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גילוי נאות: הכותבת ייעצה לארגוני סביבה וכן לתושבים 
מיישובים המתנגדים להקמת המשרפה באתר השומרוני הטוב.

השינויים	הרבים	שחלו	במדיניות	ניהול	הטיפול	בפסולת	העירונית	
והמסחרית	בישראל	במהלך	העשורים	האחרונים,	והעובדה	העגומה	
שישראל	עדיין	מטמינה	כ–80%	מהפסולת	שלה,	מעידים	על	כשל	
ניהולי	מתמשך,	ומותירים	את	ישראל	בפער	גדול	ביחס	לנעשה	

במדינות	מפותחות.
מקורות	הכשלים	שתורמים	לאי–תפקוד	משק	הפסולת	רבים,	
ובהם	הסיבות	הבאות:	היעדר	עבודה	אנליטית,	שיטתית	ומקצועית	
בתחום,	היעדר	גיבוי	של	מסדי	נתונים	מעודכנים	ומהימנים	לצורך	
פיתוח	מודלים	ותוכניות	פעולה	מבוססי	נתונים,	פערי	ידע	מקצועי	
וידע	רב–תחומי	)כגון	מדעי	הכלכלה,	הטכנולוגיה	והתנהגות(	
וליקויים	בהבנה	או	ברצון	להתמודדות	עם	כלל	מרכיבי	השוק	ובעלי	
העניין	בו	)הפורמליים	והבלתי	פורמליים(	הרלוונטיים	לענף	הפסולת.	
כמו	כן,	מתקבלות	החלטות	של	מדיניות	ביחס	למקטעים	מסוימים	

בשוק	הפסולת	או	בכל	הנוגע	לטכנולוגיות	ספציפיות	או	לתמיכה	
ממשלתית	בפעולות	מסוימות,	אך	ללא	ראייה	כוללנית	של	כל	
שרשרת	הערך	של	הפסולת.	פרגמנטציה	והחלטות	אד–הוק	בניהול	
הפסולת	יכולות	להיות	ביטוי	של	לחץ	והעדפה	פוליטיים,	שלעיתים	
נעטפים	בכיסוי	אידיאולוגי	לפי	צו	השעה.	הן	נועדו	להראות	מצג	של	
עשייה	אך	לעולם	לא	יאפשרו	לישראל	לעלות	על	פסי	ניהול	פסולת	
ראויים.	החלטות	אלה	גבו	עד	כה	מיליארדי	שקלים	מכספי	המיסים,	
והותירו	את	בעלי	העניין	השונים	חסרי	אמון	במערכת	האסדרה.

ניתוח	כלכלי	רב–ממדי,	המבוסס	על	נתונים	ועל	ידע	מקצועי	
של	כל	שרשרת	האספקה	של	הפסולת	ישראל,	הוא	הבסיס	לכתיבת	
תוכנית	מסודרת	רב–שנתית	מתוקצבת	למשק	הפסולת	—	בלעדיה	
תישאר	ישראל	ללא	פתרון	יציב	ומקיים.	ניתוח	זה	יכול	להתבסס	על	
עקרונות	בין–לאומיים	בניהול	משקי	פסולת,	אך	הוא	חייב	להיות	
מותאם	למשק	הישראלי.	הוא	חייב	להביא	בחשבון	את	תנאי	האקלים	
ומזג	האוויר,	צפיפות,	ריכוזי	אוכלוסין	וגידול	האוכלוסייה,	תנאים	
גאוגרפיים	וטופוגרפיים,	הערך	החלופי	של	הקרקע,	התנהגות	הציבור	
וזיקתו	לנושא,	פערי	הסברה,	יכולת	כלכלית	להקמה	ולתפעול	של	

מיזמים,	כשירות	ויכולות	מקצועיות	ועוד.
העקרונות	המרכזיים	במדיניות	פסולת	הם	מניעתה,	הפיכתה	
ממטרד	למשאב	וצמצומה.	השאיפה	הגלובלית,	וישראל	אינה	יוצאת	
מן	הכלל	בעניין	זה,	היא	לקדם	כלכלה	מעגלית,	שתצמצם	את	היקף	
כריית	חומרי	גלם	ואת	השימוש	באנרגיה	באמצעות	ניצול	מיטבי	של	
פסולת	קיימת	מסוגים	שונים	והחזרתה	למעגל	הייצור	והשימוש.
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בעשור	האחרון	קידם	המשרד	להגנת	הסביבה	גישות	שונות	
לניהול	הטיפול	בפסולת.	אף	גישה	לא	באה	לכדי	מיצוי	מלא,	
רוב	המהלכים	לא	קיבלו	את	המשאבים	והתמיכות	הפיננסיות,	
הטכנולוגיות	והחברתיות	המשלימות	שהיו	ראויות	לטובת	המהלך	
שניסו	לקדם,	ובסופו	של	דבר	כולן	נגדעו	בעודן	באיבן.	לא	ניתן	לדווח	
על	כישלון	או	הצלחה	של	מהלכים	אלה,	מאחר	שלא	התקיים	תהליך	

הפקת	לקחים	מסודר.
2018	מקדם	המשרד	להגנת	הסביבה	מדיניות	 מאז	שנת	
פסולת	עתירת	הון,	המבוססת	על	טכנולוגיות	של	שרפה	והשבת	
אנרגיה	מהפסולת.	המשרד	לא	הציג	ניתוח	מיטוב	)אופטימיזציה(	
של	התוכנית,	ולכן	לא	ברור	כיצד	נקבע	שהפתרון	המיטבי	הוא	
זה	ולא	אחר.	זאת	ועוד,	משרפת	פסולת	היא	אמצעי	ולא	מטרה,	
ופסולת	המיועדת	לשרפה	חייבת	להיות	פסולת	שיורית	שלא	ניתן	
להפיק	ממנה	ערך	כלשהו	מלבד	האנרגיה	שבשרפתה.	המדיניות,	
כפי	שהיא	מוצגת	כיום,	צפויה	לאפשר	בניית	מספר	מתקני	שרפת	
פסולת	עירונית	ואף	מתקן	לשרפת	פסולת	פלסטיק.	כרגע	המדינה	
אומנם	בוחנת	מחדש	את	המדיניות,	אך	עקרונית	קרן	הניקיון	
כבר	אישרה	מימון	להקמת	שלושה	מתקני	שרפת	פסולת	בעלי	
קיבולת	שנתית	של	כ–550	אלף	טונות	פסולת,	שהן	כ–3.3	מיליון	
טונות	פסולת	בשנה	לפני	מיון	למתקן,	וזאת	בהנחה	שיכולות	
המיון	יעלו	ל–50%.	המשרפות	זקוקות	לפסולת	בעלת	ערך	קלורי	
גבוה,	לחוזים	ארוכי–טווח	שיאפשרו	אספקה	רציפה	של	פסולת	
ועוד.	היבטים	אלה	בהחלט	עלולים	להעמיד	בסיכון	עמידה	ביעדי	
המחזור	שישראל	קבעה	לעצמה.	יש	להזכיר	כי	דירקטיבת	הפסולת	
האירופית	)משנת	2018(	קוראת	לצמצום	שרפת	פסולת,	לִמחזּור	
פסולת	ולהפרדה	במקור	]1[.	גם	החלטת	הפרלמנט	האירופי	ממאי	
2020	באשר	להשקעות	בנות–קיימא	קוראת	למינימום	השקעות	

במתקני	שרפה	]2[.
כמו	כן,	הערכת	עלויות	והנחות	עבודה	נוספות	עלולות	למנוע	
את	הקמת	המשרפות	בהתאם	למדיניות	שהתווה	המשרד	להגנת	
הסביבה.	למשל,	המשרד	מעריך	כי	עלות	הקמת	משרפה	עם	קיבולת	
שנתית	של	550	אלף	טונות	מסתכמת	בכ–1.05	מיליארד	ש"ח.	בדיקה	
של	עלויות	הקמה	של	מספר	משרפות	מודרניות	בקופנהגן	ובמיאמי	
מעלה	כי	מדובר	בהשקעה	של	למעלה	מ–2.2	מיליארד	ש"ח.	הרכיב	
היקר	ביותר	בהקמת	משרפות	הוא	מערכת	הטיפול	בגזים,	המונעת	
או	מצמצמת	את	פליטת	המזהמים	לאוויר	ולסביבה.	לכן,	יש	לוודא	כי	
השקעות	ההקמה	והתחזוקה	של	המערכות	הללו	מובאות	בחשבון.	
כמו	כן,	יש	לוודא	שהמדינה	מחייבת	עמידה	בביצועים	סביבתיים	
הטובים	ביותר	שניתן	להשיג	מבחינה	טכנולוגית.	בין	היתר,	יש	לוודא	
כי	המתקן	עומד	בתנאי	חוק	אוויר	נקי	ובדירקטיבות	עדכניות,	וכן	
שהוא	בעל	היתר	פליטה,	תוכנית	פיקוח	ואכיפה	וצוות	אסדרה	
שמכיר	את	הטכנולוגיה.	יש	להביא	בחשבון	שמשרפות	שהוקמו	
בעשורים	האחרונים	באירופה	גרמו	להשפעה	סביבתית	ובריאותית	

משק הפסולת הישראלי נמצא בפער גדול ביחס לנעשה במדינות מפותחות | 
Alberto Frías, Unsplash :צילום

איור 1. כמות המשרפות באירופה )ב–2017( לפי הקיבולת השנתית 
שלהן

עיבוד נתונים של הקונפדרציה האירופית של מפעלי פסולת 
לאנרגיה )CEWEP( ביחס ל–472 משרפות.
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ניכרת,	וכי	אין	עדיין	ידע	מדעי	לגבי	השפעות	של	מתקנים	חדשים	
שעונים	לביצועי	סביבה	חדשים,	וכי	יש	חשיבות	משמעותית	
לתחזוקה	השוטפת	של	המתקנים	]3[.	יש	לשים	לב	שמתוך	472 
מתקני	שרפת	הפסולת	ברחבי	אירופה	רק	7%	הם	בעלי	קיבולת	
של	500	אלף	טונות	לשנה,	וכי	הקיבולת	של	2/3	מהם	היא	מתחת	
ל–200	אלף	טונות	בשנה	)איור	1(.	לכן,	ראוי	שאם	ישראל	בוחרת	
במתקני	שרפה	כחלק	מסל	הפתרונות	הטכנולוגיים,	היא	צריכה	
להקים	תחילה	מתקן	בהיקף	קטן	ולהתנסות	בהקמתו	ובתפעולו	

בטרם	יאומצו	מתקני–ענק.
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עד	למשבר	הקורונה	עלתה	רמת	החיים	בישראל	מדי	שנה,	ועימה	
גדלו	כמויות	האשפה	הביתית	בשיעור	שנתי	של	5.5%,	בעוד	בעולם	
המערבי	ובמרבית	מדינות	הארגון	לשיתוף	פעולה	ולפיתוח	כלכליים	
)OECD(	הלכו	כמויות	האשפה	וירדו.	מהשוואה	בין	ישראל	לבין	
אותן	מדינות	עולה	כי	מדיניות	המטילה	על	יצרן	האשפה	את	מלוא	
העלות	הריאלית	של	הטיפול	באשפה,	כולל	עלויות	חיצוניות,	יוצרת	
תמריץ	שלילי	ליצירת	אשפה.	מדיניות	לאומית	נבונה	צריכה	להיות	

מבוססת	על	עקרונות	כלכליים.
עיקרון	ראשון	—	המזהם משלם:	כלכלני	סביבה	השכילו	לחשב	
את	העלויות	הריאליות	של	הטיפול	באשפה:	איסוף	מחצרות	הבתים,	
הובלה	במשאיות	דחס	לתחנת	המעבר,	תפעול	התחנה,	הובלה	
לאתר	ההטמנה	ותפעולו	כולל	עלויות	הקרקע.	לכך	מתווספות	
עלויות	חיצוניות	של	משק	התובלה:	תרומה	לגודש	בדרכים,	לשחיקת	
כבישים	וצי	הרכב,	לתאונות	ולזיהום	האוויר.	התוצאה,	מחולקת	

בכמות	האשפה,	היא	העלות	הריאלית	לטונה	אשפה.
איסוף	אשפה	עירונית	מהרחובות	הוא	הליך	יקר.	עלות	איסוף	
האשפה	בתל–אביב	והובלתה	לחירייה	עולה	על	1,000	ש״ח	לטונה,	
היות	שמבצעים	אותם	עובדי	עירייה,	שהם	ותיקים	ועלות	העסקתם	
גבוהה.	האיסוף	ברשויות	מקומיות	המפעילות	קבלני	משנה	זול	
יותר,	וזאת	על	אף	חיסרון	כלכלי	לגודל.	רכיב	זה	ייחסך	ביחס	לכל	

כמות	שתופרד	במקור	ותופנה	לִמחזור.
עיקרון	שני	—	מדיניות	נכונה	מחייבת	משק פסולת סגור:	מערכת	

חשבונאית	אוטונומית	שכל	עלויותיה	מכוסות	על–ידי	הכנסות.	על	
בסיס	התאגדות	אזורית,	כדוגמת	תאגידי	המים:	ישראל	תחולק	
לעשרה	אזורי	אשפה,	בדגם	של	איגוד	ערים	דן	לתברואה	)חירייה(	
—	כמו	המהלך	הראשוני	להתאגדות	רשויות	מקומיות	ל"אשכולות".	
האיגוד	יגבה	אגרת אשפה ריאלית לפי	משקל	או	נפח	)בהתאם	
לעיקרון	'המזהם	משלם'(	מיצרן	האשפה	—	משק	בית,	בניין	משרדים,	

מרכז	מסחרי	או	מפעל.
עיקרון	שלישי	—	תנאי	מוקדם	להפעלת	השיטה	הוא	"היעדר 
ארוחות חינם",	בלוויית	אכיפה	כלפי	עבריינים.	לשם	כך	יוחלפו	מכסי	

כל	מכלי	האצירה	למכסים	שפתיחתם	תיעשה	על–ידי	כרטיס	מזהה	
)אופטי	או	מגנטי(,	שיפתח	נפח	נתון	ויעמידו	לרשות	התושב.	עם	
הסגירה	יבוצע	חיוב	במערכת	ממוחשבת.	תעריפי	האגרה	יגרמו	
לכל	יצרן	אשפה	לחשוב	פעמיים	בטרם	ייצורה.	רק	כך	תצליח	
ישראל	לשנות	דפוסי	צרכנות,	למזער	אריזות	—	ולעודד הפרדה 
וולונטרית במקור במשקי	הבית,	תוך	הפרדת	הפסולת	הרטובה	

והפניית	הפסולת	היבשה	הניתנת	לִמחזור	לאפיקי	האיסוף	—	חינם.	
ההפרדה	בהתנדבות	על–ידי	התושב	היא	גם	יעילה	וגם	חוסכת	
משאבי	ציוד	וכסף.	מסיבה	כלכלית	יהא	חיוני	להחזיר	את	מכלי	

האצירה	הנפרדים	ואת	"מרכזי	הִמחזור"	השכונתיים.
עיקרון	רביעי	—	בד	בבד	עם	החקיקה	הראשית	של	משק	סגור	
לאשפה,	יש למנוע כפל מס:	יבוטלו	חוק	היטל	ההטמנה,	רכיב	
התברואה	בארנונה	הכללית	והחוק	לטיפול	באריזות	שכשל	)אם	
לא	ייפתח	בינתיים	לתחרות(.	לעומת	זאת,	חוק	הפיקדון	על	מכלי	
משקה	יוחל	גם	על	800	מיליון	המכלים	המשפחתיים	שנרכשים	
מדי	שנה,	מזהמים	את	רשות	הרבים,	ותופסים	נפח	ניכר	באשפה	
העירונית.	הוצאתם	ממנה	תגרום	לתעסוקה	לאלפי	נזקקים	וליצירה	

של	חומר	גלם	נקי	למחזור.
לאחר	שתוארו	העקרונות	הכלכליים	שמשק	הפסולת	צריך	להיות	
מבוסס	עליהם,	ראוי	לבחון	לאורם	את	התוכנית המהפכנית לטיפול 
באשפה	בישראל	שמקדם	לאחרונה	המשרד	להגנת	הסביבה:	הקמת	


