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לגמי ברזילי, מנהל המטה וראש מינהל איכות הסביבה והוטרינריה במרכז השלטון המקומי, על התמיכה וההוצאה אל 

הפועל של התכנית. לגיל ליבנה, ראש מועצת שוהם ויו”ר הועדה לאיכות הסביבה של מרכז השלטון המקומי הוגה רעיון 

לסיגלית רחמן, ממונה קיימות עירונית המשרד להגנת הסביבה, על  תכנית ‘תג הסביבה’, על הגיבוי לכל אורך הדרך. 

שיתוף הפעולה והתמיכה המקצועית. 

לרועי כהן, מנהל פרויקטים, החברה למשק וכלכלה; משה אבנון, יועץ מים וביוב, מרכז השלטון המקומי;

לרות פורת-גרנט וטלי  אילן ניסים, ראש אגף פסולת מוצקה, המשרד להגנת הסביבה;  יועץ כלכלי למש”מ;  זיו לזר, 

גרוסמן, מחלקת עסקים, חברת חשמל לישראל על הערותיהם המועילות.
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ראשי רשויות נכבדים,
ברצוני לברך אתכם עם חתימתכם על אמנת השלטון המקומי להתייעלות בצריכת משאבים, אמנת ‘תג הסביבה’.

היא  בישראל  ביותר בעולם. צפיפות האוכלוסייה  הוא הגבוה  גידול האוכלוסייה  היא המדינה שבה קצב  ישראל  מדינת 
מהגבוהות בעולם וצפויה לעלות עוד יותר. גורמים אלו מחייבים אותנו לעודד מהפיכה סביבתית, מהפיכה שבה השלטון 
המרכזי והמקומי נערכים כאחד, לאתגר וההזדמנויות אשר הוא טומן בחובו.  התמודדות זו תעצב את עתידה של מדינת 

ישראל. 
הצורך בהובלת תהליכי התייעלות ושינוי האופן בו אנו צורכים משאבים, בדגש על משק הפסולת, האנרגיה והמים, באים 
לידי ביטוי באופן המובהק ביותר ברמה המקומית. אמנת ‘תג הסביבה’ משקפת עקרון זה גם היא. רשויות רבות הפגינו כבר 
עשייה והרתמות למאמץ וניתן לראות דוגמאות של חיסכון של כ- 20% בצריכת האנרגיה, ו-30% בצריכת המים, כמו גם 
מעבר של רשויות שלמות להפרדת פסולת במקור. תהליכי התייעלות אלו צפויים לחסוך לרשויות תקציב ניכר ואף לתרום 

לצמצום  כמות פליטות גזי החממה. 
שילוב  הפעולות הללו יחד עם מדיניות עירונית מתקדמת - כזו המעודדת בינוי עירוני המבטיח פיתוח צמוד דופן, ציפוף 
עירוני, פיתוח המרחב באופן מגוון ואיכותי, קידום מדיניות עירונית לבנייה ירוקה ויעילה ופיתוח תחבורה ציבורית - יבטיח 
לרשויות הערכות טובה יותר למגמות העתיד בהן השימוש במשאבים צפוי להתייקר, משאב הקרקע יהיה במחסור גדול 

עוד יותר ורגולציה מתקדמת תדרוש מחיר ריאלי על הנזק הסביבתי הנגרם. 
משרדי פועל במספר ערוצים על מנת להעניק לשלטון המקומי את מיטב הכלים ליישום ניהול סביבתי איכותי ושימוש 
מושכל במשאבים. אנו מובילים את ההתייעלות במשק הפסולת, על מנת לקדם מהפיכת פסולת אמיתית ובניית תשתית 
ארוכת טווח להפיכת הפסולת ממטרד למשאב בישראל. אנו תומכים גם ביישום תכניות להפחתת זיהום אוויר ותכניות 
חינוכיות לגיוס הציבור לפעילות סביבתית ותמיכה ביישום אמנות סביבתיות. מטרתנו תוכל להיות מושגת אך ורק בעזרת 

שיתוף פעולה אדוק ואמיץ וחתירה מתמדת לשיפור הביצועים הסביבתיים – בשלטון המקומי והמרכזי כאחד.
אני מברך את מרכז השלטון המקומי עם השקת התכנית ואתכם בהיותכם החלוצים באימוץ התכנית ויישומה ומאחל כי 

ראשי רשויות נוספים יצטרפו ויפעלו עימנו, להשגת יעדים חשובים אלו.

ח”כ גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה

ידידי ראשי הרשויות המקומיות,
ורחב היקף של התייעלות בצריכת  יצא בפרוייקט חשוב  מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה, 

משאבים ברשויות המקומיות.
זו לראשונה, נותן המרכז בידי הרשות המקומית, “ארגז כלים” המאפשר לה להתייעל ולחסוך באנרגיה )בעיקר בצריכת 
לנהל את משק הפסולת העירונית,  כיצד  ומפורטת  חשמל( בכל המערך העירוני שלה, מדריך אותה בצורה מקצועית 
לקראת עידן ההפרדה והמיחזור, ובשלב השני גם כיצד לנהל את צריכת המים העירונית, בימים של עליה אדירה במחירם.
הרשויות המקומיות בישראל משלמות כיום כמיליארד ₪ בשנה לחברת החשמל עבור צריכת החשמל של המנגנון העירוני, 
כל אחוז שייחסך כתוצאה מהתייעלות שיבצעו, משמעותו מיליוני ש”ח חסכון בשנה, וכמובן, תרומה רצינית להורדת פליטות 

גזי החממה.
בימים אלו זכה מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם מרכז השל והפורום הישראלי לאנרגיה, במענק של האיחוד האירופי 
בסך מאות אלפי יורו לשם הקמת מרכז להתייעלות אנרגטית בשלטון המקומי, שתכנית ‘תג הסביבה’ הינה הצעד ראשון שלו. 

ברצוני לברך את האנשים שהביאו את תכנית “תג הסביבה” לכלל ביצוע:
גיל ליבנה, ראש מועצת שוהם ויו”ר הועדה לאיכות הסביבה, מילכה כרמל, היועצת הסביבתית של מש”מ, 

גמי ברזילי, מנהל המטה וראש מינהל איכות הסביבה והוטרינריה.
ברצוני להודות למשרד להגנת הסביבה ולעומד בראשו השר גלעד ארדן, על התמיכה המקצועית והכספית בפרוייקט 

ולגב’ סיגלית רחמן, ממונה קיימות עירונית במשרד להגה”ס.
כמו כן תודה לאנשי משרד התשתיות הלאומיות על התמיכה המקצועית.

בכבוד רב,

שלמה בוחבוט
ראש עיריית מעלות תרשיחא
ויו”ר מרכז השלטון המקומי
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פתיחה: התייעלות והפחתה בפליטת גזי חממה מפסולת

כיום ברור מעל לכל ספק שהאקלים בעולמינו משתנה. שינוי זה מאופיין בראש ובראשונה בהתחממות כדור הארץ, אולם 

הוא כולל גם שינויים נוספים כגון שינוי זרמים באוקיינוסים, עליית מפלס הים ושינויים במשטר המשקעים הסיבה לשינויים 

אלו ידועה ומקובלת על רובם המכריע של המדענים: עליית ריכוז גזי החממה באטמוספרה. 

כחלק מהמאמץ הבינלאומי, ישראל שותפה להפחתת פליטות גזי החממה הגורמים להתחממות העולמית.  פליטות גזי 

החממה בישראל מוערכות בכ-70 מיליון טון CO2eq. חלק משמעותי מפליטות אלו הן בתחומי הרשות המקומית אולם על 

רובן אין לרשות עצמה יכולת השפעה ישירה. 

פסולת אינה המקור הגדול ביותר לפליטות גזי חממה, אולם יש לה בהחלט משקל משמעותי בסך הפליטות. מעבר לכך, 

פסולת היא אחד התחומים הבולטים שבהם לרשות ישנה יכולת השפעה ישירה על פליטות גזי החממה והיא יכולה לצמצם 

אותן באופן משמעותי.  

והחרפת העומס על  נזקים סביבתיים  יצירת  כ–85% מהפסולת העירונית בישראל עדיין מוטמנים באתרי ההטמנה תוך 

הסביבה. כיום כבר ברור לכל שהטמנה אינה פתרון רצוי מבחינה סביבתית ואנו נמצאים בראשיתו של מעבר ממשק מוטה 

הטמנה למשק שמבוסס על  מיחזור והשבה. 

זוהי העת עבור הרשויות לאחד תהליכים של התייעלות וחסכון כלכלי יחד עם תרומה סביבתית חשובה: ניהול פסולת בר 

קיימא וצמצום ניכר בפליטת גזי החממה.  מעבר מהטמנה למחזור הוא מהלך אסטרטגי רב חשיבות המהווה אתגר גדול 

לרשויות המקומיות שרבות מהן עדיין מגששות דרכן באפלה. מיזם תו הסביבה יכול לשמש אכסניה חשובה לקידום הנושא 

ולמימוש הפוטנציאל הגלום בטיפול המתקדם בפסולת. בעבודה זו אנו מתכבדים להגיש לכם מדריך להפחתת פליטות 

גזי חממה מפסולת וניהול פסולת בר קיימא. מדריך זה הנו פרק מתכנית "תו הסביבה" של מרכז השלטון המקומי. תכנית 

המדריכה רשויות מקומיות ליישם פעולות להתייעלות בצריכת משאבים - מים, חשמל ופסולת. אנו בעיצומו של משבר 

סביבתי-אקלימי, מהצד האחד זמינות משאבי המים והאנרגיה הולכת ויורדת, ומהצד השני אנו צורכים מעל ליכולת כדור 

הארץ להתחדש ועל כן יצירת הפסולת לנפש הולכת ועולה. מטרת ההתייעלות במשק הפסולת היא בראש ובראשונה 

כלכלית אך גם מביאה תועלות גם לסביבה על ידי שימוש חוזר במשאבים וחינוך לצריכה נבונה ובת קיימא.

מדריך מקצועי

וסביבתית כאשר הצעד  קיימא תוך מתן דגש להתייעלות כלכלית  המדריך המקצועי עוסק בפירוט בניהול פסולת בר 

והדרג  ההחלטות  מקבלי  דרג  המקומית:  ברשות  קהלים  לשני  מיועד  המדריך  במקור.   הפסולת  הפרדת  הוא  המרכזי 

המבצע. 

המדריך יספק כלים עבור מקבלי ההחלטות ברשות בבואם לאשר תכניות אב ותכניות מפורטות. 

לאיסוף  הנחיות  המיחזור;  להרחבת  תכנית  של  השונים  השלבים  בו  ויוסברו  כלים  ארגז  מהווה  המדריך  הביצוע  לאנשי 

הנתונים והבנתם; המלצות ברורות על כוונים ודרכים להרחבת המיחזור; שיפור מערך האיסוף הפנים עירוני במשק הבית, 

בפח האשפה ובמסלול האיסוף; יעול הממשק עם תחנת המעבר; מתקני הטיפול; הסברים ודרכי פעולה בתחום ההסברה 

והחינוך; התייחסות ממוקדת לשלב א' של התכנית המצריך התארגנות שונה ויכולת תגובה מהירה; ועוד.
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רשות מקומית שתשכיל להיערך בהקדם לשינוי במשק הפסולת, תזכה ליהנות מפירותיה ותוכל לממש הזדמנות לפעולה 

בעידן ההתחממות הגלובלית והאחריות הסביבתית.

לידי  בא  הדבר  בפסולת.  הטיפול  במדיניות  מרכזי  כציר  במקור  את ההפרדה  הסביבה שמה  להגנת  מדיניות המשרד 

ביטוי בסדרת קולות קוראים שמטרתם עידוד ותמיכה בהקמת מערכות הפרדה במקור. התמיכות ניתנות הן לרשויות והן 

ליזמים המעוניינים להקים מתקני טיפול ולשדרג תחנות מעבר. תמיכה זו של המשרד מהווה נדבך משמעותי ביותר בתכנון 

ובהקמה של מערכות להפרדה במקור.
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פרק 1:  רקע
השפעת שינויי האקלים היא מרחיקת לכת. כדה"א עובר שינויים משמעותיים וביניהם עליה בתדירות שטפונות, בצורות 

וגלי חום, סיכון ממשי לשרידותם של מינים מסוימים וסיכונים סביבתיים ובריאותיים לאנושות. שינויים אלו אינם בגדר תחזית 

עתידית, אנו עדים להם כבר היום. ארגון הבריאות העולמי מעריך שכ-150,000 בני אדם קיפחו את חייהם בשנת 2000 

כתוצאה מהשפעות ההתחממות העולמית. 

גזי חממה ושינוי האקלים

גזי החממה הם קבוצה של גזים הבולעים את קרינת התת-אדום של השמש המוחזרת מפני כדה"א וגורמים להתחממות 

 .)N2O( וחנקן תת-חמצני )CH4( מתאן ,)CO2( )האטמוספרה. שלושת גזי החממה המרכזיים הם פחמן דו-חמצני )פד"ח

גם  השאר  בין  האדם,  פעילות  עקב  בהתמדה  עולה  באטמוספרה  אלו  גזים  של  ריכוזם   האחרונות,  השנים  במאתיים 

כתוצאה מטיפול בפסולת הביתית.  מסוף המאה ה-18, עלה ריכוז הפחמן הדו-חמצני )פד"ח( מריכוז של 280 חלקיקים 

למליון )חל"מ( לריכוז של 387 חל"מ. עלייה זו גרמה להתחממות של 0.8 מעלות בטמפרטורה הממוצעת בכדור הארץ 

ולשורה של תופעות מדאיגות כגון מדבור וארועי קיצון אקלימיים. 

למרות שפד"ח הוא הגז המרכזי שתורם להתחממות העולמית, פוטנציאל ההשפעה של מתאן על ההתחממות העולמית 

גדול פי 21 והוא הגז המשפיע ביותר כשמדובר בפסולת. מתאן נוצר בתהליכי תסיסה אל-אווירנית של פסולת אורגנית 

פריקה ביולוגית. תנאים אל – אווירניים נוצרים במטמנות שבהן הפסולת מכוסה בעפר, ובמידה מועטה הרבה יותר בגומחות 

שנוצרות בערימות קומפוסט ובמתקני עיכול אנארובי )בהם רוב רובו של הגז נתפס ומנוצל להפקת אנרגיה(. 

טבלה 1: פוטנציאל השפעה גזי חממה עיקריים

גז החממה השלישי בחשיבותו הוא חנקן תת חמצני . חנקן הוא מאבני היסוד של כל יצור חי והוא מצוי במקטע האורגני 

או  )ש"ע פד"ח  שווה ערך פד"ח  ביחידות  גזי החממה מחושבות  וגם בחומרים אנאורגניים מסוימים. פליטות  שבפסולת 

CO2eq(. ערכו של כל גז חממה ביחידות ש"ע פד"ח מחושב על פי פוטנציאל ההשפעה שלו על ההתחממות העולמית 

)GWP( בהשוואה לפד"ח. ההשפעות של גזי החממה מופיעות בטבלה.

1.2  מיחזור כשער לקיימות

תפיסת הקיימות מכוונת לעולם שבו מאזן החומרים ומרקם החיים בביוספרה נשמרים ביציבות לאורך שנים רבות. 

בטבע כל החומרים נעים במעגלים מחזוריים בין האוויר, המים, הקרקע והמרקם הביולוגי. כך למשל, פחמן נקלט 

ומקובע ע"י צמחים בתהליך הפוטוסינתזה, עובר הלאה בשרשרת המזון ומגיע גם למים ולקרקע. הפחמן חוזר לאוויר 

כתוצאה מנשימה ותהליכים אחרים תוך סגירת מעגל  ושמירה על איזון קבוע בריכוזיו בקרקע, באוויר ובמים. 



10

ניהול משאבים בר קיימא שואף להיות חלק מהתהליכים הטבעיים ולהגיע לאיזון ע"י שמירה על מחזוריות קבועה. 

הפסולת אינה אלא חוליה בתוך מעגל החומרים הטבעי. על מנת לשמור על המעגל צריך למחזרה  ולכן המיחזור 

הוא שער לקיימות. 

1TNS תיבה 1: תנאים למערכת בת קיימא עפ"י תפיסת

1.3  ההשפעות הסביבתיות הנגרמות מפסולת

הבעיה המרכזית בהטמעת ההשפעות הסביבתיות מפסולת בתודעה הציבורית היא שהשפעות אלו רחוקות מהעין 

וקשה לכמתן. אולם לפסולת השפעות רבות על הסביבה, הן ברמה המקומית והן ברמה העולמית. 

ההשפעות הסביבתיות תלויות כמובן בדרכי הטיפול. נתייחס להשפעות הסביבתיות במצב הקיים בו רוב הפסולת 

מועברת להטמנה.

1.3.1  דלדול משאב הקרקע

הטמנת פסולת בקרקע מהווה בראש ובראשונה בזבוז של משאב הקרקע. ההטמנה דורשת שטחים נרחבים 

ונוסף עליהם יש לאתרי ההטמנה השפעות על הסביבה הקרובה המגבילה שימושי קרקע אחרים. 

1.3.2  דלדול משאבי טבע

ריכוזים גבוהים של  ויוצר  והטמנתם או שריפתם מפר את האיזון הטבעי  שימוש במשאבים ממקור אורגני 

חומרים מסוימים במקום מצומצם, בעוד שבמקומות אחרים נוצר חסר בחומרים אלו. התהליכים הטבעיים 

אינם יכולים לאזן את חוסר האיזון בטווח הקצר וכך ונוצרת פגיעה בתשתיות הטבעיות שעליהן נסמכות כל 

היא למחזר את הפסולת כך שחומרים  מערכות החיים בעולמנו. הדרך הנכונה לשמר את האיזון הטבעי 

אורגנים יוכלו לחזור למחזור החומרים הטבעי וחומרים אנאורגנים יחזרו לשימוש האדם. 

Biosolids and Sustainability, An evaluation Using The Natural Step Framework ,2002  1
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1.3.3  זיהום קרקע

דבקים  צבעים,  תרופות,  כבדות,  מתכות  מכילה  ביתית  פסולת 

וחומרים סינתטיים אחרים שהימצאותם בקרקע בריכוז גבוה יכולה 

לפגוע במרקם הביולוגי של הקרקע, לשנות את המבנה הפיסי שלה 

להיות  עשויות  ההשלכות  לאדם.  סיכון  להוות  ואף  תכונותיה  ואת 

ולמנוע לגמרי שימוש בקרקע ע"י האדם או לפגוע  חמורות ביותר 

בחיוניות הקרקע למערכת  האקולוגית. 

1.3.4  זיהום מים

התשטיפים הנוצרים במטמנות עלולים לחלחל לתת הקרקע ולזהם 

בנוסף,  מסוכנים.  ובחומרים  אורגניים  במרכיבים  התהום  מי  את 

משקעים שבאו במגע עם גוף הפסולת עלולים לזרום אל גופי מים 

עיליים או נתיבי זרימה ולזהמם. 

1.3.5  זיהום אוויר ופליטות גזי חממה

מגוון מזהמי האויר הנפלטים במטמנות הוא גדול. פרט לפליטת גזי חממה )פד"ח ומתאן( נמצאו פליטות 

מזהמי אויר מפסולת, לרבות חומרים מסוכנים, בכמה מטמנות בהן נערכו מדידות. 

הנוצר  ביוגז  אפיון  פסולת,  ממטמנות  אויר  זיהום  הסביבה,  להגנת  המשרד  ברנשטיין,  יבגניה  מקור: 

במטמנות”

טבלה 2: מזהמים נבחרים בגז מטמנות
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1.3.6  מטרדי בע"ח ושינוי המגוון הביולוגי

במקום בו ישנה נגישות גבוהה לפסולת נמצא יותר חתולים, כלבים ובע"ח אחרים. בסביבות יותר "טבעיות" 

ישירות  פוגעת  היא  לעיתים  בטבע.  הקיים  האיזון  את  ומשנה  הבר  חיות  על  המשפיע  גורם  מהווה  פסולת 

בבע"ח שעשויים לבלוע רכיבי פסולת כגון שקיות ניילון, זכוכית ומתכות. קיימת גם תופעה של חדירת חיות 

בר לאזורים מיושבים וההסתמכות שלהם על האדם כמקור מזון. השפעה סביבתית קשה לכימות ,אך היא 

ללא ספק בעלת משקל. 

1.3.7  מטרדי ריח

בכל מתקני הטיפול בפסולת לסוגיהם יש מטרדי ריח. במטמנות, בהן פסולת מצטברת בכמויות גדולות מדי 

יום, השפעת הריח ניכרת יותר ויש לה השלכות על שימושי קרקע ותפקודים שכנים. גם באתרי קומפוסט 

השפעת הריח עלולה להיות ניכרת ולכן המגמה הנוכחית הנה להרחיקם מישובים ולצמצם את פליטת הריחות 

בעזרת אמצעי סינון וקירוי. 

1.3.8  פגיעה נופית

הרי הפסולת מהווים מפגע נופי קשה. רבים מהאתרים אינם משוקמים והם מונחים במרחב הפתוח כגבנון 

מכוער הקורע את הנוף. גם באתרים המיועדים לשיקום, הר הפסולת גורם לשינוי משמעותי בנוף. 
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פרק 2:  ניהול תהליך המיחזור וההשבה
תהליך משמעותי להרחבת המיחזור ברשות המקומית מצריך שינוי הרגלים מצד התושבים ושינוים תפעוליים רבי חשיבות. 

הבכירים  התפקידים  בעלי  בין  פעולה  ושיתוף  פעילה  מעורבות  נדרשת  לפיכך,  משמעותי.  כלכלי  היבט  יש  אלה  לכל 

ובראשם ראש הרשות המקומית. פרק זה עוסק בניהול התהליך ברמה הפנים עירונית, יצירת שיתופי פעולה ובניית מסגרות 

שיובילו את התהליך. 

 2.1  ראש הרשות

היוזמה לתהליך הרחבת המיחזור וייעול מערך הפסולת יכולה לבוא ממספר גורמים, אולם נקודת היציאה לדרך 

כרוך  הליך השינוי במשק הפסולת העירוני  ולהוביל את התהליך.  תלויה בראש הרשות שצריך לתת את ברכתו 

לפחות בשלביו הראשונים בהשקעה של משאבים כספיים ואנושיים. על כן, אין להתחיל את התהליך ללא אמירה 

ברורה ונחרצת של ראש הרשות המביעה את תמיכתו האישית ואמונו בצוות העבודה כמו גם נכונותו בשינוי סדרי 

העדיפויות של העיר ובהשקעה לא מבוטלת של כסף משאבים..

 2.2  צוות היגוי

צוות ההיגוי לשינוי במערך הפסולת העירונית נועד לרכז את העבודה בתחומים השונים של הרחבת המיחזור ולקבל 

החלטות לאורך התהליך. חשוב מאד לבנות את צוות ההיגוי מוקדם ככל האפשר בתהליך על מנת לשתף את חברי 

הצוות בהחלטות מראשיתן וכדי לקבל כבר בהתחלה את הערותיהם והתייחסותם בהתאם לתפקידם. הקמת ועדת 

היגוי היא תנאי סף לקבלת סיוע מטעם קרן הניקיון )הפניה לאינטרנט – דף תמיכות היטל הטמנה(

2.2.1  ראש צוות ההיגוי

תהליך הרחבת המיחזור כרוך ברתימת גורמים שונים בתוך הרשות למהלך. הוא גם מצריך שיתוף פעולה עם 

התושבים והתנהלות מול גורמים חיצוניים וכן דורש יכולת קבלת החלטות ויכולת לנהל תהליך מסודר ומובנה. 

על כן, יש למנות אדם בעל סמכות עם מנהיגות ויכולות ניהול של צוות העבודה

מוביל התהליך חייב לקבל גיבוי מלא מהדרג הבכיר ביותר ברשות, כלומר ראש הרשות והמנכ"ל. עליהם 

להיות מעורבים בתהליך מראשיתו, להפנות את המשאבים הדרושים ולהכריע בצמתי ההחלטה החשובים. 

הניסיון מלמד שתמיכת ראש הרשות היא הכרחית למהלך.

2.2.2  הרכב צוות ההיגוי

בעלי תפקידים שונים ברשות ימצאו עצמם מעורבים בשלבים שונים של התהליך, אולם ישנם מספר גורמים 

ולהבטיח  גורמים  לזהות את אותם  יש  או בנקודות מפתח.  שידרשו למעורבות פעילה לאורך כל התהליך 

את מעורבותם מהשלבים הראשונים. הרכב צוות ההיגוי יורכב מאנשים אלו ובראשו יעמוד מוביל התהליך. 

להקים  ובנוסף  ובביצוע  בתכנון  העוסקים  המקצוע  המורכב מאנשי  היגוי  צוות  לכנס  רצוי  גדולות  ברשויות 

ועדת היגוי בכירה הכוללת את ראש הרשות או/ו מנכ"ל הרשות שתידרש לקבל החלטות בצמתי ההכרעה 

החשובים ביותר. 
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תיבה 2: הרכב צוות ההיגוי

2.2.3  חלוקת תפקידים ועבודה משותפת

צוות ההיגוי מורכב מבעלי תפקידים שצריכים לגבש תוכנית משותפת ובהמשך להיות אמונים על ביצועה. 

גיבוש התוכנית מחייב עבודת תכנון פרטנית ודקדקנית בנושאים שונים. לצורך כך יש לחלק תחומי אחריות 

פי  צוות ההיגוי או על  בין חברי  יכולים להתחלק  ולאחר מכן גם לביצוע התוכנית. תחומי האחריות  לתכנון 

יהיו הכלים  ולכל בעל תפקיד  צוות ההיגוי. חשוב שחלוקת התפקידים תהיה ברורה  קבוצות עבודה בתוך 

והסמכות לפעול בתחומו. 

תיבה 3: חלוקת תפקידים בצוות ההיגוי

כל בעלי התפקידים צריכים לפעול בתיאום זה עם זה ותוך שיתוף פעולה. כך למשל ההסברה תלויה בתכנון 

המערך הפנים עירוני ובמתקן הטיפול ואילו אלו תלויים בקבלת הסיוע מקרן הניקיון.
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כדי לקיים תיאום מתמשך בין חברי צוות ההיגוי יש לערוך ישיבות דו שבועיות שבהן כל אחד מהמשתתפים 

יציג את התקדמותו, תוכניותיו ואת הממשקים שיש לו עם חברי הצוות האחרים. 

2.2.4  קבלת החלטות בצוות ההיגוי

מפגשי צוות ההיגוי נועדו גם  על מנת להכריע בצמתי הכרעה בשאלות כגון באיזו שכונה כדאי להתחיל את 

המיזם? מהם כלי האצירה שיידרשו? וכיצד לפנות לתושבים?

במקרים רבים ישנה נטייה לדחות החלטות, לקבלן ללא הבנת תמונת המצב במלואה, לקבל "חצי החלטות" 

)אם יהיה כך נעשה כך( או לא להחליט בכלל. לכן יש לבנות מערכת קבלת החלטות מובנית ולקבוע צמתי 

החלטה שבהם חייבים להכריע על מנת שניתן יהיה להתקדם. 

קבלת ההחלטות צריכה להתבצע לאחר דיון משותף בכל סוגה וסוגיה. ההחלטה יכולה להתקבל בהצבעה 

או ע"י מוביל התהליך, תוך שהוא לוקח בחשבון את עמדות אנשי הצוות ודרישות ההנהלה.

חשוב להקפיד על כך שיתקיימו מספר תנאים:

ההחלטות תתקבלנה באופן מושכל לאחר שנשקלו כל השיקולים.   

קיים הידע הדרוש לצורך קבלת ההחלטות.  

דעותיהם של אנשי הצוות נשמעו ונשקלו.   

במקרה של חילוקי דעות מהותיים, כדאי לנסות ולהגיע להסכמות בטרם קבלת החלטה.  

2.2.5  תנאי אי ודאות

מצומצם בהיקף  בישומה  להתחיל  מומלץ  במקור,  פסולת  להפרדת  התכנית  של  חדשנותה   בשל 

)שלב א'( בו ניתן יהיה לעקוב מקרוב אחר הישום, לפוגג אי ודאויות ולהציע שיפורים לעת הישום המלא. הנה 

לדוגמא שאלת מפתח, אשר את התשובה לה ניתן ללמוד רק מפי הנסיון: מהו נפח האצירה הדרוש לפסולת 

האורגנית? במקרה זה מומלץ לקבל החלטה בעלת תוקף זמני על בסיס ההערכות הקיימות, ולאחר מספר 

חודשים של ישום שלב א' ניתן לערוך שיפורים והתאמות. 

והזרם היבש(  )למשל, תדירות האיסוף של הזרם הרטוב  גם היבטים תפעוליים שונים מהווים אתגר חדש 

לכיול  ולהתכונן  בטחון,  מרווח  עם  החלטות  לקבל  מומלץ  כאן  גם  לגביהם.  ודאות  די  אין  התכנון  שבשלב 

והתאמה עם צבירת הנסיון המעשי.

 

2.3  תכנית אב -  סקר מצב קיים

סקר מצב קיים הוא המפתח לקבלת תמונת מצב של הפסולת ברשות. על פיו יבחנו חלופות, יקבעו יעדים ויתקבלו 

החלטות ועל בסיסו יתבצע התכנון המפורט בהמשך.

הסקר מהווה שלב הכרחי במסלול התכנון וקבלת ההחלטות והוא חלק מדרישות המשרד להגנת הסביבה 

במסגרת התמיכות הניתנות מהקרן לשמירת הנקיון. 

ברשויות רבות עומדים מול משימה מסובכת זו: אילו נתונים דרושים? כיצד להשיגם? ומה עושים כאשר לא ניתן 

להשיג נתונים מסוימים. 
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אלו הן רק חלק מהשאלות שצצות ואנו ננסה לתת להן מענה. 

חלק זה מיועד לשני סוגי רשויות:

רשויות שבחרו גורם חיצוני שיערוך עבורן את הסקר והן מעוניינות לדעת אילו דרישות עליהן לדרוש ממנו,   

למה לצפות וכיצד לקרוא ולהבין את הסקר. 

רשויות שעורכות את הסקר בעצמן ומעוניינות במידע וכלים מקצועיים שיעזרו להן.  

פירוט על עריכת סקר מצב קיים תמצאו בקובץ הנספחים.

  סיוע מכספי היטל ההטמנה

ובהקמה של מערך מיחזור  המשרד להג"ס מסייע לרשויות המקומיות, באמצעות הקרן לשמירת הנקיון, בתכנון 

עירוני. הסיוע ניתן להכנת תכניות אב ולתכנון מפורט, לתכניות חינוך והסברה, להצטיידות בכלי אצירה, להעסקת 

רכזים וכן סיוע ממוקד לרשויות המקדימות לפי מספר משקי הבית הנכללים בתכנית ההפרדה במקור.

תמיכת המשרד היא מרכיב חיוני ביכולת הרשות לממש את תכנית ההפרדה במקור. על רשות הנכנסת לתהליך 

הכנת תכנית המיחזור להכיר מקרוב את מכלול התמיכות המוצעות ולמצותן ככל שניתן בכדי להקטין את ההוצאות 

מתקציב הרשות.

נוסף על כך, קרן הנקיון מעניקה סיוע נרחב לתכנון והקמה של מתקני טיפול ותחנות מעבר. גם באלה יכולה להיות 

לרשות המקומית עניין רב במיוחד במקרים בהם נדרש שיתוף פעולה אזורי בין רשויות שכנות.

המידע המפורט מופיע באתר האינטרנט של המשרד להג"ס.:

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=

Object&enDispWho=InterestGroups^l653&enZone=tmichot_2010
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פרק 3:  חלופות הטיפול בפסולת
3.1  הפרדת פסולת במקור - מפתח להרחבת המיחזור

בפרק 1 הסברנו מדוע המיחזור הוא השער לקימות. אולם כיצד להגיע לשיעורי מיחזור גבוהים?

המיחזור מבוסס על רמת ההפרדה של הרכיבים השונים הניתנים למיחזור. מפעלי המיחזור, ובכלל זה מתקנים 

לטיפול בפסולת אורגנית, יקלטו רק חומר ברמת "ניקיון" גבוהה שאינו מעורבב בחומרים אחרים. 

המצב כיום ברוב הרשויות הוא שרכיבי הפסולת השונים מתערבבים זה בזה בפח האשפה וקשה מאד להפרידם 

לצורך מיחזור. המרכיב הגדול ביותר בפסולת הביתית הוא הפסולת האורגנית הרקבובית )הזרם הרטוב שמהווה 

מעל 40%(. הפסולת האורגנית היא גם הבעייתית ביותר הן בגלל השפעותיה הסביבתיות והן בגלל שהיא פוגעת 

ביכולת המיחזור של הרכיבים היבשים.  לכן המפתח למיחזור נעוץ בהפרדת הפסולת במקור לשני זרמים: יבש 

נאמר  ובו  ביטוי מובהק בקול הקורא שפורסם לרשויות מיקוד  גם מדיניות המשרד להג"ס המקבלת  זוהי  ורטוב. 

בדברי המבוא: מדיניות המשרד הינה לפעול להפרדת הפסולת הביתית במקור לשני זרמים – זרם רטוב אשר מכיל 

אך ורק פסולת אורגנית רקבובית וזרם יבש )אחד או יותר( המכיל את כל יתר מרכיבי הפסולת"2. 

תיבה 4: הפרדת פסולת באופן מכני

הפרדת פסולת במקור )ע"י התושבים( סוגרת מעגל שבו הזרם הרטוב מטופל בתהליך ביולוגי )קומפוסטציה או 

עיכול אנאירובי( ומעובד לדשן אורגני שנמכר לחקלאים ואילו הזרם היבש מופרד למרכיביו השונים ואלו ממוחזרים 

ונמכרים כחומרי גלם ממוחזרים ליצרנים. מעגל החיים של החומר מתחיל בשלב הפקת/כריית חומרי הגלם, ממשיך 

בתהליך הייצור, האריזה, השיווק וההפצה, ומגיע עד צרכן הקצה. כיום, התהליך הוא קווי כאשר רוב החומר האורגני 

שמוצאו בצמחים הגדלים בקרקע, מוצא את דרכו לאתרי ההטמנה. 

2   המשרד להגנת הסביבה, קול קורא: סיוע לרשויות מקומיות המקדימות את המעבר להפרדה במקור לשני זרמים
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ההפרדה במקור מסייעת לסגור את המעגל ולהחזיר חלק נכבד מהחומר האורגני לקרקע על ידי הפיכתו למוצר 

מבוקש – דשן אורגני ואת החומרים היבשים להחזיר למעגל הייצור.

איור 1: מעגל הקימות בפסולת האורגנית

3.2  חלופות הטיפול בפסולת

על מנת לבחון את מרחב האפשרויות העומד בפני הרשות יש להעמיד מספר חלופות לטיפול בפסולת. החלופות 

נקבעות על פי התקציב, מתקני הקצה הזמינים באזור, מערך האצירה והפינוי הקיים, מאפייני האוכלוסייה והבנייה 

והשפעות אזוריות וארציות. 

החלופות המוצגות כאן הן שיטות הטיפול המוכרות והנפוצות ביותר בעולם ובהן רצוי להתמקד. אנו ממליצים 

לרשויות ללכת בדרך זו ולא להתייחס בשלב זה לשיטות טיפול שטרם הוכיחו עצמן או שעלותן גבוהה באופן 

ניכר. כדאי לבחון טכנולוגיות נוספות רק לכשיבשילו ויאפשרו מדה מספקת של בטחון בבחירה בהם.כמו כן, 

חלופת השריפה אף היא לא מוצגת כאן כחלופה, מפני שמתקן מסוג זה איננו קיים בישראל כיום ויארך הזמן 

עד שיקום. לפיכך יהיה זה משגה באם רשות מקומית תתכנן את מערך הגברת המיחזור על מתקן שריפה 

שאיננו בנמצא בטווח הזמן הקרוב או הבינוני. 
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  חלופה 1: המשך מצב קיים
חלופה זו הנה המצב הקיים כיום ברוב הרשויות. הפסולת נאספת בפח אחד ומועברת להטמנה, דרך תחנת מעבר 

שבה מתבצע שטעון. בחלק קטן מתחנות המעבר מתבצע מיון שבו הפסולת האורגנית מופרדת באופן גס וחלק 

מהרכיבים היבשים מופרדים ומועברים למיחזור. אחוזי המיחזור בתחנת המעבר מגיעים ל-5-15% מהפסולת. אחוזי 

למיחזור.  לא מתאים  חלקם  ולכן  אורגנית  בפסולת  מעורבבים  היבשים  מפני שהרכיבים  יחסית  נמוכים  המיחזור 

ההפרדה של פלסטיק וקרטון מתבצעת באופן ידני ואילו נייר, מתכת וזכוכית אינם מופרדים על פי רוב. רוב הפסולת 

מועברת להטמנה. רוב נפח ההטמנה נמצא בדרום הארץ ומרוכז באתרים: דודאים, גני הדס ואפעה או בצפון הארץ 

באתרים תאנים, חגל, אבליים ועברון. כלומר סילוק פסולת ממרכז הארץ כרוך בשינוע  למרחקים ארוכים. 

  חלופה 2: הפרדת פסולת במקור לשני זרמים: יבש ורטוב 
הזרם הרטוב הנקי נאסף ב"פח אורגני", מועבר לטיפול ביולוגי ומעובד לקומפוסט. המקטע היבש כולל את שאר 

הפסולת והוא יועבר למיון שניוני, חלקו ישלח להטמנה יבשה וחלקו למיחזור. חלופה זו תביא לשיעורי מיחזור גבוהים. 

רוב הפסולת האורגנית )כ-35% מכלל הפסולת( תמוחזר ובנוסף ניתן להרחיב את מיחזור היבשים ולהגיע לכ-30% 

נוספים. בסה"כ ניתן להגיע ל-65% מיחזור. מבחינה כלכלית תוכנית זו כרוכה על פי רוב בהגדלת עלויות האיסוף 

והפינוי הפנים עירוני אולם היא טומנת בחובה גם הזדמנות לחיסכון ניכר בעלויות החוץ עירוניות ובתשלום היטל 

ההטמנה. כיום קיימים שלושה אתרים המסוגלים לקלוט פסולת אורגנית למיחזור: קומפוסט דלילה, חץ אקולוגיה 

וקומפוסט אור. אתרים נוספים נמצאים בתכנון או בהיערכות. קיימות גם מספר תחנות מעבר ממיינות וכן קיימים 

מפעלים למיחזור פלסטיק, נייר וקרטון, מתכת וזכוכית. 

  חלופה 3: איסוף נפרד של רכיבים יבשים בני מיחזור
אפשרות נוספת היא הפרדת הפסולת לשני זרמים תוך התמקדות בזרם היבש: זרם יבש הכולל רכיבים בני מיחזור 

ומקטע שאריות הכולל את כל שאר הפסולת, לרבות הפסולת האורגנית הרקבובית. במקטע היבש יכללו פלסטיק, 

נייר, קרטון ומתכת. טקסטיל, זכוכית ופסולת אלקטרונית ייאספו במוקדי מיחזור. מקטע השאריות יכלול את שאר 

הפסולת. אפשרות זו נחותה הן מבחינה סביבתית והן מבחינה כלכלית, אך היא יכולה להתאים למקומות שבהם אין 

עדיין פתרון זמין למיחזור פסולת אורגנית. בחלופה זו ניתן להגיע ל- 20-25% מיחזור לכל היותר. 

  חלופה 4: הפרדת פסולת במקור לשלושה זרמים: יבש, רטוב ואריזות 
עם כניסתו של חוק האריזות יתווסף תמריץ נוסף למיחזור רכיבים יבשים שמקורם באריזות. הפסולת תופרד לזרם 

רטוב כמו בחלופה 2 ואילו המקטע היבש יופרד לשני פחים. פח אריזות שבו רוב האריזות )כ - 13% מכלל הפסולת 

משקלית( ופח שאריות שבו כל יתר הרכיבים היבשים )כ-47% מכלל הפסולת(. שני המקטעים היבשים ידרשו מיון 

שניוני נוסף וביחד הם יגיעו לכ - 35% מיחזור. בסה"כ בחלופה זו ניתן יהיה להגיע לכ - 70% מיחזור. 

  חלופה 5:  איסוף בפח אחד מעורב והעברה לדש"ב )דלק שמקורו בפסולת(
בחלופה זו עושים שימוש ברכיבי הפסולת שיש להם ערך קלורי גבוה לצורך החלפת דלק בתעשייה או בתחנות 

כוח לייצור חשמל ולכן היא מכונה דלק שמקורו בפסולת )דש"ב(. הרכיבים המשמשים לדש"ב הם פלסטיק, קרטון, 

יש לציין שהפרדת  ידני משאר הפסולת או להפרידם במקור.  ו/או  ועץ. רכיבים אלו יש להפריד באופן מכני  נייר 

חוזרים  הגלם  חומרי  זו  מכיוון שבדרך  מיחזורם העדיף מבחינה סביבתית  גם את  אלו במקור מאפשרת  רכיבים 

לשימוש. חלופת הדש"ב דורשת מפעל מתאים שיקלוט את רכיבי הפסולת. כיום מתוכנן מיזם של הפרדת פסולת 

לדש"ב  בתחנת המעבר חירייה, כ-1500 טון פסולת מעורבת יגיעו לתחנת המעבר ויופרדו לצורך דש"ב. הרכיבים 
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המתאימים )כ-30%( ישלחו למפעל המלט "נשר רמלה" ויחליפו דלק מאובני )פט קוק(. 

כח(  ותחנות  מלט  מפעלי  )בעיקר  הפסולת  את  לקלוט  מסוגל  שיהיה  מפעל  מצריך  דש"ב  שמיזם  לזכור  חשוב 

ובישראל המצאי מוגבל. 

טבלה  3: סיכום חלופות הטיפול בפסולת

הערכה סביבתית של החלופות תוצג בפרק 4

3.3  דרכים נוספות להרחבת המיחזור

ישנן מספר דרכים נוספות להרחבת המיחזור. דרכים אלו אינן מוצגות כחלופות בפני עצמן משום שהן מטפלות רק 

בחלק מהפסולת או משום שהיקפי המיחזור בהן מוגבלים יחסית. עם זאת, יש להן חשיבות והן יכולות להשלים את 

החלופות המרכזיות. דרכים אלו מתאימות גם לרשויות שמסיבות שונות אינן יכולות להיכנס לשינוי מערכתי בפסולת 

ובכל זאת מעוניינות להרחיב את שיעורי המיחזור. 

על דרכים נוספות להרחבת המיחזור ראו בקובץ הנספחים.

3.4  טכנולוגיות נוספות

קיימות מספר שיטות נוספות לטיפול בפסולת שבשלב זה אנו לא ממליצים לבחון אותן כחלופה בפני עצמן. מדובר 

בשיטות שנמצאות בפיתוח, או שיטות יקרות מאד ובכל אופן הן עדיין לא מיושמות בארץ. עם זאת לעיתים הן עולות 

כחלופות אפשריות לטיפול בפסולת ולכן חשוב להבהיר את תמונת המצב. 

על טכנולוגיות נוספות ראו בקובץ הנספחים.
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פרק 4:  השוואה בין החלופות 
לאחר תאור החלופות העומדות על הפרק, מוטלת על הרשות המשימה לבחור את החלופה המתאימה לה ולהציב יעדים 

בהתאם. תהליך זה של השוואה בין החלופות וקביעת היעדים מתבצע במתכונת של קשר גומלין, כך שהיעד המבוקש 

משפיע בהכרח על החלופה הנבחרת. מאידך, החלופה הנבחרת קובעת מסגרת אפשרית ליעד המבוקש. 

ההשוואה שנערוך כאן נוגעת לשלושה היבטים: סביבתי, תפעולי וכלכלי. בעזרתה תוכלו לקבל מדרג של החלופות בכל 

אחד מהיבטים אלה ולהחליט היכן לשים את המשקל המירבי. לדוגמא, הצבת יעד מיחזור של 70%, מוביל בהכרח לבחירה 

בחלופת ההפרדה לשלושה זרמים. רשות שתקבע את השיקול הכלכלי כמכריע, יתכן שתבחר בחלופה שתניב רק 20% 

מיחזור. 

4.1  השוואה סביבתית

ודורש משאבים רבים. כדי לפשט את המלאכה  ניתוח כלל ההשפעות הסביבתית של פסולת הוא מורכב מאד 

נגדיר מספר מצומצם של נושאים לבחינה, כלהלן.

4.1.1  מטרדים בטווח הקצר

הכוונה היא להשפעות סביבתיות שמוגבלות לתחום הרשות המקומית ומשפיעות באופן ישיר על התושבים 

בחיי היום יום. מטרדים אלו ניתנים לתיקון בקלות יחסית והשפעתם אינה מסכנת את המערכת האקולוגית. 

עם זאת, הם מטרידים מאד את התושבים ואף יכולים לגרום למפגעים תברואתיים שיש להם כמובן השלכות 

על בריאות התושבים ואיכות חייהם. המטרדים שעשויים להיגרם כתוצאה מטיפול בפסולת הם:

לכלוך   

מטרדי ריח  

מטרדי בע"ח  

רעש וחסימת דרכים על ידי רכבי פינוי  

ניתן למנוע את כל המטרדים האלו כמעט לחלוטין באמצעות תכנון מתאים ותפעול מוקפד. 

כל המטרדים האלו נגרמים במערך הפנים עירוני. ההבדל בין החלופות הוא במעבר מזרם פסולת אחד לשני 

זרמים או יותר. המעבר לשני זרמים או יותר עשוי להעלות את חסימת הדרכים על ידי רכבי הפינוי ואם אינו 

מבוצע נכון יכול לגרום למטרדי ריח ובע"ח במיוחד בפסולת האורגני.  מכיוון שהיווצרותם של מטרדים אלו 

תלויים מאד במאפייני הרשות ורובם ניתנים למניעה, קשה לכמת מטרדים אלו. כך למשל, בעיר צפופה עם 

חדרי אשפה קטנים הוספת זרם נוסף עשויה לגרום לעלייה במטרדים. לעומת זאת, ברשויות שבהן הבנייה 

יותר מרווחת ייתכן שלא יהיו מטרדים כלל. 
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4.1.2  השפעות סביבתיות לטווח ארוך

ההשפעות הסביבתיות הנגרמות מפסולת נגרמות ברובן המכריע בשלב הטיפול בפסולת. ניתן לחלק אותן 

לשלושה סוגים מרכזיים:

התשתיות הפיסיות המאפשרות חיים על כדה"א   

קרקע, מים ואוויר )כולל גזי חממה(.   

זמינות משאבים   

משאבים מתכלים ומתחדשים, שטחים פתוחים ושימושי קרקע בשטחים שכנים.   

פגיעה במערכת האקולוגית  

הגדלת / הקטנת אוכלוסיות בע"ח וצמחים ללא איזון טבעי.   

20 סוגים   - ומסובכות למדידה. לצורך המחשה, ממטמנות נפלטים למעלה מ  השפעות אלו הן מורכבות 

שונים של מזהמי אוויר שניתן לנטר ולבחון את השפעתם ביחס לסוג הפסולת, אקלים ומשתנים אחרים. לאחר 

מכן יש להבין מה המשמעות הסביבתית של כל אחד ממזהמי האוויר ולדרג אותן. זוהי ללא ספק מלאכה 

מורכבת שאינה בגבולות המערכת של הרשות המקומית. 

לכן נקבע מספר "תחומי השפעה" שישמשו אותנו להערכה של כלל ההשפעות הסביבתיות. תחומי השפעה 

אלו אינם משקפים את כל התמונה באופן מדויק אך הם מאפשרים לבצע השוואה סבירה בין חלופות. 

תחומי ההשפעה שבחרנו הם:

זיהום קרקע ומים.  

זיהום אוויר וגזי חממה.   

תפיסת שטחים פתוחים והשפעה על המרחב הסמוך.  

צריכת אנרגיה / השבת אנרגיה.  

שימוש מושכל במשאבים.   

על מנת לבחון חלופות טיפול על בסיס סביבתי יש לדרג את החלופות על פי תחומי השפעה אלה. כל שיטת 

טיפול תקבל ציון מ -10 )השפעה שלילית( עד 10 )השפעה חיובית( לכל אחד מתחומי ההשפעה. לאחר מכן 

נבדוק כל חלופה על פי התפלגותה לשיטות הטיפול השונות. למשל, הפסולת בחלופת ההפרדה במקור 

לשני זרמים מתפלגת כך: 

הטמנה – 35% מיחזור יבשים – 30%  קומפוסטציה – 35% 

עתה, כאשר ניתנו ציונים לכל חלופה לפי שיטות הטיפול המרכיבות אותה, נוכל להציג תמונה השוואתית בין 

החלופות )יש להדגיש שהציונים נקבעו על בסיס הערכה שמבוססת על  מחקרים וידע שנצבר בנושא, אולם 

הם אינם מבטאים יחידות מדויקות(.  

באיור להלן מוצג הניקוד הסופי של כל חלופה וכך מתקבלת ההשוואה המסכמת בין החלופות. ניקוד חיובי 

משמעו תרומה לסביבה וניקוד שלילי מעיד על השפעה שלילית על הסביבה. ניתן לראות שרק חלופת שלושת 

הזרמים מסתכמת בתרומה חיובית, הסיבה לכך היא שבכל החלופות עדיין חלק ניכר מן הפסולת עובר להטמנה.
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הדרוג המסכם הוא אם כן כלהלן )בסדר יורד(:

שלושה זרמים וקומפוסטציה   

שני זרמים ועיכול אנארובי   

שני זרמים וקומפוסטציה  

מיחזור יבשים במקור   

דש"ב   

מצב קיים  

איור 2: השואה סביבתית של חלופות הטיפול

הן  ביותר  הגבוה  הוא  החלופות שבהן שיעור המיחזור  את תמונת המצב:  התוצאות שקיבלנו משקפות 

העדיפות מבחינה סביבתית. 

4.2  השוואה תפעולית

כל אחת מהחלופות דורשת מערך תפעולי שונה הן במקטע הפנים עירוני והן בחוץ עירוני. התפעול כמובן משפיע 

על העלויות אך יש לו גם השפעה על מטרדים שיכולים להיווצר בתוך הרשות ועל שיתוף הפעולה של התושבים. 

ככלל, ההבדל המשמעותי הנו בין החלופות בהן מתקיימת הפרדה במקור )לשניים או שלושה זרמים( לבין חלופות 

ללא הפרדה במקור )מצב קיים או דש"ב(. 

4.2.1  איסוף ללא הפרדה במקור

אצירה: הפסולת נאספת ברוב הרשויות בפח אשפה אחד. בנוסף קיימים מוקדי מיחזור שבהם כלי אצירה 

לאיסוף רכיבים יבשים המפוזרים ברחובות או במבננים.  
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איסוף ופינוי: הפינוי מתבצע לרוב באמצעות משאיות דחס שיכולות לשנע 12-8 טון. סבב הפינוי מתבצע 

בד"כ בשעות הבוקר המוקדמות ע"י צוות של 2-3 פועלים. בסיום הסבב או כאשר המשאית מלאה הפסולת 

המיחזור  פינוי ממוקדי  למיון/ שטעון.  ומועבר  נשקלת  היא  או למתקן הקצה, שם  משונעת לתחנת מעבר 

מתבצע על ידי קבלנים ברכבים ייעודיים. 

הסברה ואכיפה: רוב ההסברה מתרכזת כיום בשכנוע והנעת התושבים להביא רכיבי פסולת יבשים למוקדי 

מיחזור. לפעמים נדרשת גם הסברה לגבי ימי פינוי ושינויים אחרים במערך. האכיפה מכוונת למניעת מפגעים, 

שמירת הניקיון בשטחים ציבוריים ואחזקת כלי האצירה. 

מערך חוץ עירוני: המערך החוץ עירוני כולל תחנת מעבר שבה הפסולת נשקלת ומועמסת על משאיות 

בכל  למיחזור.  רכיבים  מכני של  או  ידני  מיון  בחלק מתחנות המעבר מתבצע  להטמנה.  ומשונעת  גדולות 

מקרה הפסולת נקלטת ומטופלת בתחנת המעבר כמקטע אחד מעורב. 

רכיבי מיחזור שמופרדים במקור )ממוקדי המיחזור( נשלחים ישירות למפעלי המיחזור שם הם עוברים מיון 

ועיבוד  לצורך מיחזורם לחומרי גלם. 

4.2.2  חלופות הפרדה במקור

האורגנית  )הפסולת  הרטוב  הזרם  זרמים.  או שלושה  לשניים  בביתו  הפסולת  את  מפריד  התושב  אצירה: 

הרקבובית( מושלך למיכל קטן בנפח 3-7 ליטר – "הפח האורגני הביתי". אנו ממליצים להנחות את התושבים 

השלכת  ובע"ח(.  תשטיפים  )ריחות,  מטרדים  היווצרות  למנוע  כדי  פלסטיק  בשקית  הפסולת  את  להשליך 

הפסולת האורגנית ללא שקית אפשרית אך מחייבת ניקוי שוטף של הפחים והוספת גזם ולכן לא מומלצת 

למעט בישובים קטנים. שקיות מתכלות יקרות והניסיון מלמד שרוב התושבים אינם מסוגלים להבחין בין סוגי 

השקיות. המיחזור במוקדי מיחזור ממשיך במתכונת דומה לחלופת המצב הקיים. 

פינוי: הפינוי של המקטע היבש מתבצע באופן דומה לחלופת המצב הקיים. מכיוון שבמקטע היבש מטרדי 

הרטוב  המקטע  המתוכנן.  האצירה  לנפח  בהתאם  הפינויים  תדירות  את  להקטין  ניתן  יחסית  קטנים  הריח 

מפונה בסבבים נפרדים, פעמיים בשבוע ברוב המקרים. בשלב ההרצה ניתן להתחיל משני פינויים בשבוע 

ניתן לשלוח את הזרמים השונים לתחנת  ואין בעיות מיוחדות. בסיום הסבב  ולהקטין את התדירות במידה 

מעבר או ישירות למתקן הקצה תלוי בטווח ובהיערכות של מתקני הקצה. 

הסברה ואכיפה: על מנת להגיע לשיתוף פעולה גבוה של התושבים נדרשים מאמצים מקיפים להטמעת 

ישירה  פנייה  וגם  חינוך במוסדות החינוך, פעילות קהילתית, פרסום באמצעי התקשורת  המהלך שכוללים 

לתושבים במעבר מבית לבית. האכיפה יכולה להיעזר בחוקי עזר עירוניים. 

מערך חוץ עירוני: הזרמים יכולים להגיע לתחנת מעבר או ישירות למתקני הקצה. בתחנת המעבר הזרמים 

מטופלים בנפרד ולא מעורבבים בפסולת מעורבת שעשויה להגיע מרשויות אחרות. מבחינת הרשות ישנה 

חשיבות מכרעת לאיכות הזרמים שמגיעים שמשפיעה על יכולת המיחזור שלהם וכמובן גם על העלויות.
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עירוני  יותר במקטע הפנים  החלופות שבהן הפסולת מופרדת במקור דורשות מערך תפעולי מורכב 

מעבר  תחנת  דורשות  הקיים,  המצב  למעט  החלופות,  כל  והסברה.  פינויים  באצירה,  תוספת  שכולל 

ממיינת או טיפול קדם.

 

4.3  השוואה כלכלית

4.3.1  מגמות כלכליות 

השיקול הכלכלי הוא שיקול מפתח בכל הנוגע לטיפול בפסולת. בשנים האחרונות מחירי הטיפול בפסולת 

ובמיוחד מחירי ההטמנה עלו באופן משמעותי, עלייה שבאה בעקבות היטל ההטמנה וצמצום שטחי ההטמנה. 

מחד מחירי ההטמנה עולים ואף צפויים לעלות עוד יותר בעתיד ומאידך, משאבים כספיים עומדים להיכנס 

לשוק המיחזור מקרן הניקיון. 

ישנה מגמה כלכלית ברורה: כדאיות ההטמנה יורדת בהדרגה ואילו כדאיות המיחזור הולכת ועולה. 

לכאורה מצב רצוי מאד מבחינה סביבתית, אולם אליה וקוץ בה. ההיערכות של הרשויות ושל יזמים לקראת 

הפרדת פסולת במקור ומיחזורה דורשת זמן רב, בפרט כאשר מדובר בעיר שלמה שצריכה לשנות מערכים 

יגיע רק  ואילו החיסכון בעלויות  והרגלים של התושבים. כלומר, ההשקעות צריכות להיעשות בטווח הקצר 

לאחר מספר שנים. כספי קרן הניקיון מיועדים לגשר על הפער הזה, אולם הם עדיין מצריכים השתתפות של 

הרשות. 

תיבה 5: הערכות כלכלית לעתיד

4.3.2  מבנה העלויות לטיפול בפסולת

רשויות רבות משלמות תשלום כולל לקבלן על הטיפול בפסולת ולכן במקרים רבים קשה לבודד את רכיבי 

העלויות בתוך המערך התפעולי. עם זאת, בבואנו לתכנן מערך חדש לטיפול בפסולת עלינו להכיר את מבנה 

העלויות כדי להבין כיצד שינויים תפעוליים ישפיעו על המחיר שהרשות תשלם בעבור הטיפול.  
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במערך הפנים עירוני העלות המשמעותית ביותר היא עלות האיסוף והפינוי ומתוכה רכיב העבודה הוא הגדול 

ביותר ואחריו הנסועה ואחזקת הרכבים. 

במערך החוץ עירוני העלות המשמעותית ביותר היא עלות ההטמנה וההיטל כאשר ברשויות המשנעות את 

הפסולת לנגב ישנה חשיבות רבה גם למרכיב השינוע. 

ברוב הרשויות העלות במערך הפנים עירוני גבוהה מהעלות במערך החוץ עירוני. ההבדלים בין הרשויות הם 

גדולים ומושפעים ממספר גורמים ולכן אין להסתמך על עלויות ממוצעות. 

4.3.3  גורמים המשפיעים על העלות הכלכלית

כפי שציינו ישנם הבדלים גדולים בין הרשויות במחירי הטיפול בפסולת. חשוב להבין מה מקור ההבדלים או 

מהם הגורמים המרכזיים המשפיעים על עלויות הטיפול. 

  קבלן או רשות? 

ברשויות שבהן עובדי הרשות מפנים את הפסולת העלות תהיה גבוהה יותר על פי רוב, בגלל עלויות העסקה 

נמוכות יותר ובשל יכולתו לאסוף פסולת ממספר רשויות ובכך לייעל את האיסוף. לעומת זאת אצל רשויות 

הפסולת  לכמויות  האיסוף  סבבי  את  להתאים  ואפשר  האיסוף  במערך  גמישות  יותר  יש  בעצמן  שמפנות 

השבועיות. 

  כיצד נקבע מחיר הפינוי

חלק מהרשויות משלמות תשלום כולל על הפינוי שמחושב לפי הערכת כמות הפסולת השנתית. במידה 

ידה.  על  יוצרה  לא  פסולת שמעולם  על  לשלם  נדרשת  הרשות  הפסולת,  כמות  של  יתר  הערכת  ובוצעה 

אפשרות נוספת היא קביעת התשלום לפי נפח פינוי. במקרה זה מוגדר מראש מחיר לפינוי של כל כלי אצירה 

לפי נפחו והרשות משלמת לפי מספר הפינויים שהקבלן ביצע. החיסרון הוא שלרשות קשה לפקח על  מספר 

הפינויים ועל כמות הפסולת שהגיעה לתחנת המעבר. 

  נפחי ביטחון

כאשר מחשבים את תדירות הפינויים ונפחי האצירה, נוהגם לתכנן מרווח ביטחון על מנת להבטיח שבאירועי 

שיא כלי האצירה לא יעלה על גדותיו. גם כאן יש מקום להתייעלות במקרים בהם מפנים פחים חצי ריקים 

או ריקים לגמרי. אחד הפתרונות הוא להשאיר מקום לגמישות במערך הפינוי, כך שבמקרה הצורך ניתן יהיה 

להוסיף עוד פינוי אחד בשבוע ואז אין צורך בנפח אצירה כה גדול. 

  מחיר תחנת המעבר וההטמנה

מחירי תחנות המעבר וההטמנה יכולים להיות שונים מאד. ברשויות שבהן יש תחנת מעבר ממיינת העלות 

גבוהה יותר. רשויות שקרובות לאתרי הטמנה ישלמו על פי רוב מחיר נמוך יותר עבור השינוע וההטמנה.
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4.3.4  ניתוח כדאיות כלכלית 

הכדאיות הכלכלית של חלופת ההפרדה במקור תלויה בהפרש בין החיסכון המושג במקטע החוץ עירוני 

נמצא  שונות  רשויות  בחמש  שנעשו  היתכנות  מבדיקות  עירוני.  הפנים  במערך  הדרושה  העלות  לתוספת 

שברובן החיסכון במערך החוץ עירוני, כאשר היטל ההטמנה מגיע לשיעורו המירבי, גבוה מהעלות הנוספת 

הדרושה למערך הפנים עירוני – כלומר הפרדת הפסולת במקור כדאית מבחינה כלכלית. 

טבלה 4: ניתוח כלכלי של הפרדת פסולת במקור לשני זרמים במספר רשויות

במקטע הפנים עירוני תוספת הפינויים, ההצטיידות וההסברה כרוכים בעלויות נוספות. על פי רוב מדובר בכ-

20-40% תוספת עלות. 

במקטע החוץ עירוני ישנו חיסכון בהיטל ההטמנה )המחושב כאן לפי 50 ₪ לטון(, בשינוע ולפעמים בתחנות 

 30-80% של  לחיסכון  להגיע  ניתן  מעורבת  להטמנה  מועבר  מהפסולת  יותר  קטן  שחלק  מכיוון  המעבר. 

מהעלויות. יש לציין את גובה היטל ההטמנה שהונח במודל זה.

4.3.5  השוואה כלכלית בין החלופות

במסגרת מדריך זה לא ניתן לבצע ניתוח כלכלי רציני המשווה בין החלופות וממילא ניתוח כזה יכול להתאים 

רק לרשות מסוימת בנקודת זמן ובתנאים מסוימים. ובכל זאת רצינו לתת לרשויות כלים שיהיה להן לעזר 

בנושא ולכן נציג דוגמא להשוואה של המצב הקיים לעומת חלופת הפרדת פסולת במקור לשני זרמים וכן 

נציג מספר קוים מנחים להשוואה. 

לפירוט אודות הניתוח הכלכלי ראו קובץ הנספחים.
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פרק 5:  קביעת יעדים וחלופה נבחרת
 

לאחר עיצוב החלופות והשוואה ביניהן, יש צורך לקבוע יעדי מיחזור. כאמור, מתקיים קשר גומלין בין תהליך דרוג החלופות 

לבין קביעת היעדים. הדבר מקבל ביטוי במיוחד במתן המשקלות להיבטים השונים )סביבתי, כלכלי, תפעולי( המבטאים 

את ההעדפות שלנו בתהליך הבחירה. 

עתה יש לקבוע את היעדים, אולם לפני כן כדאי לתת מענה לשאלות הבאות:

  מדוע חשוב לקבוע יעדים ?

היעדים ממקדים את הפעילות, מסייעים ליצירת מכנה משותף ומגדירים באופן ברור את התוצאות שאליהן אנו שואפים. 

  מה היעדים מייצגים?

היעדים צריכים להציג באופן הברור ביותר את התוצאות המרכזיות שאותן אנו מקוים להשיג בתחום הפסולת.  ניתן להגדיר 

יעדים איכותיים או כמותיים, אולם חשוב שהיעדים יהיו ברורים וניתנים למדידה.  בהיבט הסביבתי היעד החשוב ביותר הוא 

אחוזי המיחזור וממנו יגזרו יעדים נוספים כגון יעדי מיחזור לרכיבים מסוימים, פליטת גזי חממה רמת השירות לתושב וכו'. 

לאחר שמגדירים את היעד צריך לתחם אותו בזמן ולקבוע שלבים ואבני דרך. 

  מי קובע את היעדים?

צוות ההיגוי ממליץ על היעדים הרצויים והם חייבים באישור ראש הרשות. 

  כיצד לקבוע יעדים?

היעדים צריכים להיקבע על בסיס המצב הקיים והחלופות העומדות בפני המועצה. הם צריכים לשקף שיפור משמעותי 

לעומת המצב הקיים, אך עם זאת להיות ניתנים להשגה. חשוב במיוחד לבחון היבטים תפעוליים וכלכליים ולבדוק האם 

הרשות תוכל להיערך כנדרש לביצוע החלופה.

  האם היעדים בני שינוי?

כן. מכיוון שהקמת תשתית מיחזור איתנה אורכת זמן ותלויה גם בזמינותם של מתקני טיפול מחוץ לגדר הרשות המקומית, 

מומלץ לקבוע הדרגתיות ביעדים כך שישאפו לעליה מתמדת, במקביל לצמיחת תשתית המיחזור הארצית.

5.1  אמות המידה לבחירת חלופות

לאחר שגובשו החלופות והתקבלה תמונה ברורה על ההיבטים הסביבתיים, הכלכליים והתפעוליים של כל אחת 

מהן ולאחר שנקבעו יעדים להשגה, צריך לבחור חלופה מבין החלופות שנסקרו למעלה. את הבחירה הזו אנו עושים 

בעזרת אמות מדה המבטאות את השיקולים החשובים לנו בטיפול בפסולת.

  מהן אמות המידה?

אמות המידה הן המדדים שעל פיהם בוחנים את החלופות. הן צריכות להתייחס לארבעה היבטים כאשר בכל היבט 

ייקבעו אמות המידה המתאימות. 
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איור 3: אמות מדה לדוגמא

  קביעת מדרג ציונים

יש לקבוע מדרג ציונים לדרוג החלופות. אפשר לקבוע מדרג מספרי, למשל סולם מ-1 עד 10, או לדרג באופן מילולי

  קביעת משקלות

כל אחת מאמות המידה משפיעה במידה שונה על ההחלטה הסופית. לאחר שהגדרנו את אמות המידה ואת מדרג 

הציונים צריך לדרג את אמות המידה על פי משקלם בהחלטה הסופית.

  איך מדרגים את החלופות על פי אמות המידה?

כל חלופה נבחנת ומקבלת ציונים על פי כל אמות המידה. מחשבים ציון משוקלל לכל אחת מאמות המידה שהוא 

מכפלת הציון במשקל אמת המידה.  הציון הסופי של כל חלופה הוא סכום הציונים המשוקללים. לאחר שדירגנו את 

כל החלופות מומלץ להציגן בטבלה אחת ובנוסף לציין את היתרונות והמגרעות המרכזיים בכל חלופה. 

טבלה 5: דוגמא לדרוג חלופות על פי אמות מדה
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5.2  בחירת חלופה לטיפול בפסולת

כאשר דרוג החלופות מונח לפנינו ניתן לגשת לבחירת חלופה באופן מושכל. 

כאן נחוצה ביותר מעורבותם של ראש הרשות והמנכ"ל ולכן חשוב שהמסקנות יוצגו בפניהם באופן פשוט וברור. 

ראשי רשויות אינם מצויים בפרטי הפרטים של ניהול הפסולת ולכן חשוב מצד אחד להבהיר את התמונה ומצד שני 

לפשט אותה ולהדגיש את היתרונות והמגרעות של כל חלופה. 

בחירת חלופה מבוססת על אמות המידה אולם אין הכרח שדווקא החלופה שקיבלה את הדרוג הגבוה ביותר תיבחר. 

במידה ויש שתי חלופות שדומות מבחינת דרוג או שישנו שיקול הגובר על שיקולים אחרים ניתן בהחלט להכריע את 

הכף גם לטובת החלופה שלא זכתה בניקוד הגבוה ביותר ובלבד שההחלטה נעשית תוך הבנת המשמעויות של 

כל חלופה. 

רצוי שכל בעלי העניין יהיו מעורבים בתהליך בחירת החלופה, כדי להבטיח שנשקלו כל ההיבטים ועל מנת לייצר 

החלטה משותפת שתתרום לשיתוף הפעולה.

לאחר שנבחרה חלופה לטיפול בפסולת יש להתחיל בתכנון ראשוני שיהווה בסיס לתוכנית מפורטת.
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פרק 6:  תכנון וביצוע
לאחר בחירת החלופה המועדפת וקביעת היעדים, נכנסים לשלב התכנון ולאחריו ביצוע התכנית, ישומה והטמעתה בשטח. 

לצורך ההסבר על שלבי התכנון והישום, אנו נתמקד בחלופה של הפרדת פסולת במקור לשני זרמים )להלן "חלופת הפרדה 

במקור"(, מאחר והיא מייצגת במידה רבה את מגוון החלופות ובכך ינתן מענה גם לבוחרים בחלופת שלושת הזרמים וכן 

לבוחרים בחלופה אחרת. כלומר, נתייחס כאן להפרדה במקור של שני זרמים בלבד: זרם רטוב המכיל חומר אורגני רקבובי 

וזרם יבש המכיל את כל שאר הרכיבים. זו גם החלופה במובילה במדיניות המשרד להגנת הסביבה המקבלת ביטוי בקולות 

הקוראים ובתמיכות במוענקות לרשויות המקומיות מהקרן לשמירת הנקיון. 

6.1  הפרדה במקור לשני זרמים -  תאור כללי
 

במרכיבי  מתערבבים  המיחזור  בני  פסולת  מרכיבי  אחד,  אצירה  בכלי  נאספת  הפסולת  כל  שבו  הקיים,  במצב 

ניתן להפרידם או שהפרדתם כרוכה בעלויות גבוהות שפוגעות באיכות החומרים  הפסולת האחרים באופן שלא 

הממוחזרים ובכדאיות המיחזור. הפרדת מרכיבי הפסולת השונים מקלה על מיון הפסולת, מאפשרת את הגדלת 

הכמות הממוחזרת ומקטינה את עלויות המיחזור.

הפסולת תופרד ע"י התושבים לשני זרמים: 

זרם "רטוב" - מרכיבי פסולת שמקורם בחומרים אורגנים פריקים ביולוגית, בעיקר שאריות מזון. 

זרם "יבש" - מכיל את מרכיבי הפסולת היבשים, אורגנים ושאינם אורגנים. רוב הזרם היבש מורכב מאריזות ומוצרי 

צריכה ובו חומרים כגון פלסטיק, מתכות, זכוכית, בד, נייר, קרטון ועוד.

   

תיבה 6: דוגמאות למרכיבי הזרמים:

המיקוד הוא באיכות הזרם הרטוב כדי שיגיע למתקני הטיפול "נקי" מזיהומים. הפרדה במקור משמעותה הפרדת 

מרכיבי הפסולת על ידי תושבים ועסקים, קודם להשלכת הפסולת לכלי האצירה. בכך נחסכת פעולת מיון מפרכת 

ונמנע ערבוב בלתי הפיך של מרכיבי פסולת שונים. בפועל, ההפרדה מתבצעת על ידי התושבים בבתים כאשר 

בכל בית מוצבים שני כלי אצירה: לזרם הרטוב ולזרם היבש. הזרם הרטוב נאסף ומשונע לאתרים שבהם יעובד 

לדשן או להפקת אנרגיה מביוגז ואילו הזרם היבש נשלח למיון נוסף ולמיחזור המרכיבים השונים. 
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היתרון הגדול של הפרדה במקור הוא בכך שהזרם הרטוב אינו מתערבב ברכיבי הפסולת היבשים. 

ערך נוסף של הפרדה במקור היא הגברת המודעות של התושבים לכמות והרכב הפסולת שהם זורקים 

שמהווה שלב ראשון בדרך להפחתה במקור.

6.2  מערך האצירה והפינוי
המערך הפנים עירוני הוא לבו של כל מיזם להרחבת המיחזור. ולרשות יש בו מרחב גדול להשפעה ואת מירב הכלים 

לתכנון ולביצוע. 

6.2.1  בבית התושב

  פח אורגני ביתי

האשפה  לפח  בסמוך  שימצא  אורגני"(  )"פח  נפרד  לכלי  במטבח  המזון  את שאריות  להפריד  התושב  על 

הביתי. הכלי, בנפח של 3-7 ליטר יכול להיות מונח 

גבי השיש או מתחת לכיור בצמוד  דרך קבע על 

כאשר  או  מתמלא,  הכלי  כאשר  האשפה.  לפח 

הולכים לרוקן את פח האשפה ה"רגיל", מרוקנים 

המיועד  סף(  )פח  חיצוני  לפח  האורגני  הפח  את 

לפסולת אורגנית.

הרשות צריכה לחלק לכל תושב את הפח האורגני 

הביתי. הכלי עצמו צריך להיות מעוצב באופן נעים וידידותי, רצוי עם מכסה, ועליו תודבק מדבקה המציגה 

את המיזם בקצרה ומפרטת מה להכניס ומה לא להכניס ל"פח האורגני". חשוב מאד שיהיה פח אחיד בכל 

הבתים  על מנת, להקל על ההסברה, ליצור אחידות, ולתת תחושה של מיזם מסודר ומאורגן שתוכנן עד 

הפרט האחרון. אפשר גם לתת לפח האורגני הביתי שם קליט שמשדר מסר מתאים שיעזור בהסברה.

  "אריזת הפסולת האורגנית"

מומלץ לארוז את הפסולת האורגנית בשקית רגילה )שתופרד לאחר מכן 

במתקן הטיפול(. הניסיון עם שקיות מפלסטיק מתכלה מלמד שהתושבים 

שאכן  המתכלות  והשקיות  השונים  השקיות  סוגי  בין  להבחין  יודעים  לא 

מתאימות לקומפוסט, עלותן גבוהה מאד. לכן לא מומלץ להסתמך על 

שקיות מפלסטיק מתכלה במערכים גדולים. השלכת הפסולת האורגנית 

במיוחד  גדולים,  במערכים  ליישמה  כדאי  לא  אך  אפשרית  שקית  ללא 

את  לזרוק  נוהגים  התושבים  שבהם  משותפים  בבניינים  מדובר  כאשר 

האשפה בדרכם החוצה. כאשר הפסולת מושלכת ללא שקית יש לנקוט באמצעים מוגברים למניעת מפגעים 

בסמוך לפח.   

  חומרים יבשים 

בדיוק  )פח-סף(  החיצוני  לפח  ומועברים  הביתי  האשפה  לפח  מושלכים  הפסולת  של  היבשים  המרכיבים 

כפי שהדבר מתבצע כיום עם הפסולת המעורבת. מעבר לזה, הפעולה אינה שונה באופן מהותי מהשלכת 
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פסולת מעורבת. תדירות הפינוי על ידי התושב יכולה להישאר כמות שהיא במידה ומתכננים נכון את נפח 

כלי האצירה )כאמור, נפחו של הפח האורגני הוא 3-7 ליטר(.

  הסתגלות

הופכת  הפעולה  לרעיון,  שמתרגלים  מרגע  אך  קצרה  הסתגלות  תקופת  דורש  פסולת  להפרדת  המעבר 

לשגורה ואינה מצריכה מאמץ מיוחד מצד התושבים. לאחר שהפסולת מושלכת לפחים בשני זרמים, מתבצע 

פינוי של הפסולת והעברתה לטיפול )קומפוסטציה או עיכול אנאירובי(. 

6.2.2  המרחב הציבורי 

כדי ליישם הפרדה במקור צריך להוסיף כלי אצירה לזרם הרטוב- פח אורגני שמוצב מחוץ לבית )פח-סף 

אורגני(. פח זה יכול להיות פח למשק בית אשר יוצבו ברשות הפרט. 

פעמיים  או  פעם  העיריה  ע"י  מפונה  האורגני  הפח  מספר משפחות.  שישרת  פח  או  קרקע  צמודי  בבתים 

בשבוע והפסולת האורגנית מועברת לתחנת המעבר או הישר למתקן הטיפול. שאר האשפה תיאסף בפח 

היבש בדומה למצב הקיים. 

שני הפחים, האורגני והיבש יכולים להיות מפונים בתדירות שונה ובמועדים שונים על פי שיקולים תפעוליים 

וכלכליים. 

אלה הם נתוני הבסיס הדרושים לתכנון מערך פינוי שני הזרמים:

מספר בתי האב/משקי בית.  

פריסת מערך כלי האצירה הקיים.   

נפח הפסולת השבועי לבית אב )על פי חישוב או הערכה לתקופה של 5 שנים(.  

נפח אצירה ל )לפי חלוקה לאזורי מגורים(.  

תדירות הפינויים בחלוקה לפי כלי האצירה הקיימים.  

 

הזרם הרטוב, בהיותו מרכיב חדש, צריך לקבל תשומת לב מיוחדת, בשלב התכנון יש לכלול את המרכיבים 

הבאים:

תיבה 7: מרכיבי התכנון לזרם הרטוב
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  נפחי אצירה

הזרם הרטוב יכול להיאסף בכלי אצירה קטנים יחסית, הודות למשקל הנפחי הנמוך. משק בית ממוצע מייצר 

5-8 ק"ג פסולת אורגנית לשבוע שנפחה כ-30-50 ליטר בלבד. כלומר 70 ליטר למשפחה יכולים להספיק 

ברוב הרשויות. כאשר מדובר בבניינים משותפים ניתן להפחית את מרווחי הביטחון. 

טבלה 6 : נפחי אצירה לשני הזרמים 

  צבע הפחים

יוכלו להבדיל בברור בין הפח היבש לפח הרטוב. לפיכך צריך לקבוע צבע אחיד  חשוב מאד שהתושבים 

לפחים האורגנים ומומלץ לדבוק בתקן הישראלי לכלי אצירה: צבע חום לפח אורגני וצבע ירוק לכל השאר. 

  מטרדים אפשריים וכיצד להתגבר עליהם

פסולת אורגנית רקבובית עשויה ליצור מטרדים שונים ובמיוחד ריחות לא נעימים ותשטיפים. ריחות ריקבון 

נובעים מפירוק אנארובי של הפסולת והם חזקים במיוחד כשהטמפרטורה גבוהה. הריחות יכולים גם למשוך 

בע"ח וחרקים ולגרום לבעיות תברואתיות. הבעיה מחריפה במיוחד בקיץ שבה הפח עשיר במיצי פירות. 

המטרדים יכולים להפריע לתושבים ולשבש את כל המהלך, לכן יש לאמץ נהלי עבודה ולהכין מקרים ותגובות 

במפורט בדוגמא.

תיבה 8: מניעת וטיפול במפגעים מהפסולת האורגנית
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6.3  המערך החוץ עירוני

ברשויות רבות מתייחסים למערך החוץ עירוני בבחינת "שגר ושכח", כלומר שכביכול לרשות אין שליטה על הנושא 

מרגע שהפסולת יצאה מתחומה. אולם יש לזכור שהרשות היא האחראית על הטיפול בפסולת ויש לה כלים לבחור 

פתרונות קצה ולפקח עליהם בטווח הקצר ובטווח הארוך ליזום הקמת מתקני טיפול ביולוגי ומיחזור. 

6.3.1  תחנות מעבר

היעד הראשון שאליו מגיעה הפסולת מחוץ לתחומי הרשות היא תחנת המעבר. היעוד המרכזי של תחנות 

מעבר הוא העברת הפסולת ממשאיות דחס למשאיות גדולות )"פולטריילר"( כדי לייעל את השינוע. הפעולות 

הדחס  ממשאית  הפסולת  העברת   - ושטעון  שקילתה  הפסולת,  קליטת  הן  המעבר  בתחנת  המתבצעות 

לשטח הקליטה והעמסתה על משאיות גדולות. בחלק מתחנות המעבר קיים גם מערך למיון לרכיבים יבשים 

ביותר.  הינה מוגבלת  למיחזור, אולם חשוב להדגיש שהיכולת להוציא מפסולת מעורבת חומרים למיחזור 

הפעלת קו המיון תלויה לעיתים במחירי חומרי הגלם וכשאלו נמוכים לא כדאי למחזר חלק מהרכיבים. 

ניתן להעריך שאחוז המיחזור בתחנת המעבר נע בטווח 15%-5% מכלל הפסולת המעורבת. 

מבחינת הרשות המקומית יש לתת את הדעת למספר בעיות אפשריות:

בתחנת המעבר הפסולת של הרשות מתערבבת עם פסולת מרשויות אחרות.   .1

תחנות המעבר אינן ערוכות לקלוט פסולת מופרדת במקור.    .2

כתוצאה מערבוב הפסולת קשה לכמת את כמויות הפסולת שמועברות להטמנה.    .3

מבחינה כלכלית תחנות מעבר גובות לעיתים קרובות תשלום כולל על טיפול בפסולת והטמנתה כך שלא 

ניתן לפרק את רכיבי העלות השונים ויתרה מכך – לרשות אין שליטה על פתרונות הקצה. רשות שמעוניינת 

שהפסולת שלה תעבור שטעון בתחנת המעבר ותגיע לאתר קומפוסטציה עשויה להיתקל בקשיים. לפיכך, 

תחנת המעבר עלולה להיות נקודת תורפה עבור רשות שמעוניינת להפריד פסולת במקור. החשש הגדול 

ביותר הוא שפסולת מופרדת במקור, שהושקעו בה מאמצים רבים, תתערבב בפסולת מעורבת או לא תגיע 

ליעדה. 

  טיפול בפסולת מופרדת במקור בתחנת מעבר

שני הזרמים יכולים לעבור בתחנת מעבר או להישלח באופן ישיר למתקן הקצה – בהתאם למרחקים וליכולות 

מתקן הקצה ותחנת המעבר. בכל מקרה שני הזרמים צריכים לעבור טיפול קדם לפני מתקן המיחזור / טיפול 

ביולוגי. 

המקטע היבש צריך לעבור מיון לרכיבים יבשים למיחזור והרטוב צריך לעבור טיפול קדם הכולל ניפוי והוצאת 

מרכיבים גסים בקוטר גדול. 

  טיפול קדם לזרם הרטוב

הזרם הרטוב יכיל גם רכיבים שאינם פריקים ביולוגית ויש להפרידם לפני הטיפול. מדובר בשקיות הפלסטיק 

וברכיבים אחרים שהגיעו בטעות לפח האורגני. הדרך הפשוטה ביותר למיון רכיבים אלו היא באמצעות נפה 

סובבת שבה החומר האורגני עובר דרך חורי הנפה והשקיות נשארות בנפה. הטיפול המקדים יכול להיעשות 

בתחנת המעבר או במתקן הקצה עצמו. חלק ממתקני הקצה ותחנות המעבר בארץ כבר נערכים לטיפול 

מקדים בשטחם. 
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  מיון שניוני למקטע היבש

הזרם היבש הוא פסולת באיכות גבוהה יותר מפסולת מעורבת רגילה וניתן להוציא ממנו אחוז גבוה יותר של 

רכיבים יבשים למיחזור. תחום זה אינו מספיק מפותח בארץ אולם קיימים קווי מיון שניתן לשדרג אותם. מתקן 

למיון שניוני יכלול נפה סובבת, פס מיון ידני, מפוחים ולעתים גם מגנט להפרדת ממתכות

חשוב להדגיש שגם אם אין עדיין תשתית מתאימה למיחזור החומרים 

בפסולת  וטיפול  במקור  פסולת  בהפרדת  רבה  תועלת  יש  היבשים 

האורגנית. 

בכל מקרה, גם כאשר טיפול הקדם מבוצע במתקני הקצה, תחנת 

המעבר נדרשת לטפל באופן שונה בפסולת מופרדת במקור. 

ראשית יש לבדוק עם מפעיל תחנת המעבר את התנאים לקליטת 

הפסולת בנפרד משאר הפסולת. לצורך כך על תחנת המעבר להכין משטח נפרד או לעצור את קליטת 

הפסולת ולקלוט פסולת מופרדת במקור באותו משטח. שתי האפשרויות מחייבות היערכות ושינוי תפעולי.  

לאחר מכן על הרשות להבטיח בחוזה ההתקשרות ולוודא באופן שוטף שמתקיימים מספר תנאים:

תיבה 9: תנאים לקליטת פסולת מופרדת בתחנת המעבר

6.3.2  הטמנה

רוב הפסולת כיום עוברת להטמנה. ההשפעות הסביבתיות של הטמנה נידונו בפרק 1. סיכונים אלו ניתנים 

לצמצום ובקרה במטמנות העומדות בתנאים המתאימים ואין הרשות יכולה להסיר את אחריותה מההשפעות 

מנת  על  לרשותה  העומדים  באמצעים  לפעול  החובה  עליה  מוטלת  ולכן  שלה  הפסולת  של  הסביבתיות 

שפסולת שלה תטופל בתנאים הנאותים. כיום, מרבית המטמנות בארץ פועלות בהתאם לדרישות סביבתיות 

מחמירות, אולם חלקן של המטמנות אינן עומדות בתנאים יסודיים אלה. לרשות המקומית נתונה הבחירה 

ובכך היא יכולה להקטין את הזיהום הסביבתי הנגרם מהטמנה.   
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6.3.3  מפעלי מחזור

בהפרדה במקור לשני זרמים, המרכיבים היבשים עוברים מיון שניוני בתחנת המעבר ומשם נמכרים למפעלי 

המיחזור. הזרם היבש איננו נקי ממזהמים המשפיעים על איכותם של החומרים היבשים. מכאן עולה שאלת 

מפתח: האם כדאי לאסוף בנפרד ממערך שני הזרמים חלק מן המרכיבים היבשים ולהשיג בכך הגדלה של 

שיעורי המיחזור. להלן נסביר את ההבדלים בין החומרים השונים.    

  נייר 

הפנימי  החלק  לייצור  משמש  שנאסף   )60% )מעל  הנייר  רוב 

רכים  ניירות  ליצירת  משמש  והשאר  קרטון  אריזות  של  )פלוטינג( 

)טישו, נייר טואלט וכו'(. הנייר שנאסף כולל נייר עיתון, נייר לבן, נייר 

אריזה ואריזות קרטון קטנות.

ההיבט החשוב מבחינת הרשות הוא איכות החומר הממוין. עומדות לפני הרשות שלוש אפשרויות:

נייר מופרד ידנית בתחנת מעבר מפסולת מעורבת. נייר זה אינו  רצוי במפעלי המיחזור ולכן יש לצפות    .1

לאחוזי מיחזור נמוכים מאד– פחות מ-10% מכלל הנייר.

פחות  סופג  הנייר  כאן  יבש.  מקטע   / אריזות  פסולת  של  שניוני  במיון  מכנית  או  ידנית  שמופרד  נייר    .2

רטיבות אך עדיין מלאכת ההפרדה של הנייר לא יעילה ורכיבים רטובים שעשויים להישאר בפסולת )כגון 

חיתולים(, מורידים את אחוזי המיחזור- להערכתנו ניתן להגיע לכ--15

30% מכלל הנייר. 

שאריות  מכיל  ואינו  יבש  גבוהה,  באיכות  נייר  במקור.  מופרד  נייר   .3

אורגניות או רכיבים אחרים באחוזים משמעותיים. נייר זה רצוי ביותר 

מיכלים  )הצבת  אצירה  כלי  של  רחבה  ובפריסה  המיחזור  במפעלי 

בבניינים( ניתן להגיע לשיעורי מיחזור גבוהים מאד- עד 80% מכלל הנייר. 

  קרטון 

מבחינת המבנה הכימי קרטון ונייר דומים, שניהם עשויים מתאית שהיא חומר אורגני שמתפרק יחסית לאט 

יכול לחסוך מים  וקרטון  נייר  ולכן הם פחות מתאימים לקומפוסטציה אך מתאימים מאד למיחזור. מיחזור 

ייצור.  עם זאת, קרטון שונה מנייר בעניין אחד מרכזי: רוב הקרטון מופיע בצורת  ואנרגיה, כמו גם עלויות 

אריזות שהן נפחיות הרבה יותר מנייר.

בפחי  נפח  יותר  תופס  הקרטון  אלו  תכונות  בגלל 

אותו  לאתר  יחסית  קל  שני  ומצד  הרגילים  האשפה 

בזרם הפסולת המעורבת ולהפרידו באופן ידני במתקן 

למיון פסולת.

  פלסטיק

פלסטיק קשה יחסית למחזר ובד"כ איכותו של החומר הממוחזר נמוכה, כלומר החומר עובר הנחתה )ירידה 

באיכותו(. חומר הגלם לייצור פלסטיק רגיל הוא תוצרי נפט שעלותו יחסית נמוכה ולכן הביקוש לחומר ממוחזר 

יחסית נמוך ובנוסף לכך ישנם עשרות סוגים של פלסטיק, שניתנים לצביעה ולהלחמות עם חומרים אחרים 

שכמובן משפיעים על יכולת המיחזור שלהם. 
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במבחינה טכנולוגית הרבה סוגי פלסטיק ניתנים למיחזור, אולם בפועל ממחזרים כיום בישראל רק פלסטיק 

מסוג PET, HDPE, ו-PE. קיימים מספר מפעלי מיחזור בארץ העוסקים במיחזור פלסטיק ונוסף עליהם פועלות 

מספר חברות שאוספות פלסטיק מכל הסוגים למיחזור, אך המיחזור בפועל נעשה במפעלים מעבר לים. 

שוק זה, איסוף פלסטיק ליצוא, פועל על פי מחירי השוק וכאשר המחירים נמוכים תיתכן הפסקה באיסוף. 

נכון לעת הזו, רוב רובו של הפלסטיק הממוחזר מהפסולת הביתית מקורו בחוק הפקדון, לכן מרחב האפשרויות 

להגברת המיחזור הוא מצומצם. לאחרונה הוכנס תיקון לחוק הפיקדון על פיו היצרנים והיבואנים אחראים גם 

למיחזור של מיכלים של 1.5 ליטר )אך ללא פקדון( ונקבע יעד מיחזור בגובה 50%.  מומלץ להשאיר את מערך 

האיסוף הקיים ולא לפגוע בו.

ותפעולית  כלכלית  שמבחינה  מאחר  מומלצת  איננה  מיחזור  במוקדי  מעורב  פלסטיק  לאסוף  האפשרות 

מדובר במערך יקר שיציבותו הכלכלית תלויה במחירי השוק של פלסטיק ממוחזר. מעבר לכך, לא תמיד 

ברור לאן באמת מגיעה הפסולת וכמה מתוכה אכן עובר מיחזור. מומלץ אם כן שאיסוף פלסטיק מעורב 

מעבר למתכונת הנוכחית אותה יש לשמר, יבוצע בהתאם  לישומו המתקרב של חוק האריזות.

  מתכת

)3%( ולכן היא איננה משפיעה באופן ניכר על שיעורי המיחזור.  חלקה של המתכת קטן בפסולת הביתית 

המתכת ניתנת למיחזר ואיכות החומר הממוחזר גבוהה כך שכדאיות המיחזור גבוהה ויש ביקוש רב לחומר. 

איסוף ממרכזי מיחזור הוא כדאי רק בתנאי שאין זמינות של תחנת מעבר ממיינת שבה ניתן להפריד את 

המתכת בקלות יחסית באמצעים מכניים )מגנט / שיקוע(. אנו ממליצים להמתין להסדרת האיסוף במסגרת 

חוק האריזות.

  זכוכית 

בארץ קיים מפעל אחד שממחזר זכוכית, מפעל "פניציה" בירוחם, אך לק קיימת תשתית לאיסוף, מעבר 

לחוק הפקדון. הזכוכית בעייתית במיוחד בפסולת מעורבת משום שהיא פוגעת ביכולת המיחזור של חומרים 

אחרים. הפתרון הסביבתי המועדף הוא איסוף בנפרד של מיכלי אלו במיוחד ברשויות שאין להן תחנת מעבר 

ממיינת, אולם עלות האיסוף עשויה להיות יקרה. אנו ממליצים להמתין להשלמת חקיקתו של חוק האריזות, 

כאשר עם ישומו תונח תשתית לאיסוף במימון היצרנים.

  טקסטיל

טקסטיל מורכב מסיבים צמחיים )כותנה ואחרים( וסיבים סינתטיים. בנוסף נלווים לפריטי הלבוש גם מתכות 

או  וכו'(  )סמרטוטים  נמוך  יותר שמחירו  נחות  לחומר  טקסטיל  למחזר  ניתן  וכפתורים(.  )רוכסנים  ופלסטיק 

עוברת  למחזורו  והדרך  טקסטיל  ממיינים  לא  מעבר  בתחנות  לנזקקים(.  )תרומה  חוזר  שימוש  בו  לעשות 

המרכזי המחזור היישוביים.

אנו ממליצים לאסוף טקסטיל במסגרת של איסוף למען הקהילה במערך מוגבל המכוון בראש ובראשונה 

לתועלות חברתיות שאינן בעלות כדאיות כלכלית. 
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6.4  הטמעה, בקרה וטיפול בבעיות

שיתוף הפעולה של התושבים הוא תנאי הכרחי להצלחת המיזם. זהו ללא ספק האתגר הגדול של הרשות, מכיוון 

שלא מדובר כאן בשאלות טכניות אלא בהתנהגות אנושית הנוטה להיות הרבה פחות צפויה. ובכל זאת, עד היום 

הניסיון מלמד שכאשר מסבירים לציבור את חשיבות המיזם ומהן הפעולות הנדרשות ממנו וכאשר מספקים לו את 

הכלים לבצען – שיתוף הפעולה גבוה. 

6.4.1  הטמעה

הטמעה היא מכלול הפעולות הנדרש כדי לשנות את הרגלי התושבים ולהביאם למצב שבו הפרדת פסולת 

במקור הינה דבר שבשגרה עבורם. היא כוללת מגוון צעדים שניתן לחלקם לשלוש קבוצות מרכזיות: חינוך, 

הדרכה ופרסום.

מגוון הצעדים דרוש כדי להגיע לאוכלוסיות שונות ולאחוזי השתתפות גבוהים. הניהול השוטף והתיאום בין 

הפעולות ירוכזו ע"י רכז החינוך שגם מהווה את הקשר למערך התפעולי. מומלץ גם להיעזר ביועצים מקצועיים 

לצורך ביצוע סקרים, תכנון מערכי שיעור, תכני פרסום, עיצוב וכו'. 

  חינוך

מושגת  ביותר  הפורה  הפעולה  שיתוף  המיזם.  להבנת החשיבות של  הפעולות הקשורות  לכל  היא  הכוונה 

ומרגיש שהן מטרותיו שלו. הפנמת חשיבות המיזם מתחילה מהבנת חשיבות  הזדהות עם מטרות המיזם 

השמירה על  הסביבה, דרך הבנת מקום הפסולת בסביבה וכלה בחשיבות שבטיפול בפסולת האורגנית. 

חינוך יכול להיות מכוון לקהלים שונים: ילדים מגיל גן, בני נוער בבתי ספר וגם אנשים מבוגרים באמצעות 

הרצאות ופעילויות קהילתיות. על רכז החינוך להכין תוכניות חינוכיות לקהלים השונים ולפקח על ביצוען. 
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איור 4: מעגלי חינוך והפנמת חשיבות המיזם

זמן  לאורך  "להיספג"  כרוך בהעברת מסרים שצריכים  חינוך  חינוכיות:  ומידת ההשקעה בפעולות  עיתוי 

ולכן כדאי להתחיל את החינוך מספר חודשים לפני תחילת המיזם. ככלל אין הגבלה מבחינת זמן אך עדיף 

שהמאמץ יהיה רציף וימשיך גם במהלך ישום המיזם כדי לחבר את הבנת המשמעות הסביבתית עם הפתרון 

המיושם. 

מידת ההשקעה תלויה במצב המודעות של האוכלוסייה ובמשאבים העומדים לרשותנו. גם התכנים הם פועל 

יוצא של מאפייני האוכלוסייה כגון המודעות הסביבתית והמעורבות הכללית של התושבים בקהילה.  

  הדרכה והסברה 

הדרכה והסברה מיועדים להעברת מידע על המיזם ועל הפעולות הנדרשות מהתושב. 

הסברה  זאת  לעומת  שאלות.  ולשאול  להעיר  להגיב,  יוכל  שגם  התושב  מול  ישיר  באופן  תיעשה  הדרכה 

מתייחסת לעלוני מידע  או הסברה באמצעי התקשורת כאשר לתושב אין אפשרות להגיב.

בתחילת ההדרכה כדאי לחזור על המסרים החינוכיים )חשיבות המיזם( ואז לגשת מיד לפרטים. חשוב שתכני 

ההדרכה יהיו קצרים וברורים וידגישו את הפשטות שבמיזם. 

תיבה 10: מידע חשוב להדרכה
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ההדרכה יכולה להיעשות במספר דרכים: 

פנים אל פנים – מעבר מבית לבית והדרכת התושבים.    .1

הדרכה קבוצתית -  מפגשים קהילתיים בבתי ספר, מתנסים או בבתי תושבים והעברת התכנים למספר    .2

תושבים.

תקשורת טלפונית– פנייה לתושב בטלפון )או פנייה של התושב למוקד שירות טלפוני(.   .3

בשלבים הראשונים של המיזם יש לבצע הדרכה פנים מול פנים. לצורך כך ייבנו צוותי הדרכה שיעברו בין 

בתי התושבים. הצוותים צריכים להיות מצוידים באמצעי הסברה ובמפת היישוב ולנהל מעקב אחר ההדרכות 

שהם ביצעו והיכן ישנם פערים. צוותי ההדרכה צריכים להיות מוכנים לענות על שאלות שונות שהתושבים 

יעלו ולעזור להם להתגבר על חששות. חשוב מאד שהצוות יציג חזות מקצועית ואחידה ויצויד במכתב רשמי 

/ דף הסבר חתום ע"י ראש הרשות. 

המסלול צריך להיות מתוכנן מראש וכדאי גם להודיע לתושבים על הביקור הצפוי )בפרסום חוצות או טלפונית(. 

תיבה 11: ציוד ואמצעי הדרכה

צוות ההדרכה צריך להיות מיומן בעבודה מול קהל ולעבור הכשרה לגבי תכני ההדרכה. ההכשרה לצוות 

ההדרכה צריכה להתבצע מספר שבועות לפני תחילת המיזם. ניתן להיעזר במתנדבים, תנועות נוער וארגוני 

סביבה, אולם ברשויות גדולות לא מומלץ להסתמך עליהם בלבד.

  עיתוי ומידת ההשקעה בהדרכה 

המיזם  לתחילת  בצמוד  להיות  צריכה  היא  לכן  לפעול,  מהם  ומבקשים  התושבים  אל  פונים  אנו  בהדרכה 

והרשות צריכה כבר להיות ערוכה לתחילת הפינוי של הפסולת. רצוי שההדרכה תתבצע באותו שבוע שבו 

מתחילים, אך במידה וזה לא מתאפשר )מטעמי תפעול או מסיבות אחרות( מומלץ לעבור שוב בבתים לפני 

5-10 דקות, אך יש  תחילת המיזם כדי להזכיר לתושבים את הנושא. הזמן שצריך להקצות לכל בית הוא 

לתכנן גם את המעבר בין הבתים. 

הביקור הראשון בבתים הוא הפתיח למיזם כולו. לאחר מספר שבועות יש לבצע ביקור שני שבו מרעננים את 

הנושא אך גם נותנים ומקבלים משוב מהתושבים ומגשרים על פערים אפשריים. 
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וחלק  תאוצה  צובר  שהמיזם  לאחר  לרוב  הפעולה.  שיתוף  לחיזוק  שלישי  ביקור  לבצע  יש  הצורך  במידת 

מהמשפחות כבר מפרידות פסולת, המסר עובר מפה לאוזן ומועבר על ידי הילדים ולכן ההדרכה קלה יותר. 

 

הדרכה קבוצתית וטלפונית יכולים להוות צעדים משלימים להדרכה פנים מול פנים אך לא להחליפה, במיוחד 

לא בחודשים הראשונים. בהדרכה קבוצתית קשה לעקוב אחר המשתתפים ולא תמיד יש אפשרות לענות 

לכל השאלות. הדרכה טלפונית היא בעייתית בגלל הצורך בהמחשה והקושי להשיג תושבים בטלפון. 

  פרסום

פרסום הוא פעולה משלימה וכשלעצמו אין בו כדי להניע תושבים לפעולה באופן מספק. עם זאת הוא יוצר 

הד ציבורי למהלך ויכול לסייע בהעלאת המודעות. ניתן להשתמש בפרסום חוצות או תקשורת מקומית. גם 

כאן חשוב להעביר מסרים פשוטים וברורים ולשים את הדגש על פסולת אורגנית ובמיוחד על שאריות מזון. 

תיבה 12: לקחים מנסיון העבר

6.4.2  מעקב, פיקוח ובקרה

  מעקב ובקרה

המעקב והבקרה חשובים לצורך הבנת תמונת המצב בפעל והתמודדות עם בעיות כגון נפחי אצירה קטנים 

מדי ומפגעים, וגם לצורך למידה לקראת הרחבת המיזם לשכונות נוספות. הפיקוח נועד לוודא שאכן קבלן 

הפינוי וכל שאר המעורבים מבצעים את תפקידם כנדרש ומתואמים זה עם זה. כדאי לתכנן מראש את מערך 

הפיקוח והבקרה ולהכין תוכנית עבודה מסודרת ולא להשאיר את הנושא לפעילות אקראית.

ואיכות הפרדת הפסולת לצורך  ולאמוד את שיתוף הפעולה  המעקב מאפשר לזהות בעיות מבעוד מועד 

מיקוד מאמצי ההדרכה וההסברה. בקרה שוטפת תאפשר לזהות את התושבים שאינם משתפים פעולה או 

שאינם מפרידים פסולת באופן מושלם ולהכווין אותם בהתאם. 
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  פיקוח

מאד  משמעותית  מגע  נקודת  הוא  והפינוי  האצירה  מערך 

עם התושבים ולכן חייב להיות פיקוח הדוק של המועצה כדי 

"להרגיש  וכדי  שנקבעו  בתנאים  עומד  אכן  שהקבלן  לוודא 

את השטח", להכיר את הצרכים ולפעול בהתאם. לצורך כך, 

לביקורים  זמנים  לוחות  המגדירה  פיקוח  תוכנית  להכין  יש 

בבתים, סיורים ברחובות, הצטרפות לפינויים וביקורות פתע. 

ומעקב של  רישום  תוך  בדיקנות  להתבצע  צריכה  התוכנית 

הממצאים וקיימת אפשרות לעיגון בחוק עזר עירוני.

טבלה 7: נושאים למעקב ובקרה

6.5  שלב א': תכנון וביצוע

בחלק זה נתייחס לשלב הראשון של מהלך להפרדת פסולת במקור. שלב א' איננו בגדר ניסוי. הוא שלב ראשון 

בתוכנית שיש לה המשך ולכן בבואנו לתכנן ולבצע את שלב א' כדאי לזכור שני דגשים מרכזיים:

"בית הספר" של  א' הוא  א'. מידת ההצלחה תקבע כיצד להמשיך. שלב  ישנה חשיבות מכרעת להצלחת שלב 

הרשות לתכנון וביצוע המהלך. טעויות ולקחים שייאספו בשלב זה יהוו בסיס לתכנון וביצוע התוכנית המלאה.

התושבים שמשתתפים בשלב א' יהיו שגרירי המיזם בשלבי ההמשך. 
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יש להסתייע בהוראות לתכנון מפורט אשר פורסמו על ידי המשרד להגנת הסביבה במסגרת קול קורא לתמיכה 

בתכנון מפורט של תכנית הפרדה במקור:

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/bin/en.jsp?enPage=BlankPage&enDisplay=view&enDispWhat=

Object&enDispWho=InterestGroups^l549&enZone=tmichot_2010

6.5.1  גיוס תמיכה בתוך הרשות 

הרשות,  בתוך  פעולה  ושיתוף  רחבה  תמיכה  לגייס  יש  במקור  פסולת  הפרדת  של  למהלך  ניגשים  כאשר 

במיזם  הצורך  הסברת  באמצעות  היא  זאת  להשיג  ביותר  הטובה  הדרך  חיצוניים.   גורמים  ומצד  בציבור 

והצגת היתרונות הגלומים בו. יש להיערך מראש לשאלות שיציגו הגורמים השונים וכיצד להשיב עליהן. הקושי 

המרכזי הוא בשינוי דפוסי החשיבה:

הפסולת היא משאב.   

ישנם יתרונות רבים בהפרדת פסולת במקור.   

המהלך מצריך שינוי ומאמץ אך הוא בהחלט ניתן לביצוע.   

כיצד הם מצרפים עוד אנשים למעגל השותפים  

6.5.2  תכנון

כולה  הרשות  בעוד  מהרשות,  לחלק  רק  הנוגעת  חדשה  תכנית  בהעמדת  הוא  א'  שלב  תכנון  של  עיקרו 

ממשיכה להתנהל בדפוסים המוכרים וללא שינוי. יתכן ויהיה צורך לעצב את התכנית כך שמתקני הטיפול 

לפסולת המופרדת במקור בשלב א' יהיו שונים מאלה שיכללו בעתיד לכשהרשות כולה תעבור להפרדה 

במקור. 

להלן מרכיבי התכנון העיקריים:

  מספר משקי הבית וכמויות הפסולת 

יש לתכנן את שלב א' כך שיקיף מספיק משקי בית כדי לאפשר כמויות פסולת שיספיקו לפחות למשאית 

פינוי אחת מלאה )כ-8 טון(. היקף כזה גם מצדיק בניית מערכי הסברה ומעקב תומכים ומהווה תשתית טובה 

להמשך. מדובר על לפחות 1500 משפחות בהנחה שהפסולת מפונה פעמיים בשבוע. 

  בחירת שכונות

כדאי לבחור שכונות המיצגות באופן מיטבי את הרשות מבחינת מאפייני בנייה ואוכלוסייה. ברשויות שבהן 

קיימת בנייה רוויה כדאי שהיא תיכלל בשלב א' כדי ללמוד את מאפייניה היחודיים. חשוב מאד ששלב א' 

יצליח לכן רצוי שהאוכלוסייה תהיה בעלת מודעות סביבתית גבוהה או מעורבות חברתית גבוהה. על השכונה 

לכלול תשתית קהילתית טובה שתאפשר הסברה. בתי ספר הם כלי טוב להעברת מסרים ומומלץ שבשכונה 

יהיה לפחות בית ספר אחד. 

צריך גם להתחשב במאפיינים של תפעול ולבחור שכונות שבהן הרחובות לא עמוסים ויש אפשרות לפרוס 

את מערך כלי האצירה.
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  מערך האצירה והפינוי 

התכנון צריך להיות מכוון לפי שלבי ההמשך. כאשר בוחרים דגם מסוים של כלי אצירה רצוי שזה יהיה הדגם 

שישמש גם בהמשך. יש להיערך למערך אחזקה מוגבר ולתכנן גם מענה לבעיות כגון מטרדי ריח, פחים 

שאינם "נקיים" מספיק וכו'. 

יש להתחשב בגורמים חיצוניים שעשויים להשפיע כגון מזג אוויר, חגים ואירועים מיוחדים. 

6.5.3  התקשרות עם קבלנים

יתכנו מספר בעיות בשלב א' שמצריכות פתרונות יצירתיים:

בשלב א' רק חלק מהרשות עובר להפרדת פסולת במקור כך שנדרשים למעשה שני מערכי פינוי שונים.   .1

כמות הפסולת קטנה והטיפול המיוחד בה דורש מאמץ מיוחד מהקבלן ושינוי סבבי האיסוף לכן התשלום    .2

יהיה גבוה יותר מאשר במערך מלא.

יתכן שההתקשרות תיעשה לפני שלרשות יש כבר תוכנית מפורטת.    .3

הקבלן עצמו עשוי להתנגד באופן פעיל או סביל )פשוט לא להתאמץ יתר על המידה(.   .4

חלק מן התשובות לבעיות אלה נעוץ ביכולת לרתום את הקבלן למיזם ולשכנעו בחשיבות ולא פחות חשוב 

מכך ביכולת הישום שלו. יש לקחת בחשבון שבשלב א' העלויות יהיו גבוהות יותר מהמתוכנן בגלל שקשה 

למצות את יתרונות המיזם כאשר רק חלק מהפסולת מופרדת במקור וכאשר הכמויות קטנות. הנושא החשוב 

ביותר מבחינת הרשות הוא שלא תתערבב פסולת מופרדת במקור בפסולת מעורבת. יש לדאוג לכך בתנאי 

החוזה ולוודא זאת ע"י בקרה שוטפת. 

רשויות שעומדות בפני מהלך של הפרשת פסולת במקור יכולות להימצא במצבים שונים של התקשרות עם 

קבלנים. נבחן את המצבים האפשריים ודרכי הפעולה:

  רשות שעומדת לפני סיום חוזה

זהו המצב המועדף שמאפשר יצירת תנאים חדשים בחוזה החדש שיאפשרו שינוי מערך הפינוי. עם זאת, 

יתכן מצב שבו לפני שיש תוכנית מפורטת ועדיין לא ברור מה יהיו תדירויות הפינוי וגודל הפחים, כבר נדרש 

להוציא את המכרז. ניתן להתנות את המכרז בפתיחתו לשינויים לאחר תקופה מסוימת )למשל שנה( ובכך 

לאפשר הכנסת תנאים חדשים.

  רשות שנמצאת באמצע תקופת החוזה עם הקבלן

במקרה כזה יש שלוש דרכים:

האחת, להגיע לסיכום עם הקבלן על תשלום נוסף עבור שלב א': הבעיה היא שהתשלום עלול להיות גבוה 

יחסית ולא יגלם את החיסכון שבפינוי האשפה המעורבת. היתרון הוא שלא צריך להוציא מכרז חדש וממשיכים 

עם קבלן מוכר.

השניה, לסיים את החוזה תוך תשלום פיצוי ולהוציא מכרז חדש. 
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בלבד.  א'  לשלב  להוציא מכרז חדש  ובמקביל  לפינוי הפסולת המעורבת  החוזה  את  להמשיך  השלישית, 

יכולה  יש ריבוי קבלנים ועלותה גבוהה. עם זאת, היא  יוצרת מצב שבו  זו פחות מעודפת כי היא  אפשרות 

להתאים במקרים חריגים ואפשר גם לפתח אותה בכך שהמכרז יכלול את שלב א' ואת השלבים שאחריו 

)כלומר כלל הרשות(. 

  רשות שנמצאת בתחילת חוזה עם הקבלן 

הדרך הטובה ביותר היא להגיע להסכמה שתנאי הביצוע הרצויים יכנסו לחוזה תוך קביעת התשלום ובהסכמת 

שני הצדדים. החלופות האחרות דומות לחלופות שהוזכרו במצבים האחרים כאשר ישנה אפשרות לסיים את 

החוזה ולהוציא מכרז חדש, אולם במקרה זה ככל הנראה, יידרש פיצוי משמעותי.

 

6.5.4  פתרונות ביניים למתקני קצה

תהליך הפרדת הפסולת צריך להיות מדורג בשלבים לאורך זמן במיוחד ברשויות גדולות. הן לא סביר שעיר 

המונה 100,000 תושבים תתחיל ביום אחד להפריד פסולת במקור בכל תחומה. ומצד שני גם פתרונות הקצה 

לא יופיעו בבת אחת "יש מאין" וגם הם צריכים זמן להבשלה תכנון והקמה. רשויות רבות נמצאות בתחושה 

ש"אין פתרונות קצה", אולם ברוב המקרים ובמיוחד בשלב א', ישנם פתרונות זמינים שיכולים לתת מענה עד 

שיקומו המתקנים לטווח הארוך. 

נציין שלושה פתרונות אפשריים:

א.  אתר קומפוסטציה מסחרי המטפל בפסולת אורגנית ביתית ממיון שניוני

בפסולת  היום  כבר  שמטפלים  קומפוסטציה  אתרי  שני  קיימים   

פסולת  גם  מתאימה  בהיערכות  לקלוט,  ויוכלו  ביתית  אורגנית 

אור  וקומפוסט  מנחם,  כפר  ליד  דלילה  אתר  במקור:  מופרדת 

בבקעת הירדן. פסולת אורגנית מופרדת היא חומר גלם איכותי 

קומפוסט  ליצירת  תשמש  היא  לכן  שניוני  ממיון  מפסולת  יותר 

להתבצע  יכול  השקיות  פתיחת  של  הקדם  טיפול  יותר.  איכותי 

באתר עצמו או בתחנת המעבר. 

אתר קומפוסטציה מסחרי לטיפול בפסולות אורגניות אחרות ב. 

אתרים שקולטים זבל בע"ח או בוצות שפכים יכולים לטפל גם בפסולת ביתית מופרדת במקור. התשתיות   

של המתקן )תעלות ניקוז, משטח אטום, וכו'( וכן הציוד התפעולי הם דומים ויכולים לשמש גם לטיפול 

לקליטת פסולת  הבוחנים אפשרות  קיימים אתרים  היום  כבר  הנדרשות.  הביתית, בהתאמות  בפסולת 

אורגנית מופרדת במקור שמקורה בפסולת עירונית. 

ג.  מתקן עיכול אירובי

בגלל הרגישות של טכנולוגיית עיכול אנארובי, מפעילי המתקן יעדיפו לבצע את טיפול הקדם בעצמם   

ולכך דרושה היערכות שהיא כדאית כלכלית רק בהיקפים גדולים. מסיבה זו מתקני העיכול האנארובי 

הקיימים אינם יכולים לקלוט פסולת ביתית בטווח הזמן המיידי, למעט מתקן העיכול האנאירובי של חברת 

ולאחרונה התחיל  אורגנית המופרדת מכנית  היום פסולת  קולט כבר  זה  חץ אקולוגיה בחירייה. מתקן 

לקלוט גם פסולת אורגנית מופרדת במקור מהישוב סביון. מתקני עיכול אנאירובי נוספים הם ה"מטב"ח" 
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בעמק חפר, מיצר בגולן ובאר טוביה )מתקן בהקמה( המטפלים בזבל רפתות. מתקנים אלו כבר נמצאים 

בשלבי תכנון ואישור לקליטת פסולת ביתית.  

6.5.5  טיפול בבעיות

בכל מיזם צצות בעיות בלתי מתוכננות, במיוחד בשלבים הראשונים. יש להיערך לכך, לצפות את הבעיות 

שעשויות להיווצר ולקבוע תחומי אחריות ולהכין פתרונות. 

אי אפשר לצפות את כל הבעיות האפשריות אך ננסה להציג כאן חלק מהן:

  מפגעים ומטרדים 

נכון  תכנון  היא  ובע"ח,  זבובונים  ריחות,  תשטיפים,  כגון  ומטרדים  ממפגעים  להימנע  ביותר  הטובה  הדרך 

המתחשב בתנאים היכולים לגרום למפגעים אלו )סעיף 5.2.2.(. למרות זאת, גם בתכנון נכון עשויים להיווצר 

מטרדים כתוצאה מאירועים מיוחדים, בלאי או טעויות ביצוע.  מערך שאינו בנוי להתמודד עם מפגעים יכול 

לגרום לנזק חמור למיזם כולו בעוד שבהיערכות מתאימה ניתן להתמודד בקלות עם המפגעים. 

להלן מספר מקרים ותגובות אפשריים:

תיבה 13: טיפול במפגעים בפח האורגני

במקרה  עצמה.  על  תחזור  שלא  מנת  על  ולפעול  הבעיה  מקור  את  להבין  צריך  המיידית  לתגובה  מעבר 

שמפגע מסוים חוזר על עצמו שוב ושוב יש לשקול שינויים במערך כגון תדירות פינוי ואופן הסגירה של הפחים.

  בעיות תפעוליות

בכל הקשור לתחומים הנמצאים באחריות ישירה של הרשות, תכנון וניהול שוטף יכולים למנוע ולפתור את 

רוב הבעיות. לעומת זאת בתחומים הנמצאים באחריות גורמים חיצוניים, כלומר קבלן הפינוי, תחנת המעבר 

ומתקן הקצה, הם אלו שאחראים. כדי לא להגיע לבעיות שאין לנו עליהן שליטה יש לפעול באמצעות מניעה 

ישא באחריות לבעיות  ולבחירת ספק שירות שיבטיחו שהקבלן  ובקרה. מניעה מתייחסת להגדרות החוזה 

מסוימות. באמצעות בקרה שוטפת ניתן להבטיח שתאי החוזה אכן  מקוימים במלואם.
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שתי בעיות מהותיות שעשויות להיווצר הן:

ערבוב של פסולת מופרדת במקור עם פסולת מעורבת בתחנת המעבר.  

איכות נמוכה של הפסולת האורגנית שמגיעה למתקן הטיפול.   

ישנה  יחסית של פסולת מופרדת מגיעה לתחנת המעבר,  במיוחד בשנים הראשונות, כאשר כמות קטנה 

סכנה שהיא "תיבלע" בפסולת המעורבת. כדי להבטיח שזה לא יקרה, לא מספיק להגדיר זאת בחוזה, יש 

הנושאות  בתחנת המעבר. משאיות  השוטפת  העבודה  אחר  ולעקוב  לביצוע  התנאים  קיימים  לוודא שאכן 

פסולת מופרדת במקור, צריכות להיות מסומנות ככאלו, וצריך להיות משטח מיוחד לקליטת ושטעון הפסולת 

לסיום הטיפול בפסולת שהופרדה  עד  קליטת פסולת מעורבת  עצירה של  לחילופין  או  המופרדת במקור 

במקור. 

לתגמול  וכלים  הפסולת  של  איכויות   / דרגות  מספר  מראש  לקבוע  יש  הפסולת,  הפרדת  איכות  מבחינת 

לדגום את  בעניין מצד מתקן הטיפול כדאי  ויש טענות  יותר(. במידה  נמוך  כניסה  )מחיר  איכותית  פסולת 

הפסולת ולנסות כיצד ניתן לשפר את איכותה. 

  בעיות בשיתוף פעולה עם התושבים

שיתוף פעולה עם התושבים, באופן נמרץ כפי שנדרש במיזם להפרדת פסולת במקור, אינו דבר שבשגרה. 

ברשויות הגדולות מומלץ למנות אדם שתפקידו הטמעה ובקרה על איכות הפרדת הפסולת והוא האחראי 

על הקשר הישיר בין הרשות לתושבים. 

בעיות שעשויות להיווצר כוללות אי רצון להיכנס למיזם ולשתף פעולה, חוסר הבנה, תושבים חדשים שלא 

קיבלו הסברה, קשיי שפה ועוד מגוון בעיות. כאן אין פתרונות מובנים וברורים כמו בתפעול השוטף. האנשים 

והסביבה שונים זה מזה ולכן גם נחוצות דרכים מגוונות כדי לשכנעם.

  בעיות מהותיות

אלו בעיות שמצריכות התייחסות מיוחדת משום שהן יכולות לסכן את הצלחת המיזם כולו. למשל חוסר שיתוף 

הנובע מבעיה תפעולית  חוסר שיתוף פעולה  גדול מהאוכלוסייה;  או של חלק  פעולה של שכונה מסוימת 

שלא טופלה או מחוסר אמון ברשות, או בעיות שחוזרות על עצמן לאורך זמן והתושבים אינן מגיבים לצעדים 

שננקטו. בעיות כאלו הן איום ממשי על המיזם כולו ויש להשקיע את מרב המאמצים כדי לפתור אותן. הן 

מצריכות חשיבה מחודשת על דרכי הפעולה ויתכן שיצריכו גם שינוי תפעולי.

הדרכים להתמודדות עם הבעיות הן:

מעבר חוזר בבתים שבהם היו בעיות  

עצם הפנייה הישירה נותנת לתושב הרגשה שהנושא חשוב, מבוקר, ומתייחסים אליו באופן אישי.   

שינוי אופן הפנייה  

יתכן שהתושב לא הבין או שהמאמץ נראה לו גדול מדי עבורו או שהוא נרתע מריחות שעשויים   

להיווצר. מכיוון שהתושב לא שיתף פעולה כנראה שאותו דפוס פעולה לא ישנה את המצב ולכן 

צריך להיות יצירתיים. אפשר למשל לבקרו עם דלי של פסולת אורגנית כדי להמחיש שהריח לא 

נורא או לשנות את ההסבר לתושב כך שייתפס כדבר שניתן לביצוע בקלות יחסית. 

תיקון תקלות או שינוי מערך תפעולי במידה והם קשורים לשיתוף הפעולה.  
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בצידה וחוסר שיתוף הפעולה נובע מתקלות תפעוליות חייבים לשפר ולתקן כדי להחזיר את אמון   

התושבים. התושבים ימהרו לאבד אמון לאחר כל תקלה אפילו תקלה קטנה של פח שנשבר או 

רכב פינוי שחסם את הדרך. לכן חשוב להיות עם היד על הדופק, להקשיב לטענות התושבים ולתת 

להם הרגשה שגם אם היו תקלות הן יתוקנו וכדאי להם להמשיך לשתף פעולה. 

תגמול התושבים    

מטעמים  ולא  וחברתיים  ערכיים  ממניעים  במקור  פסולת  מפרידים  שתושבים  מלמדים  מחקרים   

כלכליים. בנוסף, תגמול כלכלי הוא מורכב ביותר למדידה וקשה מאד להעניקו בפועל. אנו ממליצים 

לשקול תגמול קהילתי ברוח זו לשכונות שיפרידו במקור. התגמול יכול להיות ציון לשבח, תעודה או 

פרסום בעיתונות המקומית. אפשר לשקול גם תגמול הקשור לשיפור פני השכונה. 

6.5.6  תכנון מפורט

במסמך זה לא ניכנס לפירוט אודות התכנון המפורט, רק נציין שהתכנון המפורט בשלב א' חייב לרדת לפרטי 

הפרטים של ישום המיזם. חשוב במיוחד לשים דגש על הנושאים הבאים:

המסר לתושבים - צריך להיות ברור ומובן תוך התמקדות בשאריות מזון.  

מיקום פחים מדויק ומספורם  

מידע מפורט על בתים פרטיים ומשותפים  

חישוב מדויק של כמויות פסולת צפויות מכל זרם ובכל סבב פינוי.   

חישוב נפחי אצירה ונפחי פסולת  

תוכניות  נוספת,  כניסה  התושבים,  לבתי  ראשונה  כניסה  זמני  כולל  מפורטת  הטמעה  תוכנית   

קהילתיות ופרסום. 

מקרים ותגובות – הערכות לתגובות למהלכים בלתי צפויים.  
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פיתוח בר קיימא של משק הפסולת העירוני
הרחבת המיחזור והתייעלות כלכלית 

מדריך  לרשויות מקומיות

קובץ נספחים

נספח 1: סקר מצב קיים

נספח 2: פחמן ישן ופחמן חדש

נספח 3: דרכים נוספות להרחבת המיחזור

נספח 4: דרכים נוספות להרחבת המיחזור

נספח 5: טכנולוגיות נוספות

נספח 6: ניתוח השפעות סביבתיות

נספח 7: ניתוח כלכלי

נספח 8: דברי חקיקה בנושא מיחזור
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נספח 1: סקר מצב קיים
יסקר מצב קיים הוא המפתח לקבלת תמונת מצב של הפסולת ברשות. על פיו יבחנו חלופות, יקבעו יעדים ויתקבלו החל

טות ועל בסיסו יתבצע התכנון המפורט בהמשך.

ברשויות רבות עומדים מול משימה מסובכת זו: אילו נתונים דרושים? כיצד להשיגם? ומה עושים כאשר לא ניתן להשיג 

נתונים מסוימים? 

אלו הן רק חלק מהשאלות שצצות ואנו ננסה לתת להן מענה. 

על הרשות להתאים את הסקר והתכנון לנספח ההנחיות של המשרד להגנת הסביבה המופיע בקול הקורא להכנת תכנית 

מפורטת שפורסם זה לא מכבר ומופיע באתר המשרד:

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/ModulKvatzim/hatmana-062010-

tmicha-hafrada_1.pdf

 

** גליון עבודה )EXCEL( לאיסוף הנתונים מצורף לקובץ הנספחים **

חלק זה מיועד לשני סוגי רשויות:

רשויות שבחרו גורם חיצוני שיערוך עבורן את הסקר והן מעוניינות לדעת אילו דרישות עליהן לדרוש ממנו, למה   

לצפות וכיצד לקרוא ולהבין את הסקר. 

רשויות שעורכות את הסקר בעצמן ומעוניינות במידע וכלים מקצועיים שיעזרו להן.  

1.1  מטרת הסקר ומידת הדיוק והפירוט

סקר מצב קיים הוא כלי חיוני והכרחי להשגת שני יעדים מרכזיים:

קבלת תמונת מצב עדכנית  

תכנון מושכל שבמהלכו יקבעו יעדים וחלופות לטיפול בפסולת  
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מידת הדיוק והפירוט של הסקר צריכה להיקבע על פי היעדים, מידת ההשקעה הדרושה להשגת הנתונים ומשאבי 

הרשות. כך למשל, רשות גדולה שבה 10 סוגים שונים של כלי אצירה הפרוסים ברחבי העיר והיא מעוניינת לבחון 

חלופות לטיפול בכלל הפסולת ברשות, יכולה לוותר על מיפוי מפורט של מיקומי ונפחי כלי האצירה השונים. לעומת 

יותר של כלי  וידרש מיפוי מפורט  זאת, ברשות שבה אחת הבעיות היא גודש בפחים ורמת תחזוקה נמוכה יתכן 

האצירה או לכל הפחות מדגם מייצג. 

יש לקחת בחשבון שמיפוי מפורט של פסולת, כלי אצירה, שעות עבודה וכו’ דורש השקעה רבה ויש לבצעו רק כאשר 

הערך המוסף שלו גבוה מספיק והוא תורם לקבלת ההחלטות או לתכנון במידה ניכרת. 

  מידת הפירוט

מידת הפירוט מתייחסת לשאלות מה לבדוק? ובאיזה היקף? 

בטבלה הבאה מוצגות רמות פירוט שונות למיפוי כלי אצירה ברשות. 

רמות פירוט שונות למיפוי כלי אצירה ברשות

  רמת דיוק

וביכולת להגיע לתוצאות מדויקות. כך למשל, כימות  מידת הדיוק תלויה ביעדים ובמידה רבה במידת ההשקעה 

הפסולת הממוחזרת בתחנת מעבר ממיינת הוא בעייתי ביותר. ניתן להגיע אליו אם שוקלים משאית פינוי שמגיעה 

מן הרשות לתחנת המעבר, עוצרים את קו המיון, מעמיסים את הפסולת של הרשות בלבד לקו המיון ומודדים את 

הכמויות היוצאות מקו המיון על פי החומרים השונים. דיגום כזה צריך גם להיעשות מספר פעמים ובתקופות שונות 

של השנה, הוא אפשרי אבל דורש המון השקעה. לעומת זאת ניתן לקבל נתונים על כמויות החומרים הממוינים  

בתחנת המעבר מכלל הרשויות המפנות אליה פסולת ולחשב כמה מתוכם שייכים לרשות , תוך הנחה שהפסולת 

ברשות אחת דומה לפסולת ברשות אחרת בהרכבה. 

העומדים  הרשות, המשאבים  ובהתחשב במאפייני  לאור המטרות  להיעשות  צריכה  והפירוט  הדיוק  רמת  קביעת 

ניתן כמובן להתפשר במקומות  ודיוק גבוהות.  ובמידת ההשקעה הדרושה על מנת להשיג רמות פירוט  לרשותה 

מסוימים ולמקד רמות גבוהות של פירוט ודיוק לנתונים אחרים.  
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1.2  עורך הסקר

כאמור הרשות יכולה לשכור יועץ חיצוני שיערוך את הסקר )בד”כ כחלק מתוכנית אב( או לערוך את הסקר בעצמה. 

נציג את השיקולים לבחירה בין האפשרויות:

מימון  

כוח האדם ברשות  

התוצאות הנדרשות מהסקר )מידת הפירוט והדיוק(  

גודל הרשות   

שכירת יועץ חיצוני עשויה להיות יקרה מאד, במיוחד לרשויות קטנות שדלות במשאבים. בנוסף, יש לזכור שהיועץ 

אינו יכול לפעול לבד ואנשי הרשות יידרשו לסייע לו במלאכת איסוף הנתונים. אולם כאשר נדרשות רמות פירוט 

ודיוק גבוהות או כאשר מדובר ברשות גדולה שבה הסקר מצריך עבודה מקצועית ומקיפה רצוי לשכור יועץ חיצוני 

שיש לו ניסיון בתחום.  מימון חלקי ניתן לקבל מקרן הניקיון. 

ויש ברשות אנשי מקצוע שמסוגלים לבצע את  לעומת זאת, כאשר הרשות אינה מעוניינת בסקר מפורט ביותר 

יש לקחת בחשבון שהסקר הוא משימה לכל דבר  ניתן בהחלט להתגבר על המשימה.  זמן,  ולפנות לכך  הסקר 

ולהקצות לו שעות עבודה ומשאבים. 

1.3  מדידה ואומדנים

גם בעלי תפקידים מנוסים לפעמים מוצאים עצמם נבוכים מול השגת נתונים בסיסיים כגון כמה פסולת הם מייצרים 

בסה”כ? לאן מועברת הפסולת מתחנת המעבר ונתונים חשובים אחרים.

מדידת פסולת היא בעייתית מטבעה בגלל מספר גורמים:

דיגום ושקילת פסולת מצריכים השקעה ומשאבים רבים.  

קשה מאד להפריד מרכיבים שונים מפסולת מעורבת.   

פסולת מרשויות שונות מגיעות לאותה תחנת מעבר ומתערבבות  

הערכת עלויות היא אתגר לא קטן בפני עצמו. העלויות הן במקרים רבים עלויות כוללות לטיפול וקשה להבין מהם 

מרכיבי העלות השונים וכיצד שינויים במערך ישפיעו על העלות הכוללת. 

 

על מנת להתגבר על פערי המידע, בלי להוציא משאבים עצומים, ניעזר במספר שיטות:  

נתוני רקע וממוצעים ארציים
נתונים כללים לפי פרסומים בארץ או בעולם. 

דוגמא:  הערכת  אחוז הנייר בפחים על פי האחוז שנמצא בסקר הפסולת הארצי. 

אומדנים והערכות: אמידת נתונים על בסיס נתונים קיימים ומגמות.
דוגמא: אומדן כמות משקלית של פסולת הנייר בשנת 2015 על בסיס הגידול באוכלוסיית הרשות. 

הנחות עבודה: השערות מבוססות על נתונים, מגמות, עלויות וכו’. 
דוגמא: אחוז פסולת הנייר מתוך כלל הפסולת לא ישתנה באופן מהותי בין השנים 2010-2015  

דיגום: עריכת מדגם מייצג ככל האפשר בשטח/ סקר מחירים בין חברות שונות וכו’
דוגמא: מיון נייר מתוך פחי פסולת מעורבת ושקילתו במקומות שונים ובתקופות שונות בשנה. 
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הדגשים החשובים לגבי כל השיטות האלו הם שיהיה תיעוד ורישום מדויק של השיטות שננקטו ושיהיה טווח טעות 

מוגדר וסביר שגם יעמוד במבחן השימוש במידע. 

1.4  איסוף נתונים 

נחלק את מלאכת איסוף הנתונים לארבעה שלבים.

מארבעה כיוונים  ראשית עלינו להגדיר מהי תמונת המצב הרצויה לנו. בד”כ נרצה לקבל תמונת מצב   .1 שלב 

שונים:

כיוון כללי- אוכלוסייה, מאפייני בנייה, כמויות פסולת וחלוקה לסוגים.  

כיוון תפעולי- מס’ כלי אצירה, מרחקי שינוע, תדירות פינוי וכו’.  

כיוון כלכלי- עלויות פינוי, שינוע, טיפול, היטל הטמנה וכו’.    

פסולת  חממה,  גזי  מיחזור,  אחוזי  רחבות,  סביבתיות  השפעות  הרשות,  בתוך  מפגעים  סביבתי-  כיוון   

מסוכנת וכו’. 

שלב 2. בשלב השני נגדיר מהם הנתונים הדרושים ומהו מקור המידע לכל נתון. 

איסוף הנתונים מתבסס על מספר מקורות:

1.  מקורות מידע חיצוניים: מאמרים, סקרים ופרסומים. 

2.  גורמי חוץ: קבלני פינוי, מטמנות וכו’. 

3.  מקורות מידע פנימיים: נתוני אוכלוסיה ברשות, חשבוניות, סיורים. 

שלב 3. בשלב השלישי נכין גיליון איסוף נתונים או מספר גיליונות בהתאם למורכבות ולמספר מקורות המידע.

שלב 4. מילוי גיליון איסוף הנתונים- איסוף הנתונים בפועל. 

איסוף הנתונים מורכב מסקירת מקורות מידע חיצוניים, שיחות והתכתבויות עם גורמי חוץ ועם מקורות מידע פנימיים 

וגם סיורי שטח ולעיתים דיגום.  

** גליון עבודה )EXCEL( לאיסוף הנתונים מצורף לקובץ הנספחים **

1.5  תוני בסיס
 

כפי שציינו הנתונים הדרושים ייגזרו מתמונת המצב המתבקשת אולם ישנם מספר נתונים בסיסיים שנחוצים  כמעט 

תמיד, לרוב אלו נתונים שקל להשיגם:

אוכלוסין- גודל ומספר משקי בית

  נתונים אלו מצויים ברוב הרשויות.

כמות הפסולת- מוטמנת וממוחזרת

ופסולת  ועסקים  מבתים  שנאספת  מעורבת  פסולת   = נוצרת  פסולת 

מופרדת במקור שנשלחת למיחזור.
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שנתיים ממפעיל  נתונים  לקבל  וניתן  בתחנת המעבר  נשקלת  בד”כ  היא  לתחנת מעבר  מפונה  הפסולת  כאשר 

נתונים  לקבל  ניתן  מטמנה(  )בד”כ  קצה  למתקן  ישירות  מועברת  הפסולת  כאשר  המפנה.  מהקבלן  או  התחנה 

מהמטמנה לגבי כמויות מוטמנות. 

הבעיות שעשויות לצוץ הן:

א.  הקבלן מפנה פסולת מכמה רשויות יחד או ממספר ישובים באותה מועצה אזורית . 

ניתן להעריך את חלקה של הרשות בפסולת לפי מספר התושבים תוך התחשבות באזורי מחסר  מצב כזה  ב 

ותעשייה או לבצע מספר שקילות שבהן מפנים רק מהרשות.

אורגנית  פסולת  ממחזרים  תושבים  של  גבוה  אחוז  כאשר  למשל  במקור.  שהופרדה  פסולת  של  מדידה  אין  ג.  

בקומפוסטרים. 

כאן ניתן להשתמש בנתונים ממוצעים לגבי סוגי וכמויות פסולת או לבצע דיגום. 

  מערך האצירה והפינוי- כמויות וסוגי כלי האצירה 

נתון זה מצוי בד”כ ברוב הרשויות. בחלק מהרשויות הקבלן מחזיק בנתונים אלו. 

  פתרונות קצה- תחנות מעבר, מטמנות, טיפול ביולוגי ומיחזור

חלק מתחנות המעבר משנעות פסולת למספר מתקני קצה ואלו יכולים להשתנות במשך השנה, לכן לא תמיד 

יודעים באופן ברור להיכן הפסולת מועברת אבל סוג פתרון הקצה ידוע )מטמנה, אתר קומפוסטציה וכו’(

  עלויות - פנים עירוני, חוץ עירוני

הבעיה עם עלויות היא שלא תמיד ברור כיצד הן מתחלקות ומהן כוללות. 

ברשויות בהן יש קבלן פינוי התמונה בד”כ ברורה אולם במקרים מסוימים הקבלן עובד לפי “חוזה פאושולי” כלומר 

הרשות משלמת עבור פינוי וסילוק הפסולת ואז קשה לגזור עלויות פנים עירוניות וחוץ עירוניות או להבין למשל מהי 

העלות של פינוי עגלת אשפה בנפח 240 ליטר. 

במקרה שהרשות מפנה את הפסולת בעצמה כל הנתונים נמצאים בהישג יד אבל גם כאן ישנם עובדים או כלי רכב 

שעשויים לבצע  תפקידים נוספים בנוסף לעבודתם בתחום הפסולת )אכיפה, ניקיון וכו’(.

ההתמודדות עם מצבים אלו היא למצוא את העלויות הידועות ומתוכן להסיק ולחשב את העלויות האחרות. 

כך למשל כאשר רוצים לחשב את העלות הפנים עירונית של חוזה פאושולי לוקחים את סך העלות לטיפול וסילוק 

הפסולת ומחסירים ממנה את עלויות תחנת המעבר, השינוע,ההטמנה והיטל ההטמנה )עלויות אלו ניתן לברר עם 

הקבלן או תחנת המעבר(.
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1.6  הבנת ההשפעות סביבתיות

הבנת ההשפעות הסביבתיות חשובה על מנת למקד את הפעילויות ולכמת את התועלות של חלופות שונות לטיפול 

בפסולת.

והשקעה רבה. ברמת  ידע מקצועי רחב  ביותר המצריך  נושא מורכב  הבנת ההשפעות הסביבתיות במלואן היא 

הרשות אין צורך לרדת לפרטי הפרטים של ההשפעות הסביבתיות כגון מהם הגזים השונים שנפלטים ממטמנות. 

מספיק לדעת שמטמנות פולטות גזים רעילים וגזי חממה לסביבה.

על מנת לפשט את הנושא ריכזנו את ההשפעות המרכזיות של טיפול בפסולת בנספח. 

1.7  הבנת תמונת המצב הכלכלית

תמונת המצב הכלכלית נגזרת מחישוב העלויות במערך הפנים עירוני ובמקטע החוץ עירוני. לאחר שמצאנו עלויות 

כלליות במצב הקיים רצוי לקבוע מדדים ו”נגזרים” שישמשו אותנו לבניית חלופות שונות לטיפול בפסולת. למשל ניתן 

לגזור מהעלות הפנים עירונית את עלות הפינוי לעגלת 360 ליטר אחת. נתון זה יכול לשמש אותנו להבנת המשמעות 

הכלכלית של בניית מערך אצירה חדשו להשפיע על תכנון המערך. באופן דומה ניתן לקבוע כמדד את העלות 

הפנים עירונית לטון פסולת ולהשוות אותו בחלופות השונות. דוגמאות למדדים ו”נגזרים” תפעוליים וכלכליים ניתן 

למצוא בנספח.
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נספח 2: פחמן ישן ופחמן חדש
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נספח 3 : דרכים נוספות להרחבת המיחזור
2.1  הרחבת מוקדי איסוף שכונתיים

מוקדי איסוף שכונתיים הם נקודות איסוף לרכיבים יבשים בד”כ נייר, מיכלי פלסטיק, קרטון ובחלק מהרשויות גם 

זכוכית, מתכת, טקסטיל ופסולת אלקטרונית. הם מרכזים פסולת למיחזור מאזורים שכונתיים ונאספים ע”י חברות 

המיחזור השונות. בהגדרה זו נכללים גם מרכזי איסוף עירוניים שבהם תשתית איסוף רחבה יותר. הבעיה המרכזית 

 של מוקדי האיסוף היא המרחק מבתי התושבים. הניסיון בערים רבות בארץ מלמד שאחוזי האיסוף נמוכים יחסית.

בשגיאה! מקור ההפניה לא נמצא. מוצגים טווחי המיחזור הסבירים מאיסוף במוקדי איסוף שכונתיים. להערכתנו 

ברוב הרשויות המיחזור במוקדי איסוף אינו גדול מ- 5% מכלל הפסולת.

אחוזי מיחזור ממוקדי איסוף שכונתיים

והן בפריסה רחבה של  חשוב להדגיש שהגעה לשיעורי איסוף גבוהים מחייבת השקעה רבה הן בחינוך והסברה 

מיכלי איסוף. מכיוון שכל רכיב נאסף בנפרד העלויות הן בד”כ גבוהות. 

ניקיון. הפתרונות לכך הם השקעה בעיצוב  ו/או בעיות  בעיות נוספות של מוקדי האיסוף הן בעיה עיצובית-נופית 

ידידותי שיתאים לאופי הרשות ותחזוקה שוטפת למניעת לכלוך ומפגעי תברואה. 

המשרד  באתר  למצוא  שניתן  למיחזור”  איסוף  “מוקדי  במדריך:  מצויות  איסוף  מוקדי  לתכנון  מפורטות  המלצות 

להגנת הסביבה.

למרות המגבלות, למוקדי איסוף יש מספר יתרונות חשובים. הם מגבירים את הנראות של פתרונות המיחזור ומעלים 

יבשה  והם מתאימים במיוחד לפסולת  את המודעות בציבור, הם חסכוניים בעלויות פינוי ביחס לאיסוף מהבתים 

נפחית כגון מיכלי פלסטיק וקרטון וזרמי פסולת ייעודים כגון סוללות, שקיות, זכוכית ופסולת אלקטרונית.
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המלצתנו היא להרחיב את מוקדי האיסוף לזרמי הפסולת הבאים:

קרטון- תופס נפח רב בפחים הביתיים.   

עלויות  ולכן  הפיקדון  חוק  תחת  ונמצאים  רב  נפח  תופסים  ליטר(-   1.5 )מעל  גדולים  פלסטיק  מיכלי   

האיסוף נמוכות מאד. 

זכוכית-בגלל שקשה להפרידה מפסולת מעורבת בקו מיון שניוני.  

סוללות, שקיות ופסולת אלקטרונית- זרמי פסולת קטנים יחסית עם השפעה סביבתית גדולה ולכן כדאי   

להפרידם במקור. 

הרחבת מוקדי האיסוף חייבת להיות מלווה בחינוך והסברה. האמצעים שניתן לנקוט הם:

פרסום מפת מיקומי כלי אצירה למיחזור  

חינוך והסברה במוסדות הלימוד השונים  

פעילויות קהילתיות )מתנ”סים, תנועות נוער וכו’(  

פרסום באמצעי התקשורת  

פנייה ישירה לעסקים ולמוסדות ציבור.  

2.2  קומפוסטציה ביתית

פירוק  תהליכי  בו  עוברת  והיא  האורגנית  הפסולת  את  אליו  שמשליכים  מאוורר  קיבול  כלי  הוא  ביתי  קומפוסטר 

)קומפוסטציה( שבסיומם מתקבל דשן אורגני. 

הרשות יכולה לעודד תושבים לבצע קומפוסטציה ביתית באמצעות חינוך והסברה 

בנוסף לסבסוד חלקי או מלא של עלות הקומפוסטר. לכאורה זהו הפתרון הפשוט 

והסביבתי ביותר משום שהפסולת מטופלת במקום היווצרה ללא צורך בפינוי ושינוע 

ובלי לצרוך שטחים ומשאבים הדרושים לטיפול במתקן קצה.  יקרים, בלי מזהמים 

מעבר לכך אנו מייצרים דשן אורגני שגם הוא יכול להיות מיושם באדמת הגינה מבלי 

צורך בשינוע. היבט נוסף הוא הערך החינוכי הרב שיש בטיפול עצמי בפסולת ובחוויה 

של ליווי התהליך מפסולת לדשן. במקומות בהם ניתן ליישם זאת, קומפוסטציה ביתית 

היא הדרך הטובה ביותר לטיפול בפסולת האורגנית, אולם ישנם לא מעט מגבלות:

בקומפוסטר  הטיפול  אחד-  לכל  מתאימה  אינה  ביתית  קומפוסטציה   

מצריך השקעה וידע בסיסי בתפעול וישנם אנשים שנרתעים מכך ובמיוחד 

מהרקבון של החומר האורגני ו”היצורים” השונים שהוא מושך. 

וברור מי אחראי על  ומקום להציב את הקומפוסטר  גינה  יש  יותר לבתים צמודי קרקע שבהם  מתאים   

תפעולו. יש לסייג ולציין שקיימות דוגמאות מוצלחות של קומפוסטרים בבניינים משותפים. אחת מהן היא 

מיזם רחב היקף הפועל בירושלים, אולם באופן כללי קומפוסטרים מתאימים יותר לבתים צמודי קרקע.

כרוך בהשקעה רבה בחינוך והסברה - מעבר להבנת המשמעות הסביבתית והפנמתה שהם הבסיס לכל   

שיתוף פעולה, כאן נדרש גם ידע בסיסי בתפעול וליווי שוטף על מנת להתמודד עם בעיות שונות. כלומר 

נדרשת השקעה רבה מצד הרשות. 

הניסיון הנרחב ביותר בארץ בוצע במועצה אזורית משגב שבה חולקו כ-1500 קומפוסטרים בסבסוד חלקי לתושבים )בתים 

צמודי קרקע בלבד(. ההערכה היא שרק מחציתם אכן נמצאים בשימוש. כלומר יש לצפות לאחוזי השתתפות נמוכים יחסית. 
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זו  שיטה  לעודד  יש  בהחלט  אולם  מערכתי,  פתרון  ביתית  בקומפוסטציה  לראות  ממליצים  לא  אנו  לפיכך, 

ולתמוך בה משום שהיא טומנת בחובה יתרונות רבים ויכול לסייע בהפחתת הפסולת המטופלת ע”י הרשות. 

2.3  קומפוסט יישובי )האין זה מתקן קצה להפרדה במקור?(

אתר קומפוסט יישובי הוא פתרון שמתאים רק לישובים קטנים. אתר קומפוסט יישובי הוא למעשה משטח מהודק 

שבו הפסולת עוברת קומפוסטציה בד”כ בשיטת הערימה הסטטית, כלומר ללא היפוך מכני. במערך קומפוסט 

הקומפוסט  לאתר  ומועברת  אורגני”  ב”פח  במקור  שהופרדה  לאחר  מהבתים  נאספת  האורגנית  הפסולת  יישובי 

היישובי. יש לציין שאתר זה אינו אתר מסחרי המצויד באמצעים המתאימים למניעת מפגעים סביבתיים כגון משטח 

אטום, בריכת תשטיפים וכו’ ולכן הוא מיועד לקלוט כמויות קטנות בלבד והפעלתו טעונה אישור של המשרד להג”ס. 

מעבר לכך, צריך כח אדם שיאסוף את הפסולת ויטפל באתר הקומפוסט. פתרון זה יכול להתאים לקיבוצים וישובים 

קטנים שבהם כמויות פסולת קטנות.

המלצתנו היא ליישם קומפוסט יישובי רק כאשר מתקיימים מספר תנאים בסיסיים:

כמויות פסולת קטנות מ-100 ק”ג ליום.   .1

התפעול השוטף מובטח לאורך זמן, כלומר באחריות המועצה.   .2

ישנו שטח מתאים ושיתוף פעולה מצד התושבים.    .3

ניתן לקבל אישור מהמשרד להג”ס.   .4

פתרון קצה מסחרי לפסולת אורגנית אינו זמין בטווח הקרוב.   .5

2.4  איסוף נייר מהבתים

איסוף נייר מבתי התושבים הוא דרך מצוינת להגדיל את שיעורי המיחזור. ראשית חשוב להבין שבקו למיון שניוני 

כמעט ולא מפרידים נייר לבן או עיתונים אלא רק קרטון. בתחנות המעבר מעט מאד נייר אכן עובר מיון וגם אז 

איכותו נמוכה משום שהוא מעורבב עם הזרם הרטוב. איסוף ממוקדי איסוף מניב תוצאות טובות יותר אולם על מנת 

להגיע לאחוזי איסוף גבוהים חייבים להגיע לפתחי הבתים. הנייר הוא חומר שמשקלו הנפחי גבוה יחסית ולכן האיסוף 

יעיל וברשויות רבות יכול אפילו לחסוך עלויות, כלומר מיחזור טון נייר יעלה פחות מטיפול בנייר בדרך הרגילה. יתרון 

נוסף הוא שאנשים רבים כבר מורגלים להחזיק את העיתונים מחוץ לפח האשפה הביתי ולכן אין צורך בפח נוסף. 

תמריץ חזק לאיסוף הנייר הוא הפעלתו של מפעל חדש לייצור קרטון מחומר ממוחזר שהוקם במפעלי נייר חדרה 

ניתן להגדיל את היקפי  יכול לקלוט כ-230 אלף טון בשנה בנוסף למפעלים הקיימים, כלומר  )מנא”י(. מפעל זה 

האיסוף ועדיין ניתן יהיה למחזרם בארץ. 

ייתכן שברשויות באזורי ספר הכדאיות  נייר מהבתים בכל הרשויות אולם  באופן כללי מומלץ לבצע איסוף 

הכלכלית תהיה נמוכה יותר, הן בגלל המרחק והן בגלל שבד”כ רוב הבתים הם צמודי קרקע. תנאים טובים 

לאיסוף נייר מהבתים הם:

בנייה רוויה המאפשרת הוספת כלי אצירה נוסף.  .1

עלויות האיסוף נמוכות.   .2

יש אפשרות להשקיע במערך הסברה מתאים.  .3

כאשר מוקדי האיסוף לנייר אינם בפריסה רחבה.
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נספח 5: טכנולוגיות נוספות
3.1  נובה ארנה

גלם שיכול  חומר  היתוך שבסופם מתקבל  שיטה למיחזור כל הפסולת המעורבת כמקטע אחד שעובר תהליכי 

להחליף מגוון חומרי גלם בשימושים שונים. שיטה זו פותחה בישראל ע”י חברת “נובה ארנה” והיא פועלת בקנה 

מידה קטן במפעל ניסיוני. הטכנולוגיה נמצאת בפיתוח וחלק גדול מההיבטים התפעוליים והסביבתיים שלה עדיין לא 

ברור והיא טרם הוכחה בקנה מידה מסחרי.

3.2  הפקת ביודיזל מפסולת

שיטה למיחזור הפסולת האורגנית והפקת ביודיזל- דלק ממקור ביולוגי. גם שיטה זו עדיין לא הוכחה בקנה מידה 

גדול ולא ברורים ההיבטים התפעוליים והסביבתיים שלה.  

3.3  טיפול תרמי לסוגיו

)פירוליסה  גזי  טיפול תרמי מתחלק למספר סוגים שונים של טכנולוגיות: שריפת פסולת מעורבת, דש”ב, פירוק 

וגזיפיקציה(, שיטות מתקדמות )הידרוליזה, פלסמה(. מתוך שיטות אלו השיטות שמיושמות כיום בעולם בהיקף רחב 

הן שריפת פסולת מעורבת ודש”ב  )שאר השיטות יקרות, מורכבות או עדיין לא הוכחו בהיקפים גדולים(. 

שריפת פסולת מעורבת היא שיטה יקרה ובעייתית מבחינה סביבתית )זיהום אוויר, בזבוז משאבים ועוד(. קשה מאד 

להקים מתקנים מסוג זה בארץ בגלל קשיים באיתור שטח מתאים, התנגדות ציבורית ועלויות גבוהות. בכל מקרה 

מתקן שריפה לא מתוכנן כרגע בישראל ואם יתוכנן, יחלפו שנים רבות עד שיופעל. 

חלופת דש”ב כבר מתוכנת כיום במפעל נשר ברמלה שנערך לקלוט פסולת מתחנת המעבר חירייה והיא בהחלט 

חלופה אפשרית לרשויות המרכז. עם זאת חשוב להדגיש שיישום חלופה זו מוגבל ביותר, הוא דורש מפעל שיוכל 

לקלוט את הפסולת ואין הרבה מפעלים שמתאימים לכך. לפיכך, מעבר לרשויות המרכז, חלופה זו אינה סבירה 

בטווח הזמן הקרוב. 
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נספח 6: ניתוח השפעות סביבתיות
הליך ניתוח ההשפעות הסביבתיות נעשה במספר שלבים:

השונות בפסולת  הטיפול  שיטות  למפות את  יש  בשלב הראשון  והשפעתם הסביבתית.  שלב ראשון: שיטות הטיפול 

)הטמנה, קומפוסטציה, עיכול אנארובי, מיחזור יבשים וכו’( ולערוך לכל שיטה את המאזן הסביבתי שלה. לצורך כך הגדרנו 

חמישה תחומי השפעה סביבתיים וכימתנו את ההשפעות הסביבתיות של כל שיטת טיפול בתחומים אלה.

חמשת התחומים הם:

זיהום קרקע ומים. א. 

זיהום אוויר וגזי חממה.  ב. 

תפיסת שטחים פתוחים והשפעה על המרחב הסמוך. ג. 

צריכת אנרגיה / השבת אנרגיה. ד. 

שימוש מושכל במשאבים.  ה. 

שלב שני: תרחישי הטיפול. בשלב זה הרכבנו משיטות הטיפול השונות תרחיש טיפול. מכיון שהפסולת העירונית מטופלת 

במספר שיטות )מיחזור , הטמנה וכו’( תרחיש הטיפול נותן את התמונה הכוללת וההתפלגות של כמות הפסולת המטופלת 

בכל אחת מהשיטות.  למשל, הפסולת בחלופת ההפרדה במקור לשני זרמים מתפלגת כך: 

הטמנה – 35% מיחזור יבשים – 30%  קומפוסטציה – 35% 

שלב שלישי: הערכה סביבתית של תרחישי הטיפול. עתה, בהסתמך על ההערכה הסביבתית של כל שיטה ובהסתמך 

על התפלגות שיטות הטיפול בכל תרחיש, נוכל לתת ציון משוקלל לכל תרחיש ולקבל תמונה השוואתית של החלופות. 

להלן, ההשוואה הסביבתית לפי תחומי ההשפעה.

  בתחום ההשפעה “קרקע ומים” 

יהטמנה היא החלופה הגרועה ביותר מבחינת ההשפעה על קרקע ומים לכן אנו מקבלים עדיפות לחלופת “שלושת הזר

מים” שבה רק חלק קטן מועבר להטמנה ולעומתה חלופת “המצב הקיים” שבה רוב הפסולת נשלחת להטמנה מדורגת 

במקום הנמוך ביותר.
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  בתחום ההשפעה “אוויר וגזי חממה” 

גם כאן ההטמנה גורמת לפגיעה הקשה ביותר ומנגד עיכול אנארובי מביא לחיסכון בגזי חממה ופולט מעט מזהמים לאוויר. 

ו”עיכול אנארובי”  “קומפוסטציה”,”שלושה זרמים-קומפוסטציה”  וחלופות  ביותר  “המצב הקיים” היא הגרועה  לכן חלופת 

עדיפות. 

  בתחום ההשפעה “שטחים פתוחים והמרחב הסמוך” 

הטמנה היא הגרועה ביותר ודש”ב חסכוני ביותר בשטח. אולם בחלופת הדש”ב רק 30% מהפסולת מיועדת לדש”ב והיתר 

להטמנה ולכן החלופות העדיפות הן החלופות שבהן רוב הפסולת ממוחזרת.  
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  בתחום ההשפעה “צריכת אנרגיה/השבת אנרגיה” 

החלופות העדיפות הן חלופות בהן יש השבת אנרגיה כלומר עיכול אנארובי או דש”ב. 

  בתחום ההשפעה “שימוש במשאבים” 

יהחלופה הבזבזנית ביותר במשאבים היא כמובן חלופת “המצב הקיים” שבה רוב הפסולת עוברת להטמנה. החלופה היעי

לות ביותר בשימוש במשאבים הן חלופות ההפרדה במקור לשני זרמים או שלושה זרמים שבהן גם החומר האורגני וגם 

הרכיבים היבשים חוזרים לשימוש או למעגל הטבעי.
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עכשיו נוכל לדרג את החלופות לפי המשקל שאנו מחליטים לתת לכל תחום השפעה. 
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נספח 7: ניתוח כלכלי
  השוואה של המצב הקיים לעומת חלופת הפרדת פסולת במקור

נציג דוגמא להשוואה בין המצב הקיים לחלופת הפרדת פסולת לשני זרמים: יבש ורטוב. 

ההשוואה מבוססת על ממוצעים ארציים ועל מספר עבודות שנעשו עבור רשויות. 

השוואה של המצב הקיים לעומת חלופת הפרדת פסולת במקור

נדגיש כי זוהי דוגמא להמחשה בלבד. המצב משתנה מרשות לרשות. 

ניתוח כלכלי מעמיק צריך גם לפרוט את מרכיבי העלות השונים. בדוגמא התייחסנו למקטע הפנים עירוני כאל רכיב אחד 

אולם הוא יש להעמיק ולנתחו לפי רכיביו השונים. 
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  קוים מנחים לניתוח כלכלי

קוים מנחים אלו יכולים להיות לעזר למבצע הניתוח הכלכלי או לבעלי התפקידים השונים הקוראים ניתוח כלכלי שהוכן ע”י 

יועץ חיצוני. 

ניתוח כלכלי הוא כלי חשוב וחיוני, אולם בגלל שהוא מבוסס על הנחות עבודה הוא אינו יכול לחזות בדיוק את התוו  .1

צאות הכלכליות. 

תכנון מערכי התפעול בכל חלופה משפיע מאד על העלויות. רצוי לבצע ראשית תכנון ראשוני של החלופה ואז   .2

לערוך ניתוח כלכלי ולבדוק היכן ניתן להתייעל ולחסוך בעלויות. 

חשוב להכניס לניתוח את כלל העלויות כולל עלויות אחזקה, תשתיות, חינוך והסברה, ניהול ועוד.   .3

מומלץ לחלק את העלויות לפי מרכיבי העלות השונים כדי לאתר את נקודות התורפה של כל חלופה.   .4

כאשר משתמשים בהנחות עבודה, רצוי להתבסס על נתונים מוצקים ועל אירועים שיש להם סבירות גבוהה להו  .5

תרחש וגם אז לציין בדיוק את הנחות העבודה ומדוע נבחרו.

כאשר מידת אי הודאות של נתון מסוים גבוהה רצוי לבצע ניתוחי רגישות שיאפשרו ניתוח רחב של האפשרויות    .6

הקיימות. 

יש להבחין בין עלויות שוטפות לבין השקעות שנפרסות לאורך מספר שנים.
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נספח 8: דברי חקיקה בנושא מיחזור
חוק שמירת הנקיון, התשמ”ד-1984: החוק המרכזי המסדיר את נושא שמירת הניקיון ברשות הרבים )לרבות   

התקנות שהותקנו מכוחו(. החוק עוסק בין היתר בהסדרת אתרי סילוק לסוגי פסולת מיוחדים ובזכויות והחובות 

של הרשויות המקומיות באשר לכך. כן הקים החוק קרן לשמירת הניקיון שתכליתה לרכז כספים לצורך שמירה 

על הסביבה, מניעת מפגעים שיפור תשתיות המחזור ועוד. בנוסף קובע החוק היטל הטמנה בסך 50 ₪ )החל 

משנת 2011( שעל הרשויות המקומיות לשלם בעבור הטמנת פסולת מוצקה. 

 http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/psolet01_1.pdf  

חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, התשנ”ג-1993: חוק זה נועד לקבוע הסדרים בסיסיים לביצוע תכניות מיי  

חזור ברשויות המקומיות. במסגרת זו, מטיל החוק חובות שונות על הרשויות המקומיות בנוגע להקצאת אתרים 

להקמת מרכזי מיחזור, מתקני מיחזור וכו’, תוך ציודן בסמכויות לצורך ביצוע תפקידן. החוק אף אוסר על השלכת 

אשפה למיכלי ומתקני מיחזור ומטיל חובה על בעלי עסקים ובתי מגורים לציית להסדרי המיחזור שנקבעים מכח 

חוק זה. 

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/psolet09_1.pdf  

תקנות איסוף ופינוי פסולת למיחזור )חובת פינוי פסולת למיחזור(, התשנ”ח-1998: התקנות קבעו יעדי מיניי  

מום הדרגתיים למיחזור פסולת, לפי אחוזים מסך כל הפסולת המיוצרת ברשות מקומית. החל משנת 2007 עומד 

יעד המיחזור על 25% מכמות הפסולת פר רשות, לפי דיווח על כמות הפסולת הנמסר על ידי כל רשות למשרד 

להגנת הסביבה. התקנות מאפשרות פטור מעמידה ביעד המיחזור בנסיבות מסוימות בהן קיים חוסר כדאיות 

כלכלי לביצוע מיחזור. 

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/psolet10_1.pdf  

חוק הפיקדון על מכלי משקה, התשנ”ט-1999:  חוק זה קובע כי על כל מיכל משקה ישולם פיקדון בסך 30   

אגורות )למעט מיכלי משקה גדולים, עליהם הוחל הסדר נפרד של איסוף וולונטרי עד שנת 2014(. כספי הפיקדון 

ינועדו לתמרץ את הצרכן וגורמי איסוף אחרים, להחזיר את מיכלי המשקה לאחר השימוש על מנת לזכות בהח

זר הפיקדון וזאת כדי שניתן יהיה להעבירם למיחזור ולמען שמירת הניקיון ברשות הרבים. לאחרונה תוקן החוק, 

תוך קביעת אחריות יצרן לאיסוף המיכלים והעברתם למיחזור. אחריות היצרן מחייבת את היצרנים לעמוד ביעדי 

יצרני מיכלי המשקה לבצע  ידרשו   2013 האיסוף שנקבעו בחוק, אשר עולים בהדרגה מדי שנה. החל משנת 

איסוף דו שנתי ממוצע של 77% מסך המיכלים ששווקו. 

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/psolet13_1.pdf  

תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס”א-2001: תקנות אלו נועדו לסייע ביישום חוק הפיקדון. בין היתר, התי  

קנות קובעות כי יצרן, יבואן או בית עסק, ימחזר לכל הפחות 90% ממיכלי המשקה הריקים שהגיעו לידיו. 

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/psolet14_2.pdf  

חוק לסילוק ולמיחזור צמיגים, התשס”ז-2007: החוק נועד להסדיר סילוק ומיחזור של צמיגים באופן שיבטיח   

צמיגים באתרי  וצמצום ההטמנה של  בלתי מבוקרת,  זה שריפה  ובכלל  ומניעת מפגעים,  על הסביבה  הגנה 

פסולת. החוק קובע אחריות יצרן לסילוק ומיחזור של צמיגים משומשים, תוך קביעת יעדים הדרגתיים עד ליולי 



70

 2012, אשר ממועד זה והלאה יעד המיחזור יעמוד על 85%. החוק מוסיף וקובע, החל משנת 2013, איסור על

הטמנת צמיגים. 

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/psolet22_1.pdf  

חוק רישוי עסקים, התשכ”ח-1968: כל פעילות עסקית בתחום הטיפול בפסולת )לרבות מיחזור( חייבת ברישיון   

עסק לפי חוק רישוי עסקים.

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali11_2.pdf  

תקנות רישוי עסקים )תחנת מעבר לפסולת(, התשנ”ח-1998: התקנות קובעות הסדרים לעניין הקמתן והפעלתן   

של תחנות מעבר לפסולת ופסולת בניין.

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/psolet11_1.pdf  

והמותר מבחינת שימושי הקרקע במדינת  זה מסדיר את האסור  חוק   :1965  – והבניה, התשכ”ה  חוק התכנון   

ישראל. במסגרת זו, חוק התכנון ותכניות המתאר שמאושרות מכוחו, קובעים את פריסת אתרי הפסולת, מרכזי 

המחזור, מתקני השבה ועוד. מכח חוק זה אושרה תכנית המתאר הארצית לטיפול בפסולת )תמ”א 16( שבין 

מטרותיה לצמצם את כמויות הפסולת המיועדת להטמנה ולעודד על פניה שימוש חוזר, מיחזור והפקת אנרגיה 

מפסולת. מכח תכנית המתאר הארצית מאושרות תכניות מקומיות ומפורטות, הקובעות הסדרים פרטניים בנוגע 

לכל אתר ואתר. 

http://www.sviva.gov.il/Enviroment/Static/Binaries/law/klali08_1.pdf  

  


