
הטמנתה, ולא נקבעו תקנים מחייבים לגבי תוצרי הטיפול או לגבי 
הערכים שהפסולת המטופלת נדרשת לעמוד בהם טרם ההטמנה, 
המשרד מקדם תקנות האוסרות הטמנה של פסולת אורגנית ללא 
טיפול מקדים, כמקובל במדינות המפותחות, ובעיקר במדינות האיחוד 
האירופי. מטרתן של התקנות לקבוע אמצעים שימנעו או שיפחיתו 
את פליטת גזי החממה והמזהמים, וכן יבטיחו טיפול מיטבי בפסולת.

בבסיס התקנות ניצבת חובת הטיפול במרכיב האורגני של פסולת 
עירונית בטרם הטמנתה. לצד חובה זו ייקבעו ערכים לשימושים 
מותרים בתוצרי פסולת אורגנית מטופלת, בין אם הופרדה במתקן 
מיון ובין אם נאספה בנפרד. אם פסולת אורגנית תופרד במתקן 
מיון, היא תידרש לטיפול ולייצוב טרם הטמנתה. כאשר יבוצע איסוף 
נפרד של פסולת אורגנית )בפח חום או במתקן טיפול מקומי(, יוַתר 
להשתמש בתוצר לחקלאות, לגינון ולטיוב קרקע, אם יעמוד בערכי 
האיכות שנקבעו בתקנות. נוסף על כך, התקנות יאפשרו לאשר 

טכנולוגיות חדשניות עתידיות לטיפול ולתוצרים חדשים.

הסרת חסמי זמינות קרקע

המשרד להגנת הסביבה פועל עם רשות מקרקעי ישראל להקמת 
מתקני טיפול. בשלב הראשון מבוצע סקר איתור שטחים מתאימים 
להקמת מתקני טיפול באזורי תעשייה ובמתקנים הנדסיים. בשלב 
השני יקודמו השטחים המתאימים להליכי שיווק ולמכרז. כמו כן, צוות 
זה בוחן כיצד להתגבר על חסמים בתחום הקצאת הקרקע והשומה.

הסרת חסמים כלכליים

המשרד פרסם קול קורא למתן תמיכה בהקמת מתקני מיון וטיפול 
בחומר אורגני, בהפעלתם או בשדרוגם, וקרן הניקיון הקצתה לו 
600 מיליון ש"ח. במתקני הטיפול תהליך עיכול אנאירובי )אל–

אווירני( וקומפוסטציה הופכים את הפסולת האורגנית לחומר מיוצב. 
במסגרת הטיפול החומר האורגני עובר פירוק, ייבוש וייצוב, משקלו 
מצטמצם ב–50%, פליטת גזי החממה לאוויר פוחתת, ומפגעי הריח 
כמעט מנוטרלים. נוסף על כך, בתהליך עיכול אנאירובי של הפסולת 

האורגנית המתאן הנפלט ממנה נתפס לצורך יצירת ביוגז, המשמש 
דלק לתהליך ייצור החשמל. הטיפול הופך מקור לפליטת גזי חממה 

למקור לייצור אנרגיה ממקור מתחדש.

הסרת חסמי תכנון

המשרד פרסם קול קורא למתן תמיכה בהכנת תוכנית סטטוטורית 
מפורטת להקמה של מתקני טיפול חדשים והקציב לכך 20 מיליון 
ש"ח. התמיכה ניתנת עבור הוצאת היתר בנייה ואישור תב"ע 
להקמה של מתקני טיפול חדשים וכן עבור הכנת סקר לאיתור 
שטחים אפשריים להקמת מתקני טיפול בפסולת. תמיכה זו 
משלימה את התמיכה בהקמה ובהפעלה של מתקני טיפול, כך 
שבפועל מתאפשרת קבלת תמיכה של המשרד לאורך כל הליך 

הקמת מתקנים — החל בתכנון, דרך ההקמה וכלה בתפעול.

מתן פתרונות קצה

תמיכה בהפרדה במקור ובטיפול בפסולת האורגנית בקרבה למקום 
היווצרותה תינתן באמצעות קול קורא להקמת מתקנים קטנים 

לטיפול בפסולת אורגנית ביישובים, במרכזי תעשייה וכדומה.
הפסולת היא תוצר יום–יומי של כל אזרח במדינה. ברוב המקרים 
אדם משליך את הפסולת שלו, ובזה תם הטיפול שלו עצמו בפסולת. 
אך אם היא אינה מטופלת כראוי, לפסולת יש השפעות ארוכות–

טווח מזיקות, ובכללן פליטת גזי חממה בשיעור ניכר. לכן, חלה עלינו 
חובה לטפל בפסולת באמצעות עידוד הקמת תשתיות מקומיות 
למיון פסולת ולטיפול בה, עיגון בחקיקה של החובה להפרדה במקור 
של הזרם האורגני וקביעה בחקיקה של תקן לקומפוסט שמקורו 

בפסולת אורגנית.

מקורות
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2020. חשבון לוויין לפסולת — מאזן   ]1[
זרמי הפסולת בישראל 2017: ממצאים מתוך חשבון הלוויין לפסולת.

צמצום פליטות פחמן דו–חמצני 
באמצעות צמצום אי החום העירוני 
בשלב התכנון המוקדם
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אי חום עירוני הוא תופעה המגבירה את טמפרטורת האוויר בתוך 
העיר תוך כדי יצירת השפעות שוליים שגורמות אף למוות. הסביבה 
הבנויה קולטת את קרינת השמש במהלך היום ומשחררת אותה כחום 
)המורגש בעיקר במהלך הלילה(, עוצרת את זרימת הרוח המאווררת 
את הסביבה, ומוסיפה "חום אנתרופוגני" הנכלא בין הבניינים )מנועים 
של כלי רכב, מזגנים וכדומה(. תופעה זו מוכרת מזה שנים רבות 
ורווחת בעיקר במטרופולינים צפופות. תופעות הלוואי של אי חום 
עירוני הן: עלייה בצריכת האנרגיה, בזיהום האוויר ובפליטת הפחמן 
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הדו–חמצני, וכן ירידה בנוחות התרמית של בני האדם. בעוד שרוב 
המאמצים למתן את השפעת אי החום העירוני נעשים בסוף תהליך 
התכנון, כהנחיות תכנוניות, או במהלך הביצוע על–ידי שימוש בחומרי 
גמר מתאימים, בידיעה זו נתייחס לפתרונות שאינם מוכרים לקובעי 

המדיניות בישראל — פתרונות במסגרת שלב התכנון המוקדם.
חימום וקירור של מבני מגורים בעולם אחראים ל–27% מצריכת 
האנרגיה ול–17% מפליטות הפחמן הדו–חמצני ]5[. הגורם העיקרי 
המשפיע על כמות החימום והקירור במבני מגורים הוא טמפרטורת 
האוויר בחוץ, המושפעת בתורה מתנאי אקלים אזוריים ומקומיים ]1[. 
בעוד שעל התנאים האזוריים אין לאדם השפעה מיידית, האקלים 
המקומי )המיקרו–אקלים( מושפע מפעילות אדם, והטמפרטורות 

עולות יחד עם התפתחות הערים ותופעת אי החום העירוני.
מוערך כי אי החום העירוני מעלה את הטמפרטורה הממוצעת 
של ערי ארה"ב ב–1—3 מעלות צלזיוס ביחס לסביבה הכפרית 
הסמוכה להן ]7[. עליית הטמפרטורות הנגרמת בשל שינוי האקלים 
צפויה לגרור עלייה נוספת בצריכת האנרגיה העירונית — כל משק 
בית בארה"ב יפלוט כמות שנתית נוספת של 300—600 ק"ג פחמן דו–

חמצני ]7[ )כ–6% גידול בממוצע(, ולכן צפוי שההתחממות העולמית 
תגביר עוד יותר את תופעת אי החום העירוני.

בישראל אין כיום התייחסות סדורה לתופעת אי החום העירוני. 
המוסדות השונים )כגון המשרד להגנת הסביבה, המועצה לבנייה 
ירוקה ומיזם שכונה 360 של משרד הבינוי והשיכון( מכירים בתופעה, 
אך מתייחסים אליה בשטחיות. רוב הפעולות הננקטות עוסקות 
בהעלאה של מקדם האלבדו )כלומר החזרת קרינת השמש( ושל 
כמות כיסוי הצומח: צביעת גגות בצבעים בהירים ובחומרים 
מיוחדים, בניית גגות 'ירוקים', סלילת מדרכות מחומרים שלא 
בולעים חום ונטיעת עצים ליצירת צל. הפתרונות הללו מקובלים 
בעולם, וגם הסוכנות להגנת הסביבה האמריקאית )EPA( ממליצה 

על אותן דרכי הפעולה, אך הם אינם מספקים.
הפתרונות לעיל הנהוגים כיום מטפלים בסימפטום, אך הם 
אינם מתייחסים לצמצום התופעה במקור, בשלב התכנון המוקדם. 
מחקרים שנעשו בשנים האחרונות, גילו ממצאים מעניינים התורמים 
להבנה של תופעת אי החום העירוני ומספקים המלצות לצמצומה 
במקור. למשל, מחקר שנערך השנה בסין ]4[, מדינה שסובלת מאיי 
חום עירוניים ומזיהומי אוויר קיצוניים, גילה שמבנה עירוני מורכב 
)הכולל למשל, דרכים ללא מוצא, ריבוי רמזורים ועיקולים( גורם 
לנסיעות יום–יומיות איטיות וארוכות יותר, מה שמוביל לפליטה 

מוגברת של חום, פחמן דו–חמצני ומזהמים אחרים.

צמצום תופעת אי החום העירוני לא רק תעשה את החיים בעיר לנעימים יותר, בייחוד בעת גל חום, אלא אף תצמצם את פליטות גזי החממה מתחום העיר | 
CC BY-NC-ND 2.0 ,צילום: דסטין פיליפס, פליקר
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 ]2[ בטאיוואן   )Tainan( טאיינן  בעיר  שנערך  אחר  מחקר 
והתבסס על מיפוי של שימושי קרקע ונתוני אקלים, מצא שתכנון 
של מסדרונות רוח דרך איי חום עירוניים עשוי להפחית את 
הטמפרטורות באזורים הסמוכים למסדרונות. היות שגופי מים 
וצמחייה מסייעים בהורדת טמפרטורת האוויר, החוקרים ממליצים 
לשלב את הנחלים העירוניים, הפארקים והשטחים הציבוריים 

הפתוחים )שצ"פים( העירוניים כחלק ממסדרון הרוח העתידי.
מחקרים שהשתמשו במודלים מורכבים, שקללו מגוון נתונים 
המשפיעים על אי החום העירוני, והגיעו לשלוש מסקנות עיקריות ]3, 6[:

"נתיב אוורור עירוני" המתבסס על מערכת שטחים ירוקים א. 
ותצורת בניינים מתאימה מפחית בצורה מכרעת את תופעת 

אי החום העירוני.
בניינים גבוהים יוצרים חסימה )wall effect( המפחיתה את ב. 

יעילות האוורור, ולכן יש הכרח לווסת את הגובה של הבינוי.
שורות של בנייני רכבת ארוכים ו"בלוקים" גדולים של בניינים ג. 

מפחיתים את יעילות האוורור ויש להימנע מבנייתם.

לסיכום, יש לגבש מדיניות תכנון רחבה להפחתת תופעת אי החום 
העירוני ומכאן להפחתת פליטות פחמן דו–חמצני, ולנסח הנחיות 
מחייבות לתכנון אקלימי )מוקדם( שישתלב במערך התכנוני 
הכולל. נוסף על כך, חשוב ליצור שיתוף פעולה בין מוסדות התכנון, 
האקדמיה והמגזר הפרטי, ולשלב ידע גאוגרפי, תכנוני ואקלימי 
לצורך גיבוש דרכי פעולה כוללות שישלבו פתרונות חדשים מבוססי 

מדע במערכת התכנון.
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החיים על פני כדור הארץ מתבססים, בדרך זו או אחרת, על קיבוע 
פחמן — היכולת של צמחים, אצות וחיידקים שונים להמיר פחמן 
דו–חמצני למולקולה אורגנית, סוכר, המשמשת אבן יסוד הכרחית 
לתהליכי החיים. אותם יצורים המספקים מקור פחמן זמין לכל 
שרשרת המזון, נמצאים בתחתית המארג, ומכונים יצרנים. לעומתם, 

במעלה מארג המזון מצויים הצרכנים — יצורים המשתמשים בסוכרים 
שייצרו היצרנים ומשחררים בחזרה לסביבה פחמן דו–חמצני. קבוצת 
הצרכנים כוללת חיידקים רבים, פטריות ובעלי חיים, בהם גם בני 
האדם. כך נוצרת מחזוריות: הסוכר הופך זמין לממלכת החיים בזכות 
היצרנים, מנוצל על–ידי הצרכנים, וחוזר לאטמוספרה כפחמן דו–
חמצני. תהליך קיבוע הפחמן הוא כנראה אחד מתהליכי החיים 

העתיקים ביותר, והאחראי לממלכת החיים שאנו מכירים כיום.
כאשר בני האדם משתמשים במחצבי פחמן שנוצרו בזכות 
היצרנים בצורת דלקים, ומשחררים כמות גדולה של פחמן דו–חמצני 
בחזרה לאטמוספרה, הם מובילים לעליית ריכוז הפחמן הדו–חמצני 
באטמוספרה, שהיא גורם מרכזי לשינוי האקלים. יצרנים שונים 
עשויים לתרום לפתרון בעיית העלייה בריכוז הפחמן הדו–חמצני 
באמצעות תהליך ביוכימי של קיבוע פחמן. בתהליך זה היצורים 
הללו תופסים את הפחמן ישירות מהאוויר ובונים בעזרתו את אבני 
הבניין של התאים. נשאלת השאלה, האם ניתן "לתכנת מחדש" 
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