפ

 ברשויות מקומיות".

למטרות נוספות בשיעור "שימוש ביתרת כספי הקרן 

 מכספי היטל הטמנה שהתקבלו באותה שנה".  35%

מכספי היטל הטמנה שבקרן ₪ מיליון  200מתן  (2015) חוק ההסדרים 2015-2016

 השמירה על הניקיון לאוצר. 

צאת כספים מקרן השמירה האוצר קבע מגבלה על הו (2015) חוק ההסדרים 2015-2016

 לשנה. ₪ מיליון  200על הניקיון, הרשאה להוצאה של 

מכספי היטל הטמנה שבקרן ₪ מיליון  260מתן  (2016) חוק ההסדרים 2017-2018

 השמירה על הניקיון לאוצר.

 

הכספים שהיו  .פנית להטמנההטמנה לא הביא להפחתת שיעור הפסולת העירונית המוצקה המוההיטל 

הופנו למטרות אחרות, כולל  על פי החקיקה המקורית להקמת פתרונות חלופיים להטמנת פסולתים מיועד

הגבלת הוצאות . (2016; חוק ההסדרים, 2015)חוק ההסדרים, אוצר ועברו לקופת השה₪ מיליון  460

 הקרן על ידי האוצר מנע ניצול ניכר של כספי הקרן. 

ם המבוקרים של קרן השמירה על הניקיוןמניתוח הדו"חות השנתיים והדו"חות הכספיי
27

עולה שאין  

שקיפות מלאה ואין הפרדה ביחס להוצאות כספי היטל ההטמנה שבקרן, מבנה ההוצאות, אינו ברור ואינו 

שקוף. עפ"י הדו"חות הכספיים המבוקרים של הקרן לשמירת הניקיון היתרה בקרן נטו בניכוי התחייבויות 

₪ מיליון  4.5 -וההתחייבויות בקרן בגין תמיכות מסתכמות בכ ₪ד מיליאר 1.54-כ 2015בסוף שנת 

 1.5 -עפ"י הדו"חות השנתיים של הקרן, שאינם דו"חות כספיים מבוקרים, מרבית היתרות בקרן )כ. בלבד

 עובדהל גורם מסביר נוסףהשתלשלות עניינים זו הינה . משועבדות לפרויקטים עתידיים₪( מיליארד 

  .2015הפסולת המופנית להטמנה ממועד החלת גביית היטל ההטמנה ועד סוף שנת  שלא חל שינוי בשיעור

 

 

                                                 
27

. לא פורסמו 2015, 2011-2013, 2007-2009הכספיים המבוקרים של קרן השמירה על הניקיון לשנים  נותחו הדו"חות 

 בהתאמה. 2015 -ו 2011, נתוני שנים אלו נלקחו מדו"חות 2014-ו 2010דו"חות כספיים מבוקרים לשנים 
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 מתקנים לטיפול בפסולת עירונית מוצקה בשיטות חלופיות להטמנתה בקרקע

א היעדר תשתית והאילוץ המרכזי והמשמעותי ביותר בשוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל ה

מסקירה של זמינות ה בקרקע. תת לסילוקה באמצעות הטמנבשיטות חלופיו זובפסולת טיפול לומתקנים 

לא פעלו בישראל מתקנים  2015עד  1996ופריסת אתרים ומתקנים לטיפול בפסולת עולה כי בין השנים 

לטיפול בפסולת עירונית מוצקה בשיטות חלופיות להטמנתה בקרקע בהיקף המאפשר את צמצום הפסולת 

הכספים שהוגדרו יים המבוקרים של הקרן לשמירת הניקיון, עפ"י הדו"חות הכספהמופנית להטמנה. 

עפ"י הדו"ח הכספי המבוקר של קרן הקמת תשתית זו לא שימשו לייעודם, כך  בחקיקה לשימוש למטרת

 4.5 -היקף ההתחייבות לתמיכות לרשויות המקומיות כ 2015בדצמבר  31השמירה על הניקיון ליום 

  .בלבד₪ מיליון 

שהוקם על ידי חברת  מתקן עטרותול באזור התעשייה עטרות סמוך לירושלים החל לפע 2013בשנת 

חומרים למחזור  ומחלץ םליופסולת מעורבת טון  1,500-קולט כ. המתקן (2017נט, -)גרין נט-גרין

מתקן זה הוקם ביוזמת עיריית ירושלים עם תמיכה מועטה ביותר מכספי קרן  .50% -כ בשיעור של

זהו המתקן הגדול והמתקדם  2015מלש"ח(. נכון לסוף שנת  100 -מלש"ח מ 15השמירה על הניקיון )

 .  באמצעות מיון מכני מתקדם ביותר שהוקם בישראל לטיפול בפסולת

 אילוץ כשל מדיניות  5.4.2

(, על כן העלאה של היטל ההטמנה 2016מרבית תחנות המעבר מהוות מונופול אזורי )מבקר המדינה, 

נורמלית -רכיב זה ומגדילה את רווחיות התחנה. דוגמה קיצונית לרווחיות אמגדילה את הכנסות התחנה ממ

לחוק שמירת הניקיון  9של תחנות המעבר היא תעריף היטל ההטמנה המופחת שהוגדר בתיקון מס' 

ידי המשרד להגנת -הוגדרו על 2011עד ינואר  2007בתקופה שבין יולי ל"שאריות מיון" וביטולו. 

להיטל ההטמנה בגין 'פסולת מעורבת או יבשה' ובגין 'שאריות מיון', במחירון  הסביבה תעריפים שונים

 הוגדרו תעריפים כדלהלן: 2011היטל הטמנה לשנת 

 לטון.₪  57.04 -תעריף ל'פסולת מעורבת או יבשה' 

 לטון.₪  4.56   -תעריף ל'שאריות מיון' 

כולל ₪  67.3ית היטל הטמנה בסך משמע, בגין כל טון פסולת הנקלטת בתחנת מעבר שילמה רשות מקומ

הפסולת הנותרת שהובלה  80%מהפסולת, הגדירה את  20%מע"מ. תחנת מעבר, הממחזרת לדוגמא 

לטון, ₪  62.74לטון בלבד. הפער, ₪  4.56להטמנה כ"שאריות מיון" ושילמה בגינה היטל הטמנה בסך 

ר תקופה ארוכה )למעלה משלוש נותר בידי תחנת המעבר. המשרד להגנת הסביבה עמד על כשל זה לאח

חשבון הרשויות המקומיות. מאחר והביקוש -על₪ שנים( בה גרפו בעלי תחנות המעבר עשרות מיליוני 

לקליטת הפסולת קשיח ותחנות המעבר מהוות מונופול אזורי, ובהיעדר פיקוח על מחירים, הפגיעה 

"גולגלה" על הרשויות המקומיות,  ברווחיות תחנות המעבר עקב ביטול התעריף המופחת לשאריות מיון

 דבר שהביא לייקור משמעותי נוסף של תעריפי קליטת הפסולת בתחנות המעבר.



62 

 

 של יישום הרגולציהמדידת הערך הכלכלי תוצאות  5.5

מדידה של הערך הכלכלי של יישום מהניתוח הרטרוספקטיבי עולה שהמשרד להגנת הסביבה לא ביצע 

וכאשר  יחס עלות יישום הרגולציה אל מול התועלת שנגזרה ממנה הרגולציה ולא בחן לאורך השנים את

ביצע בדיקה כלכלית הבוחנת את שיטת ההפרדה במקור לא התחשב בתוצאות הבדיקה אשר שללו 

 50%בנוסף, הפער בין יעדי המחזור והמחזור בפועל ). (2016לחלוטין מדיניות זו )מבקר המדינה, 

( מצביעים על כך שכספים רבים שהושקעו במיון, 74%בשה )( ושיעור הטמנת הפסולת הי20%לעומת 

בפרק עולה מהתחשיבים שיוצגו כפי שפינוי, חינוך והסברה וכדו' להפרדת פסולת במקור ירדו לטמיון. 

 הרגולציה. של צורך בבחינה מחודשת מצביעים בברור על כך שיש  התועלות שהושגו ביחס לעלויות זה,

י המתודולוגיה שתוארה ת הערך הכלכלי של יישום הרגולציה על פתוצאות מדיד מוצגותבפרק זה 

 :3.4  בפרק

הן הרשויות המקומיות שמרכיבי העלות מתייחסים לעלויות החלות על "האחראי לפינוי פסולת"  .1

((Kinnaman, 2014. 

 : שינויי הרגולציהמ שנגזרהבניתוח נבחנה תוספת ההוצאה  .2

  .הטמנה והטלת היטל הטמנההס' אתרי צמצום מ .א

   .הפרדה במקור לזרמים יבש/רטוב (1): המחזור להעלאת שיעורי הרגולטור שנקט ותשיטה .ב

 .הפרדה במקור של פסולת אריזות (2)

העירונית המוצקה הפסולת  צמצום -על ידי הרגולטורביחס לתועלת שהוגדרה  התוספת ההוצאה נבחנ .3

 הטמנה. ל המופנית

 תחשיב רטרוספקטיבי - טמנה והטלת היטל הטמנהההאתרי  צמצום מס' 5.5.1

 :הרטרוספקטיבי הנחות התחשיב

הם שינויי הרגולציהכתוצאה ממרכיבי העלות בהם חל שינוי  .1
28

 : 

 הביא לכך ש: - צמצום מספר אתרי ההטמנה .א

            -חל גידול בעלות פינוי הפסולת כתוצאה מגידול במרחקי הנסיעה והצורך ב (1)

double handling בתחנות המעבר  (Nissim, 2005). 

אתרי הקליטה הפכו מונופול אזורי, דבר שהביא לייקור עלויות קליטת הפסולת )מבקר  (2)

  (.2016; צו הפיקוח על מחירים, 2016המדינה, 

 1-החל מ מטמנותוה מעברההתווסף לתעריף הכניסה לתחנות היטל ההטמנה  - היטל הטמנה .ב

 . 2007ביולי 

כפי שעולה מהסכמי רשויות מקומיות עם תחנות  - מעברהפי קליטת הפסולת בתחנות תערי .ג

עלות הטיפול והיטל ההטמנה נגבים ומאוד התייקרו  תחנות המעברמעבר, דמי הכניסה ל

                                                 
28

( והחיסכון באים לידי ביטוי ההנחה היא שבמידה ורשות מקומית הקימה או מפעילה מתקן אזי העלויות )השקעה ותפעול 

 בתעריף קליטת הפסולת. 
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 יאתר ללא קשר לשיעורב קלטתהנעל כל כמות הפסולת כמקשה אחת מהרשויות המקומיות 

 . (2016המדינה,  דו"ח מבקר; 2015משכ"ל, המחזור באתר )

רכש, גידול בעלויות  (1)הביאה לגידול בעלויות:  - הפרדה של פסולת במקור )בבתי האב( .ד

הצבה ותחזוקה של כלי אצירה שהתווספו למערך )כלי אצירה ייעודיים לסוגי הפסולת 

 סבבי פינוי נפרדים לסוגי הפסולת השונים.האיסוף עקב תוספת גידול בעלויות  (2) השונים(.

גידול בעלויות הפינוי עקב גידול במרחקי נסיעה לאתרים  (4)הוצאות בגין חינוך והסברה.  (3)

מרכיב  בגיןגידול  (5) .)זמינות אתרים הקולטים פסולת מופרדת במקור נמוכה מאוד( ייעודיים

 אלו. והורדת רמת הרווחה של משקי בית העלויות החלות על משקי הבית בגין הפרדה במקור

 , אךיתנה במחקר התייחסות איכותנית בלבד כמרכיב שמגדיל את תוספת ההוצאהלמרכיב זה נ

 .ללא חישוב הערך הכספי

צמצום הפסולת העירונית שיעור , הרגולטור בהתאם להגדרתהשגת המטרה  תאת התועלת מבטא .2

 המוצקה המופנית להטמנה.

הטיפול בתחנת , double handling -האת עלויות עלות קליטת הפסולת בתחנת מעבר מגלמת  .3

 .והטמנה באתר הסופי הפסולת לאתר הטמנה שינועהמעבר, 

 : בעיקר מ הנבע 20%-ל 3%-מ 2005עד  1996בין השנים  שהוטמנהצמצום הפסולת  .4

, גזם ר, קרטון, בקבוקי פלסטיקשל זרמים ייעודיים ברשויות המקומיות )נייאיסוף הסדרי  .א

 וכיו"ב(. 

 ת(. פיקדון )בקבוקי פלסטיק וזכוכיחוק ה .ב

 (., גזם, פלסטיק, טקסטילן)מתכת, קרטוממיינות חילוץ חומרים בתחנות מעבר  .ג

עמד שיעור הטמנת הפסולת העירונית המוצקה בישראל על  2015לשנת  2006בתקופה שבין שנת  .5

 .(3נספח )ר'  2005, ללא שינוי ביחס לשנת 80%

 :הרטרוספקטיבי נתוני התחשיב

הבאים טעמיםהמתוני אתר חירייה נעשה שימוש בנ לצורך ביצוע התחשיב .1
29

 : 

משרת כשישית מאוכלוסיית מדינת ישראל וקולט כשישית מכמות הפסולת העירונית האתר  .א

 היקפים. ולנתונים יתרון מבחינת גודל ש כך, המוצקה המיוצרת בישראל

פך לתחנת נסגר כאתר הטמנה וה 1998ובשנת  1998טמנה עד שנת אתר החירייה שימש כ אתר .ב

 עד 2006בין השנים ו 2005 עד 1996שנים ין ההשינוי בתעריפי הקליטה באתר בן , לכמעבר

בתקופה הראשונה , מייצג את השפעת שינויי הרגולציה כפי שתוארו בסקירת הספרות 2015

ובתקופה  double handling -וגידול במרחקי נסיעה  ,מטמנותמספר הצמצום  2005עד  1996

  הסדרים להפרדת פסולת במקור. יישוםהטלת היטל הטמנה ו 2015עד  2006השנייה 

                                                 
29

(. 2לא קיימים נתונים חד משמעיים של כמות הפסולת העירונית המוצקה המיוצרת במדינת ישראל לאורך השנים )ר' נספח  

ה נתוני אתר חירייה נותנים אינדיקציה אשר תואמת בקירוב טוב את הנתונים המתפרסמים על ידי המשרד להגנת הסביב

בשנת  80%-עד כ 90-בתחילת שנות ה 3% -מבחינת שיעורי התועלת )צמצום בשיעור הפסולת המופנית להטמנה( מ

2005. 
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כולל היטל הטמנה עפ"י שיעורו בחוק )כולל  2015תעריף הקליטה באתר חירייה בשנת  .ג

  .ועל כן משקף את ההתייקרות כולל מרכיב זה הצמדות ובתוספת מע"מ(

)איגוד ערים  1.8%-פחות מ, זניחים 2015עד  1996שיעורי המחזור באתר חירייה בין השנים  .ד

על כן ניתן להניח שכמות הפסולת שהופנתה לחירייה בתקופה זו הופנתה  (,2015דן לתברואה, 

  להטמנה.

זמינים  הכמותיים והכספיים לאורך השנים הנתוניםאיגוד ערים דן לתברואה פועל בשקיפות ו .ה

  .ואמינים

 חירייהאתר השנים תעריפי כניסה דומים לתעריפי  מרבית תחנות המעבר בישראל גבו במהלך .ו

ולכן תעריפים אלה משקפים את מחירי  (2015משכ"ל, ; 2014; משכ"ל, 2013משכ"ל, )

 .השוק

 .הערך הכלכלי של שינויי הרגולציה היא "שנת הבסיס" אשר ביחס אליה בוצעה מדידת 1996שנת  .2

צומצמה כמות ההטמנה של פסולת  2003ועד שנת  90-( מתחילת שנות ה2005) Nissimעפ"י 

שיעור הפסולת  2015 -ו 2005כן בשנים -כמו, 20% -לכ 3% -עירונית מוצקה במדינת ישראל מ

 ("שנת הבסיס") 1996שנת ב , על כן חושב שיעור התועלת20%שלא הופנתה להטמנה עמד על 

פי שבא לידי כ ( והשינוי בשיעור התועלת20%) 2005כהפרש בין שיעור התועלת הידועה בשנת 

 .ביטוי בנתיני חירייה

רשויות מקומיות שהובילו את הפסולת  11התחשיב מתייחס לתוספת ההוצאה השנתית של  .3

, עפ"י תעריף קליטת הפסולת באתר חירייה ועפ"י לאתר חירייה 2015 -ו 2005, 1996בשנים 

 בכל אחת מהתקופות.  (הטמנהאתר )דהיינו להיקף הפסולת שהופנתה ל

בכל אחת  (הופנתה להטמנה)דהיינו מבטא צמצום הפסולת שנקלטה באתר חירייה  את התועלת

הרשויות המקומיות שנלקחו לצורך התחשיב הן כל הרשויות . 2015-ו 2005, 1996מהשנים 

)ולא כלל הרשויות  2015-ו 2005, 1996המקומיות שהובילו פסולת לחירייה בכל אחת מהשנים 

זהות שהן מקומיות , כך שההשוואה בוצעה לגבי רשויות ירייה(פסולת לאתר ח שהובילוהמקומיות 

 11 כלל הרשויות המקומיות שהובילו פסולת לאתר חירייה בכל אחת משלושת השנים האמורות.

ת"א, חולון, ר"ג, בני ברק, גבעתיים, בת ים, קריית אונו, גבעת שמואל, גני תקווה, הרשויות הן: 

 .סביון, אזור

הרשויות המקומיות הנ"ל  11כמות הפסולת העירונית המוצקה השנתית של נתוני  8להלן בטבלה 

 . 2015 -ו 2005, 1996שנים כל אחת מהשנקלטה באתר חירייה ב
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 .2015, 2005, 1996בשנים הרשויות המקומיות  11-משנתית שנקלטה בחירייה הפסולת הכמות : 8טבלה 

 

כמות הפסולת  שנה

 )טון(

1996 899,589 

2005 770,216 

2015 792,124 

  (.2015, 2005, 1996) חוברות תקציב ודו"חות פריקת אשפה המתפרסמים על ידי איגוד ערים דן מקור:

 :8בטבלה  על פי הנתונים

  בכמות הפסולת שהובלה לחירייה  14.5% -חלה ירידה בשיעור של כ 2005 עד 1996בין השנים

ועם  ת עם הנחות התחשיב שהוצגו לעילנסיסטנטיקוהתוצאה  ,קומיותהמ הרשויות 11על ידי 

צומצמה  2003ועד שנת  90-מתחילת שנות ה( ש2005) .Nissim et al ידי-הנתונים שהוצגו על

  .20% -לכ 3% -כמות ההטמנה של פסולת עירונית מוצקה במדינת ישראל מ

  הסדרים של הפרדת פסולת מנה והיטל הטתקופה בה יושמו הטלת , ה2015עד  2006בין השנים

רשויות ה 11על ידי  הטמנההפסולת שהופנתה ל בכמות 2.8% -חל גידול בשיעור של כ ,במקור

)ניתן לומר שעד כדי גידול טבעי בכמות  כמעט ללא שינוינותר  , דהיינו שיעור הפסולתמקומיותה

  .שהוצגו לעיל , התוצאה קונסיסטנטית עם הנחות התחשיבהפסולת המיוצרת לא חל שינוי(

 :הרטרוספקטיבי תוצאות התחשיב

הגידול בתעריף הקליטה . 9מוצגים בטבלה  2015 -ו 2005, 1996תעריפי הקליטה בחירייה בשנים 

הוא בשיעור של  2015לשנת  2006משנת ו 483%הוא בשיעור של  2005לשנת  1996בחירייה משנת 

. הגידול במדד הכללי )מדד המחירים 1,685%עלייה בשיעור של  2015עד  1996וסה"כ משנת  206%

 . ב(2016)ל.מ.ס.,  61% - באותה התקופהלצרכן( 

בסך  מתמסתכ 2005שנת עד  1996הרשויות המקומיות משנת  11תוספת ההוצאה השנתית הריאלית של 

 . 14.5% -כנגד גידול בתועלת בשיעור של כ₪ מיליון  56 -של כ

בסך  מתמסתכ 2015שנת עד  2006הרשויות המקומיות משנת  11תוספת ההוצאה השנתית הריאלית של 

. בהנחה שמדובר בגידול טבעי של כמות 2.8% -כ תועלת בשיעור שלקיטון בכנגד ₪ מיליון  147 -של כ

דול בתועלת הפסולת )גידול באוכלוסייה ועלייה ברמת החיים( נלקח בחשבון בניתוח תוצאות התחשיב גי

  .0%בשיעור של 

₪  186 - 2015 שנת עד 2006 שנתמ לתעריף קליטת הפסולת בחירייההריאלית  תוספת ההוצאה

תוספת הוצאה זו  ,עקב העלייה בכמות הפסולת שהופנתה להטמנהמלש"ח(.  147טון :  792,124)פירוט: 

במונחים  בחירייהתעריף הלטון )עליית ₪  182מצד הכמויות, גבוהה מתוספת ההוצאה מצד המחיר בסך 

 (.303 - 121=  182וט: , פירריאליים
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 . 9בטבלה ריכוז הנתונים ותוצאות התחשיב מובאים 

  2015 - 1996בשנים בחירייה רשויות המקומיות ה 11-: תוספת הוצאה שנתית ל9טבלה 

תעריף  שנה

חירייה 

 ₪(נומינלי, )

שיעור 

הגידול 

בתעריף 

)%( 

שיעור 

העלייה 

במדד 

המחירים 

 )%(לצרכן 

תעריף חירייה 

)ריאלי ביחס 

 , ₪( 2015לשנת 

כמות פסולת 

שנתית 

שנקלטה 

 )טון(בחירייה 

תוספת הוצאה 

שנתית ביחס 

לתקופה קודמת 

 )ריאלי, מלש"ח(

 סה"כ הוצאה

שנתית 

ביחס  תריאלי

 2015לשנת 
 מלש"ח()

תוספת הוצאה 

 תריאלישנתית 

ביחס לשנת 

2015  

 מלש"ח()

1996 17    27 899,589  24   

2005 99 483% 31% 121 770,216 56 93 69 

2015 303 206% 22% 303 792,124 147 240 147 

 סה"כ

 

1,685% 61%  

 

 

 

216 

 . לתברואה איגוד ערים דן :לנתוני תעריפים וכמויות מקור

 :הרטרוספקטיבי התחשיבתוצאות ניתוח 

 שחושבוהשוואתיים המדדים ה .3.4  שהוגדרו בפרקדדי תועלת/עלות מבוצע באמצעות  וצאותהתניתוח 

 :מגמות לאורך זמןמצביעים על התקופות והנותנים אינדיקציה לשינוי ביחס תועלת/עלות בין 

  ביחס לעלות)%( באחוזים מבטא את התועלת  שיעורימדד תועלת/עלות.  

  לות)בטון( ביחס לע הכמותיתמבטא את התועלת  כמותימדד תועלת/עלות. 

 

 2005, 1996רשויות המקומיות בשנים ה 11 לשתועלת/עלות  ימדדחישוב מוצג  מטה 10 -ו 9 אותבטבל

 . עפ"י נתוני חירייה 2015-ו

 

₪ במיליוני בגין קליטת הפסולת בחירייה רשויות המקומיות ה 11-להשנתית הינה העלות  העלות .1

  .בכל אחת מהשנים

 הרשויות המקומיות 11 בהתאם לנתוני הפסולת של טמנההמופנית לה צמצום הפסולתהינה  התועלת .2

14.5% -שיעור צמצום הפסולת להטמנה של רשויות אלה . כמותי בטון(מדד ו %-שיעורי במדד )
30
. 

  /כמותשיעורצמצום השינוי בעלות בגין קליטת הפסולת והשינוי ב םהינ בעלות ובתועלת יםשינויה .3

 מעבר בין השנים.בהפסולת להטמנה 

לעלות  / בטון( %-ב להטמנה שהופנתה סולתהפצמצום בין התועלת )הינו היחס  עלת/עלותתויחס ה .4

 .37, עמ' 3.4ר' פירוט הנוסחאות בפרק  - ₪(במיליוני השנתית )סך העלות 

 

 

 

                                                 
30

מאחר ולא קיימים נתונים על  .3%של המאה הקודמת עמד על  90-( שיעור המחזור בתחילת שנות ה2005) Nissimעפ"י  

, שיעור הנגזר משיעור המחזור 5.5%לשנה זו )"שנת הבסיס"( נקבע שיעור המחזור  1996שיעורי המחזור הארציים בשנת 

(. ניתן לראות כי הנתונים נותנים קירוב טוב לנתוני המשרד להגנת הסביבה, והסטייה בשיעור 20%) 2005הארצי בשנת 

 .המחזור בשנת הבסיס, אם ישנה, היא זניחה
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  עפ"י נתוני חירייה שיעורימדד תועלת/עלות : 10טבלה 

 

 

1996 - 2005 

 

 

2006 - 2015 

 

 

1996 - 2015 

 

 216 147 56 )מלש"ח( שנתית עלותתוספת 

 14.5% 0.0% 14.5% )%( תועלתהשינוי ב

 B/∆C 14.5/56 0.0/147 14.5/216∆ היחס

 0.067 0.000 0.259 תועלת/עלותמדד 

  עפ"י נתוני חירייה כמותימדד תועלת/עלות : 11טבלה 

  

1996 - 2005 

 

 

2006 - 2015 

 

 

1996 - 2015 

 

 216 147 56 )מלש"ח( תוספת עלות שנתית

 107 0 130 )אלפי טון(השינוי בתועלת 

 B/∆C 130/56 0/147 107/216∆היחס 

 0.495 0.000 2.320 מדד תועלת/עלות

 1996משנת שינוי ביחס תועלת/עלות פוחת במעבר מצביעות על כך שה 11-ו 10 אותבטבל התוצאות

0.00 ערך המדד הוא 2015לשנת  2006שנת ר מ, ובפרט במעב2015לשנת 
31
 .  

השינוי ביחס תועלת/עלות נמוך מזה שמתקבל במעבר  2015לשנת  1996ניתן לראות כי במעבר משנת 

 ( 11בטבלה  2.320 -ביחס ל 0.495;  10בטבלה  0.259 -ביחס ל 0.067) 2005לשנת  1996משנת 

 .2015עד  2006בין השנים תועלת שינוי ב מאחר שלא חלוזאת 

מוצגות תוצאות חישוב מדד תועלת/עלות שיעורי ביחס לשינוי בתעריפי הכניסה לחירייה  12בטבלה 

 :בהתאם לתקופות שהוגדרו ריאליים מונחיםב

 עפ"י תעריפי הכניסה לחירייה שיעורימדד תועלת/עלות : 12טבלה 

  

1996 - 2005 

 

 

2006 - 2015 

 

 

1996 - 2015 

 

 276 182 77 )₪( תוספת ההוצאה הריאלית לטון

 14.5% 0.0% 14.5% )%( השינוי בתועלת

 B/∆C 14.5/77 0/182 14.5/276∆ היחס

 0.052 0.000 0.188 תועלת/עלותמדד 

 . של יחס תועלת/עלות שהולך ופוחת במעבר בין השנים מגמהצביעות על אותה מ 12גם התוצאות בטבלה 

                                                 
31

 בתקופה זו נותר ללא שינוי(. למרות שחל גידול בעלות לא חל כל שינוי בתועלת )שיעור ההטמנה 
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 :הרטרוספקטיבי שיבדיון בתוצאות התח

 תחשיב שמרני: הוא התחשיב  .1

היו זולים מאתר חירייה 1996מרבית אתרי ההטמנה שפעלו עד שנת  .א
32

ולכן תוספת ההוצאה  

 עבור מרבית הרשויות המקומיות במדינת ישראל גבוהה מזו שחושבה בתחשיב בגין מרכיב זה. 

ת בהפרדה, אחסון והבאת לעלויות שהוצגו בתחשיב מתווספות עלויות החלות על משקי הבי .ב

 . , ולכן תוספת ההוצאה אף גבוהה מזו שחושבה בתחשיבחומרים למרכזי מחזור

ברשויות מקומיות שיישמו הסדרים של הפרדת פסולת במקור מתווספות לעלויות שהוצגו לעיל  .ג

הפרדת פסולת במקורעלויות הכרוכות בה
33
. 

 והה מזו שחושבה במסגרת המחקר.לאור האמור לעיל, תוספת ההוצאה לרשויות המקומיות גב

3%עדיין עמד על  1996מידה ושיעור המחזור בשנת ב .2
34
עד לשנת  1996בתועלת משנת אזי הגידול  

 גם במקרה זה אין שינוי במגמת המדדים.  (.14.5%)במקום  17%הינו בשיעור של  2005

במקור, חל גידול , בהן יושמו היטל הטמנה והסדרים של הפרדת פסולת 2015עד  2006בין השנים  .3

בהוצאה הישירה של הרשויות המקומיות בגין מרכיב הפינוי והטיפול ללא שינוי  214% -של כ

 בשיעור הפסולת שהופנתה להטמנה.

 שניםביחס ל שיעוריה תועלת/עלותבמדד  74.1% -של כחלה ירידה  2015עד  2006בין השנים  .4

           כמותימדד תועלת/עלות הב 78.7% -וירידה של כ( 0.067:  0.259) 2005עד  1996

)היטל  וזאת למרות פעילות רגולטורית מאסיבית שבאה לידי ביטוי בחקיקה( 0.495:  2.320)

, תקנות ותמרוץ רשויות מקומיות באמצעות קולות קוראים ושינוי הסדרים הטמנה וחוק האריזות(

 להפרדת פסולת במקור. 

לטון משקף את תוספת ההוצאה בגין ₪  99של  בסך 2005הנחה שתעריף חירייה בשנת עפ"י ה .5

לטון ₪  40עפ"י עלות נורמטיבית של הגידול במרחקי נסיעה )שינוע הפסולת לאתר הטמנה(, ו

 היא כמפורט 2015עד  1996בין השנים התפלגות תוספת ההוצאה אזי ( 2013להטמנה )תבור, 

 .14 באיור

                                                 
32

 (.1998לטון )מנהלת הכנרת, ₪  6.72עמד ע"ס  1997תעריף אתר טליה בשנת  
33

העלות לאיסוף פינוי  5.5.3בפרק וליבש/רטוב  בגין הפרדה במקורלרשויות המקומיות מוצגת תוספת העלות  5.5.2בפרק  

 .םוטיפול בפסולת אריזות מופרדת במקור באמצעות הפחים הכתומי
34

 .Nissim (2005)עפ"י  90-שיעור המחזור הארצי של פסולת עירונית מוצקה בתחילת שנות ה 
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 . 2015 - 1996בין השנים בחירייה  ת ההוצאה בגין קליטת פסולת עירונית מוצקה: התפלגות תוספ14איור 

 

הרשויות המקומיות ביחס לכלל הרשויות המקומיות בישראל  11של  תהיחסי כמות הפסולתעפ"י  .6

 186בסך של ריאלית (, אזי תוספת הוצאה שהופנו להטמנה מיליון טון 4.8-טון ביחס ל 792,124)

משקפת תוספת הוצאה לכלל הרשויות המקומיות בישראל של  2015 שנת עד 2006 משנתלטון ₪ 

  בגין התייקרות מרכיב הפינוי והטיפול.בשנה ₪ מיליון  892.8

מיליון  874לטון, תוספת ההוצאה השנתית ₪  182בתעריף חירייה בסך של ריאלית ביחס לעלייה 

  .זהבשנה בגין מרכיב ₪ 

נובע לכל טון גבוהה מעליית התעריף בחירייה, הדבר הכמויות מצד תוספת ההוצאה על פי התחשיב, 

הרשויות המקומיות שהובילו את  11במקרה הבוחן של  .מעלייה בכמות הפסולת שהופנתה להטמנה

 בין השניםבכמות הפסולת שהופנתה להטמנה  2.8%חל גידול בשיעור של הפסולת לאתר חירייה 

 טבעי הנובע מגידול באוכלוסייה ועלייה ברמת החיים. הנחה היא שמדובר בגידול ה, 2015עד  2006

 :ריאליים של תעריפי הכניסה לחירייההערכים העל פי  .7

 שיעור המחזור 2005ביחס לשנת  2015מנת לשמר את היחס תועלת/עלות בשנת -על ,

 . מהפסולת מופנית להטמנה(בלבד  50%)דהיינו  50%צריך להיות  2015בשנת 

 שיעור המחזור 1996ביחס לשנת  2015עלת/עלות בשנת על מנת לשמר את היחס תו ,

 מהפסולת מופנית להטמנה(. בלבד  39%)דהיינו  61%צריך להיות  2015בשנת 

מבטאים את שיעורי המחזור ההולמים את העלות שהושתה על הרשויות הנ"ל  המחזור ישיעור

ימה בין יעד המחזור . מהתחשיב עולה כי יש הלבאופן שמשמר את מדדי התועלת/עלות המקומיות

לשיעור  2015מחזור עד סוף שנת  50%של  1998שהוגדר על ידי המשרד להגנת הסביבה בשנת 

 20%העובדה שכנגד העלות הושג שיעור מחזור אולם  ,המחזור הנדרש לשמר יחס תועלת/עלות

ן מחדש בלבד מצביע בברור על כך שכנגד העלות הושגה תועלת נמוכה וכי על קובעי המדיניות לבחו

  . את הרגולציה שהנהיגו
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 הפרדת פסולת במקור לזרמים יבש/רטוב 5.5.2

 :(הפרדה ליבש/רטוב) הנחות התחשיב

 טון 26הרכב השכיח לאיסוף ופינוי פסולת ביתית )מעורבת, אריזות, יבש/רטוב( הוא רכב דחס  .1

 .(2015)משכ"ל, 

/רטוב על כן התחשיב לא קיימים נתוני מאקרו בדבר פינוי פסולת מופרדת במקור לזרמים יבש .2

 .לטוןמתייחס לעלות 

ברשויות מקומיות בהן תדירות הפינוי של הפסולת הביתית היא פעמיים בשבוע, פינוי של זרם פסולת  .3

הגדלת תדירות הפינוי מפעמיים בשבוע לשלוש ) תוספת פינוי בשבועשהופרדה במקור מחייב יבשה 

 תן לפנות בתדירות נמוכה מפעמיים בשבועוזאת מאחר שאת הפסולת הרטובה לא ני (פעמים בשבוע

בגין הגדלת תדירות  50%. במקרה זה חלה על הרשות המקומית תוספת הוצאה של (2015)משכ"ל, 

הפינוי ובמידה שנדרש לשנע את הפסולת למרחקי נסיעה ארוכים מאלו של הפסולת המעורבת, 

 .    (2015)משכ"ל,  וקות עבודהעקב גידול במרחקי נסיעה וקיטון תפ גבוהה מכךאף תוספת ההוצאה 

 :(הפרדה ליבש/רטוב) נתוני התחשיב

פסולת באתר הועלות הקליטה של  (2015) מתבססים על תוצאות מכרז משכ"לם שלהלן נתוניה .1

 :2015בשנת עפ"י התעריף חירייה 

 רבת לעומת פסולת יבשהעלויות איסוף פינוי וקליטה של פסולת מעונתוני התחשיב של : 13טבלה 

 פסולת יבשה פסולת מעורבת 

 טון 5 טון 10 טון 26משקל מירבי של פסולת ברכב דחס 

 ₪  3,000 ₪  3,000 טון לאיסוף ופינוי הפסולת 26תעריף יום עבודת רכב דחס 

 לטון₪  300 תעריף האיסוף והפינוי לטון 
 (3,000:  10)פירוט: 

 לטון₪  600
 ( 3,000:  5)פירוט: 

 ₪  303 ₪  303  ליטה של הפסולת בתחנת מעברקהעלות 

 (. 2014(, איגוד ערים דן לתברואה )2015משכ"ל ) מקורות:

 

 400הינה  יבש/רטובלזרמים ינוי ממוצעת של טון פסולת מופרדת במקור פעלות עפ"י הנתונים לעיל  .2

פסולת רטובה של  פינוי)פסולת יבשה  1/3-פסולת רטובה ו 2/3התפלגות של בהתאם ל לטון₪ 

 . בתדירות של פעמיים בשבוע ופסולת יבשה בתדירות של פעם בשבוע(

. (2014)שחף,  היבשזרם מה 26%מהווה מרכיב פסולת האריזות  הארצי עפ"י סקר הרכב הפסולת .3

ת ות המקומייו, דהיינו, התמורה לרשו50%-כבתחנות המעבר  שיעור החילוץ למחזור מזרם האריזות

שיעור האריזות מ)מחצית  13% -ין חילוץ אריזות למחזור מהזרם היבש הינה כמתאגיד תמיר בג

 : ת ניתנת בגין שני מרכיבי עלותות המקומייוהתמורה לרשו. הזרם היבש(מ 26%המהווה 

 (.2017)תמיר,  .( קליטת הפסולת בתחנת המעבר2) .( איסוף ופינוי1)
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ק"ג המהווים הכנסה  130הינם אריזות טון פסולת  1 -מ 13%בשיעור של  אריזות למחזור חילוץ .4

 .(28.6.17)כץ, ראיון אישי,  לטון₪  300עפ"י מחיר שוק של ₪,  39בסך של 

 -מעלות זו  13%ובניכוי  ,לטון₪  903 - היבשה העלות לרשות המקומית בגין פינוי וקליטת הפסולת .5

786 .₪ 

 :(הפרדה ליבש/רטוב) תוצאות התחשיב

ריכוז מובא  14בטבלה  .לטון₪  183 -מיות בגין פינוי פסולת יבשה לרשויות המקועודפת ההוצאה ה

ביחס לטון פסולת  פסולת יבשה מופרדת במקורטון פינוי גין איסוף והעלויות, התמורה והחיסכון ב

 .בגין איסוף ופינוי טון פסולת במערך הפרדה במקור ליבש/רטובבממוצע ומעורבת 

 ות איסוף פינוי וקליטה של פסולת מעורבת לעומת פסולת יבשה: עלוי14טבלה 

עלות איסוף ופינוי  פסולתהסוג 

 ( לטון )₪

עלות קליטה  

 (לטון )₪

איסוף  סה"כ

 פינוי וקליטה

 (לטון )₪

תמורה לרשות בגין 

חילוץ חומרי מחזור 

 לטון()₪ 

ההוצאה העודפת 

ביחס לפסולת 

 לטון()₪ מעורבת 

 0 0 603 303 300 מעורבת

 183 117 903 303 600 יבשה

 61 39 703 303 400 ממוצע יבש/רטוב

 .(2014(, איגוד ערים דן לתברואה )2015)מכרז משכ"ל  מקורות:

 :(הפרדה ליבש/רטוב) דיון בתוצאות התחשיב

מעלות האיסוף והפינוי של פסולת מעורבת, וזאת  2עלות האיסוף והפינוי של פסולת יבשה יקרה פי  .1

הפסולת למרחקים ארוכים )זמינות האתרים של בחשבון תוספת הוצאה בגין שינוע מבלי לקחת 

הקולטים ומטפלים בפסולת יבשה נמוכה מאלו שקולטים פסולת מעורבת ולכן במרבית המקרים 

נספח ב השפעת מרחקי הנסיעה תחשיב –עקב מרחקי הנסיעה הגבוהים  תוספת ההוצאה גבוהה יותר

9.) 

 . לטון ₪ 903 - היבשה טת הפסולתבגין פינוי וקליהעלות  .2

מהעלות לאיסוף ופינוי  44% -עלות זו גבוהה בלטון. ₪  864 -העלות לאחר ניכוי הכנסות ממחזור 

 פסולת מעורבת.

טון עשוי להיות גבוה מהמחיר שהוצג לעיל, במקרה זה העלות  26מחיר יום עבודה של רכב דחס  .3

 העודפת תהיה גבוהה מזו שחושבה לעיל.

ועל כן יש להניח  13%-החילוץ בתחנות המעבר מזרם הפסולת היבשה בדרך כלל נמוכים מ שיעורי .4

 שהתמורה בגין חומרי מחזור נמוכה מזו שחושבה לעיל.  
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 פחים כתומיםיישום חוק האריזות באמצעות להפרדת פסולת במקור  5.5.3

 :(אריזותה יישום חוק) התחשיב הנחות

מערך ההפרדה במקור ברשויות המקומיות צעות אמהתחשיב מתייחס לפינוי פסולת אריזות ב .1

 כתומים. הפחים האמצעות ב

פסולת מזרמים ייעודיים טרם החלת חוק האריזות, ופינוי  הסדרי איסוףברשויות המקומיות פעלו  .2

במרבית המקרים ללא כל עלות לרשויות המקומיות ובמקרים מסוימים קיבלו הרשויות המקומיות 

 . מרכיב זה לא נלקח בחשבון ואין לו כל השפעה בתחשיבל כן , ענאסףשהחומר  בגיןתמורה 

יות המקומיות לא נחסכו לרשו שנים 4.1 תקופה שלב טון פסולת אריזות 20,000 נגד איסוף שלכ .3

כמות הפסולת שהייתה מתווספת לכלי האצירה בזרם  "לעלויות איסוף ופינוי מאחר שבהיקפים הנ

גם  .ניחה ומסתכמת במאות גרמים בודדים לכל כלי אצירההמעורב )פסולת שאינה אריזות( הייתה ז

 אזי ההשפעה על מערך כלי האצירה בזרם המעורב הייתה דומה.  אם היה מדובר בכמות שנתית

לטון ₪  303החיסכון לרשויות המקומיות נובע מחיסכון במרכיב קליטת הפסולת בלבד בסך של  .4

 . 2015עפ"י תעריף חירייה לשנת 

 :)יישום חוק האריזות( תחשיבה ותוצאות נתוני

)תמיר,  2015ים לשנים התקופתיים בדיווח תמיר תאגידשפורסמו על ידי  םהתחשיב מתבסס על נתוני

 .(ג2016)תמיר,  2015לשנת של התאגיד מבוקר הכספי הובדו"ח  ב(2016)תמיר,  2016 -ו (א2016

 .31.12.15עד  1.12.11נתונים לתקופה ה מובא ריכוז 15טבלה ב

 

 31.12.15 - 1.12.11 לתקופה ריכוז נתונים - יישום חוק האריזות: 15לה טב

 

 מקור פירוט הנתונים תיאור

220 -למעלה מ מס' הרשויות המקומיות שהתקשרו עם התאגיד
35

 א(2016)תמיר,  

2,940,000 )טון( בתקופה זו אריזות שנוצרההכמות 
36

 א(2016)תמיר,  

 א(2016)תמיר,  20,000 )טון( בתקופה זו כתומיםהאריזות שנאספה בפחים ה כמות פסולת

 20,000/2,940,000 6.8 שיעור פסולת האריזות שנאספה ביחס לכמות האריזות שנוצרה )פרומילים(

 20,000 -מ 50% 10,000  אריזות שחולצה למחזור )טון(הכמות פסולת 

 פרומיל 6.8 -מ 50% 3.4 אריזות שנוצרה )פרומילים(ביחס לכמות ה אריזות שחולצו למחזורשיעור ה

חיסכון לרשויות המקומיות )מלש"ח(
37

 6.0  

 ג(2016)תמיר,  4.4 הכנסות תמיר ממכירת חומרים למחזור )מלש"ח(

 ג(2016)תמיר,  175.4 סה"כ הוצאות עפ"י הדו"חות הכספיים של תמיר )מלש"ח(

 175.4-10.4=  165 165.0 סך העלות העודפת )מלש"ח(

 אלף טון 20מלש"ח חלקי  165 8,250.0 )₪(עלות עודפת לכל טון אריזות שנאסף 

 של תאגיד תמיר.  IIחציון  2015, דיווח תקופתי 2012-2015דו"חות כספיים מבוקרים של תאגיד תמיר לשנים  מקורות:

                                                 
35

  .(2015רשויות מקומיות )משכ"ל,  256במדינת ישראל  
36

  .טון 720,000כמות האריזות השנתית המיוצרת בישראל עפ"י  
37

 .(2015)מרבית הפסולת נאספה בשנת  לטון₪  X 303 טון 20,000 
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 :2015מובא ריכוז נתונים לשנת  16בטבלה 

 לטון וטיפול איסוף פינויוחישוב עלות  2015נת ריכוז נתונים לש - חוק האריזותשום יי: 16טבלה 

 פירוט הנתונים תיאור

 טון 720,000 כמות האריזות שיוצרה

 טון 12,000   כתומיםהבפחים  האריזות שנאספהפסולת כמות 

 1.7% ביחס לפסולת האריזות שיוצרהכתומים הבפחים פסולת האריזות שנאספה 

כתומיםהמפסולת האריזות שנאספה בפחים  שחולצו למחזורת חומרים כמו
 

 טון 6,000

 פרומיל 8.3 פסולת האריזות שחולצה מזרם הפחים הכתומים ביחס לכמות האריזות שיוצרה 

 טון 6,000,000 פע"מ שנתיתכמות 

הטמנההכולל בשיעור החיסכון 
38

 פרומיל 1.0 

2015סך הוצאות התאגיד בשנת 
39

 ₪יון מיל 79.4 

 מלש"ח  37.7  האריזות פסולתופינוי איסוף בגין הוצאות סך ה

 מלש"ח 3.1 הכנסות תאגיד תמיר ממכירת חומרי מחזור

שנאסף עלות לטון
40

 3,142 ₪ 

עלות לטון שמוחזר
41

 5,766  ₪ 

  

 ר. של תאגיד תמי IIחציון  2015דיווח תקופתי , 2015ת דו"ח כספי מבוקר של תאגיד תמיר לשנ מקורות:

 

הכוללת שנאספה האריזות  כמותנתונים על לא פורסמו  2015תאגיד לשנת ה של דו"ח הכספי המבוקרב

פחים הכתומים באך גם אם הכמות הכוללת כפולה מזו שנאספה  ,(כולל שלא באמצעות הפחים הכתומים)

  .אריזות שמוחזר לטון₪  2,883 -ולטון שנאסף ₪  1,571 אזי מדובר בעלות של

 :(אריזותיישום חוק ה) צאות התחשיבדיון בתו

 : מעבר לעלויות שפורטו בתחשיבקיימות עלויות נוספות  .1

במרחב הציבורי מרבית הפחים הכתומים פרושים בדרך כלל על המדרכות -שימושי קרקע  .א
42

 ,

לעיתים תוך חסימת מדרכות/חניות ופגיעה ברווחת התושבים ובחזות הנוף העירוני. לשטחים אלה 

 (.2001אילון וקן, )אלטרנטיביים ועלות אלטרנטיבית  ישנם שימושים

 מסויםולעיתים הבאת הפסולת לפח כתום שהוצב במרחק  פעולות מיון של פסולת בבתי התושבים .ב

 . (לפסולת מעורבת)הקצאת הפחים הכתומים נמוכה מזו של כלי האצירה  ולא בסמוך לומבית האב 

ברכבים האריזות  בי פינוי לאיסוף פסולתסבספת תועקב  וזיהום אוויר עומסי תנועה ,מטרדי רעש .ג

 .ייעודיים

                                                 
38

 .מיליון טון 6.0טון מתוך  6,000 
39

 .מיליון 11.0 -מזה הוצאות להסברה וחינוך בלבד הסתכמו בכ 
40

  .טון 12,000מלש"ח חלקי  37.7 
41

  .טון 6,000מלש"ח חלקי  37.7 – 3.1=  34.6 

42
 על פי חוו"ד היועץ המשפטי של המשרד להגנת הסביבה עלאו לחלופין נדרשת הקמת תשתית על ידי הרשות המקומית ) 

 .(תאגיד מחזור האריזות לא חלה חובה לממן תשתית למסתורי פחים



74 

 

פיקוח ובקרה והוצאות בגין חינוך לתקורה ניהולית  כגוןלרשויות המקומיות תוספת הוצאה  .ד

והסברה
43

 . 

  . של המערך גבוהה אף יותר מזו שהוצגה לעיל האמתיתכך שהעלות 

מוצקה שהופנתה להטמנה בין השנים על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה שיעור הפסולת העירונית ה .2

, משמע חוק האריזות לא תרם במאומה לצמצום הפסולת המופנית 80%עמד על  2015עד  2011

מכך שפסולת המושלכת לפחים הכתומים בין היתר הדבר נובע , יש להניח שלהטמנה בשנים אלו

כפי שעולה  ת וכיו"ב(זכוכי ,נאספה בעבר מזרמים ייעודיים )נייר עיתון, קרטון, בקבוקי פלסטיק

בפחים פסולת כמות ה. (א2016מהרשויות המקומיות )תמיר,  שנאספתפסולת המסקרי דגימות 

המשמעות היא  לא הייתה מעמיסה תוספת כלי אצירה על הרשויות המקומיות.והכתומים היא זניחה 

י הגדרתו עפ"שהתשלום בגין פינוי הפחים הכתומים הינו תוספת הוצאה בלבד ללא מרכיב תועלת 

  . הפסולת המופנית להטמנה(שיעור )צמצום ע"י הרגולטור 

בפסולת הביתית ההיקפים שתמיר התאגיד עומד ביעדים שהציב החוק, מאחר תאגיד עפ"י דיווחי  .3

נמוכים מאוד )הפסולת הנאספת ע"י האזרחים בפחים הכתומים זניחה( ניתן להסיק שהיעדים מושגים 

 .ע"י הסכמי המגזר העסקי

  2015-1996ם תוצאות הניתוח הרטרוספקטיבי של הרגולציה בשנים סיכו 5.6

  ההביא 2005עד  1996בין השנים  הפסולת העירונית המוצקה בישראל תחוםבהרגולציה 

שינוי מערכי אתרי קליטת הפסולת,  ה שלפריסבמספר ובשינוי , בכלל זה יםדרמטי יםשינויל

, דרישה למעורבות הציבור בהפרדת ירוני, שינוי חזות הנוף העהאיסוף והפינוי של הפסולת

  .וגידול ההוצאה בגין שירותי האיסוף, הפינוי והקליטה של הפסולת הפסולת

  הפרדת ויושמו הסדרים של  , שבה הוטל היטל הטמנה2015עד  2006בתקופה שבין השנים

המוצקה הממוחזרת והמוטמנת לא חל כל שינוי בשיעורי הפסולת העירונית , פסולת במקור

עלות יישום הרגולציה, הנופלת על הרשויות בעוד ש, (בהתאמה 80%-ו 20%בישראל )

עפ"י תוצאות התחשיב  .בשנה₪ המקומיות )האחראיות לפינוי פסולת( מגיעה למאות מיליוני 

הרטרוספקטיבי, ההוצאה השנתית לכלל הרשויות המקומיות בישראל בגין מרכיב הפינוי 

  מלש"ח.  900-כ 2005ביחס לשנת  2015ר בשנת והקליטה של הפסולת בתחנות המעב

  יורדים לאורך  (תוספת ההוצאה ביחס לצמצום הפסולת המופנית להטמנה)מדדי תועלת/עלות

עד  2006, בפרט, בין השנים 2015עד שנת  שהוגדרה כ"שנת הבסיס" 1996שנת מהשנים 

צאה השנתית של בעוד ההו 80%פנתה להטמנה לא השתנה ועמד על ושיעור הפסולת שה 2015

  . 206%ה בשיעור של תהרשויות המקומיות בגין מרכיב הפינוי והטיפול על

                                                 
43

 בתקציבי הרשויות המקומיות. 7123מופיעות בפרק  הוצאות אלה 
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 ינת צמצום הפסולת המופנית הפרדה של פסולת במקור יקרה מאוד ולא הייתה אפקטיבית מבח

כתומים תרמה למחזור הפסולת העירונית הבפרט, איסוף פסולת אריזות בפחים , להטמנה

 מכמות האריזות שיוצרו בשנה זו.  0.83% -פרומיל וכ 1-פחות מ 2015המוצקה בשנת 

 בפרט שיטת ההפרדה במקור.  ,על כך שיש לבחון חלופות לשיטות שיושמובברור  ותמצביעות תוצאה

 מוצגות תוצאות ניתוח יעילות העלות לבחינת חלופות ליישום רגולציה עתידית. 6בפרק 
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 ליישום רגולציה עתידית לבחינת חלופות עלותיעילות הניתוח תוצאות  6

הפחתת ל הרגולטורמימוש מטרת עלויות החלופות לטיפול בפסולת לבפרק זה מוצגות תוצאות ניתוח 

התוצאות שהושגו בפועל באמצעות הרגולציה השוואה לעלויות ו, כולל הפסולת המופנית להטמנה

 . 2015עד  1996בין השנים  שהונהגה על ידי הרגולטור

 החלופות  תבחינניתוח ו 6.1

הניתוח אומד את הערך הכלכלי של כל אחת מהחלופות בהתאם למרכיבי העלות בשרשרת הטיפול 

שינוע שאריות  .3 .בה קליטת הפסולת, מיון וטיפול .2איסוף ופינוי הפסולת.  .1מקטעים:  3-בבפסולת 

ההשוואה מתייחסת לעלות מטה.  15מוצגים באיור עים המקטשלושת הטמנה והטמנה. הפסולת לאתר 

הכוללת של כל שלושת המקטעים כיוון שקיימת השפעה הדדית על העלויות בכל אחד מהמקטעים 

 בחלופות השונות. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מקטעי הטיפול בפסולת עירונית מוצקה.: 15איור 
 

י הן איסוף ופינוי של פסולת מעורבת ואיסוף ופינוי של פסולת החלופות שנבחנו במקטע האיסוף והפינו

 .5.5 מופרדת במקור בהתבסס על העלויות שהוצגו בפרק 

למחזור  50%-אתרים הקולטים פסולת מעורבת ומחלצים ממנה כ שניקיימים כיום במדינת ישראל 

 1,500 -כקולט אלה כל אחד ממתקנים חירייה. ב RDF -עטרות ומתקן הם המיון המתקדוהשבה, מתקן 

איגוד ערים דן לתברואה, ) כשישית מכמות הפסולת במדינת ישראלטון ביום,  3,000 -יחד כיום, בטון 

בחירייה הוקם ללא תמיכת המשרד להגנת הסביבה ואתר עטרות  RDF -. מתקן ה(2017נט, -גרין; 2017

; מבקר המדינה, 32/2011מעלות ההשקעה במתקן )קול קורא  17% -ר של כקיבל תמיכה בשיעו

 איסוף ופינוי

 קליטה, מיון וטיפול

 שינוע שאריות להטמנה והטמנה
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הפרדה במקור  לא ישמואביב ש-לתת פתרונות לעיריות ירושלים ותלבעיקר . מתקנים אלה נועדו (2016

 .בתחומן

         :)תחזית( הנחות התחשיב

 בכל המקרים.הטמנה, זהה עלות ההעלות במקטע השלישי של שינוע שאריות הפסולת להטמנה ו .1

 .נוספת )עלות זו לא חושבה במסגרת המחקר( כרוכה בעלותהפרדת פסולת ביתית במקור בבתי האב  .2

 שיטות האיסוף : .3

 איסוף פסולת עירונית מוצקה מעורבת. .א

פסולת לזרמים יבש/רטוב או זרמים להאב בתי בבמקור  עירונית מוצקה שהופרדהאיסוף פסולת  .ב

 אריזות/פסולת שאינה אריזות. 

 :)תחזית( וני התחשיבנת

 חושבושהתעריפים עפ"י  פסולתהופינוי  איסוףשל במקטע עלויות נתוני המובא ריכוז  17בטבלה  .1

 :מעורבת והן לפסולת שהופרדה במקור פסולתהן ל ,5.5 בפרק 

 2015שנת עפ"י תעריפי פע"מ פינוי איסוף ו: עלויות 17טבלה 

לטון פינוי איסוף ועלות  סוג הפסולת

)₪( 

 300 מעורבת 

 300 רטובה

 600 יבשה

 400 ממוצע יבש/רטוב

 *1,571 אריזות

 .וטיפול * כולל עלות קליטה  

 ונמצאו דומים.  2016-2017התעריפים לעיל נבחנו מול תוצאות מכרזי משכ"ל לשנים 

 תעריפי קליטת הפסולת באתרים השונים: .2

 %75-, כ)מבוססת בעיקר על מיון וחליצה ידניים קליטה בתחנת מעבר ממיינתהריף תע 

מרבית תחנות המעבר הממיינות בישראל הן בבעלות לטון. ₪  303 –  (נהממופנים להט

 (. 2016; צו הפיקוח על המחירים, 2016פרטית ללא פיקוח על מחירים )מבקר המדינה, 

 מתקן הבהקליטה  ףתערי-RDF 2017בשנת  לטון פסולת מעורבת₪  290 – חירייהב 

₪  290ף )יווחי אתר חירייה השינוי בתעריעפ"י ד. (2016)איגוד ערים דן לתברואה, 

שהחל לפעול  RDF -נובע מפתיחת מתקן ה (2015בשנת ₪  303-ביחס ל 2017בשנת 

. 2017בשנת מוצלחת במסגרת פיילוט ונחנך לאחר תקופת הרצה  2016באמצע שנת 



79 

 

)איגוד  25%44 -תר מאפשרת צמצום כמות הפסולת המופנית מהאתר להטמנה בכהפעלת הא

(. המשמעות היא חיסכון בעלויות שינוע לאתר הטמנה סופי 2017ערים דן לתברואה, 

 .בעלותמאוד , שהוא מרכיב גבוה הטמנה והיטל הטמנה יתשלומחיסכון בגין ו

 מיון וחילוץ ממוכנים  המבוסס על)מתקן מיון מתקדם  עטרות מתקןבריף הקליטה תע

תעריף הכניסה  .לטון פסולת מעורבת₪  240 -( מופנים להטמנה %50-, כאוטומטיים

 למתקן הוכתב מראש בהסכם ע"י עיריית ירושלים. 

 משולב  מתקןתעריף הקליטה בMBT45   +WTE46  - 307  ₪פירוט  פסולת מעורבת לטון(

ולת להטמנה ועלות הטמנה והיטל במתקן מסוג זה נחסכות עלויות שינוע פס (.10נספח ב

 .מרכיב גבוה בעלותשהם הטמנה, 

  במתקן תעריף הקליטהWTE – 166  ₪ במתקן (. 10נספח )פירוט בפסולת מעורבת לטון

מרכיב שהם , מסוג זה נחסכות עלויות שינוע פסולת להטמנה ועלות הטמנה והיטל הטמנה

 . גבוה בעלות

 :)תחזית( תוצאות התחשיב

 WTE. ניתן לראות שמתקן שנבחנו אחת מהחלופות ים מדדי תועלת/עלות של כלמוצג 18בטבלה 

 466של  כוללת בעלות 95%פסולת מעורבת הוא החלופה הכלכלית והיעילה ביותר, שיעור טיפול של ל

 לטון.₪ 

 שונותהחלופות ה: שיעור הטמנה ועלות טיפול לטון עפ"י 18טבלה 

סוג  החלופה #

 סולתפ

האם נדרשת 

 הפרדה במקור

שיעור צמצום 

 ההטמנה )%(

איסוף עלות 

+ פינוי ו

טיפול לטון 

)₪( 

מדד 

תועלת/עלות 

(B/C) 

 0.032 1,571 50% כן אריזות  ת מעבר ממיינתתחנ 1

 0.035 703 25% כן /רטוביבש  תחנת מעבר ממיינת 2

 0.041 603 25% לא מעורבת תחנת מעבר ממיינת 3

 0.084 590 50% לא מעורבת  RDFמתקן  4

 0.092 540 50% לא מעורבת מתקן מיון מתקדם 5

 0.156 607 95% לא מעורבת WTE+MBTמתקן משולב  6

 0.204 466 95% לא מעורבת  WTEמתקן  7

 

 :)תחזית( דיון בתוצאות התחשיב

                                                 
44

 נקלטת באתר.שהפסולת  מחציתמ 50% 
45

 MBT - Mechanical and Biological Treatment. 
46

 WTE - Waste To Energy. 
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 ת הפרדה של פסולת במקור כרוכה בתוספת עלויות החלות על משקי הבית ועלויות הנובעו

משינויים במערך האיסוף והפינוי כגון ריבוי כלי אצירה, מטרדים עקב תוספת סבבי פינוי ופגיעה 

מדד תועלת/עלות של בפועל כן -לע בחזות הנוף העירוני, עלויות שלא כומתו במסגרת המחקר,

 אף נמוך מזה שהתקבל בתחשיב.  2-ו 1חלופות 

 מתקן עטרות ומתקן ה- RDF ידי המשרד להגנת הסביבה )עטרות קיבל  בחירייה, שלא קודמו על

זולים יותר ובשיעורי הם באופן מובהק לא קיבל תמיכה כלל(  RDF -תמיכה מועטה ומתקן ה

, הפרדה במקור ליבש/רטוב, שיטות שהונהגו על ידי המשרד להגנת הסביבהמההטמנה נמוכים יותר 

 . ינותוחילוץ למחזור בתחנות מעבר ממי הפרדה במקור של פסולת אריזות

 מסוג מתקנים שטרם יושמו בישראל, מתקן משולב MBT+WTE  ומתקןWTE ,קולטים פסולת ה

חוסכים חוסכים שינוע למרחקים ארוכים ו ,במקורשל פסולת רים את ההפרדה תמיי ,מעורבת

 הן החלופות היעילות ביותר.  . חלופות אלהעלויות הטמנה

  עפ"יAo (2017 )תקן השיטה לטיפול בפסולת באמצעות מWTE  עדיפה על השיטה המשולבת

MBT+WTE  והן מבחינת שימושי  הן מבחינה כלכלית, מבחינת חיסכון בפליטות גזי חממההן

מהמתקנים האחרים וסביבתי יותר זול יותר  WTEשמתקן מצביעים על כך  הניתוח . ממצאיקרקע

 . בישראל לחלוטין את בעיית הטמנת הפסולתעשוי לפתור ו

 להשגת יעדי הרגולציה אסטרטגיית פריצה 6.2

סקר המומחים עולה כי אסטרטגיית פריצה , לאחר ניתוח החלופות העתידיות ותוצאות RIA -מביצוע ה

להשגת יעדי הרגולציה היא תכנית אסדרה לאומית הכוללת תכנון ארצי של פריסה אופטימלית של 

באמצעות טיפול משולב  אוו/ (WTE)באמצעות שריפה והפקת אנרגיה  מתקנים לקליטה וטיפול בפסולת

MBT  +WTE תוך איזון בין הוזלה של עלויות שינוע ושמירת יתרון לגודל מבחינת אספקה סדירה של ,

להקמת  מרכזיכי חסם  עולה סקר המומחיםמ פסולת למתקנים השונים בהתאם ליכולת הקליטה שלהם.

ן להפחית או ניתקר הספרות סעפ"י , (NIMBY)התנגדויות תושבים  הן טיפול בפסולתקליטה ום למתקני

ומתן  הנגשת מידע לציבורבאמצעות הסברה, , WTEהתנגדויות אלה, בפרט להקמת מתקני לאיין 

מכרזי ההקמה והתפעול של המתקנים ולהטיל את האחריות לכך על זאת בלהגדיר לדוגמה ניתן  .תמריצים

עם גופי המתבצעים חינוך והסברה ליישם מודל בשיתוף עם הרשויות המקומיות בדומה לתהליכי , או היזם

היה המשרד להגנת  WTEבישראל החסם המרכזי להקמת מתקני  .מחזור מוכרים דוגמת תאגיד תמיר

לאחרונה חל שינוי  .בחירייה( RDF-)בכלל זה מתקן ה אלהולא קידם פתרונות  אימץהסביבה שלא 

 .(2017, 20-ה )הכנסת פקת אנרגיה מפסולתבוחן אפשרויות לה להגנת הסביבה והמשרד
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 זיהוי ומיפוי מאיצי ערך להשגת יעדי הרגולציה  6.3

להשגת יעדי וגורמים חשובים המשפיעים משמעותית על קידום התהליך פעולות  םהמאיצי ערך 

מאיץ ערך מרכזי, הן בשלב התכנון והן בשלב היישום, הינו מתוצאות סקר המומחים עולה כי הרגולציה. 

  יקי עניין בתחום זה, בפרט בין הרגולטור לבין השלטון המקומי.דיאלוג ושיתוף פעולה בין מחז

 להלן מאיצי הערך העיקריים על פי תוצאות סקר המומחים:

 הקצאת משאבים למחקר בתחום פתרונות לטיפול בפסולת עירונית מוצקה. .1

 הקצאת משאבים לביצוע ניתוחים כלכליים בתחום פתרונות לטיפול בפסולת עירונית מוצקה. .2

 פורום חשיבה משותף של נציגי השלטון המרכזי )הרגולטור( ונציגי השלטון המקומי. מיסוד .3

 הקמת מערך מידע ארצי נגיש וקל לתפעול לריכוז הנתונים הקשורים בתחום. .4

הגדרת מנגנוני בקרה עצמית מובנית של הרגולטור לניטור, פיקוח, בקרה ומשוב על יישום  .5

 ו.מטרות שהוגדריעדים וההרגולציה והשגת ה

 קביעת פעולות לביצוע 6.4

פעולות ליישום אסטרטגיה עתידית על פי דרגת קושי וחשיבות בהתבסס על ה פורטותמ 19בטבלה 

. 16מטריצה באיור  ביג-לעפ"י דירוג חשיבות וקלות יישום עמוצגות , הפעולות תוצאות סקר המומחים

שבו דרגת של המטריצה לי מצויות ברביע התחתון השמא( 5מתוך  4)מהפעולות  80% -ניתן לראות ש

. הפעולה שדורגה כבעלת החשיבות הגבוהה ביותר ביותר קלהוא הוהיישום  ביותר גבוהההיא ההחשיבות 

(E סווגה כבעלת קושי היישום הגבוה ביותר, אם כי גם )מתחת בעל דרגת קושי יישום  ערך זה הוא

 .  3.5>3.35לממוצע, 

 לקביעת פעולות ליישום על פי תוצאות סקר המומחים חשוב"-קל: טבלת "19טבלה 

 

 (6קשה ) -( 1קל ) (6לא חשוב ) -( 1חשוב ) תיאור הפעולה #

A  הקצאת משאבים למחקר בתחום פתרונות לטיפול בפסולת

 עירונית מוצקה.

2.3 2.33 

B  הקצאת משאבים לביצוע ניתוחים כלכליים בתחום פתרונות

 נית מוצקה.לטיפול בפסולת עירו

1.78 2.15 

C  מיסוד פורום חשיבה משותף של נציגי השלטון המרכזי

 )הרגולטור( ונציגי השלטון המקומי.

1.85 2.05 

D  הקמת מערך מידע ארצי נגיש וקל לתפעול לריכוז הנתונים

 הקשורים בתחום.

1.85 2.85 

E  ,הגדרת מנגנוני בקרה עצמית מובנית של הרגולטור לניטור

קרה ומשוב על יישום הרגולציה והשגת המטרות פיקוח, ב

 שהוגדרו.

1.6 3.35 

 

 



82 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4 5 6
 

 

 לקביעת פעולות ליישום על פי תוצאות סקר המומחים חשוב"-: מטריצת "קל16איור 

 

מנת -ות גבוהה ורמת קושי נמוכה עלהתוצאות מצביעות על כך שניתן לנקוט פעולות מידיות בדרגת חשיב

להביא לפריצת דרך משמעותית להשגת המטרה שהוגדרה על ידי הרגולטור לצמצום הפסולת המופנית 

 להטמנה.   

  ניתוח יעילות העלות לבחינת חלופות ליישום רגולציה עתידיתתוצאות סיכום  6.5

זול יותר  WTEית עולה כי מתקן מתוצאות ניתוח יעילות העלות לבחינת חלופות ליישום רגולציה עתיד

מבחינת הן מבחינה כלכלית והן מבחינת חיסכון בפליטות גזי חממה, הן ויעיל יותר מהמתקנים האחרים 

אשר מהווה פתרון יעיל כלכלית וסביבתית זה מסוג הממצאים מצביעים על כך שמתקן  .שימושי קרקע

בעיית הטמנת הפסולת העירונית תור את באמצעות תכנית אסדרה לאומית לפריסה אופטימלית עשוי לפ

מסקר המומחים עולה כי מאיצי ערך מרכזיים להשגת מטרת הרגולציה לצמצום  המוצקה בישראל.

בין הרגולטור לשלטון הדוק שיתוף פעולה הקצאת משאבים למחקר והפסולת המופנית להטמנה הם 

שפורטו בסקר י הפעולות מחים כ, עוד עולה מסקר המוהמקומי הן בשלבי התכנון והן בשלבי היישום

 ליישום. מאוד וקלות ביותר פריצת דרך אסטרטגית להשגת המטרה הן בעלות חשיבות גבוהה ל
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 ומסקנות סיכום 7

  מחקר זה בחן וניתח את השפעות הרגולציה על שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל. במסגרת

יתוח השוק לקבלת תמונת מצב , נ2015עד  1996המחקר בוצע ניתוח רטרוספקטיבי לשנים 

עכשווית וניתוח לבחינת חלופות עתידיות לקידום מטרת הרגולטור לצמצום הפסולת העירונית 

המוצקה המופנית להטמנה. לצורך ביצוע הניתוח פותח במסגרת המחקר מודל ייחודי וייעודי 

ליות, תוך שילוב שוק פסולת עירונית מוצקה המבוסס על גישות ואסטרטגיות ניהו של RIAלביצוע 

והתאמה של מודלים מדיסציפלינות שונות ובכלל זה גישת הניהול הממוקד, ניהול לפי אילוצים 

ראיונות אישיים וסקר  ו. כלי עזר מתודולוגיים לאיסוף, סיווג ועיבוד נתונים כללSWOTוניתוח 

וצאותיה אפשרו קבלת תמונה רחבה ומפורטת של התגבשותה, התפתחותה ותאשר מומחים מקוון 

   של הרגולציה ושל מיפוי תופעות וחסמים בשוק.  

 מייצרים ה מדיניותכשלי שוק ו כשליקיימים עולה כי  ניתוח השוק לקבלת תמונת מצב עכשוויתמ

אילוץ משאבים בדמות מחסור במתקנים לקליטה וטיפול בפסולת בשיטות חלופיות להטמנתה 

 2015רן השמירה על הניקיון שהיקפו בסוף שנת בקרקע, וזאת למרות קיום תקציב ייעודי לכך בק

  .₪מיליארד  1.54עלה על 

תמריץ לרשויות המקומיות להעלאת שיעורי מהווה טמנה אינו העוד עולה מניתוח השוק כי היטל ה

בידי אינה נתונה בידי הרשויות המקומיות, אלא המחזור כיוון שיכולת המחזור במצב השוק הנוכחי 

 ברובן תחנות פרטיות.  בעלי תחנות מעבר שהן

 המשרד להגנת עולה כי  1996-2015בשנים של יישום הרגולציה רטרוספקטיבי הניתוח מה

לא השתנו שיעורי הפסולת  2015עד  2005, בפרט בין השנים גדירהסביבה לא עמד ביעדים שה

מהפסולת העירונית המוצקה  20%, בעוד 80% שהופנו להטמנה ועמדו על העירונית המוצקה

השגת להמשרד להגנת הסביבה כי השיטות שנקט עוד עולה מהניתוח  .עברו תהליכי מחזורבד בל

מטרה, הטלת היטל הטמנה והפרדה של פסולת במקור, נכשלו. ההוכחה לכך, שיעורי הפסולת ה

 .ועד היום 2005, משנת העירונית המוצקה המופנית להטמנה בישראל לא השתנו למעלה מעשור

בהתבסס על תעריפי במחקר חושבה שנופלת על הרשויות המקומיות ו רגולציהעלות יישום המנגד, 

)תחנת המעבר הגדולה בישראל הקולטת למעלה משישית מהפסולת העירונית המוצקה חירייה 

, מגיעה רשויות מקומיות שהפנו את הפסולת לחירייה בשנים שנבחנו במחקר 11 ונתוניבישראל( 

 בשנה. ₪ למאות מיליוני 

מהניתוח הרטרוספקטיבי ומתוצאות סקר המומחים כי המשרד להגנת הסביבה יישם את  עוד עולה

לטיפול עדכנית הרגולציה ללא בחינה מעמיקה במישור התפעולי, המחקרי והכלכלי וללא תכנית אב 

 בפסולת.  
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  ממצאי ניתוח יעילות העלות לבחינת חלופות ליישום רגולציה עתידית מצביעים על כך שהמתקנים

בחירייה. מתקנים  RDF -לים כיום בישראל בשיטה היעילה ביותר הם מתקן עטרות ומתקן ההפוע

אלה מפחיתים את שיעורי ההטמנה בשיעור גבוה בהרבה מהשיטות האחרות ובעלות נמוכה יותר 

שירות גבוהה  מהשיטות החלופיות שהנהיג המשרד להגנת הסביבה. מתקנים אלה אף מספקים רמת

מייתרים את הצורך בהפרדת פסולת במקור ומצמצמים את פריסת כלי שיותר לתושבים בכך 

חזות הנוף רווחת התושבים ואת המשפר באופן משמעותי את  דברהאצירה במרחב הציבורי, 

  העירוני. 

תוצאות מ, כמו גם ליישום רגולציה עתידיתממצאי ניתוח יעילות העלות לבחינת חלופות עוד עולה מ

להשיג את מטרת הרגולטור ל"אפס הטמנה" באמצעות שיטת המחזור שלא ניתן סקר המומחים, 

מהשוואת החלופות שנבחנו עולה  בלבד אלא נדרשים פתרונות נוספים של הפקת אנרגיה מפסולת.

ובמקום השני  WTE מתקןבמעורבת כי יחס תועלת/עלות הגבוה ביותר מתקבל ע"י טיפול בפסולת 

את על אף ההשקעות הכספיות הנדרשות כפי , וז WTE-ו MBTשל  משולב באמצעות מתקן

בעיית הטמנת הפסולת את  לפתורמתקנים מסוג זה עשויים בסבירות גבוהה  .10נספח שהוצג ב

   בישראל. 

  תכנית אסדרה לאומית אסטרטגיית פריצה להשגת יעדי הרגולציה היא מסקר המומחים עולה כי

איזון בין ול בפסולת, תוך קליטה וטיפתכנון ארצי של פריסה אופטימלית של מתקנים להכוללת 

ושמירת יתרון לגודל מבחינת אספקה סדירה של פסולת למתקנים השונים  הוזלה של עלויות שינוע

  בהתאם ליכולת הקליטה שלהם.

דיאלוג  מאיץ ערך מרכזי, הן בשלב התכנון והן בשלב היישום, הינועוד עולה מסקר המומחים כי 

ניין בתחום זה, בפרט נדרש שיתוף פעולה הדוק בין הרגולטור לבין ושיתוף פעולה בין מחזיקי ע

 השלטון המקומי.

  ,בעולם גלובלי ודינמי אשר בו השינויים הטכנולוגיים, תקשורת הנתונים והמידע הינם מהירים

זמינים ומשתנים באופן תדיר, ניתוח והערכה של השפעות והשלכות הרגולציה כתהליך ניטור רציף 

במסגרת מחקר חדשני זה פותח מודל ייעודי ייחודי וחדשני יעד אסטרטגי בפני עצמו. ומתמשך הינו 

מספק כלים יישומיים לניתוח השפעות והשלכות ה של שוק פסולת עירונית מוצקה RIAלביצוע 

רגולציה על שוק פסולת עירונית מוצקה באמצעות מתודולוגיה שעד כה לא הוגדרה ולא יושמה 

המחקר מספק מידע וכלים  .בעולם והיא חדשנית הן בארץ והן בעולם בתחום זה לא בארץ ולא

המאפשרים למקבלי ההחלטות, הן ברמת מדיניות ארצית והן ברמת מדיניות מוניציפלית, בחינה 

מחודשת ומושכלת של החלופות ליישומם של כלים רגולטוריים אפקטיביים שיביאו לקידום 

לת עירונית מוצקה ולהשגת מטרת הרגולטור, צמצום פתרונות סביבתיים וכלכליים לטיפול בפסו

 .הפסולת המופנית להטמנה
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  המודל לביצועRIA  שפותח במסגרת המחקר, הכולל תכנית וכלים מתודולוגיים ייחודיים לביצוע

RIA  של שוק פסולת עירונית מוצקה, יכול אף לשמש כתכנית מסגרת לביצועRIA  בתחומים

ליישום ברמה לאומית, מוניציפלית או אוניברסלי, הוא ניתן ובהיותו מודל  סביבתיים אחרים

 .מקומית מחוץ למדינת ישראל

 מגבלות המחקר 7.1

המיון , מתקן לטיפול בפסולת עירונית מוצקהמתקדמים פתרונות סוגי  4 רק במסגרת המחקר נבחנו

  ומתקן משולב (WTE)באמצעות שריפה  מתקן פל"א, בחירייה RDF -עטרות, מתקן ההמתקדם ב

MBT plus WTE .ניתוח  את המידע הרלוונטי והמהימן ביותר.שסיפקו חלופות אלה הן החלופות  ארבע

מחירי האנרגיה המחירים )כגון יעילות העלות מתייחס למחירי שוק בנקודת זמן ספציפית בעוד ש

בחינה  עשויים להשתנות לאורך זמן. היתרון במודל שהוא מהווה כלי יישומי המאפשר (והחומרים למחזור

 וניתוח של יעילות העלות בכל נקודת זמן שהיא.  

 מחקראפשריים המשך כיווני  7.2

אשר שימש  של שוק פסולת עירונית מוצקה RIAלביצוע ייחודי וחדשני  מודל במסגרת מחקר זה פותח

הרחבה של מחקר זה באמצעות אדפטציה של  .של שוק הפסולת העירונית המוצקה בישראל RIAלביצוע 

סקטורים אחרים עבודה זו בשלא בוצעו במסגרת אפשר ניתוח ובחינה יכולה לאחרים חומים לת המודל

יכולים להיבחן באמצעות התאמה של הוכיו"ב כגון פסולת מסוכנת, פסולת רפואית, פסולת חקלאית 

ניתן לבחון באמצעות מודל זה גם תחומים סביבתיים אחרים כגון זיהום כן, -כמוהמודל לתחומים אלה. 

 יר, מים וקרקע, רגולציה לביטחון תזונתי ועוד. אוו
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 . 2015, 2014נתיים של קרן השמירה על הניקיון לשנים דו"חות ש

(, מכרז איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה, 2014של השלטון המקומי בע"מ ) החברה למשק וכלכלה

  .1/2014מכרז פומבי פא/

(, מכרז איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה, 2015של השלטון המקומי בע"מ ) החברה למשק וכלכלה

 . 12/2015/מכרז פומבי פא

(, מכרז איסוף ופינוי אשפה ופסולת מוצקה, 2016של השלטון המקומי בע"מ ) החברה למשק וכלכלה

 . 19/2016מכרז פומבי פא/

מתאריך פרוטוקול דיון ישיבת הוועדה  אתר וועדת הפנים והגנת הסביבה, (.2017) 20-הכנסת ה

15.2.2017. 

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/Pages/CommitteeA

genda.aspx?tab=3&ItemID=2012288.  23.2.18אוחזר. 

וע של החשב הכללי, דו"חות כספיים ותקציביים (. דו"חות ביצא2016) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 של הרשויות המקומיות.

הירחון לסטטיסטיקה של מחירים, מדד המחירים לצרכן,  .ב(2016) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 שנתיים.-נתונים רב -מדדים ואחוזי שינוי  -סדרות עיקריות 

ויות המקומיות לפי מעמד פסולת מוצקה שנאספה ברש .ג(2016) הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 .2015מוניציפלי ואופן טיפול, 

 http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=515  

 .23.2.18 אוחזר

ת בעבור תוספת עלות הטיפול בפסולת, מימון הרשויות המקומיו .(1995) המשרד לאיכות הסביבה

 .23.1.95מכתב למנהלי המחוזות מיום 

 ניהול חומרים, מהפיכת הפסולת בישראל. .(2013) המשרד להגנת הסביבה

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/Pages/CommitteeAgenda.aspx?tab=3&ItemID=2012288
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/Pages/CommitteeAgenda.aspx?tab=3&ItemID=2012288
http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=515
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tsEnv/Waste/Policy/Documents/waste_managemehttp://www.sviva.gov.il/subjec

nt.pdf  23.2.18אוחזר. 

 ניהול חומרים, מהפיכת הפסולת בישראל. (.2014) המשרד להגנת הסביבה

-bjectsEnv/Waste/Separation/documents/2014//wastewww.sviva.gov.il/su

managment2014.ppt  23.2.18אוחזר. 

 .ניהול חומרים, מהפיכת הפסולת בישראל .(2015) המשרד להגנת הסביבה

-http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/waste/separation/documents/2015/waste

april2015.pdf-management  23.2.18אוחזר. 

 .2007-2017אגף הכספים, מחירוני היטל הטמנה לשנים  - המשרד להגנת הסביבה

שימוע לפני פיקוח  - לה וטכנולוגיה, אגף כלכלה ותקינהאשכול כלכ ב(.2015) המשרד להגנת הסביבה

חובת דיווח על רווחיות  – 1996-לפי פרק ז' לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים התשנ"ו

 ומחירים בטיפול בפסולת עירונית. 

 .2013-2014עיקרי התקציב לשנים  (.2012) המשרד להגנת הסביבה

 .2015עיקרי התקציב לשנת  ב(.2014) המשרד להגנת הסביבה

 ודברי הסבר".  2017-2018"הצעת תקציב לשנות הכספים  (.2016) הסביבה המשרד להגנת

  .. פסולת מוצקה(א2017)המשרד להגנת הסביבה 

 s/default.aspxhttp://www.sviva.gov.il/English/env_topics/Solid_Waste/Page  אוחזר

23.2.18. 

 .European Union -האיחוד האירופי ב(. 2017)המשרד להגנת הסביבה 

s/EuropeanUnion/Pageshttp://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelation

/default.aspx  23.2.18אוחזר. 

 אגף פסולת מוצקה. .(ג2017)המשרד להגנת הסביבה 

iva.gov.il/AboutOffice/OrganizationCart/localauthorities_educationhttp://www.sv

_community_Cluster/Pages/Solid_Waist_Department.aspx  23.2.18אוחזר. 

 .580550002מספר תאגיד  -הנאמנים לסביבה ירוקה )ע"ר( 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Policy/Documents/waste_management.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Policy/Documents/waste_management.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Separation/documents/2014/waste-managment2014.ppt
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Separation/documents/2014/waste-managment2014.ppt
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/waste/separation/documents/2015/waste-management-april2015.pdf
http://www.sviva.gov.il/subjectsenv/waste/separation/documents/2015/waste-management-april2015.pdf
http://www.sviva.gov.il/English/env_topics/Solid_Waste/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/EuropeanUnion/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/InternationalRelations/EuropeanUnion/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/AboutOffice/OrganizationCart/localauthorities_education_community_Cluster/Pages/Solid_Waist_Department.aspx
http://www.sviva.gov.il/AboutOffice/OrganizationCart/localauthorities_education_community_Cluster/Pages/Solid_Waist_Department.aspx


91 

 

, הכנסת, מרכז המחקר והמידע.  פסולת ביתית בישראל (.2008) א' ,טל

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02088.pdf  23.2.18אוחזר. 

 (. דו"ח הוועדה לשינוי כלכלי חברתי.2011טרכטנברג, מ. )

 .2014, דו"ח מבקר המדינה

 .2015, דו"ח מבקר המדינה

פרויקט הפרדה במקור של פסולת ביתית  -ביקורת בשלטון המקומי דוחות על ה (.2016) מבקר המדינה

 ברשויות המקומיות. 

-231: (3)6אקולוגיה וסביבה . שיפור מערך הפקת האנרגיה מפסולת אורגנית בישראל, (2015) ד' ,מדר

240. 

 .1997דו"ח מסכם לשנת  -ינוי אשפה . מערך פ(1998) הכנרת מנהלת

נוסחת פיצוי רשויות עבור תוספת עלות  .(1996) היחידה לכלכלה, ון המקומי בישראלמרכז השלט

 למשרד האוצר והמשרד להגנת הסביבה. הוגש, הטיפול בפסולת

 (. דו"חות כספיים מבוקרים לפי שנים. 2017, האגף לביקורת ברשויות המקומיות )משרד הפנים

p://rashoyot.moin.gov.il/default.aspx?m=rhtt  23.2.18אוחזר . 

דו"ח נתונים כספיים מבוקרים של רשויות  (.1997) , האגף לביקורת ברשויות המקומיותמשרד הפנים

 . 1996יות לשנת מקומ

 תורת הערכת השפעות הרגולציה.  (.2013) , אגף ממשל וחברהמשרד ראש הממשלה

מדריך  -מדריך ממשלתי הערכת השפעות רגולציה  (.2015) ממשל וחברה, אגף משרד ראש הממשלה

RIA  (. 2015)טיוטה לעבודה לשנת 

הנחיות לניהול  -. מדריך הפחתת הנטל הרגולטורי (2015) , אגף ממשל וחברהמשרד ראש הממשלה

 תהליך העבודה. 

 . 2016שנת הפחתת נטל רגולטורי ל. ספר (2017) טיוב רגולציה, אגף משרד ראש הממשלה

מדיניות הטיפול בפסולת מוצקה בישראל, מיפוי וניתוח  (.2004) ד' ,, קלייןא' ,, מרינובא' ,סברדלוב

 חלופות תכנוניות, חברת חושבה. 

 אב לטיפול בפסולת מוצקה בישראל.-תכנית (.2005) ד' ,, קלייןא' ,, מרינובא' ,סברדלוב

 אונו, איגוד ערים איזור דן, מרכז השלטון המקומי.עיריית קריית  נ'חן המקום בע"מ  1777/14עע"ם 

https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02088.pdf
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02088.pdf
http://rashoyot.moin.gov.il/default.aspx?m=r
http://rashoyot.moin.gov.il/default.aspx?m=r
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שירותי תברואה בע"מ, ורד ו.מ. בע"מ, דחס -נאות דורית בע"מ, יוסף מוריס ובניו 34688-03-14עת"מ 

חברה  -( בע"מ, ג.א.ן. תברואה בע"מ, מרדכי זיבאי בע"מ, האוסף1979מנוף ושירותים אשקלון )

 של השלטון המקומי בע"מ, שר הפנים.החברה למשק וכלכלה  נ'לשירותים בע"מ 

הסדרת המחזור במשק הביתי: מחקר אמפירי של ההיבטים  .(2014) ק' ,סידי-, שמואליא' ,, פרזי' ,פלדמן

 -מחקרי משפט כט, התשע"ד הדמוגרפיים וההתנהגותיים של מדיניות מחזור דיפרנציאלית בישראל, 

2014: 391-467  . 

הרבעון אומדן ביקוש לאמצעי מיחזור פסולת עירונית מוצקה,  .(2004) מ' ,, שכטרא' ,, אילוןר' ,פלטניק

 . 413-430: 51לכלכלה גיליון 

 . 1964פקודת העיריות, נוסח חדש 

 . הוצאת כרטא )ספר( אקולוגיה, התיאוריה והמציאות הישראלית .(2001) ג' ,, פולקא' ,פרבולוצקי

וקביעת רמת פיקוח לשירותי טיפול בפסולת  צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק

 . 2016 -מעורבת(, התשע"ו

 . 2011 -צו שמירת הניקיון )שינוי התוספת לחוק(, התשע"א

 העלאת שיעור היטל הטמנה על פסולת יבשה. -2016 -צו שמירת הניקיון )שינוי התוספת לחוק(, התשע"ו

 דרכים לקיימות. .(2002) חיים וסביבה

מחקרי משפט  וצדק סביבתי בישראל.של מי הפסולת הזו לעזאזל?! סילוק פסולת  .(2007) 'צבי, י-רוזן

2 :487-558.  

 עמי בע"מ.-)ספר( הוצאת הוד ,לעשות יותר עם מה שיש -ניהול ממוקד  .(2012) פס ש', ורונן ב'

ולוגיה אקהתפיסות הכלכליות של מחנכים לקיימות בישראל,  .(2015) א' ,, חייםמ' ,, גרוסח' ,שאשה

 .107-116: (2)6וסביבה 

 משרד להגנת הסביבה. הוגש ל ,סקר הרכב הפסולת הארצי, דו"ח מסכם .(2014) תי בע"משחף תכנון סביב

, הוגש בחינת ריכוזיות בתחום האשפה העירונית במרחב החוץ עירוני .(2013)תבור כלכלה ופיננסים בע"מ 

 למשרד להגנת הסביבה. 

 . IIחציון  2015דיווח תקופתי  .(א2016) זות בישראלתאגיד מחזור הארי - תמיר

 http://www.tmir.org.il/download/files/Report.2.2015.pdf 23.2.18וחזר א. 

 . Iיון חצ 2016ב(. דיווח תקופתי 2016) תאגיד מחזור האריזות בישראל - תמיר

http://www.tmir.org.il/download/files/Report.2.2015.pdf


93 

 

 http://www.tmir.org.il/download/files/Report.1.2016.pdf  23.2.18אוחזר.  

 .2012ת דו"ח כספי מבוקר לשנ (.2013) תאגיד מחזור האריזות בישראל - תמיר

 .2013(. דו"ח כספי מבוקר לשנת 2014) תאגיד מחזור האריזות בישראל -תמיר 

 .2014(. דו"ח כספי מבוקר לשנת 2015) תאגיד מחזור האריזות בישראל -תמיר 

 .2015 (. דו"ח כספי מבוקר לשנתג2016) תאגיד מחזור האריזות בישראל -תמיר 

 (. הסדרי ההפרדה לפסולת אריזות. ב2017) תאגיד מחזור האריזות בישראל -תמיר 

http://www.tmir.org.il/content/%d7%97%d7%95%d7%91%d7%aa_%d7%94%d7

e%d%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa_%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9

7%99%d7%aa.aspx  23.2.18אוחזר. 

 . 1998-תקנות חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור )חובת פינוי פסולת למחזור(, התשנ"ח

 .2006-2018שנים , המשרד להגנת הסביבה , פרקתקציב המדינה

 החלטות ממשלה

דרים, הקמת סגירת אתרים מוס –: קידום טיפול בנושא פסולת מוצקה 6.6.1993מיום  1349החלטה מס' 

  אתרים מוסדרים, הגדלת מחזור, סיוע למימון הפרש עלויות השינוע וההטמנה. 

 . 1349: קידום טיפול בנושא פסולת מוצקה, ניסוח מחדש של החלטה מס' 8.2.94מיום  2565החלטה מס' 

 : מחזור חומרי פסולת וסילוק אשפה. 27.1.94מיום  2468החלטה מס' 

, פעולות הנדרשות ליישום החלטת קידום הטיפול בפסולת מוצקה :1.6.94מיום  החלטת ממשלה

 .הממשלה, אומדן עלויות והחלטות

 : הסדרת הטיפול בפסולת מוצקה, הקמת צוות בין משרדי. 27.8.95מיום  6044החלטה מס' 

 .1996הקמת מנהלת לטיפול משולב בפסולת מוצקה אוקטובר 

 סולת באתר "חירייה".: הפסקת הטמנת פ4.4.97מיום  1879החלטה מס' 

 : הפסקת הטמנת פסולת בחירייה. 13.6.97מיום  5155החלטה מס' 

 : תכנית מתאר ארצית חלקית.15.7.97מיום  2406החלטה מס' 

: הפסקת הטמנת פסולת באתר חירייה, הקמת צוות בין משרדי לבחינת 13.6.97מיום  2155החלטה מס' 

 הנושא.

http://www.tmir.org.il/download/files/Report.1.2016.pdf
http://www.tmir.org.il/content/%d7%97%d7%95%d7%91%d7%aa_%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa_%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa.aspx
http://www.tmir.org.il/content/%d7%97%d7%95%d7%91%d7%aa_%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa_%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa.aspx
http://www.tmir.org.il/content/%d7%97%d7%95%d7%91%d7%aa_%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa_%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa.aspx
http://www.tmir.org.il/content/%d7%97%d7%95%d7%91%d7%aa_%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%95%d7%aa_%d7%94%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%9e%d7%99%d7%aa.aspx
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ית מתאר ארצית חלקית עם הוראות של תכנית מפורטת מס תמא/ : תכנ15.7.97מיום  2406החלטה מס' 

 ב' לאתר סילוק אשפה מרכזי "חגל". 16

ביצוע פרויקט ניסיוני באתרים: חיפה,  -: שיווק ושיקום אתרי פסולת 12.8.98מיום  4165החלטה מס' 

 אשקלון, כפר סבא ורעננה.

 : דחיית חוק הפיקדון.7.9.99מיום  286החלטה מס' 

 : שדרוג אתר תאנים. 17.5.00יום החלטה מ

בוועדת השרים לאיכות הסביבה וחומרים מסוכנים: שריפת פסולת   21.1.01מיום  11החלטה מס' חמ/

סיוע להקמת מתקן חלוץ בחיפה, סיוע כספי למימון עלויות התפעול  –במפעלי פסולת לאנרגיה 

 בהתאם להפרש העלויות בין חלופות הטיפול בפסולת.

 : מחזור והפחתת פסולת במשרדי ממשלה וגופי סמך.22.7.01מיום  479החלטה מס' 

 : פארק איילון.20.4.05מיום  3562החלטה מס' 

: הקמת חברה ממשלתית מנהלת לפארק איילון, פיתוח  מרכז מחזור 20.11.05מיום  4416החלטה מס' 

 בתחום   הפארק ושילובו במרחב הפארק.

 אשפה בנחלות שבישובים חקלאיים במרכז הארץ. : אתרי7.1.08מיום  34החלטה מס' בק/

: אתרי אשפה בנחלות שבישובים חקלאיים במרכז הארץ, 24.1.08( מיום 34)בק/3006החלטה מס' 

 בחינת ההשפעה של אתרי האשפה על זיהום המים והאוויר. 

 פארק אריאל שרון. –: קידום הקמת פארק איילון 1.2.09מיום  4466החלטה מס' 

מיליון שקלים לרשויות המקומיות שנפגעו  80: סיוע מוניציפאלי בסך 26.12.10מיום  261החלטה מס' 

בשרפה בכרמל לשם הצטיידות שתאפשר מניעת שריפות עתידיות, סגירת אתרי אשפה בלתי חוקיים, 

 שיקום תשתיות בישובים שנפגעו ועוד.

 )איילון( בע"מ.: המשך תקצוב חברת פארק אריאל שרון 27.3.11מיום  3055החלטה מס' 

 : מדיניות הממשלה בתחום הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים. 17.7.11מיום  3484החלטה מס' 

 : ייעול ושיפור הרגולציה הממשלתית. 25.12.2011מיום  4027החלטה מס' 

 : טיוב, תיאום ושיפור הרגולציה הממשלתית. 25.8.2013מיום  708החלטה מס' 

דיון  -: יישום יעדי הממשלה לייצור חשמל ממקורות מתחדשים 22.10.14מיום  2217החלטה מס' 

 בעררים על החלטת ועדת השרים לעניין קידום, פיתוח ויישום אנרגיות מתחדשות.
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 : הפחתת הנטל הרגולטורי. 22.10.2014מיום  2118החלטה מס' 

 (בפע"מ)תמיכות לטיפול קולות קוראים של המשרד להגנת הסביבה

סיוע לרשויות מקומיות המקדימות את המעבר להפרדה במקור של פסולת לשני  - 30/2010קול קורא 

 זרמים

 להקמה או שדרוג מתקנים לטיפול בפסולת עירונית אורגנית - 31/2011קול קורא 

 להקמה או שדרוג תחנות מיון לפסולת עירונית - 32/2011קול קורא 

 עירונית פריקה ביולוגיתלהקמה/שדרוג מתקנים לטיפול בפסולת  - 33/2012קול קורא 

 הפרדת פסולת במקור לשני זרמים  - 34/2012קול קורא 

הפרדה במקור של פסולת עירונית לשני  -סיוע לרשויות מקומיות  - (2750)איו"ש  2749קול קורא 

 זרמים

סיוע לרשויות מקומיות בפריפריה להקמת מתקנים קטנים לטיפול בפסולת  - 1964/2012קול קורא 

 ביתית מופרדת במקור )קומפוסט(אורגנית 

 סיוע בעלויות הטיפול בחומר האורגני המופרד במקור - 35/2014קול קורא 

תמיכה ברשויות מקומיות בגין הגדלת כמויות הפסולת הממוחזרת והמושבת לשנים  - 16/6630קול קורא 
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 מרואייניםרשימת 

יועץ שימש כ, בעבר 70-מתחילת שנות הומחזור יועץ בתחום פסולת  -( 4.7.16) מר דני מורגנשטרן

 של מרכז השלטון המקומי.  הראשון הסביבתי 

את השירות לשמירת איכות הסביבה, מונה למנכ"ל  1973הקים בשנת  -( 7.7.16) פרופ' אורי מרינוב

כראש  . כיהן1992ושימש בתפקיד עד לשנת  1988המשרד לאיכות הסביבה עם הקמתו בשנת 

החוג לניהול משאבי טבע וסביבה באוניברסיטת חיפה, חבר בסגל בית הספר לקיימות של המרכז 

 הבינתחומי הרצליה. 

 .יועץ בתחום פסולת, הקים את האגף לפסולת מוצקה במשרד לאיכות הסביבה -( 11.7.16) מר יצחק גיל

כמנהל הטכנולוגי של חץ  2012-2017יועץ סביבתי, כיהן בין השנים  -( 28.6.17) אילן כץ אינג'

 . בע"מ אקולוגיה והנדסה

עד  2005כיהן כראש אגף פסולת מוצקה במשרד להגנת הסביבה בין השנים  -( 3.7.17)מר אילן ניסים 

2011  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 נספחים

 שיטות לטיפול בפסולת עירונית מוצקה  - 1נספח 

 הפחתה במקור .1

בניגוד לבעיות סביבתיות אחרות בעיית ייצורה המוגבר של פסולת עירונית מוצקה מצויה במידה רבה 

(. סוג הפסולת איתה מצוי הציבור במגע הקרוב ביותר ואיתה Roberts, 1990בידיו של הציבור עצמו )

ר היא זו המיוצרת בבתי המגורים כמו גם במוסדות ציבוריים כגון משרדים, יש לו ההיכרות הטובה ביות

 (. Douglas, 1996חנויות ומוסדות כגון בתי ספר ובתי חולים )

פרסומים העוסקים במחקר  222אשר במסגרתה נסקרו  2014במסגרת עבודה מקיפה שפורסמה בשנת 

נית מוצקה, נכללו גם מחקרים העוסקים בתחום פסולת עירו LCA  (Life Cycle Assessment)בשיטת 

במניעת ייצורה של פסולת עירונית מוצקה שהוחשבה כחלופה ניהולית במסגרת שיטות לניהול פסולת 

(Laurent et al, 2014 הפחתה במקור היא גישה רבת עוצמה לניהול בעיית הפסולת, למעשה, רוב .)

של הפחתה ולא של פיקוח ובקרה  היו 80-וה 70-סיפורי ההצלחה הסביבתיים במהלך שנות ה

(Commoner 1990    .) 

 שימוש חוזר .2

שימוש חוזר מתייחס למוצרים אשר נאספים בדרכים שונות לאחר השימוש, במטרה לעשות בהם שימוש 

חוזר לצורך אותה מטרה לה נוצרו. השימוש החוזר מהווה גם הוא אמצעי להקטנת כמויות הפסולת 

(. לא עלה בידי למצוא 2015; המשרד להגנת הסביבה, 2014, ת הסביבההגנלמשרד ההמגיעות להטמנה )

מקורות בספרות המתייחסים לשימוש חוזר של מוצרים לצורך הפחתת כמות הפסולת טרם כניסתה לזרם 

הפסולת, אולם ידוע לי על שני מחקרים המתבצעים בארץ העוסקים בשימוש חוזר של בגדים יד שנייה 

לוסיות שונות )מבחינת תפיסה, נכונות, תמריצים  וכיו"ב( לעשות שימוש ובניתוח ההשפעות על אוכ

 במוצרי יד שנייה.

 מחזור .3

מחזור פסולת הוא תהליך שבו מפרקים )או מחלצים( מהפסולת חומרים שניתן להחזירם למצב של חומר 

כמויות גלם שישמש לייצור מוצרים חדשים ומאפשר מצד אחד חסכון בחומרי גלם בתוליים, ומצמצם את 

הפסולת והזיהום מצד שני ועל כן נודעת לו חשיבות גם כלכלית וגם אקולוגית. בתהליך המחזור נעשה 

שימוש בסוגים שונים של חומרי פסולת כחומרי גלם, לדוגמא, נייר וקרטון, בקבוקי פלסטיק, בקבוקי 

עיכול אירובי( שהוא זכוכית וכדו'. חומר אורגני ניתן למחזור באמצעות תהליכים כגון קומפוסטציה )

תהליך של פירוק ביולוגי של חומר אורגני ע"י אורגניזמים בנוכחות חמצן. לתהליך הפירוק שני שלבים 

 CO2עיקריים )מזופילי ותרמופילי( המתאפיינים בעליית טמפרטורה לשני תחומים שונים ובפליטה של 

 (.2004וב, )מתאן( במינונים תלויי טמפ' )סברדל CH4 -)דו תחמוצת הפחמן( ו
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 הפקת אנרגיה .4

במידה  מתחדשת אנרגיהלמקור ביומסה המשמשת כפסולות הן תוצרי לוואי שניתן לעשות בהם שימוש כ

 ,Tabata & Tsai, 2016; Jeswani & Azapagic, 2016 Ikerdך )וטכנולוגיות מתאימות זמינות לכ

ייצרת באופן ישיר או עקיף עודף בניגוד לדלקים מאובנים )פוסיליים(, שריפת הביומסה אינה מ (.;2008

 U.S. Energy -חמצני )פד"ח( ואינה משנה את המאזן האקולוגי של כדור הארץ. לפי נתוני ה -פחמן דו

Information Administration 3%מכלל האנרגיה, לצד  -4%, בעולם כולו מספקת הביומסה כ 

סופקים מדלקים מאובנים )פחם, נפט מ 85%ממקורות גרעיניים, בעוד  -6%ממקורות הידרואלקטריים ו 

. הדרך הנפוצה ביותר בלבד מסופקים ע"י שאר מקורות האנרגיה המתחדשת שמש ורוח 1% -וגז( כ

לניצול ביומסה לאנרגיה הוא טיפול תרמי באמצעות שריפה במתקנים תעשייתיים הדורשים חום או לצורך 

גז בתהליכי עיכול, גסיפיקציה, פירוליזה הפיכת הביומסה לביובאמצעות ייצור חשמל. דרך אחרת היא 

  (.2014)גרוסמן וליבס,  וכדומה

 טיפול תרמי  4.1

 מזה עשרות שנים והשימוש בטכנולוגיות אלה טכנולוגיות הטיפול התרמי של פסולת נמצאות בשימוש

הולך וגובר בעולם, בפרט, באירופה מערכות רבות לטיפול בפסולת משלבות מחזור והפקת אנרגיה 

 (. 2007סולת כמכלול פתרונות בכדי לצמצם את נפחי הפסולת הנשלחים להטמנה )אילון ואח', מפ

שיטה מקובלת לטיפול בפסולת במדינות רבות בעולם היא שריפת הפסולת והפקת  - שריפת פסולת

האנרגיה הגלומה בה במתקני שריפה ייעודיים, אשר במקרים רבים ממוקמים באזורי תעשייה בשכנות 

למפעלים צרכני אנרגיה. הפסולת המובאת לשריפה כוללת בין היתר מוצרי נייר ופלסטיק, זכוכית קרובה 

ומתכת הנשרפים ללא מיון נוסף. החום הנפלט בתהליך השריפה משמש לייצור קיטור המועבר למפעלי 

טות תעשייה לשימוש בתהליכי ייצור צרכני אנרגיה. זמינות טכנולוגיות מתקדמות מאפשרות מזעור פלי

וניתן להשתמש בשאריות השריפה בתעשיות שונות כגון תעשיית  (Sabbas, 2003),ממתקנים אלה 

. יעילות הפקת (Lin, 2005)המלט, כך שלמעשה תהליך זה מביא למצב של אפס או קרוב לאפס הטמנה 

האנרגיה מפסולת תלויה בין היתר בגודל האוכלוסייה אותה משרת המתקן )כמות הפסולת הנקלטת 

 . (Consonni et al, 2005)ואיכות הפסולת  , באספקה הסדירה של הפסולת אליומתקן(ב

, חומר RDF ((Refuse Derived Fuelשיטה נוספת להפקת אנרגיה היא ייצור של  - דלק ממקור פסולת

.  (Dalai et al, 2008)מוצק בעל תכולה קלורית גבוהה, המשמש כדלק להפקת אנרגיה בתהליכי שריפה

מייצרים מפסולת אורגנית יבשה שתכולתה הקלורית גבוהה יחסית כגון קרטון, נייר, שבבי  RDF -את ה

מפסולת עירונית מוצקה נדרש תהליך מקדים של מיון והפרדה. ניתן  RDFעץ וכדומה, כך שלצורך הפקת 

ס בתצורות ואיכויות שונות, החל בכופתיות לשריפה בתנורי חימום ביתיים ועד חומר ג RDFלייצר 

חוסך דלק פוסילי ולכן יש  RDF -( לייצור מלט. השימוש בKilnsשיכול לשמש לשריפה בתנורי ענק )

 . (Sharholy et al, 2008)לו ערך כלכלי משמעותי 
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חמצני -חמצני, מימן ופחמן דו-גזיפיקציה הוא תהליך שבו מפיקים מפסולת אורגנית פחמן חד –גזיפיקציה 

 Pandey) , כאשר תוצרי התהליך משמשים להפקת אנרגיה צלסיוס מעלות 700בטמפרטורה העולה על 

et al., 2016; Arafat & Jijakli, 2013; Arena 2012) . 

, ללא נוכחות חמצן, להפקת גזים כגון כימי שבו מחממים פסולת-פירוליזה הוא תהליך תרמו –פירוליזה 

 ,.Pandey et al)משים להפקת אנרגיה חמצני ותוצרים נוספים המש-מתאן, מימן, פחמימן, פחם, פחמן חד

2016; Arena 2012) . 

 2,200-13,900מפסולת אורגנית בטמפרטורות של  (syngas)תהליך שבו מופק גז סינטטי  – פלזמה

שריפה באמצעות כדלק מעלות צלסיוס, הגז הסינטטי משמש לחימום או הרתחה או באופן ישיר 

(Pandey et al., 2016; Leal-Quiros, 2004) .  

 טיפול ביולוגי  4.2

טכנולוגיה בשלה להפקת אנרגיה מביומסה היא עיכול אנאירובי שהינו פירוק ביולוגי של  - עיכול אנארובי

(. בתהליך זה 2015חומר אורגני ע"י בקטריות וחיידקים המתקיימים אך ורק בסביבה נטולת חמצן )מדר, 

קומפוסט. ממחקר שבוצע בבריטניה עולה כי  מופק ביוגז המשמש לייצור חשמל וחומר המשמש להפקת

גז ביחס לעיכול אנארובי יבש, מאידך, -לעיכול אנארובי רטוב יש יתרון מבחינה אנרגטית ותפוקת ביו

לעיכול אנארובי יבש ישנם יתרונות משמעותיים מבחינת הגמישות בשימוש בחומרי גלם, משך זמן 

שימוש במים )וכפועל יוצא מכך צמצום הצורך התהליך שהוא קצר יותר באופן משמעותי, צמצום ה

בטיפול בתשטיפים(, גמישות רבה יותר בניהול התהליך ומרחב הזדמנויות שיווקיות גדול יותר לתוצרים 

(Angelonidi & Smith, 2015) . 

ללא נוכחות חמצן משתחררים אתנול,  (Fermentation)בתהליך זה של תסיסה  – תסיסה )ביוגז(

 .(Pandey et al., 2016)וספים המשמשים כדלק להפקת אנרגיה חומצות וגזים נ

עפ"י מחקר שהשווה בין שיטות הפקת אנרגיה מפסולת בשיטה של הערכת מחזור חיים, הפקת אנרגיה 

באמצעות שריפת פסולת, כאשר מיושמת טכנולוגיה להפחתת פליטות, יעילה באותה המידה ביחס לפסולת 

כן, שריפת פסולת נמצאה עדיפה באופן כללי, בכל הפרמטרים -, כמומעורבת ופסולת אורגנית מופרדת

שנבדקו )בכלל זה סביבתית וכלכלית( על עיכול אנארובי של פסולת אורגנית, גם ביחס למערכות אנרגיה 

אנרגיה מתחדשת  100%קיימות המבוססות על דלק פוסילי וגם ביחס לאנרגיה עתידית המבוססת על 

(Fruergaard & Astrup, 2011). 

 הטמנה .5

השיטה הראשונה שיושמה לסילוק פסולת היא שיטת ההטמנה, בשיטה זו מבוצעת הטמנה גולמית של 

הפסולת, דהיינו, מסלקים את הפסולת ע"י דחיסתה וקבירתה באדמה. הטמנה היא השיטה הרווחת לסילוק 

ה זו )סברדלוב מהפסולת בעולם מטופלת בשיט 85%-פסולת בארץ ובעולם עד היום, עפ"י ההערכות כ

 (. 2010אילון וחוב',  ;2004וחוב', 
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מקובל לחשוב ששיטת ההטמנה כרוכה בהשפעות סביבתיות שליליות כגון זיהום קרקעות, זיהום מי תהום 

כן, -(, כמו2008; אילון וחוב', Nissim et al, 2005ושחרור גזים הגורמים לזיהום אוויר ומפגעי ריח )

( ואחת המטרות בעולם המערבי ובכלל היא Tammemagi, 1999א )שיטה זו אינה נחשבת בת קיימ

 הפחתת כמות הפסולת המופנית להטמנה.

שתי הטענות המרכזיות כנגד שיטת ההטמנה הן עלויות חיצוניות הכרוכות בניצול קרקע שהופכת פחות 

 Ayalon)  הנפלט מפסולת אורגנית CH4ופחות זמינה ופליטות של גזים מזהמים, בפרט גזי חממה כגון 

et al, 2000; Ayalon et al, 2001; Liamsanguan & Gheewala, 2008)יש לציין כי הפנל הבין .-

, מתייחס בדו"ח מפורט העוסק בשימושי קרקע והשינוי בשימושי IPCC -ממשלתי לשינוי האקלים, ה

ליטות גזי חממה קרקע בעיקר לסוגיות של גידולים חקלאיים, חישוף קרקע וייעור כגורמים מרכזיים לפ

( ואינו מאזכר כלל שימוש בקרקעות לצורך הטמנת (natural ecosystemsוהרס מערכות אקולוגיות 

האו"ם מקור החלק הארי של פליטות גזי החממה בעולם מקורן  . גם עפ"י הערכות(IPCC, 2000)פסולת 

ר, תרומה הדומה לפחות מהפליטות מקורן במשקים תעשייתיים לגידול בק 30%-בחקלאות, בפרט, כ

לתרומת סקטור האנרגיה העולמי כולו והעולה במידה ניכרת על הפליטות מכלל התחבורה העולמית ואינו 

. לא עלה בידי למצוא נתונים (FAO, 2014)מאזכר בהקשר זה שימוש בקרקעות לצורך הטמנת פסולת 

מים אחרים כגון תעשייה, או מחקרים האומדים את שיעור פליטות גזי החממה מהטמנת פסולת ביחס לגור

 תחבורה, חקלאות תעשייתית וכיו"ב.  

 פסולת עירונית מוצקה ושיטות טיפול בה באירופה, ארה"ב, יפן ואוסטרליה   .6

לשיטות השונות לטיפול בפסולת יתרונות וחסרונות מבחינת רמת שירות לציבור, התאמה למאפייני 

כן לא -ועלת ביחס לעלויות ישירות וחיצוניות, עלת-האוכלוסייה והמאפיינים האורבניים ומבחינת עלות

מבחינת עלויות חיצוניות ועד כה לא  (best value)ניתן להמליץ על שיטה יחידה היעילה והטובה ביותר 

 . (Eshet et al, 2005)נמצאה שיטת טיפול אחת אופטימלית ומועדפת 

ות טיפול בה באירופה, ארה"ב, יפן נתונים המתייחסים לפסולת עירונית מוצקה ושיטמובאים  20בטבלה 

בחנו ינים מסוימים הדומים למאפיינים שנואוסטרליה, מדינות אשר ניתן לייחס להן, לצורך השוואה, מאפי

במסגרת המחקר בישראל, לדוגמה, עלות חיצונית גבוהה של שימושי קרקע לצורך הטמנה עקב צפיפות 

 9לטור בישראל בהקשר זה כפי שעולה מתיקון מס' הבנייה והמחסור בקרקעות ביפן, בדומה להנחת הרגו

 היטל הטמנה על פסולת מוצקה. -לחוק שמירת הניקיון
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 פסולת עירונית מוצקה ושיטות טיפול בה באירופה, ארה"ב, יפן ואוסטרליה :20טבלה 

 אוכלוסייה מקום
MSW 

 בשנה )טון(

שיטות טיפול 

 עיקריות

שיעורי מחזור 

 והשבה

שיעור הפסולת 

 המוטמנת
 מקורות

האיחוד 

האירופי 

 מדינות( 28)

מחזור, הפקת  מיליון 242 מיליון 508

אנרגיה, 

 שריפה, הטמנה.

 מחזור. 45%

 שריפה. 27%

28% Eurostat 

 300 ארה"ב

 מיליון*

387.0 

 מיליון

הטמנה, מחזור, 

 והפקת אנרגיה.

 מחזור. 25%

 הפקת אנרגיה.  8%

 אין נתונים. 4%

 

63% Themelis & 

Mussche, 2013; 

US EPA, 2003; 

Psomopoulos et 

al, 2009 

 127 יפן

 מיליון*

 מיליון 50.0

 

שריפת פסולת 

להפקת אנרגיה, 

 מחזור.

הפקת אנרגיה  80%

 בשריפה.

 מחזור. 18.8%

 

1.2% Hong et al., 

2013; 

Jung et al, 2004; 

Sakai, 2000; 

Japan Ministry 

of the 

Environment 

מחזור, הפקת  מיליון 27.5 מיליון* 24 אוסטרליה

 אנרגיה, הטמנה.

מחזור מזרמים   49%

ייעודיים שהופרדו 

 במקור**. 

מחזור מפסולת  23%

שאינה מופרדת 

 במקור.

 הפקת אנרגיה. 3%

25% AGDE, 2016; 

 

 . 2015עפ"י נתוני שנת  UN Population Division -* מקור הנתונים 

י משרד הסביבה הממשלתי של אוסטרליה לא אוסף נתונים על פסולת מופרדת במקור, יתכן וחלק ** במקור צוין כ

 מפסולת זו הופנתה להטמנה.

 

מהפסולת  3%, 72%מהנתונים בטבלה לעיל עולה כי אוסטרליה מובילה בשיעורי המחזור העומדים על 

ופנית להטמנה, בעוד שביפן, מכמות הפסולת העירונית המוצקה מ 25% -בלבד מופנית להפקת אנרגיה ו

מהפסולת מופנית לייצור אנרגיה בשריפה וכמות הפסולת  80%, אבל 18.8%שיעורי המחזור עומדים על 

 בלבד.  1.2%המופנית להטמנה מזערית ועומדת על 

ישנם הבדלי גישות עקרוניים בין מדינות וגופים רגולטוריים שונים בעולם והדבר בא לידי ביטוי גם 

המיושמים לטיפול בפסולת, כפי שעולה מהנתונים בטבלה לעיל. לדוגמה, הרגולציה  בפתרונות

 (EC; 1386/2013/EU; 2000/53/EC; 2006/66/EC; 1999/31/EC/2008/98האירופאית

2012/19/EU; 94/62/EC; Pires et al, 2011 ;(Rowlands, 2005  שונה באופן מהותי מהרגולציה

, בעוד Themelis & Mussche, 2013;(US EPA, 2003; Psomopoulos et al, 2009 בארה"ב )

שהחקיקה באירופה היא תוצר של נכונות לקבל את עיקרון ההימנעות הנובע מ"עיקרון הזהירות 

מנת לקבוע תחילה -המונעת", עקרונות הרגולציה האמריקאית מבוססים על שאיפה להוכחות מדעיות על

 .(Morag-Levin, 2011)את רמת הפגיעה והזיהום בסביבה 
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ערים נבחרות  20וערך בחינה השוואתית בין  UN-Hbitatאחד הלקחים המרכזיים ממחקר שבוצע עבור 

ברחבי העולם )באירופה, צפון אמריקה, דרום אמריקה, מרכז אמריקה, אוסטרליה, אפריקה ואסיה( הוא 

מהפכניים וחדשניים,  שערים נערכות עפ"י מגוון רחב של רעיונות כיצד להתגבר על מכשולים, חלקם

חלקם שאובים ממסורות, חלקם מעוגנים בתרבות ובמנהגים וחלקם שואפים לשנות גישה והרגלים 

(Rodic et al, 2010) עוד עולה מהמחקר כי מרכיב מפתח הוא איסוף וניהול נתונים מהימנים שהם .

הות פתרונות פשוטים, מרכיב הכרחי לגיבוש אסטרטגיות ותקציב לניהול הפסולת, וכי המפתח הוא לז

מתאימים, המצויים במסגרת האפשרויות, שניתן ליישם באופן פרוגרסיבי והנותנים לתושבים את 

 .  (Wilson et al, 2012)המערכת הטובה ביותר שהם יכולים להרשות לעצמם 
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 פי מקורות שוניםל ע בישראלכמות פסולת עירונית מוצקה המיוצרת  - 2נספח 

 

כמות הפסולת  מקור

 בשנה )טון(

 פירוט

 2008טל, 

מרכז המחקר והמידע 

 של הכנסת

כמות הפסולת העירונית המוצקה )כולל פסולת תעשייתית עירונית, שאינו כולל  מיליון  6.0

מיליוני  -6היא כ  2006פסולת תעשייתית קלאסית( שנוצרה בישראל בשנת 

ק"ג לנפש בכל יום. מאז תחילת העשור גדלה כמות הפסולת  1.53 -טונות, שהם כ

 כל שנה.  3%-הביתית ב

 2012אשור, 

 המשרד להגנת הסביבה

מיליון טון פסולת עירונית ומסחרית.  4.8 -במדינת ישראל מיוצרת מידי שנה* כ מיליון 4.8

, כאשר כל תושב מייצר 5%-3% -כמות הפסולת גדלה מידי שנה בשיעור של כ

ק"ג אשפה. מתוך כלל הפסולת המיוצרת במדינת ישראל,  1.9-בכל יום, בממוצע, כ

בלבד מועברת  20%-מהפסולת המוצקה מוטמנת באתרי הטמנה וכ 80%-כ

 למחזור. 

כמות הפסולת העירונית )ביתית ומסחרית( שיוצרה בישראל עמדה  2012בשנת  מיליון 4.8  2013תבור, 

ממנה עברה להטמנה. עם הגידול  90%כאשר  מיליון טון פסולת, 4.8 -על כ

הדמוגרפי והעלייה ברמת החיים צפוי כי כמות הפסולת המיוצרת תגדל בקצב של כ 

 בשנה בממוצע. 5% - 3%

עיקרי תקציב המשרד 

להגנת הסביבה לשנים 

2013-2014 . 

 -כ מיליון טון ובממוצע לאדם 6.2מדי שנה* מיוצרת בישראל פסולת בהיקף של  מיליון 6.2

מהפסולת מוטמנת באדמה  80% -. כיום כ5-3%ק״ג ליום, בגידול שנתי של  1.9

 והיתרה עוברת לִמחזור ולהשבה.

עיקרי תקציב המשרד 

להגנת הסביבה לשנת 

2015. 

 -מיליון טון ובממוצע לאדם כ 6.2מדי שנה* מיוצרת בישראל פסולת בהיקף של  מיליון 6.2

מהפסולת מוטמנת באדמה  80% -. כיום כ5-3%ק״ג ליום, בגידול שנתי של  1.9

 והיתרה עוברת לִמחזור ולהשבה.

צו שמירת הניקיון 

)שינוי התוספת לחוק(, 

  2016-התשע"ו

טון פסולת ביתית  4.8-נוצרת כמות שנתית של כ 2014במדינת ישראל, נכון לשנת  מיליון 5.2

 אלף טון של פסולת יבשה.  700 -מעורבת, וכ

אתר המשרד להגנת 

 הסביבה

2016-2017 

 

-3 -מיליון טון פסולת. כמות זו גדלה מדי שנה ב 5מדי שנה* מיוצרים בישראל  מיליון 5.0

5%. 

-http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Laws/Pages/Landfill

.aspxLevy  

אתר המשרד להגנת 

 הסביבה

2016-2017 

מיליון טון פסולת עירונית ומסחרית.  5.4 -כ *במדינת ישראל מיוצרת מידי שנה מיליון 5.4

כאשר כל תושב מייצר  1.8% -כמות הפסולת גדלה מידי שנה בשיעור של כ

-ק"ג אשפה בכל יום. מתוך כלל הפסולת המיוצרת בישראל, כ 1.7 -בממוצע כ

 מועברת למחזור.  20%-מהפסולת המוצקה מועברת להטמנה ורק כ 80%

-http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/SolidWaste

Data/Pages/WasteData.aspx  

אתר המשרד להגנת 

 2016-2017הסביבה 

 million tons of municipal and commercial waste are generated 5.4 מיליון 5.4

in Israel each year*. 

olid_Waste/FactsAndhttp://www.sviva.gov.il/English/env_topics/S

Figures/Pages/default.aspx  

תקציב המדינה לשנים 

2017-2018 

מיליון טון פסולת עירונית  5.4מדי שנה* מיוצרת בישראל פסולת בהיקף של  מיליון 5.4

אחוז. כיום כ  1.8ק״ג ליום, עם גידול שנתי של כ  -1.7ומסחרית ובממוצע לאדם כ 

 באדמה, והיתרה עוברת למחזור ולהשבה.אחוזים מהפסולת מוטמנת  -80

 * לא צוין במקור לאיזו שנה מתייחס נתון כמות הפסולת.

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Laws/Pages/Landfill-Levy.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Laws/Pages/Landfill-Levy.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/SolidWaste-Data/Pages/WasteData.aspx
http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/SolidWaste-Data/Pages/WasteData.aspx
http://www.sviva.gov.il/English/env_topics/Solid_Waste/FactsAndFigures/Pages/default.aspx
http://www.sviva.gov.il/English/env_topics/Solid_Waste/FactsAndFigures/Pages/default.aspx
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 המוצקה המיוצרת בישראלעירונית הפסולת הכמות  תהערכלתחשיב 

 

מתבסס על נתוני אתר חירייה המשרת כשישית מאוכלוסיית מדינת ישראל וקולט כשישית התחשיב 

 .יוצרת במדינת ישראלמכמות הפסולת העירוני המוצקה המ

 טון ליום.  3,300עפ"י נתוני חירייה האתר קולט 

 לשנה. טון 1,009,800  -ימי עבודה בשנה  306לשנה, עפ"י 

ים, בני ברק, גבעתיים, שוהם,  -רשויות שהפסולת שלהן נקלטת באתר חירייה: ת"א, חולון, רמת גן, בת

 רמת השרון. קריית אונו, גבעת שמואל, אזור, גני תקווה, סביון,

נפש עפ"י פרסום ל.מ.ס.  1,322,200מס' תושבים ברשויות שהפסולת שלהן נקלטת באתר חירייה: 

 מטה(. 21)פירוט בטבלה  31.12.13 -האחרון ל

 ק"ג. 763.72 –כמות פסולת לנפש לשנה 

 .8,135,500 –עפ"י הל.מ.ס.  31.12.13מס' תושבי מדינת ישראל 

 תושבים(. X 8,135,500טון  763.72טון לשנה ) 6,213,000 כמות אשפה ארצית עפ"י חירייה:

 .מיליון טון 6.0  -לצורך הדיון והתחשיבים כמות הפסולת העירונית המוצקה השנתית בישראל

 רשימת רשויות מקומיות שהפסולת שלהן נקלטת באתר חירייה ומס' תושבים: 21להלן בטבלה 

 מיות שהפסולת שלהן נקלטת באתר חירייה ומס' תושבים: רשויות מקו21טבלה 

 

 שם הרשות מס'
מס' תושבים 

 באלפים

 35.5 אור יהודה 1

 11.8 אזור 2

 7.1 בית דגן 3

 172.5 בני ברק 4

 128.9 בת ים 5

 24.1 גבעת שמואל 6

 56.2 גבעתיים 7

 5.3 גן רווה 8

 15.0 גני תקווה 9

 186.4 חולון 10

 28.2 יהוד  11

 3.7 סביון 12

 35.5 קריית אונו 13

 149.6 רמת גן 14

 43.8 רמת השרון 15

 418.6 יפו-תל אביב 16

 1,322.2 סה"כ  
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 עפ"י מקורות שונים 2015 - 2006שהוטמנה בשנים פע"מ שיעור  - 3נספח 

ול.מ.ס.  OECDהגנת הסביבה, על ידי המשרד ל 2016עד  2006על פי נתונים שהתפרסמו בין השנים 

ועמד על  2015עד  2006שיעור המחזור של פסולת עירונית מוצקה בישראל לא השתנה בין השנים 

 ריכוז נתונים ומקורות: 22. להלן בטבלה 80%

 2015-2006הפסולת העירונית המוצקה המוטמנת בשנים : שיעור 22טבלה 

שיעור הפסולת  שנה

 מנתהמוט

 מקור

8.5.2006 -לחוק שמירת הניקיון היטל הטמנה מ 9דברי ההסבר לתיקון מס'  80% 2006  

2008 80% OECD, 2008, Environment Statistics (database); 

 . "פסולת ביתית בישראל", הכנסת, מרכז המחקר והמידע.2008טל א., 

2010 80% OECD, 2010, Environment Statistics (database). 

2011 80% OECD, 2011, Environment Statistics (database). 

, "מסמך מדיניות הפקת אנרגיה מפסולת"; 2012המשרד להגנת הסביבה,  80% 2012

, "ניהול חומרים, מהפיכת הפסולת בישראל"; 2012המשרד להגנת הסביבה, 

 .2012משרד הכלכלה, 

ל חומרים, מהפיכת הפסולת בישראל"; , "ניהו2013המשרד להגנת הסביבה,  80% 2013

 .2013-2014המשרד להגנת הסביבה, הצעת תקציב לשנים 

, "ניהול חומרים, מהפיכת הפסולת בישראל"; 2014המשרד להגנת הסביבה,  80% 2014

 .2015המשרד להגנת הסביבה, הצעת תקציב לשנת 

פסולת בישראל"; , "ניהול חומרים, מהפיכת ה2015המשרד להגנת הסביבה,  80% 2015

 ; 2016המשרד להגנת הסביבה, הצעת תקציב לשנת 

 , סקר פסולת ומחזור. 2016ל.מ.ס., 

 . 2017-2018המשרד להגנת הסביבה, הצעת תקציב לשנים  80% 2016
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 משלה בתחום הטיפול בפסולת בישראלהחלטות מ - 4נספח 

 

 נושא מס' החלטה תאריך

 16ר תמ"א ואיש  89

אתרי פסולת בלתי מוסדרים והחלטה  400אסדרה של הטיפול בפסולת, סגירת  1349 6.6.93

 לשקמם.

אתרי פסולת בלתי מוסדרים והחלטה  400אסדרה של הטיפול בפסולת, סגירת  2565 8.2.94

 לשקמם.

אתרי פסולת בלתי מוסדרים והחלטה  400אסדרה של הטיפול בפסולת, סגירת  2468 27.1.94

 לשקמם.

הממשלה מכירה בגידול עלויות הפינוי לרשויות המקומיות בגין החלטותיה   1.6.94

ומחליטה לפצותן בגין כך, נקבע כי הפיצוי ייקבע ע"י משרדי הממשלה 

 ושהממשלה תממן את תוספת העלות לרשויות.

 יוקם צוות בין משרדי לטובת הסדרת הטיפול בפסולת מוצקה. 6044 27.8.95

הטיפול בפסולת מוצקה, נקבע כי  – 46ההחלטה מתייחסת לדו"ח מבקר המדינה מ'  12תמ/  10.3.96

יוקם צוות בין משרדי שידון במכלול הנושאים הקשורים לטיפול בפסולת לרבות, 

 מנה.צמצום במקור, שימוש חוזר, מיחזור, שריפה והט

אתר דודאים, אושרה תכנית אתר  – 16תכנית מתאר ארצית סילוק אשפה תמ"א  876 20.11.96

דודאים, קידום אתר אורון והקמת צוות מנכ"לים לבחינת השלכות קידום אתר 

 אורון.

הפסקת הטמנת פסולת באתר "חירייה", הוחלט על דיווח על ביצוע החלטת  1879 4.4.97

 הממשלה בנושא.

 הפסקת הטמנת פסולת באתר "חירייה". 5155 13.6.97

 הפסקת הטמנת פסולת באתר "חירייה" והקמת צוות בין משרדי לבחינת הנושא. 2155 13.6.97

ב' לאתר  16תכנית מתאר ארצית חלקית עם הוראות של תכנית מפורטת מס תמא/  2406 15.7.97

 סילוק אשפה מרכזי "חגל".

ביצוע פרויקט ניסיוני באתרים: חיפה, אשקלון, כפר  -רי פסולת שיווק ושיקום את 4165 12.8.98

 סבא ורעננה.

 חוק הפיקדון.תאריך יישום דחיית  286 7.9.99

 שדרוג אתר תאנים.   17.5.00

בוועדת השרים לאיכות הסביבה וחומרים מסוכנים: שריפת פסולת במפעלי פסולת  11חמ/  21.1.01

בחיפה, סיוע כספי למימון עלויות התפעול  סיוע להקמת מתקן חלוץ –לאנרגיה 

 בהתאם להפרש העלויות בין חלופות הטיפול בפסולת.

 מחזור והפחתת פסולת במשרדי ממשלה וגופי סמך. 479 22.7.01

 פארק איילון.הקמת  3562 20.4.05

הקמת חברה ממשלתית מנהלת לפארק איילון, פיתוח  מרכז מחזור בתחום    4416 20.11.05

 ק ושילובו במרחב הפארק.הפאר

שיפור הליכי התביעה  – אתרי אשפה בנחלות שבישובים חקלאיים במרכז הארץ 34בק/ 7.1.08

 .והאכיפה

בחינת ההשפעה של  - אתרי אשפה בנחלות שבישובים חקלאיים במרכז הארץ (34)בק/3006 24.1.08

 אתרי האשפה על זיהום המים והאוויר. 

 .פארק אריאל שרון –ארק איילון קידום הקמת פ 4466 1.2.09
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 נושא מס' החלטה תאריך

מיליון שקלים לרשויות המקומיות שנפגעו בשרפה  80סיוע מוניציפאלי בסך  261 26.12.10

בכרמל לשם הצטיידות שתאפשר מניעת שריפות עתידיות, סגירת אתרי אשפה 

 בלתי חוקיים, שיקום תשתיות בישובים שנפגעו ועוד.

 אריאל שרון )איילון( בע"מ.המשך תקצוב חברת פארק  3055 27.3.11

 מדיניות הממשלה בתחום הפקת אנרגיה ממקורות מתחדשים.  3484 17.7.11

דיון בעררים על החלטת  -יישום יעדי הממשלה לייצור חשמל ממקורות מתחדשים  2217 22.10.14

 ועדת השרים לעניין קידום, פיתוח ויישום אנרגיות מתחדשות.

 לה, אתר המשרד להגנת הסביבה.מקורות: אתר משרד ראש הממש
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 חקיקה בתחום שמירת הניקיון וטיפול בפסולת בישראל  - 5נספח 

 

 פירוט כותרת החוק שנה

-התשמ"ד חוק שמירת הניקיון 1984

1984. 

הטלת חובה על הרשויות המקומיות לפנות את הפסולת 

 בתחומן.

חוק איסוף ופינוי פסולת למחזור  1993

 .  1993-התשנ"ג

הטלת חובה על הרשויות המקומיות להקצות מקום למרכזי 

מחזור ומיכלים ייעודיים, הסמכת משרד הגנת הסביבה לקבוע 

 בתקנות יעדי מחזור והנחיות אחרות בתחום המחזור בישראל.

תקנות איסוף ופינוי פסולת  1998

 למחזור )חובת פינוי פסולת

 .1998-למחזור(, התשנ"ח

על הרשויות המקומיות לפעול להפחתת הפסולת המיוצרת 

 בתחומן והמועברת להטמנה בהתאם ליעדים הבאים:

 .1999בדצמבר  31לפחות עד  10%

 .2000בדצמבר  31לפחות עד  15%

 . 2007בדצמבר  31לפחות עד  25%

חוק הפיקדון על מיכלי משקה,  1999

 . 1999-התשנ"ט

יית דמי פיקדון על בקבוקים עפ"י עקרון "אחריות הטלת גב

 מנת לתמרץ את העברת הבקבוקים למחזור.-יצרן מורחבת" על

תקנות הפיקדון על מכלי משקה,  2001

 2001-התשס"א

ל מחזור דיווח ע - 1טופס הטלת חובת סימון, מחזור ודיווח. 

ו דיווח יצרן או יבואן שאינ - 2מיצרן, יבואן או בית עסק. טופס 

  תאגיד מיחזור. דיווח  - 3. טופס מקבל שירותים מתאגיד מיחזור

לחוק שמירת הניקיון  9תיקון מס'  2007

 היטל הטמנה על פסולת מוצקה. –

הטלת היטל על הטמנת פסולות באתרי הטמנה. תעריף ההיטל 

לטון ₪  108.85 –לפסולת יבשה או מעורבת  2015בשנת 

 )כולל הצמדה ולא כולל מע"מ(. 

 החוק לסילוק ולמחזור צמיגים 2007

 2007-התשס"ז

הטלת החובה על יצרני ויבואני צמיגים להעביר צמיגים שאינם 

 . 1.7.2013בשימוש למחזור, ואוסר את הטמנתם לאחר 

לחוק הפיקדון על  4תיקון מס'  2010

 2010-מכלי משקה, התש"ע

י עדכונים לחוק העיקרי, בכלל זה תעריף הפיקדון, הכלת בקבוק

משקה גדולים, עדכון יעדים וקנסות והגדרת בקבוקי משקה 

 כפסולת אריזות.  

 אריזותלהסדרת הטיפול בחוק ה 2011

 .2011-התשע"א

 

צו שמירת הניקיון )תיקון 

 .2011-התוספת לחוק(, התשע"א

הטלת האחריות לבצע איסוף ומחזור של פסולת אריזות )לפי 

ם של מוצרים יעדים שנקבעו מראש( על יבואנים ויצרני

 ארוזים. 

 עדכון תעריפי היטל ההטמנה. 

 

חוק לטיפול סביבתי בציוד  2012

חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, 

 .2012-התשע"ב

הטלת האחריות לבצע איסוף ומחזור של ציוד חשמלי 

ואלקטרוני וסוללות )לפי יעדים שנקבעו מראש( על אחראים 

 לו.לפינוי פסולת, יבואנים ויצרנים של מוצרים א

החוק לצמצום השימוש בשקיות  2016

-נשיאה חד פעמיות התשע"ו

2016. 

צמצום השימוש בשקיות נשיאה כדי להפחית את כמות הפסולת 

הנוצרת בעקבות השימוש בהן ואת ההשפעות הסביבתיות 

השליליות של פסולת זו, בין השאר באמצעות הגבלת החלוקה 

תמורה  פעמיות בידי עוסקים בלא–של שקיות נשיאה חד

 ובאמצעות הטלת היטל בעד מכירתן.
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 התפתחות הדירקטיבות לטיפול בפסולת באירופה  - 6נספח 

 

 תיאור הדירקטיבה שנה 

1991 91/156/EEC The Waste Framework Directive –  .קביעת מסגרת לטיפול בפסולת בקהילה 

1991 91/157/EEC  מחייב את המדינות החברות להפחית את כמות הפסולת העירונית המוצקה הפריקה

)ולמדינות מסוימות עד  2016עד  1995-מהשיעור ב 35%-ביולוגית המוטמנת ל

(. מגדיר צמצום סיכונים על ידי הרמוניה של חוקי המדינות החברות באיחוד 2020

 סוללות המכילות חומרים מסוכנים.האירופי בנוגע לסילוק ומיחזור של 

1994 94/62/EC Packaging and packaging waste directive -  עוסקת בבעיות של פסולת אריזות

 ותכולת המתכת הכבדה באריזה.

1999 99/31/EC The Landfill Directive -  מגדיר את הקטגוריות השונות של פסולת )פסולת

וחל על כל מטמנות, המוגדרות כאתרי סילוק פסולת עירונית, פסולת מסוכנת וכיו"ב( 

 ו מתחת לקרקע.הקולטים פסולת על הקרקע א

2000 2000/53/EC End-of-life vehicles Directive – מנת למזער את ההשפעה על הסביבה של -על

כלי רכב שיצאו משימוש וכדי להבטיח שימוש חוזר טוב יותר של חומרים ולשפר את 

האיחוד האירופי קובע כיצד כלי רכב חדשים צריכים להיות מתוכננים שימור האנרגיה, 

 לת זו צריכה להיאסף ולהיות מטופלת.ואיך פסו

2000 2000/76/EC The Waste Incineration Directive -  למנוע או לצמצם ככל האפשר השפעות

 שליליות על הסביבה הנגרמת על ידי שריפה של פסולת.

2000 2000/738/EC Ancillary legislation to The landfill Directive –  הנחיות בנושא בקרה על גז

 מטמנות. 

2002 2002/96/EC Electrical and electronic equipment Directive   

2004 2004/12/EC Amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste – 

 הגדרת יעדים להשגת יעדי המחזור. 

2005 2005/20/EC Amending Directive 94/62/EC on packaging and packaging waste – 

 . 2004 -הארכת מועדים להשגת יעדי המחזור שהוגדרו ב

2006 2006/66/EC BE Battery Directive -  מסדיר את ייצור וסילוק הסוללות באיחוד האירופי במטרה

 ות ומצברים"."לשפר את הביצועים הסביבתיים של סולל

2008 2008/98/EC Waste Framework Directive -  קובע את המושגים הבסיסיים והגדרות הקשורות

 70%לניהול פסולת, כגון הגדרות של פסולת, מיחזור והשבה ומגדיר יעדי מחזור של 

 .2020לפחות מהפסולת )לא כולל פסולת בנייה ופסולת מסוכנת( עד שנת 

2009 2009/28/EC Renewable Energy Directive –  כוללת בהגדרה של אנרגיות מתחדשות, בנוסף

למקורות כמו שמש, רוח וכדו' גם ביומסה )המרכיב הפריק ביולוגית בפסולת(, גז 

 ממט"שים וביוגז. -מטמנות, גז 

2012 2012/19/EU Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)  

2013 2013/2/EU Amending Annex I to Directive 94/61/EC on packaging and packaging 

waste   

2015 (EU) 2015/720 Amending Directive 94/62/EC as regards the consumption of 

lightweight plastic carrier bags   
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    ומסקנות מרכזיות הניתוח הסטטיסטי , תוצאותמומחיםהסקר שאלון  - 7נספח 

 עמדות בנושא רגולציה לטיפול בפסולת עירונית מוצקהשאלון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



128 

 

 

 

 



129 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



130 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



131 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



132 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



133 

 

 
 
 
 

 
 
 
 



134 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



135 

 

 ומסקנות מרכזיות המומחים סקרתוצאות 

 הניתוח הסטטיסטי תוצאותתיאור 

לממוצעים שהתקבלו בכל אחת מהקבוצות הנבחנות בכל אחת מהקטגוריות.  ותהתוצאות שלהלן מתייחס

שאין הבדל בכל מקום בו צוין כי לא נמצאו הבדלים בין שתי קבוצות הכוונה היא שהתוצאה מעידה על כך 

לא ש שתי הקבוצות נטו או ,הסכיםלמשל לשתי הקבוצות נטו דהיינו,  בין הנטייה של שתי הקבוצות,

 להסכים.

 

 :1שאלון חלק 

  קבוצת הרגולטורים בהווה ובעבר למומחים שאינם בלא נמצאו הבדלים בין התוצאות שהתקבלו

 .קטגוריות "מסכים/לא מסכים" ו"רצוי/לא רצוי"חלוקה לב רגולטורים

 קבוצת המומחים ה"מעורבים" לקבוצת המומחים בבלו לא נמצאו הבדלים בין התוצאות שהתק

  קטגוריות "מסכים/לא מסכים" ו"רצוי/לא רצוי".חלוקה לה"לא מעורבים" ב

  קיים הבדל מובהק בין רצוי למצוי, התוצאה במקרים אלה  13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 1בשאלות

אך ישנו פער בין זה  מעידה על כך שמדגם המומחים מאמין שהתופעה שתוארה היא מאוד רצויה

 לבין מה שמתקיים בפועל, כלומר קיים פער מובהק בין הרצוי למצוי. 

יחס זה נשמר גם בחלוקה לקבוצות של קבוצת הרגולטורים בהווה ובעבר וקבוצת המומחים 

 שאינם רגולטורים ובחלוקה לקבוצות "מעורב" ו"לא מעורב". 

  

 :2שאלון חלק 

  קבוצת הרגולטורים בהווה ובעבר למומחים שאינם בשהתקבלו לא נמצאו הבדלים בין התוצאות

 "מסכים/לא מסכים". בקטגוריהרגולטורים 

  קבוצת המומחים ה"מעורבים" לקבוצת המומחים בלא נמצאו הבדלים בין התוצאות שהתקבלו

 . ים/לא מסכים""מסכ בקטגוריהה"לא מעורבים" בחלוקה 

 

 :3שאלון חלק 

 קבוצת הרגולטורים בהווה ובעבר למומחים שאינם בשהתקבלו  לא נמצאו הבדלים בין התוצאות

 רגולטורים בקטגוריה "הכרחי/לא הכרחי".

  קבוצת המומחים ה"מעורבים" לקבוצת המומחים בלא נמצאו הבדלים בין התוצאות שהתקבלו

, למעט בשאלה לגבי הפרדת פסולת ה"לא מעורבים" בחלוקה בקטגוריה "הכרחי/לא הכרחי"

"יבש/רטוב", בשאלה זו מי שהיו מעורבים בתהליך נטו להסכים שהליך זה במקור לזרמים 

( ואילו מי שלא היו מעורבים נטו שלא להסכים 6מתוך  2.93הכרחי להשגת מטרות הרגולציה )

 . (6מתוך  4.25)

 

 :4שאלון חלק 

  קבוצת הרגולטורים בהווה ובעבר למומחים שאינם בלא נמצאו הבדלים בין התוצאות שהתקבלו

 גולטורים בקטגוריות "חשוב/לא חשוב" ו"קל/קשה".ר

  קבוצת המומחים ה"מעורבים" לקבוצת המומחים בלא נמצאו הבדלים בין התוצאות שהתקבלו

 ה"לא מעורבים" בחלוקה בקטגוריה "חשוב/לא חשוב" ו"קל/קשה". 
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 מתוצאות סקר המומחים מסקנות מרכזיות

ללא שיתוף פעולה עם הגורמים המקצועיים מהמומחים שהרגולטור פעל  75%של יש הסכמה  .1

מהמומחים שהרגולטור פעל ללא שיתוף פעולה עם הגורמים  68%בשלטון המקומי והסכמה של 

 הפוליטיים בשלטון המקומי. 

הגורם האחראי לפינוי פסולת, הגורם המתפעל, בעל הניסיון  זאת בעוד שהשלטון המקומי הינו

 הגורם הנושא בעלויות לכל אורך שרשרת הטיפול בפסולת. וההיכרות המקצועית בטיפול בפסולת ו

לא (, 4.35לא במישור התפעולי )יש הסכמה שהרגולטור יישם את הרגולציה ללא בדיקות מקדימות,  .2

וכי הרגולטור לא הגדיר מנגנוני מדידה ( 4.05), ולא במישור הכלכלי (4.05) במישור המחקרי

 .(5.1) ינו מבצע פיקוח ואכיפה אפקטיביים ליישומהוא( 4.35)ובקרה לבחינת יישום הרגולציה 

 . (3.95( ובדרג הפקידותי )5.3בדרג הפוליטי ) יש הסכמה שאין יציבות רגולטורית .3

 . (4.45) יש הסכמה שאין שקיפות ביחס לניהול והשימוש בכספי הקרן לשמירת הניקיון .4

 .(3.97) והביקוש לו נמוך (4.23)הקומפוסט המיוצר מפסולת בישראל באיכות גרועה שיש הסכמה  .5

ויש הכרח בשיתוף ( 1.58)תכנית לאומית לאסדרה כוללת של משק הפסולת  נדרשתיש הסכמה ש .6

 (.1.38( והן ביישום )1.43הן בתכנון ) עם השלטון המקומי, של הרגולטור פעולה

 פתרונות חלופיים להטמנה ע"י הקמת מתקנים מתקדמים לטיפול בפסולתיש הסכמה שנדרשים  .7

 . (1.7) , כולל מתקנים להפקת אנרגיה מפסולת(1.58)

קבוצת ה"רגולטור", אשר יש להניח שכוללת גורמים הקשורים בעבר  –בתחום היטל ההטמנה  .8

, מי שאינם (1.4) ובהווה להטלת היטל הטמנה מטעם הרגולטור, הביעה הסכמה גבוהה לקיומו

כי בקבוצה של מי שאינם רגולטור  (. יש לציין2.27בקבוצת הרגולטור הביעו הסכמה בינונית )

כלולים בעלי תחנות מעבר ואיגודי ערים או רשויות מקומיות המפעילים תחנות מעבר שההיטל מהווה 

היטל. עם זאת, הציון גביית המשום כך הם מצדדים ביש להניח כי חלק משמעותי מהכנסותיהם, ו

 (. מתוך 3.3לאת ההיטל נמוך יחסית )הכולל להע

שעל מנת  להסכיםקבוצת המומחים נטתה : א. הפרדה ליבש/רטוב –הפסולת במקור בתחום הפרדת  .9

ליבש/רטוב, אולם בחלוקה למי  לצמצם את הפסולת המופנית להטמנה נדרש הליך של הפרדה במקור

שהיו מעורבים בתהליך ומי שלא, הקבוצה שהייתה מעורבת נטתה להסכים ואילו הקבוצה שלא 

כים. יש להניח שהדבר נובע מזמינות של נתונים בנושא ומהכרזת הייתה מעורבת נטתה שלא להס

: קבוצת ב. הפרדה של פסולת אריזותשהפרויקט נכשל.  2015המשרד להגנת הסביבה בסוף שנת 

המומחים נטתה להסכים שנדרשת הפרדה במקור של פסולת אריזות. יש להניח שהדבר נובע מכך 

כה הרשויות המקומיות לא נשאו בעלויות הכרוכות שלא מתפרסמים נתונים בנושא ומהעובדה שעד 

 במערך.  
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 דוגמאות לחישוב מדדי תועלת/עלות - 8נספח 

 

 :דוגמה מספרית להמחשת אופן החישוב של מדד תועלת/עלות שיעורי בשתי תקופותמובאת  23בטבלה 

 ב מדד תועלת/עלות שיעורי לפני ואחרי החלת רגולציה: דוגמה לחישו23טבלה   

 שינוי תקופה ב' תקופה א' 

 200 300 100 )₪(סה"כ עלות 

 5% 25% 20% )שיעור צמצום הפסולת המופנית להטמנה(סה"כ תועלת 

 5/200 25/300 20/100 היחס

 0.025 0.083 0.200 תועלת/עלות

 וה בהוצאה ביחס לשיעור הגידול הנמוך יחסית בתועלת. ניתן לראות שתקופה א' עדיפה בגין הפער הגב

 

 :תקופות 2-דוגמה מספרית להמחשת אופן החישוב של מדד תועלת/עלות כמותי במובאת  24בטבלה 

 : דוגמה לחישוב מדד תועלת/עלות כמותי לפני ואחרי החלת רגולציה24טבלה   

 שינוי תקופה ב' תקופה א' 

 200 300 100 )₪(עלות  סה"כ

 10 15 5 )צמצום הפסולת המופנית להטמנה בטון(סה"כ תועלת 

 10/200 15/300 5/100 היחס

 0.050 0.050 0.050 תועלת/עלות

ניתן לראות שקיימת אדישות בין שתי התקופות מאחר שהשינוי ביחס העלויות והכמויות זהה בשתי 

 התקופות.

 

להמחשת אופן החישוב של מדד עלות/תועלת לצמצום טון הטמנה עפ"י  שלהלן דוגמה מספרית 25בטבלה 

 חלופות שונות בהינתן עלויות השקעה ותפעול שוטף של כל אחת מהחלופות:

 : דוגמה לחישוב מדד עלות/תועלת לצמצום טון הטמנה עפ"י חלופות שונות25טבלה   

 שיטה ב' שיטה א' 

 600 1000 )טון(כמות נקלטת ביום 

 500 500 טוןצמצום הפסולת המופנית להטמנה ב

 0.83=500/600 0.50=500/1000 שיעור צמצום הפסולת המופנית להטמנה )%(

 110 55 ₪(הפעלת המתקן ליום )אלפי  עלות

 60 300 ₪(עלות שינוע והטמנת שאריות )אלפי 

 0.005=0.83/170 0.001=0.5/355 יחס תועלת/עלות

 283=170,000/600 355=355,000/1000 )₪(  יפול לטון פסולת עלות ט
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בדוגמה לעיל ניתן לראות ששיטה ב' היא השיטה היעילה יותר מאחר והיחס תועלת/עלות גבוה יותר. 

לטון ביחס לשיטה ב' שבה העלות לצמצום טון ₪  283בשיטה זו העלות לצמצום טון פסולת להטמנה 

לטון, שיטה ב' ₪  335ות בשיטה ב' הייתה זהה לזו שבשיטה א', לטון. גם אם העל₪  355להטמנה 

 .   0.001לעומת  0.0023הייתה עדיפה והיחס תועלת/עלות שהיה מתקבל 
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 השפעת מרחקי נסיעה על הוצאת הרשויות המקומיות - 9נספח 

עירוני עולה כי לגידול במרחקי הנסיעה השפעה -חקי נסיעה במקטע החוץמניתוח השפעת הגידול במר

 א.קרדינלית הן על עלות שירות האיסוף והן על עלות הפינוי של הפסולת בשני מישורים עיקריים: 

מרחק מירבי רצוי לפינוי פסולת ברכב דחס השפעה על עלויות הנסיעה.  ב.השפעה על תפוקות העבודה. 

מ"ק  4.5-8.0ק"מ מתחומי היישוב וברכב שינוע מכולות  10היישוב, ברכב מנוף עד ק"מ מתחומי  20עד 

ק"מ. לרשויות רבות אין אפילו אלטרנטיבה אחת במרחק זה והן נדרשות לשנע את הפסולת למרחק  5-6

שלהלן מוצגים תחשיבים להמחשת השפעת  26בטבלה (. 2016ק"מ ויותר )מבקר המדינה,  40, 30של 

 על תפוקות העבודה בפינוי על ידי רכב מנוף ובפינוי על ידי רכב שינוע מכולות )רם סע(.   מרחקי הנסיעה

 השפעת מרחקי נסיעה על תפוקות עבודה: 26טבלה 

 תפוקות עבודה מרחק )ק"מ( סוג הרכב תוספת מרחק

ק"מ  20ק"מ ) 10

 לנסיעה הלוך וחזור(

 רכב מנוף לפינוי פסולת גושית

 )גזם וגרוטאות(

 סבבי פינוי ב"ע 4 5-10

רכב מנוף לפינוי פסולת גושית 

 )גזם וגרוטאות(

 סבבי פינוי בי"ע 2 15-20

ק"מ  10ק"מ ) 5

 לנסיעה הלוך וחזור(

 מכולות בי"ע 20 4-5 רכב לשינוע מכולות )רם סע(

 מכולות בי"ע 10 10 רכב לשינוע מכולות )רם סע(

 סוף ופינוי אשפה, מכרזי רשויות מקומיות לאיסוף ופינוי אשפה. : מכרזי משכ"ל לאימקורות
 

היא שתפוקות העבודה ירדו בחצי ועלות העבודה הוכפלה.  26המשמעות הכלכלית של הנתונים בטבלה 

 20ק"מ )הלוך וחזור( עבור  10בפינוי באמצעות רכב שינוע מכולות )רם סע( משמעות תוספת של 

 ק"מ ביום עבודה.  200חק נסיעה של סבבים ביום עבודה, תוספת מר

 שלהלן:  27פירוט השפעת מרחקי הנסיעה על תעריפי ההובלה על פי חשב מוצג בטבלה 

 : השפעת מרחקי נסיעה על תעריפי הובלה עפ"י חשב27טבלה 

 הפער במחיר באחוזים גידול במרחק

 13.9% ק"מ( 6ק"מ  )תוספת של  26 -ק"מ ל 20 -מעבר מ

 27.9% ק"מ( 10ק"מ  )תוספת של  30 -ק"מ ל 20-מעבר מ

 41.9% ק"מ( 15ק"מ  )תוספת של  35 -ק"מ ל 20-מעבר מ

 83.8% ק"מ( 30ק"מ  )תוספת של  50 -ק"מ ל 20-מעבר מ

 . 2015טון,  34-טון )ציר כפול ו"רם סע"( ו 27: חשב, מחירון מנחה להובלות במשאיות מקור

היא שמרחקי הובלה גבוהים מייקרים את עלות השירות  27של הנתונים בטבלה  המשמעות הכלכלית

לרשויות המקומיות בעשרות אחוזים. מחסור באתרי קליטה ומרחקי הובלה גבוהים מייקרים את השירות 

 בשני המישורים, הן בירידה בתפוקות העבודה והן בתשלום עודף בגין תוספת קילומטראז'.
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 MBT+WTAולמתקן משולב  WTA למתקן (Tipping fee)אגרת כניסה  - 10נספח 

 

  :(Ao, 2017בארה"ב ) WTE  ןנתוני מתק

 מיליון $( 100)בממוצע  מיליון $ 80-120 –בארה"ב  WTEעלות הקמת מתקן 

 טון בשנה. 160,000המתקן קולט 

 שנה 20 –יים אורך ח

 $ לטון$31.3 לטון, ובממוצע 37.5-25$ –עלות השקעה 

 $ לטון39.5 –$ לטון, ובממוצע 32-47$ –עלות תפעול שוטף 

 $ לטון70.8 –סה"כ עלות ממוצעת )השקעה + שוטף( 

 $ לטון101.6 –)ללא תוספת הכנסה בגין חיסכון בפליטות גזי חממה(  הכנסות

 ההכנסות מתפלגות כדלהלן:

 Tipping fee –   61.5לטון $ 

  לטון40.1  –הכנסות ממחזור ואנרגיה $ 

  $ לטון101.6    -סה"כ 

 

 :(Chaliki et al, 2016)באירופה  WTEנתוני מתקן 

 מיליון יורו. WTE – 600-900עלות הקמת מתקן 

 מיליון טון פסולת בשנה. 1.0המתקן קולט 

 שנה. 30 –אורך חיים 

 לטון. יורו 20-30 –עלות השקעה לטון 

מיליון טון בשנה  Ao (2017( )1שהוצג ע"י  WTEיותר מהכמות של המתקן  6.25מתקן זה קולט פי 

שנה(, כלומר עלות  20שנה לעומת  30) 50%-אלף טון בשנה( ואורך החיים שלו גבוה ב 160לעומת 

 ההשקעה לטון היא דומה. 

 

  WTEנתוני מתקני ריכוז : 28טבלה 

 אורך חיים מקור מדינה

 )שנים(

כמות שנתית 

 )טון(

עלות השקעה  עלות הקמה 

 *לטון

 Ao, 2017 ארה"ב

(Guidebook) 

 25.0$ -$ 37.5 מיליון $ 80-120 160,000 20

 Ao, 2017 ארה"ב

(study from 

Themelis) 

 25$ מיליון $ 96 235,000 20

 € 20-30 €ון מילי Chaliki, 2016 30 1,000,000 600-900** אירופה

        ;Ao, 2017) ואנרגיה מכסה את עלות התפעול השוטףמתכות התמורה ממחזור במתקנים אלה * 

Chaliki, 2016 ) . 

וינה, מוניך, ברלין, קופנהגן, מלמו, ציריך, ערים מרכזיות באירופה ) 10-הפועלים ב WTE** נסקרו מתקני 

 (.אמסטרדם, ברשיה, ברצלונה, מיורקה
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  :(Ao, 2017)בארה"ב  MBT plus WTEקן משולב  נתוני מת

 מיליון $ MBT plus WTE – 171.5עלות הקמת מתקן משולב 

 טון בשנה. 235,000המתקן קולט 

 שנה 20 –אורך חיים 

 $ לטון.36.5 –עלות השקעה 

 $ לטון 44.2 –$ לטון )במתקנים שונים( ובממוצע 36.6-51.7$ –עלות תפעול שוטף 

 $ לטון 106.1 –ת הכנסה בגין חיסכון בפליטות גזי חממה( )ללא תוספ הכנסות

 ההכנסות מתפלגות כדלהלן:

  לטון7.32 –מכירת חומרי מחזור $ 

 Tipping fee –  86.30לטון $ 

  לטון12.48  –מכירת אנרגיה $ 

  $ לטון106.10   -סה"כ 

 

 

 MBT+WTEומתקן משולב  WTEהשוואת השיטות 

  MBT+WTEלעומת מתקן משולב  WTE: השוואת שיטות מתקן 29טבלה 

 MBT + WTEמתקן  WTEמתקן  תיאור

 36.5 31.3 עלות השקעה לטון )$(

 44.2 39.5 תפעול שוטף לטון )$(

 80.7 70.8 סה"כ

CERהכנסות ללא 
47

 101.6 106.1 

 86.3 61.5 מפעלמזה כניסה לשער ה   

 19.8 40.1 מזה מחזור ואנרגיה   

 CER 118.6 119.4כנסות עם ה

 CER 30.8 25.4רווח ללא 

 CER 17 13.3 -הכנסות מ

 CER 47.8 38.7רווח עם 

 

עדיפה על השיטה המשולבת  WTE( השיטה לטיפול בפסולת באמצעות מתקן 2017) Ao* עפ"י 

MBT+WTE ש והן מבחינת חיסכון שימו הן מבחינה כלכליתמבחינת חיסכון בפליטות גזי חממה,  הן

 . בקרקע

 

 

                                                 
47

 Carbon credits or Certified Emission Reduction – CER. 
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 בישראל: WTEלמתקן  (Tipping Fee)עלות כניסה ל אומדן

העירונית  מכלל הפסולת 34% -כ עפ"י סקר הרכב הפסולת בישראל משקל הפסולת האורגנית מהווה .1

. לפסולת ערך אנרגטי גבוה יחסית הדומה לזה שבאירופה בכלל ובסקנדינביה (2014המוצקה )שחף, 

 .(Edjabou et al, 2016)בפרט 

השורף את כל הפסולת בו מתבצע הטיפול המהיר ביותר בקליטה וסילוק פסולת יש  WTEמתקן  .2

ראיון  ,המשמש לתשתיות כבישים ובייצור מלט )כץ 5%-פסולת שאריתית של אפר בשיעור של כ

 (. 28.6.17 אישי

ע של פינוי וחוסך שינואיסוף וההמתקן מייתר הפרדה של פסולת במקור ומוזיל בכך את עלויות ה .3

 היטל הטמנה. בגין פסולת לאתר הטמנה, תשלום בגין הטמנה ותשלום שאריות 

או בשיתוף איגודי ערים כמות הפסולת מובטחת ולמעשה כמעט לא  דיי-לבהנחה שהמתקנים יקומו ע .4

 . קיים סיכון

ות התפעול את הוצאומכסים  מההוצאה הכוללת 60%-50% -מכסים כשריפת הפסולת מחזור ו .5

ההנחה באומדן שהתוצרים המופקים בתהליך )מחזור והפקת אנרגיה( מכסים את  ןכ-, עלהשוטף

פי גובה -מבוסס על החזרים שנתיים על Tipping fee -ה חישוב עלויות התפעול השוטף ולכן

השיעור הגבוה של הרווח הקבלני נועד לכסות (. נתונה ריביתב)עלות המתקן ההשקעה והריבית 

 .מחזור ואנרגיה סיכון בתנודות מחירי חומרי

 : Tipping fee -וחישוב ה המתקןנתוני תיאור  .6

 טון לשנה. 366,000 - במתקן נקלטתהפסולת הכמות 

₪מיליון  800 -עלות הקמה 
48

 . 

 שנה. 25 -אורך חיים 

2% -ריבית 
49
. 

לטון עלות השקעה
50
 . לטון ₪ 110.8 - 

 לטון.₪  55.4 - 50%רווח קבלני 

  לטון₪  166.2 -₪(  ₪55.4 +  110.8)קבלני  סה"כ עלות ההשקעה לטון + רווח

Tipping Fee - 166.2 ₪ (46.6$
51

.) 

 .לטון ₪ 466.2 -לטון ₪  300של בסך  פינויאיסוף ובתוספת עלות ו

                                                 
48

 ₪מיליארד  2.4-טון ליום יעלה כ 3,600עלות המתקן חושבה באופן יחסי לכמות הפסולת הנקלטת, לדוגמה מתקן הקולט  

(Ao, 2017 Chaliki, 2016;). 
49

 56שנים, דהיינו  28שנים ברוטו )מח"מ  28-( תשואה לפדיון אג"ח צמודת מדד בריבית קבועה ל2017עפ"י הל.מ.ס. ) 

 .(0.5% -ביחס לריבית קרובה ל 2%(, כלומר מדובר בריבית שמרנית ביותר )0.5% –שנים ברוטו  8-)ל 1.67%-נים( ש
50

שנים. סכום ההחזר השנתי )החזר  25-ל 2%מלש"ח בריבית  800עלות ההשקעה לטון חושבה עפ"י החזר שנתי קבוע של  

 .אלף טון בשנה 366 -שנתי קבוע( חולק ל
51

 .לדולר₪  3.56 - 27.7.17יום לפי שער המרה מ 
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 :ורגישויות הערות

שהקמת מתקנים בסדר גודל כזה בישראל יהיו עפ"י מכרזי הקמה ותפעול ע"י ה היא הנחה .1

בהם יוגדר לקבלן המבצע תעריף מירבי לטון בכניסה לשער  המדינה או אגד רשויות מקומיות,

 המתקן.

כולל תוספת סיכון עקב תנודתיות שהוגדר באומדן  50%בשיעור של הגבוה הרווח הקבלני  .2

 גבוהה במחירי המחזור והאנרגיה.

עלויות עפ"י נתוני ארה"ב חושב עפ"י תעריפים ממוצעים, במתקנים הזולים יותר התחשיב  .3

יש לציין כי התעריף הגבוה מתייחס להקמת  .20%-יות והתעריפים נמוכים בכמהממוצע העלו

 מתקן בוושינגטון, מיקום בו ערך הקרקע גבוה במיוחד. 

דמי הכניסה במחירי ממוצע , נמוכים מ$(46.6) לטון₪  166.2לעיל,  אומדןדמי הכניסה ב .4

תעריף  אולם אף (,רדולל₪  3.56לטון עפ"י שער המרה ₪  $219 לטון )61.5-כ שהם ארה"ב,

נמוך מדמי הכניסה מהתעריף שחושב באומדן(  32% -)הגבוה בכ $ לטון61.5של בסך 

עלויות שינוע ועלויות בנוסף וחוסך  לטון(₪  300-)כ ישראלתחנות המעבר בבהמקובלים כיום 

  של הפרדת פסולת במקור.

עלת הערך הגבוה כולל מחזור מתכת שהיא ב WTE -ה של מתקן אומדןהמתקן עליו מתבסס ה .5

 ביותר מבין חומרי המחזור. 

דהיינו קיים יתרון לגודל מבחינת עלויות התפעול השוטף,   WTE( במתקני2017) Aoעפ"י  .6

כן -ככל שהמתקן קולט כמות גדולה יותר של פסולת כך עלויות התפעול השוטף נמוכות יותר, על

יות התפעול השוטף במתקן טון בשנה נמוכות מעלו 366,000עלויות התפעול במתקן הקולט 

 טון בשנה.  160,000הקולט 

נחסכות עלויות שינוע של פסולת להטמנה +  MBT+WTEוהמתקן המשולב  WTEן במתק .7

)קליטת  לטון₪  240-עלויות הטמנה והיטל הטמנה, מרכיב מאוד גבוה בעלות שמגיע לסך של כ

₪  70 -לות השינוע כלטון, ע₪  125.7לטון, עלות ההיטל ₪  60 -פסולת באתר הטמנה כ

 .לטון(

למקרה  מתאימהשאינה ריבית גבוהה ביותר ) 4%בריבית  -רגישות האומדן לגובה הריבית  .8

שנה החזר שנתי בסך של  25-מלש"ח ל 800ולתנאי השוק( מתקבל בגין השקעה של 

₪.  139.7בסך של , דהיינו עלות השקעה לטון אלף טון בשנה 366 -ל₪,  51,120,570

לטון, תעריף זה עדיין נמוך ₪  Tipping fee 210 -הרווח קבלני ועיגול ספרות  50%בתוספת 

 .מהמחירים המקובלים כיום בשוק ומהווה מחיר אטרקטיבי

דומים למחירי המתקן בארה"ב. Chaliki et al (2016 )ידי -מחירי המתקן האירופאי שהוצגו על .9

משקפים מחירי שוק המבוססים האירופאי  WTEמחירי המתקן Chaliki et al (2016 )עפ"י 

שנחשבות לערים  ערים מרכזיות באירופה 10 -ב  פועליםה WTEמתקני  בחינה מקיפה שלעל 



145 

 

מוניך, ברלין, )וינה,  ירוקות ומקיימות עם סטנדרט חיים עירוני שנחשב מהגבוהים ביותר שיש

 קופנהגן, מלמו, ציריך, אמסטרדם, ברשיה, ברצלונה, מיורקה(. 
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Abstract 

In Israel, about six million tons of municipal solid waste (MSW) are produced 

annually. This figure includes household waste, cutting and scrap waste, and 

commercial waste that is removed from private and public areas. The MSW market is 

complex and capital-intensive and reflects an annual expenditure of about 4.5 billion 

NIS by local authorities in Israel. The growing awareness regarding the importance of 

sustainability and preservation of the environment and the rise of this issue on the 

political, scientific, and public agenda have led to a series of regulatory changes in 

many areas, particularly in the area of management and treatment of MSW. To date, 

the most common method in the world for the disposal of MSW—and a relatively 

inexpensive one—is the landfill method, which is perceived as an unsustainable and 

undesirable method that causes severe environmental hazards, especially in light of 

the growing amount of MSW produced annually due to population growth and the 

rise in living standards. Global trends in MSW regulation have not been overlooked 

by the State of Israel and have affected policy changes and regulation, led by the 

Ministry of Environmental Protection (MoEP).  In recent years, an awareness of the 

need to monitor, supervise, and control regulatory processes through Regulatory 

Impact Analysis & Assessment (RIA) has also developed. Despite the increasing 

demand for RIA, the literature mainly refers to "what" rather than to "how" such 

analysis and evaluation should be carried out. Specifically, I was unable to find in the 

literature a RIA of MSW markets or a dedicated model for this purpose.  

This innovative study examined the effects and implications of regulation on the 

MSW market in Israel, retrospectively between the years 1996 to 2015, and 

prospectively by performing a forecast for future regulation. Such analysis and 

evaluation have not been carried out to date. The study examined the effect of 



regulation on various factors in the market, its impact on the national economy, and 

various aspects of the MSW market including environmental, public, economic, and 

operational dimensions. The analysis was carried out using a unique and innovative 

RIA model developed for this purpose in the framework of the research. The model 

includes a unique and specialized methodological program and tools for performing 

RIA of MSW markets.  

The analysis of the data and indices developed for the purpose of valuing economic 

values, retrospectively and prospectively, revealed new information and shed light on 

different scenarios of the Israeli waste sector and market. 

The RIA of the MSW market in Israel, which was carried out in the current study, 

helps to address a number of key questions that are reflected in the research 

objectives: What were the goals and objectives defined by the regulator in this field? 

Did the regulation implemented during the period under investigation (between the 

years 1996-2015) lead to the achievement of the goals and objectives defined by the 

MoEP? What were the financial investments made for the purpose of implementing 

the regulation? What were the results and what was the cost efficiency of regulation, 

relative to other alternatives? 

In order to form conclusions regarding the decision-making processes in the 

investigated field, and in order to map undesirable and desirable phenomena, barriers, 

and accelerating factors related to the regulator’s goal, a survey of experts and 

personal interviews with key figures in the field were conducted. The survey was 

conducted among 40 experts from various sectors, who were involved in the 

processes examined.  

The findings of the retrospective analysis of the regulations implemented between 

1996 and 2015 indicate that the goals and targets defined by the regulator for the 

purpose of reducing landfilling of MSW were not achieved. Furthermore, while the 

proportion of MSW landfilling in Israel has not changed for more than a decade, the 

cost of regulation exceeded hundreds of millions of NIS a year. Based on the data of 

the Hiriya site, which is the largest transit station in Israel and serves more than one 

sixth of the population of Israel, the cost of treating MSW rose from 17 NIS per ton in 

1996 to 303 NIS per ton in 2015—an increase of 1,685% compared to a mere 61% 

rise in the consumer price index during the same period. 



 

With regard to future solutions, the study indicates that the WTE solution is more 

efficient economically and environmentally than the solutions implemented so far, 

and that its implementation may enable the achievement of the goal of zero MSW 

landfilling in Israel. 

The structure of this study: 

Chapter 1 - Literature Review. 

Chapter 2 - Description of the study, the purpose of the study, the course of the 

study, the research methods, and the contribution of the research. 

Chapter 3 - Presentation of the model for the implementation of RIA of a MSW 

market. 

Chapter 4 - Results of the analysis of the MSW market in Israel: The current 

situation. 

Chapter 5 - Results of a retrospective analysis of the regulation implemented 

between 1996 and 2015. 

Chapter 6 - Results of the cost effectiveness analysis of the alternatives of the 

implementation of future regulation. 

Chapter 7 - Summary and Conclusions. 

In the coming years, the State of Israel and the local authorities will face critical 

decision-making issues regarding the policy of handling MSW and how it will be 

implemented. The present study can help decision-makers implement effective 

regulation of MSW treatment, including a variety of environmental, economic, 

operational, and public considerations. The unique model developed in the current 

work that was used to implement an RIA of the MSW market in Israel presents an 

applied methodology that enables identifying the best strategy for attaining regulatory 

objectives. This model is a universal model that can be implemented at the national, 

municipal, or local level in other waste industries in Israel and worldwide. 

 


