
51

מקורות
רז–דרור	ע	וקוסט	נ.	2017.	התוכנית	האסטרטגית	לדיור	לשנים	2017— 	]1[

2040.	המועצה	הלאומית	לכלכלה,	משרד	ראש	הממשלה.
[2] BAMB — Buildings As Material Banks. 2020. Material Passports. 

www.bit.ly/E_E134

[3] City of Vienna. 2015. High-rise buildings as a source of recyclable 

materials. www.bit.ly/E_E135

[4] Kral U and Heuss-Aßbichler S. 2020. Summary: COST action mining 
the European anthroposphere. MINEA Network. 

 www.bit.ly/E_E136

[5] Krook J, Cleall P, Rosendal R, and Carvalho T. 2018. Recovery 
technologies for materials in landfills. www.bit.ly/E_E138

 שימוש בפיתוחים טכנולוגיים 
בִמחזור פסולת אריזות

רני איידלר
מנכ"ל תמיר, תאגיד מחזור האריזות בישראל

rani@tmir.org.il

'עיר	חכמה'	היא	כינוי	לעיר	המשתמשת	בטכנולוגיות	מידע	
ותקשורת	כדי	להגביר	את	היעילות	התפעולית	ולשפר	את	איכות	
השירותים	ורווחת	התושבים.	ניהול	עירוני	יעיל	מניע	את	הרשות	
המקומית	לצמיחה	כלכלית	ומשפר	את	איכות	החיים	של	התושבים	
באמצעות	טכנולוגיה	חכמה	וניתוח	נתונים.	באמצעות	הטכנולוגיה	
יכולה	הרשות	לנהל	את	מערכות	החשמל,	התאורה	והתחבורה	
וגם	את	ניהול	הפסולת	והעברתה	לִמחזור.	פיתוחים	טכנולוגיים	
חדשניים	הופכים	את	ההתנהלות	בתחום	ניהול	הפסולת	והִמחזור	

ליעילה	ולמדויקת	יותר.
לפני	כעשור	חוקק	בישראל	חוק	המחייב	יצרנים	ויבואנים	
לשאת	באחריות	לאריזות	שהם	מכניסים	לשוק	)החוק	להסדרת	
הטיפול	באריזות	התשע"א—2011(.	החוק	קודם	ביוזמה	משותפת	

של	התאחדות	התעשיינים,	המשרד	להגנת	הסביבה	והארגונים	
הירוקים,	ומטרתו	להביא	לצמצום	כמות	הפסולת	הנוצרת	מאריזות	
ולמנוע	את	הטמנתה	לשם	הקטנת	ההשפעה	השלילית	הסביבתית	
של	פסולת	אריזות.	במסגרת	החוק,	היצרנים	והיבואנים	מחויבים	
להתקשר	עם	גוף	שהוכר	על–ידי	המשרד	להגנת	הסביבה.	כך	הוקם	
תאגיד	מחזור	האריזות	תמיר	)חל"צ(	כדי	לבצע	עבור	היצרנים	

והיבואנים	את	חובותיהם.
מטרתנו	היא	לעמוד	ביעדי	המחזור	שנקבעו	בחוק	האריזות,	
ולממן	את	איסוף	פסולת	האריזות	מהרשויות	המקומיות	ומבתי	
עסק.	כיום	יש	הסדר	הפרדה	לאריזות	בפח	מחזור	כתום	ב–110 
רשויות,	ועד	סוף	שנת	2020	לכחמישה	מיליון	תושבים	יהיה	פח	

כתום	ליד	לבית.
היצרנים	והיבואנים	משלמים	דמי	טיפול	עבור	האריזות	שהם	
מכניסים	לשוק.	עלות	זו	מושקעת	במימון	האיסוף	והמיון	של	פסולת	
האריזות	שנאספת	ברשויות	המקומיות,	וביצירת	תהליכים	לייעול	
ולחיסכון.	כמו	כן,	אנו	משקיעים	בשיווק,	בחינוך	ובהסברה	כדי	לעודד	

את	התושבים	להפריד	עוד	ועוד	אריזות	באופן	וולונטרי.
דמי	הטיפול	דיפרנציאליים	ותלויים	בסוג	החומר	ובכמותו,	וזאת	
כדי	לעודד	את	היצרנים	להשתמש	בחומרים	מתאימים	למחזור.	

איור 1. השוואה בין שלבי העבודה העיקריים בכרייה מסורתית לשלבים המקבילים בכרייה אורבנית
האיור לצורכי המחשה, ואין בו פירוט של מלוא השלבים.

 חיפוש מינרלים 
במרבץ

מיפוי משאבי הסביבה 
הבנויה כמרבץ

 הערכה 
גאולוגית

הערכת ההרכב 
והתכולה של החומרים

הערכה ותחזיות 
טכניות–כלכליות

הערכה ותחזיות 
טכניות–כלכליות

כרייה

 כרייה 
)ייצור פסולת(

 ייצור 
והפקה

 ייצור והפקה 
)מחזור(

חומרי 
גלם

חומרי 
גלם

כרייה 
אורבנית

כרייה 
מסורתית

51 אקולוגיה וסביבה 11)4(, חורף 2020
רה

קצ
ב

ור
חז

ומ
ף 

סו
אי

ן, 
מיו



52

למשל,	ישנו	הבדל	משמעותי	בעלות	דמי	הטיפול	בפולימרים	השונים,	
בהתאם	לקושי	בִמחזורם.	לאחרונה	יצרנו	מדריך	לתכנון	אריזה	עבור	
היצרנים	ובו	המלצות	לתכנון	מקדים	של	האריזה,	כך	שתתאים	באופן	
מיטבי	להליכי	המיון	והמחזור.	לדוגמה:	אריזה	של	בקבוק	שוקו	
העשויה	מפלסטיק	לא	תכוסה	בשרוול	מלא	כדי	שהעין האופטית 
בתחנת המיון	תוכל	לזהות	בקלות	את	סוג	הפלסטיק	שהיא	עשויה	

ממנו,	ולמיין	אותה	לזרם	הפלסטיק	הנכון.	אם	השרוול	יהיה	עשוי	
מאותו	סוג	פלסטיק,	אז	גם	לא	יהיה	צורך	בהפרדה	בין	החומרים.

לאחרונה	הסתיים	בהצלחה	פיילוט	שבוצע	בתל	מונד	ובבאר	שבע:	
בתוך פחי המחזור הכתומים הותקנו חיישני נפח ותנועה	המעבירים	

מידע	בזמן	אמת,	מאפשרים	מתן	שירות	מיטבי	לתושב,	ומשפרים	גם	
את	היעילות	התפעולית.	באמצעות	חיישני	הנפח	הרשות	המקומית	
יודעת	לבצע	פינוי	בזמן	הנכון	)לא	כשהפח	חצי	מלא	ולא	לאחר	שכבר	
גלשה	פסולת	מהפח(.	חיישן	הנפח	מחשב	באמצעות	גל	קול	על–
שמעי	)ultrasonic(	את	המרחק	מקצה	הפח	אל	הפסולת	הנמצאת	
בתוכו,	וממיר	את	המרחק	לנפח.	החיישן	מנסה	להתגבר	על	בעיות	
שיכולות	לנבוע	מצורת	פיזור	הפסולת	בתוך	הפח	בכך	שהוא	דוגם	
את	המרחק	בכמה	כיוונים	ומחשב	ממוצע	לנפח	הנותר.	באמצעות	
חיישני	התנועה	מוודאים	שהפח	אכן	פונה.	כל	חיישן	מצויד	בכרטיס	
סים,	ששולח	באמצעות	תקשורת	סלולרית	דיווח	למערכת	ניהול	

המידע	שתמיר	והרשות	המקומית	מחוברים	אליו.
בהתאם	לנתונים	הנאספים	במערכת	הניהול	נבנית	תוכנית	פינוי	
ייחודית	ומותאמת	בכל	יום	פינוי.	משאית	הפינוי	לא	יוצאת	כבעבר	
לפינוי	פסולת	בכל	השכונות	לפי	סדר	קבוע,	אלא	בצורה	חכמה	

ויעילה.	בבוקר	פינוי	הפחים	פותח	הנהג	את	הטאבלט	שמותקן	
במשאית	הפינוי,	מתחבר	אל	מערכת	המידע,	ומקבל	ממנה	תוכנית	
עבודה	ייעודית	לאותו	הבוקר.	לא	רק	שהמערכת	בונה	תוכנית	פינוי	
לפי	נפח	המילוי	של	כל	פח,	היא	גם	יודעת	אחרי	כמה	פחים	שיפונו	
תתמלא	המשאית,	ונוסף	על	כך	היא	מתכננת	לנהג	מסלול	נסיעה	
מיטבי	באמצעות	יישומון	ווייז,	כך	שהפינוי	יהיה	מהיר	ויעיל	יותר	

ויפלוט	פחות	זיהום	אוויר.
מעבר	ליעילות	הפינוי,	המערכת	מסייעת	לנו	ללמוד	יחד	עם	
הרשות	כיצד	לפזר	את	פריסת	הפחים	באופן	המיטבי	ביותר,	היכן	
יש	צורך	בהוספת	פחים,	ובאילו	שכונות	קצב	מילוי	הפחים	נמוך	

מהמקובל	בעיר	ויש	צורך	בהגברת	ההסברה.
נוכחנו	לראות	שהליך	זה	מביא	להתייעלות	של	כ–30%	בהוצאות	
איסוף	הפסולת,	ויוצר	שביעות	רצון	גבוהה	בקרב	התושבים,	שכן	

הפחים	כל	הזמן	פנויים	לקלוט	עוד	פסולת	אריזות.
לאחר	שמשאית	הפינוי	אספה	את	פסולת	האריזות	היא	נוסעת	
אל	אחת	מתחנות	המיון,	הממוקמות	בראשון	לציון	ובעפולה.	מערכות	
משקל,	המחוברות	בממשק	ישיר	למערכות	המידע	של	תמיר,	
שוקלות	את	משאיות	הפינוי	בכניסתן	לתחנה,	ופסולת	האריזות	
נפרקת	ומועמסת	על	גבי	מסועים	ומתמיינת	לאורכם	בהתאם	לסוג	
החומר	שהאריזות	עשויות	ממנו.	האריזות מופרדות לשבעה חומרים 

שונים, וארבעה מהם ממוינים באופן טכנולוגי ללא מגע יד אדם.

	מפריד	בליסטי	מפריד	בין	אריזות	דו–ממד	)שקיות	פלסטיק	
בעיקר(	לאריזות	תלת–ממד	)מתכות	ואריזות	פלסטיק(;	עיניים	
אופטיות	שולחות	גל	תת–אדום	)infra-red(	אל	האריזות	התלת–
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ממדיות,	ובהתאם	לחתימה	האופטית	של	הגל	החוזר	הן	מזהות	את	
סוגי	הפלסטיק	השונים	ומפרידות	את	האריזות	לפי	סוגי	הפלסטיק;	
מגנט	ענק	מפריד	את	אריזות	המתכת;	שואב	שקיות	מושך	אליו	את	
כל	שקיות	הפלסטיק.	לאחר	שהופרדו	לסוגי	חומרים	שונים,	כל	חומר	
נכבש	לקוביות	גדולות	)ָּבאלות(	שכל	אחת	מהן	עשויה	מחומר	אחר,	
ומשם	הן	מופנות	אל	מפעלי	מחזור.	המפעלים	הללו	זכו	במכרז	שנתי	
תחרותי,	ולטובת	התעשייה	הישראלית	—	רובם	מקומיים.	באמצעות 

טכנולוגיות ִמחזור הופכים מפעלי הִמחזור את האריזות לחומרי גלם 

שנוצרים מהם מוצרים חדשים, כמו כבלי תקשורת, מוטות ברזל 

לבנייה, צינורות השקיה, עציצים, אדניות ועוד.

אנו	מחפשים	כל	העת	אפשרויות	טכנולוגיות	נוספות	לטובת	
יצירת	כלכלה	מעגלית	התומכת	בִמחזור	ובצמצום	הטמנת	אריזות	

בקרקע,	החל	בשלב	הפינוי	והמיון	עד	ליצירת	מוצר	החדש.

 מפעל ה–RDF הזניק את 
 תל–אביב ושכנותיה אל 
סף 40% ִמחזור והשבה

ריבה ולדמן*, יפתח ענבר וגיל ליבנה
 פארק הִמחזור חירייה, 
איגוד ערים דן לתברואה

riva@hiriya.co.il *

סגירת	מזבלת	חירייה	בשנת	1998	חייבה	את	איגוד	ערים	דן	לתברואה,	
המטפל	בפסולת	הרשויות	במטרופולין	תל–אביב,	למצוא	חלופות	
טיפול	לכמויות	פסולת	הולכות	וגדלות.	כחלופה	מהירה	נבנתה	תחנת	
המעבר	הגדולה	בישראל,	שפעילה	עד	היום.	בתחנת	המעבר	פורקים	
את	הפסולת,	והיא	נדחסת	ומועמסת	למשאיות	שמשנעות	אותה	
למטמנות	מוסדרות	בדרום	הארץ.	לראשי	הרשויות	ולהנהלת	האיגוד	
היה	ברור	שזוהי	חלופה	זמנית,	ושיש	להיערך	לחלופות	ארוכות	טווח.	
עד	לשנת	2016	נקלטו	בתחנת	המעבר	בממוצע	כ–3,000	טונות	
ליום,	וכיום	בזכות	אימוץ	פתרונות	מתקדמים	יותר,	ובעיקר	הודות	
לפתיחת	מפעל	ה–RDF,	צומצמה	הכמות	היחסית	הנקלטת	בתחנת	

המעבר	שמועברת	להטמנה	ישירה	ללא	מיון	)איור	1(.
בחזון	האיגוד	)שנוסח	בשנת	2002(	הוצהר	על	פיתוח	פארק	
תעשייתי	בלב	גוש	דן,	ובו	מתקנים	מתקדמים	שיהוו	את	החלופה	
הסביבתית	והכלכלית	ביותר	לטיפול	בפסולת	של	מטרופולין	תל–
אביב	]8[.	בהתאם	לחזון	זה	הוקמו	המתקן	לטיפול	בגזם	וכן	מפעל	
"חץ	אקולוגיה",	שהיווה	מיזם	חלוץ	למיון	מכני	של	פסולת	מעורבת	
ולהפקת	ביוגז	לאנרגיה	מהרכיב	האורגני	)איור	1(.	נוסף	על	כך,	
הפיכת	פסולת	עירונית	לאנרגיה	סומנה	כחלופה	טובה	להטמנה	]1,	3,	4[.
והמציאות	 אופייה	של	הפסולת	הנקלטת	באתר	חירייה	
המאפיינת	את	שוק	הפסולת	השרוי	מזה	כ–20	שנה	בחוסר	ודאות	
רגולטורית,	כמו	גם	במחסור	בפתרונות	קצה	]2,	6,	9[,	הגדירו	את	
הדרישות	ממתקן	מרכזי	שייבנה	באתר,	שקולט	כחמישית	מהפסולת	

הנוצרת	בישראל	ומשרת	כמעט	שני	מיליון	תושבים:

	 מתקן	מיון	שייתן	מענה	לכמות	גדולה	של	פסולתא.
	 מתקן	גמיש	תפעולית,	מותאם	גם	לפסולת	מעורבת	וגם	ב.

לפסולת	מופרדת	במקור
	 טכנולוגיה	מוכחת	מחד	גיסא	ומותאמת	לפסולת	המקומית	ג.

מאידך	גיסא
	 קיום	פתרונות	קצה	מוכחים	ואמינים	לחומרים	הממוינים	ד.

מהפסולת.
בשנת	2009	נחתם	הסכם	לבניית	מתקן	זה,	ובנייתו	החלה	ב–2013.	
לאחר	שנת	הרצה	נחנך	ב–2017	מפעל	ענק	)גם	בקנה	מידה	בין–
לאומי(,	שמייצר	ממרכיבי	הפסולת	שיש	להם	ערכים	קלוריים	גבוהים,	
תערובת	גרוסה	של	פסולת	יבשה	המיועדת	לשמש	תחליף	לדלקי	
מחצבים	)Refuse Derived Fuel - RDF(.	אחד	מענפי	התעשייה	
המתאימים	לשמש	פתרון	קצה	לפסולת	זו	הוא	תעשיית	המלט.	
על	פי	האפיון	שבוצע	במפעל	המלט	"נשר",	תערובת	ה–RDF	צריכה	
להיות	נקייה	משאריות	פי–וי–סי,	בעלת	ערך	קלורי	גבוה	מ–4,000 

קק"ל	לק"ג,	ואחוזי	לחות	נמוכים	מ–24%.
מפעל	ה–RDF	הוקם	בזכות	שותפות	בין	שלושה	גופים	מובילים	
במשק	הישראלי,	שלכל	אחד	מהם	יש	תפקיד	שהוא	תנאי	להצלחה:	
איגוד ערים דן לתברואה —	המייצג	את	הרשויות	המקומיות	שהן	

"הבעלים"	של	הפסולת	—	מתחייב	לספק	באופן	קבוע	כמות	פסולת	
הנדרשת	למפעל	להיתכנות	הכלכלית	של	הפעלתו	)540,000	טונות	
לשנה,	שהן	בממוצע	1,500	טונות	ליום(,	יחד	עם	מבנה	ותשתיות;	
חברת "נשר"	—	יצרנית	המלט	הגדולה	במדינה	—	התחייבה	להכין	

מערך	קליטה	לתוצר	ולרכוש	את	הדלק	החלופי	המיוצר;	חברת 
"ורידיס"	—	חברת	תשתיות	מובילה	בתחום	טכנולוגיות	איכות	סביבה	

—	הגוף	העסקי	שמנהל	את	המפעל	ואחראי	על	התפעול	הטכנולוגי.
החידוש	שהביא	המפעל	לשוק	הפסולת	הישראלי	הוא	בעצם	
היותו	פתרון	תעשייתי	המסוגל	להתמודד	עם	חומר	גלם	הטרוגני	
ולהפוך	אותו	לתוצר	הומוגני	בעל	ערך	כלכלי.	המפעל	כולל	שלושה	
קווי	מיון	)ב–2021	יופעל	קו	מיון	רביעי	שצפוי	להגדיל	את	הכמויות	
המטופלות(,	שבסופם	נגרסת	הפסולת	היבשה	לפתיתי	RDF.	היעד	
של	המפעל	הוא	הפקה	של	דלק	חלופי	מ–30%	מהפסולת	הנקלטת,	
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