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ועדת היגוי לתכנית ‘תג הסביבה'

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 תכנית ‘תג הסביבה', על הגיבוי לכל אורך הדרך. לזיוית לינדר, ראש אגף חינוך במשרד להגנת הסביבה
ולכל הנציגים במחוזות השונים על המעקב המקצועי והסיוע ברשויות המקומיות. לאחראי תכנית "תג הסביבה" בכל 

הרשויות החברות בתכנית על עבודתם המסורה והמדויקת. 

תודות

ראש מועצת שוהם יו”ר הועדה:   גיל ליבנה 

מרכז השלטון המקומי מילכה כרמל  מרכזת הועדה: 

חברי הועדה לפי סדר א’ ב’:

משרד התשתיות אדי בית הזבדי 
עיריית מודיעין אייל שני 

איגוד ערים שומרון איצ’ה מאיר 
מרכז השלטון המקומי גמי ברזילי 

המשרד להגנת הסביבה זיוית לינדר 
מרכז השלטון המקומי טל גולדרט 

מועצה מקומית זכרון יעקב טליה מבור 
ארגון ידידי כדה"א המזרח התיכון יובל ארבל 

עיריית אילת יעל אדרעי 
הפורום הישראלי לאנרגיה יעל כהן פארן 

מרכז השל לקיימות מקומית ליאת גולן 
פורום ה־15 לינור שגיא 

מרכז השלטון המקומי משה אבנון 
עופר קרן  חברת ניצן בע"מ

החברה למשק וכלכלה בע"מ רועי כהן 
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הקדמה. 1

תכנית תג הסביבה הינה תכנית להתייעלות בצריכת משאבים ברשויות המקומיות בתחום המים, החשמל, והפסולת, 
המנוהלת כמיזם משותף של מרכז השלטון המקומי )מש"מ( והמשרד להגנת הסביבה )הגנ"ס(. לצורך יישום שלב א' 
של התכנית נדרשו הרשויות החברות בתכנית להכין סקרים, הכוללים נתוני צריכת חשמל, מים ופסולת לשנת 2011. 
להגנת  והמשרד  מש"מ  לידי  שהועברו  הדוחות   57 מניתוח  שעלו  המרכזיים  הממצאים  את  ומציג  מסכם  זה  מסמך 

הסביבה.

תכנית תג הסביבה הינה צעד ראשון לניהול סביבתי מקיים בשלטון המקומי. זו הפעם הראשונה בישראל בה יוצג פרופיל 
הצריכה הציבורית של משאבים, ובראשם צריכת חשמל למתקנים ציבוריים, ברשויות המקומיות. 

מטרות מסמך זה הן – ראשית, להכיר את צרכי הרשויות המקומיות ואת השפעת הצריכה על התקציב העירוני ועל 
הסביבה. שנית, לתת כלי מדידה והשוואה בידי הרשויות המקומיות, באמצעותו תוכלנה להשוות עצמן אחת לשנייה 
ולפעול לקידום תכניות התייעלות. המטרה האחרונה והחשובה – לאתר את הנקודות הפוטנציאליות בהן התערבות 
ויישום תכניות התייעלות יגרמו לחיסכון הגבוה ביותר, הן בתקציב הרשות והן במשאבים. חיסכון זה עשוי לאפשר הפניית 

כספים למטרות ציבוריות חשובות אחרות.

לסיכום, אנו מבקשות להביע את הערכתנו ותודתנו למרכז השלטון המקומי שתומך ומאפשר את קידום וישום התכנית, 
לעובדי הרשויות המקומיות ויועציהם, ולרפרנטים של המשרד להגנת הסביבה על עבודתם הנאמנה והמקצועית בהכנת 
הרשויות  בידי  לעזר  יהיה  שהוא  תקווה  ואנו  זה  לדו"ח  הבסיס  את  היוו  אלו  סקרים  הפעולה.  ותכניות  האיפיון  סקרי 

המקומיות.

שלכם,
טל גולדרט ומילכה כרמל

מרכז השלטון המקומי
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רקע. 2

מרכז השלטון המקומי הציב עבור הרשויות המקומיות יעד מרכזי לשנים 2014 - 2011 בנושא ההתייעלות בצריכת 
משאבים בכלל, והתייעלות בצריכת החשמל בפרט. 

כחלק מיוזמה זו, גיבש מרכז השלטון המקומי עבור הרשויות המקומיות את תכנית "תג הסביבה", תכנית להתייעלות 
בצריכת המשאבים. התכנית הנה מיזם משותף של מרכז השלטון המקומי והמשרד להגנת הסביבה. בפרק האנרגיה 

היו שותפים מרכז השל והפורום הישראלי לאנרגיה.
מטרות התוכנית - המטרה הראשונה בהתייעלות היא צמצום ההשפעה הסביבתית השלילית והעלאה לסדר היום 

הציבורי את ההכרה בצורך לאמץ פיתוח בר קיימא כגישה כוללת לניהול עירוני.
המטרה השנייה, חשובה לא פחות, היא השגת חסכון כלכלי לתקציב הרשות המקומית. מטרות נוספות הן הקניית כלים 
יעדים כמותיים,  ניהוליים ומעשיים למנגנון העירוני, הובלת תהליכים ארוכי טווח של התייעלות סביבתית תוך הצבת 

גיבוש תכניות פעולה והבאתן לידי מימוש.
תכנית תג הסביבה מציעה שורה של צעדים ופעולות לשימוש מושכל במשאבים וצריכה חסכונית ואחראית. הפעולות 
קשורות ליצירת כלים לניהול ומעקב אחר נתוני צריכה בצד הטכנולוגי, כמו התקנת מערכות ואביזרים חוסכי אנרגיה, 
והן בצד החינוכי, קרי: הטמעת שינויי התנהגות וקידום אורח חיים מקיים בקרב התושבים. ההתייעלות המושגת אינה 

פוגעת באיכות ורמת השירותים אותם מקבלים התושבים, אך מביאה לניהול עירוני טוב יותר.
מרכז השלטון המקומי פועל להעלאת המודעות וליישום תכנית תג הסביבה ברשויות המקומיות באמצעות הפצת הידע, 

פיתוח תכניות אופרטיביות, שיתופי פעולה וגיוס משאבים.
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הרשויות החברות בתכנית. 3

על אמנת "תג הסביבה" חתמו מעל 80 ראשי רשויות. במסגרת הקול הקורא של המשרד להגנת הסביבה זכו 59 
רשויות להתחייבות למימון הפרויקט על ידי המשרד להגנת הסביבה, 57 רשויות הגישו סקרים ומסמכי מיפוי ואיפיון. שתי 
רשויות פעילות ללא מימון, כלומר סך הרשויות העומדות באבני הדרך של התכנית הוא 61 וגודל האוכלוסייה ~2.6 

מיליון תושבים. 
רשימת הרשויות הפעילות בתכנית על פי חלוקה למחוזות מופיעה בטבלה מספר 1:1

טבלה 1 - רשימת הרשויות החברות בתכנית על פי מחוזות 

מחוז צפון מחוז חיפה מחוז מרכז מחוז תל אביב מחוז ירושלים מחוז דרום

בועיינה נוג'ידאת אור עקיבא אורנית אור יהודה אפרת אילת

ביר אל מכסור זכרון יעקב אליכין בני ברק בית שמש* אשקלון

בית ג'אן קרית ביאליק אלעד בת ים הר אדר ירוחם

דיר חנא קרית טבעון בית אריה הרצליה ירושלים1 להבים

חורפיש פרדס חנה גדרה קרית אונו** קרית ארבע מיתר

יקנעם גן יבנה נתיבות*

כפר ורדים הוד השרון ערד

כפר קמא יבנה קרית גת**

מ. כאוכב אבו אל היג'א כפר יונה

מזרעה לוד

מעלות מודיעין

סכנין מזכרת בתיה

עילבון נתניה

עכו פרדסיה

עראבה קדומים

צפת קרני שומרון

ראש פינה ראש העין

רמת ישי רמלה

שלומי שהם

* הרשויות המסומנות לא הגישו מסמכי שלב א' של התכנית 

** הרשויות המסומנות פעלו ללא מימון של המשרד להגנת הסביבה

1 העיר ירושלים המדורגת באשכול 4 היא הרשות הגדולה ביותר בתכנית, גודל אוכלוסיה - ~800,000
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איור 1 - חלוקת הרשויות החברות בתכנית על פי אשכולות סוציואקונומים בדירוג הלמ"ס

מספר התושבים מספר הרשויות

רשויות באשכולות 7-9 

17316,331 11370,917

291,935,895

רשויות באשכולות 1-3 רשויות באשכולות 4-6 
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אבני הדרך של התכנית . 4

מינהלת תכנית תג הסביבה במרכז השלטון המקומי פעלה על פי אבני דרך, המתוארות באיור מספר 2:

איור 2 - אבני הדרך של פיתוח תכנית תג הסביבה במרכז השלטון המקומי

 1.  בניית תכנית
 תג הסביבה
2010-11

� בניית תכנית תג הסביבה	
� חיבור 3 מדריכי התכנית ומחשבון תג הסביבה	
� טקס חתימה על האמנה והשתתפות בכנס התנעה	
� הקצאת תקציב להתנעת התוכנית מהגנ"ס + 	

מש"מ

2.  הקמת מרכז אנרגיה 
 מקומית
2012

� הקמת מרכז לאנרגיה מקומית בשותפות הפורום 	
הישראלי לאנרגיה ומרכז השל

� קורס ניהול משאבי אנרגיה	
� הקמת אתר תג הסביבה	
� פרסום קול קורא תג הסביבה	

 3.  יישום קול קורא
 תג הסביבה

 2013

� יישום קול קורא תג הסביבה - תמיכה ברשויות	
� ימי עיון בתחום האנרגיה, סדנאות, ועדות היגוי, 	

קורס ניהול משאבים
� עיבוד הסקרים וקביעת יעדי הפחתה עתידיים	
� גיבוש פרק המים והשקתו	

4.  התנעה ויישום של 
 תכנית ההתייעלות

במהלך 2014

� גיוס משאבים ממקורות ממשלתיים ואחרים	
� הרחבת התכנית לרשויות נוספות	
� ניטור ומעקב אחר יישום תוכנית ההתייעלות	
� קורסים והדרכות	
� חיבור מדריכי ניהול עירוני סביבתי בתחומים נוספים	

 5.  דיווח והמשך פעילות
2014 - 2015

� טיוב מחשבון 2013	
� הרחבת התכנית למגזרים נוספים )ביתי,מסחרי..(	
� ניטור ובקרה	
� תמיכה ברשויות	
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4.1 מטה תכנית תג הסביבה במרכז השלטון המקומי

תכנית תג הסביבה פועלת במסגרת מינהל מטה הגנת הסביבה והווטרינריה במרכז השלטון המקומי. מינהלת התכנית 
מורכבת ממנהלת התכנית, מילכה כרמל ומרכזת התכנית, טל גולדרט. מינהלת התכנית מפתחת את התכנית וחומרי 
חומרי  סדנאות,  העברת  לרשות,  פרטני  ייעוץ  מתן   - באמצעות  המקומיות  ברשויות  הפעילות  את  ומרכזת  הדרכה 
עזר, וכן השתתפות פעילה בוועדות היגוי ברשויות בכל רחבי הארץ. האחראית על התכנית במשרד להגנת הסביבה 
היא ראש אגף חינוך וקהילה, זיוית לינדר, ובכל מחוז ישנו רפרנט מחוזי המלווה את הרשויות החברות בתכנית מטעם 

המשרד להגנת הסביבה. תרשים גאנט של הפעילות לאורך השנה מופיע בנספח א'.

4.2 הפעילות ברשויות במסגרת התכנית

�4.2.1סקרי�מצב�קיים�
במהלך שנת 2011 התקיימו פיילוטים לניהול סקרים ובניית תכניות עבודה בערים – סחנין, בית שמש ורמלה בליווי 
אנשי מקצוע מטעם מרכז השל והפורום הישראלי לאנרגיה. התכנית הותנעה בשאר הרשויות בעקבות קול קורא של 
המשרד להגנת הסביבה לסיוע ליישום התכנית, אשר פורסם בתחילת שנת 2012. בשנה זו החלו הרשויות בהכנת 

סקרים ויישום שלב א' של התכנית. 
השלב הראשון היה מינוי רפרנט וועדת היגוי ברשות, והקצאת משאבים לעריכת סקר ראשוני ותכנית התייעלות. הסקר, 
הכולל מיפוי ואפיון מפורט של ניצול המשאבים ברשות התמקד בדיווחי שנת 2011, ובפרט בהיבטים שעליהם לעירייה 
אחריות תפעולית ישירה והם נמצאים בשליטתה: מערך ניהול הפסולת בעיר, צריכת אנרגיה )בעיקר צריכת חשמל( 

וצריכת מים במבנים ציבוריים ובמוסדות חינוך. 
מחשבון - במהלך השנה נאספו נתוני הצריכה ברשות והוקלדו לתוך מחשבון "תג הסביבה". המחשבון הינו כלי הבנוי 
וכמויות הפסולת המדווחות  נתוני הצריכה של החשמל, המים  נציגי הרשות את  מזינים  בתוכנת אקסל, אשר לתוכו 
ברשות. בקובץ ישנו ריכוז מסודר של הנתונים, ולצד נתוני הצריכה המוזנים, מופיע חישוב אוטומטי של עלויות החשמל 

 .)tCO2( והמים ורמות פליטות גזי החממה

מדדים – התכנית, באמצעות המחשבון, סיפקה מדדים לכל "מגזר", לדוגמה- מדד לצריכת חשמל לתלמיד, מדד 
צריכת חשמל לעמוד תאורה, מדד לייצור טון פסולת לתושב לשנה. 

בנוסף, סופקו מדדי בסיס אשר משמשים ככלי השוואה והערכה לרמות הצריכה בפועל. למשל, מדד של 250 קוט"ש 
לתלמיד לשנה )פירוט בהמשך(. המחשבון מספק לרשות תמונת מצב של צריכת המשאבים בתחומה, הן בצורה גרפית 
ביצועי הרשויות השונות  בין  נתוני הרשויות המקומיות, השוואה  ומעקב אחר  דיווח  ומאפשר  והן בטבלאות מסודרות, 
ומעקב אחר התקדמות התכנית בתוך הרשות עצמה משנה לשנה. דוגמה לתוצאות מרוכזות אשר מתקבלות מתוך 

המחשבון מובאת בטבלה מספר 2:
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טבלה 2 - דוגמה לריכוז תוצאות צריכה, עלויות ופליטה ברשות מקומית

תוצאות מרכזיות של הסקר היו מיפוי מפורט וזיהוי חריגות בצריכה )כמתואר בטבלה מספר 3(, חריגות בצריכה הוגדרו 
ככאלו הגבוהות ממדדי הבסיס שנקבעו מראש לכל אחד מהמגזרים. בטבלה מס' 3 ניתן לראות דוגמה לתוצאות סקר 

עירוני, ובה סימוני X אדום כמסמל חריגה ו-V  ירוק כמסמל צריכה נורמטיבית ואף חסכונית. 

טבלה 3 - דוגמה למיפוי וזיהוי חריגות במבני הרשות המקומית
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באמצעות הנתונים אשר הוזנו לתוך המחשבון  הוגדר אפיון פרופיל צריכת המשאבים ברשות )כמתואר באיור מספר 3( 
וכן צפי צריכת המשאבים בשנים הבאות )כמתואר באיור מספר 4 בהמשך(. 

איור 3 - דוגמה לחלוקת ההוצאות על סך משאבי מים, חשמל ופסולת ברשות מקומית2 

.

הנתונים שנאספו במסגרת המיפוי והאפיון משקפים את צריכת החשמל והמים הציבורית בלבד!, קרי, מבני ומתקני 
ייצור הפסולת מכלל הרשות, כלומר כוללים את  הפסולת משקפים את  נתוני  וגינון ציבורי.  ציבור כמו תאורת חוץ 
סך הפסולת שנוצרה על ידי כל המגזרים, מגזר ביתי )כל תושבי הרשות(, ציבורי ומסחרי. בהתאם לכך יש לבחון את 
ההשוואה בין שיעור ההוצאה ופליטות גזי החממה מהסקטורים השונים, וכן בבניית תכניות התייעלות. בתחום הפסולת 
מדובר בפעילות בקרב כלל האוכלוסייה, ובתחומים האחרים, מים וחשמל– בקרב פעילות הנמצאת בתחום אחריותה 

הישירה של הרשות המקומית )עובדי העיריות ומערכת החינוך(. 
על פי איור מס' 4 יכולה רשות מקומית לחזות את עלות צריכת החשמל 5 שנים קדימה. התחזית לוקחת בחשבון את 

קצב גידול האוכלוסייה של הישוב ואת אופי צריכת המשאבים הנוכחית ללא פעולות התייעלות.

2  הגרף מציג את חלוקת ההוצאות בין המשאבים ולא את התקציב השנתי הכולל של הרשות.

תאורת רחוב ורמזורים 

משרדי הרשות 

מוסדות חינוך 

פסולת מוטמנת 

צריכת מים על ידי הרשויות 

₪1,514,557 
18%

₪837,744 
10%

₪346,405 
4%

₪551,607 
6%

₪5,338,000 
62%
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איור 4 - דוגמה לתחזית ההוצאות על חשמל בתרחיש עסקים כרגיל ברשות

4.2.2.�מסמכי�מיפוי�ואיפיון
תהליך המיפוי והאיפיון לווה במרבית הרשויות על ידי יועצים חיצוניים בסיוע עובדי הרשות והשאר על ידי עובדי הרשות 
בעצמם. בכל הרשויות פעלו רפרנטים של המשרד להגנת הסביבה וכן צוות הניהול של תכנית "תג הסביבה" במש"מ. 
הנתונים אודות צריכת החשמל במוסדות הרשות השונים מולאו על פי פירוט המונים, אשר התקבל, במרבית המקרים, 
מתוך טרקלין העסקים של חברת החשמל3, באמצעות נציגי הרשות. שיתוף הפעולה ההדוק עם חברת החשמל איפשר 
שליפה של הנתונים והזנתם לתוך המחשבון. לקחים אודות התאמות נדרשות ודו"חות נוספים אשר רצוי להפיק מתוך 
מאגר הנתונים של חברת החשמל יפורטו במסגרת תכנית העבודה לשנת 2014. במסגרת שלב א' של התכנית, מולאו 
יוצא של  ובנתונים העולים מתוך המיפוי. כפועל  דנה במשמעויות  בוועדת ההיגוי הרשותית, אשר  והוצגו  המחשבונים 
מסקנות הוועדה, נכתב מסמך מיפוי ואפיון המנתח את נתוני המחשבון, וכולל בתוכו את החלטת וועדת ההיגוי ברשות 

לגבי מיקוד הפעולות והמשך העבודה במסגרת שלב ב' - תכנית התייעלות רשותית. 

57 רשויות מתוך כלל הרשויות שקיבלו התחייבות, הגישו מסמך מיפוי ואפיון, מחשבון ונתוני צריכה לשנת 2011 וכן 
פרוטוקולים של וועדות ההיגוי הרשותית. המסמכים הוגשו למינהלת התכנית במש"מ ולמשרד להגנת הסביבה. 

שלבי יישום תכנית תג הסביבה ברשות המקומית מתוארים באיור מספר 5.

3  ראה הרחבה בנושא טרקלין העסקים בתיבה נפרדת

₪10,500,000 

₪10,000,000 

₪9,500,000

₪9,000,000 

₪8,500,000 

₪8,000,000
2011 2012 2013 2014 2015 2016
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איור 5 - תיאור סכמטי של התהליך בתוך הרשות

על  החשמל  חברת  ידי  על  פותח  העסקי  ללקוח  הטרקלין 
מנת לתת מענה לצרכי הלקוחות העיסקיים, ומאפשר צפיה 
האתרים  לכל  הרלוונטיים  החשמל  צריכת  בנתוני  זמן  בכל 
וכן לקבל מידע מגוון בנושאי שימוש  אשר בבעלות הרשות, 
מושכל בחשמל, הסדרים תעריפיים, חיבורים לרשת החשמל 
או  הלקוח  ברמת  דו"חות  להפיק  ניתן  האתר  מתוך  ועוד. 
ברמת האתר, על פי חודשים או על פי שנה, ואף להפיק את 
הרשויות  את  משמש  זה  כלי  לתשלום.  הקודמים  החשבונות 
וצריכת החשמל באתרים השונים,  למעקב אחר החשבונות 
ניירת  של  ומיון  באגירה  צורך  ללא  וממוחשב  יעיל  באופן 

מיותרת וארכיון חשבונות.4 

4 מתוך אתר טרקלין ללקוח העסקי של חברת החשמל

טרום תכנית
2011-2012 

קבלת החלטה

חתימה על אמנה

מינוי רפרנט

מינוי וועדת היגוי 
וישיבה ראשונה

שלב א' 
2012-2013

איסוף וניתוח נתוני 
מיפוי ואיפיון

טיוב נתונים ותיקון 
עיוותים

ועדת היגוי וקבלת 
החלטה להמשך

הגשת מסמכי
שלב א'

שלב ב' 
2013-2014

הכנת תכנית 
התייעלות רשותית

ועדת היגוי -
מינוי אחראים ולו"ז

קביעת אבני דרך 
ומדדי הצלחה

יישום
2014-2015

ישיבות קבועות של 
ועדת ההיגוי

הכנת מכרזי רכישה 
ויישום של פרויקטים

יישום הפרויקטים

מיפוי ואיפיון במחשבון 
לשנת 2013

ניטור ובקרה והכנת 
תכניות פעולה נוספות
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עיקרי הממצאים ממחשבוני תג הסביבה. 5

ברשות  מרכזיים  סקטורים  בשלושה  החשמל  צריכת  נתוני  את  במחשבון  למלא  הרשויות  נדרשו   ,2011 שנת  עבור 
המקומית – צריכת חשמל בקוט"ש )קילוואט לשעה( לשנה במבני הרשות, במוסדות חינוך, ובתאורת רחוב. בנוסף, 
דיווחו הרשויות נתונים אודות צריכת המים ברשות המקומית: נבחנו נתוני הצריכה הכללית של כל המגזרים בתחום 
השיפוט של הרשות המקומית והצריכה הציבורית, תוך פירוט לגבי שימושים עירוניים כגון - גינון, חינוך, ספורט וכדומה. 
המופנית  ופסולת  להטמנה  מעורבת  פסולת   – לזרמים  בחלוקה  דווחו  ביישוב  המיוצרת  לשנה  בטון  הפסולת  נתוני 

למיחזור בתת-חלוקה לזרמים כגון - נייר, פלסטיק, גזם...
כל הנתונים הוקלדו ב"מחשבון" תג הסביבה, יחד עם נתונים ספציפיים אודות מאפייני הצריכה כמו שטח המבנים במ"ר, 

מספר עמודי התאורה, מספרי התלמידים במוסדות החינוך וכדומה.
בוצעו מספר ניתוחים על הנתונים, והמרכזיים שבהם היו חישובי ממוצעים במספר רמות כפי שיובהר להלן:

5.1 הגדרות הממוצעים

ממוצע רשותי - נתון זה חושב באופן הבא: עבור כל אחד מסקטורי הצריכה חושב ממוצע צריכה לכל רכיב )למשל 
תלמיד, מ"ר, עמוד תאורה, תושב( לשנה, כאשר הממוצע שהתקבל משקף את ממוצע הביצועים של כלל הרכיבים 
באותו סקטור ברשות. לדוגמה – צריכת חשמל לתלמיד תיכון בכלל בתי הספר של הישוב. נתון זה מחושב ישירות 

בתוך המחשבון.

ממוצע בין רשויות – נתון זה חושב באופן הבא: נלקחו הממוצעים המופיעים במחשבונים של כל רשות ורשות – וחושב 
הממוצע של ממוצעי המדדים ברשויות. ממוצע זה נותן את ערך מדד הצריכה האופייני לרשויות החברות בתכנית, תוך 

שהוא מביא בחשבון את נתוני הרשויות עצמן.

: סכום הצריכה הכוללת בכל הרשויות חולק בסך כל התושבים  זה חושב באופן הבא  נתון  ממוצע כללי לנפש– 
המשתתפים בתכנית. בחישוב ממוצע זה נעשה שימוש על מנת לתת הערכה ממוצעת לצריכה לתושב, ללא תלות 
ברשות בה הוא מתגורר. הערך שהתקבל יכול לשמש לחישוב אקסטרפולציה לצריכה הארצית – בכלל תושבי המדינה, 

בהתעלמות מהשפעת מאפייני הצריכה של הרשות הספציפית בה מתגורר התושב.

5.2 פרופיל צריכת המשאבים

נתוני צריכת המשאבים חושבו על פי כמויות, על פי עלויות בש"ח לשנה ועל פי פליטות גזי חממה. פליטת גזי החממה 
מהסקטורים השונים חושבה על פי הכמויות המדווחות ועל פי מקדמי פליטה כפי שיובהר להלן: 

צריכת החשמל – מקדם הפליטה )עבור שנת 2011(5 המפורסם על ידי חברת החשמל עמד על 0.733 ק"ג פד"ח 
לקוט"ש

צריכת המים – מקדם הפליטה חושב על פי הערכת רשות המים, המגדירה צריכת חשמל אופיינית לכל מ"ק של מים 
שפירים )לכל השימושים, כולל הפקה, הולכה, טיפול בשפכים והשבה(6. המקדם עמד על 1.466 ק"ג פד"ח למ"ק מים 

נצרך.

http://www.iec.co.il/environment/Documents/svivaty_iec_2011_hebrew.pdf ,2011 5  דין וחשבון סביבתי של חברת החשמל לשנת

http://www.water.gov.il/Hebrew/Planning-and-Development/ 2009 ,6   סוגיית מדיניות – מים ואנרגיה, אגף התכנון ברשות המים

Planning/MasterPlan/DocLib15/InitiationDocument_21.10.09.pdf
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פסולת – מקדם הפליטה אשר שימש לחישוב עמד על 1.2 טון פד"ח לטון פסולת מוטמנת7. פסולת ממוחזרת לא 
נלקחה בחשבון כפולטת גזי חממה.

חלוקת הפליטות השנתיות כפי שדווחו על ידי כלל רשויות התכנית )כ- 2.5 מיליון תושבים( מתוארת באיור מספר 6: 

איור 6 - חלוקת פליטות גזי החממה מכלל רשויות תכנית תג הסביבה על פי סקטורים
 )tCO2 – המספרים בטון ש"ע פד"ח(

 

איור מספר 7 מציג את פליטת גזי החממה הממוצעת לתושב בקילוגרמים בערים הנסקרות. הממוצע8 מחושב מתוך 
סך כל הפליטה בכל הערים, מחולק במספר התושבים הכולל. בפליטות מחשמל וממים נסקרות הפליטות מהצריכה 
רק  ולא  הרשות,  בתחומי  הנוצרת  הפסולת  מכלל  הפליטה  מחושבת  מוטמנת  מפסולת  בפליטות  בלבד.  העירונית 

הציבורית )ראה פרק 4.2(.

7   המקדם מבוסס על מקדם אשר שימש את ערי פורום ה-15 לחישוב הפליטות מפסולת, על פי מקדם שפותח ב- ICLEI, ומביא בחשבון את הרכב 

הפסולת הממוצע הארצי. נמסר ע"י מר גלעד אוסטרובסקי, אדם טבע ודין מחבר, מדריך הפסולת של תכנית תג הסביבה.

8  ממוצע כללי לנפש

חשמל,
 283,473

מים,  
25,849

פסולת מוטמנת,  
1,456,156
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 איור 7 - פליטת גזי החממה לתושב לשנה )היחידות בק"ג פד"ח(

5.3 תקציב הרשות המופנה לטיפול במשאבים

�5.3.1הוצאה�ציבורית�לסקטור�
ממוצע הוצאות הרשות על משאבים חושב מתוך נתוני ההוצאות ברשויות הנסקרות בתכנית, והוא עומד על 7.55% 
מסך התקציב השנתי ברשות. חלוקת ההוצאה בין הסקטורים השונים חושבה כממוצע בין רשותי )ראה פרק 5.1( והיא 

מתחלקת בין הסקטורים, כמתואר באיור מספר 8: 

איור 8 - שיעור ההוצאה על משאבים מתוך כלל תקציב הרשות
)ממוצע בין הרשויות לשנת 2011(
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בהתבוננות על הממוצע בין רשויות חשוב לבחון גם את מקרי הקיצון המרכיבים אותו, כמפורט בטבלה מספר 4:

טבלה 4 - ערכי קיצון וחציון בהוצאות על משאבים ברשויות

ערך תחתוןערך עליוןערך חציון

1.68%4.43%תקציב חשמל
רשות קטנה בדרום

0.16%
רשות קטנה בצפון

1.11%9.40%תקציב מים
רשות בינונית באזור מישור החוף

0.07%
רשות קטנה בצפון

3.72%11.2%תקציב פסולת
רשות קטנה בצפון

0.28%
רשות קטנה בצפון

 
5.3.2.�מדד�ההוצאה�לתושב�לפי�סקטור

ניתן להעריך מהו  ההוצאה לנפש עבור צריכה ציבורית עשויה לשמש מדד המאפיין את הרשות. באמצעות מדד זה 
הערך הממוצע לצריכת מים )ציבוריים( לתושב, או לצריכת חשמל ציבורית לתושב. הערכים הממוצעים שהתקבלו 

מתוך המחשבונים בסקטורים השונים מפורטים בפרקים המתאימים בהמשך )חשמל, מים ופסולת(.
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פרופיל צריכת חשמל ציבורית. 6

במסגרת פעילותה השוטפת של הרשות המקומית, צורכת הרשות חשמל למגוון שימושים. השימושים העיקריים עבור 
מבני הרשות, תאורת רחוב ומוסדות חינוך. 

6.1 פרופיל צריכת החשמל 

חלוקת השימושים השונים בצריכת החשמל בכלל הרשויות )בחישוב כללי ולא על פי רשויות( מוצג באיור מספר 9:

איור 9 - חלוקה באחוזים בין השימושים מתוך סך הצריכה הציבורית לחשמל

�6.1.1צריכת�חשמל�למבני�רשות�-�תחת קטגורית מבני הרשות נכללים מבנים כגון משרדי העיריה, מועדוניות, בתי 
תפילה או מוסדות דת וכדומה. המדד שנקבע כסטנדרט עבור מבנים אלו הינו צריכה שנתית של 150 קוט"ש למ"ר. 
תחת קטגורית מבני הרשות נכללו בשנת הדיווח הראשונה כל המבנים המשמשים את הרשות ואינם מבני חינוך. בתוך 
מבנים אלו נכללו משרדי המועצה, ספריות, מתנ"סים ומועדוניות, אולמות תרבות ומקלטים, וכמו כן מגרשי ספורט 
)שאינם מסונפים לבתי ספר( ובריכות שחיה עירוניות. בשלב הראשון, הוגדר מדד בסיס אחיד לכל המתקנים – אם כי 

אחת ממסקנות הדיווח הייתה כי יש להגדיר מדד נפרד לשימושי מבנים שונים.

6.1.2.�צריכת�חשמל�לתאורת�הרחוב�-�כוללת את כל תאורת החוץ בתחומי הרשות – כולל תאורת רחובות, תאורה 
מדגישה ורמזורים. המדד אשר נקבע לקטגוריה זו הינו 450 קוט"ש לשנה לעמוד תאורה, ו-833 קוט"ש לשנה לרמזור.

6.1.3.�צריכת�החשמל�למוסדות�החינוך�-�נסקרה בצורה מפורטת על פי סוג המוסד - בתי ספר תיכוניים, חטיבות 
ביניים, בתי ספר יסודיים וגני ילדים. עבור כל מוסדות החינוך דווחו גם מספרי התלמידים במוסד החינוכי, וכן מספר 

הכיתות. מדד הבסיס אשר נקבע לקטגוריה זו הוא 250 קוט"ש לשנה לתלמיד, ללא תלות בסוג המוסד החינוכי.

 תאורת חוץ
50%

 מוסדות חינוך
29%

 מבני הרשות
21%
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חושבה מתוך ממוצע בין רשותי בכל הרשויות הנסקרות. הממוצע  6.1.4.�ההוצאה�הממוצעת�לתושב�בכל�מגזר�
משקף את ההוצאה של הרשות המקומית מחולקת במספר התושבים. הממוצע באיור הינו ממוצע ההוצאה בין כלל 

הרשויות הנסקרות, ומתואר באיור מספר 10:

איור 10 - צריכת החשמל הממוצעת השנתית לתושב בשנת 2011
)וההוצאה הממוצעת בש"ח לשנה לתושב(

6.1.5.�פרופיל�צריכת�חשמל�לתושב�לפי�סוג�הרשות�- בנוסף למדדי הבסיס שהוגדרו על פי אופי הצריכה )קוט"ש 
לתלמיד, קוט"ש לעמוד תאורה, קוט"ש למ"ר(, חושבו גם הצריכות הממוצעות לתושב ברשות, המאפשרות השוואה 
בין רשויות בגדלים שונים. צריכת החשמל הציבורית הכללית וכן הפירוט על פי סקטורים מופיע בטבלה מספר 5, תוך 

השוואת צריכה ממוצעת בין רשויות הנמצאות באשכולות סוציואקונומיים דומים9 .

 http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=357 ,9  פירוט הדירוג הסוציואקונומי של הרשויות על פי נתוני הלמ"ס

43% )תאורת חוץ(,  29.5% )מבני הרשות(,  27.5% )מוסדות חינוך(.
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טבלה 5 - חלוקת צריכת החשמל הממוצעת לתושב ברשות המקומית בין המגזרים -
ממוצע ארצי ועל פי אשכולות

 מדד )קוט"ש
לתושב לשנה(

 ממוצע
בין רשותי

 מדד ממוצע
 לרשויות

באשכול 1-3

 מדד ממוצע
 לרשויות

באשכול 4-6

 מדד ממוצע
 לרשויות

באשכול 7-9

צריכת החשמל הציבורי 
ברשות

211118217262

צריכת החשמל 
לתאורת רחוב ברשות

9949104124

צריכת החשמל למבנה 
הציבור ברשות

57276266

 צריכת החשמל
למוסדות חינוך ברשות 

55425172

כפי שניתן לראות בטבלה מספר 5, שיעור הצריכה הציבורית לתושב הולך ועולה ככל שהמידרג הסוציואקונומי של 
הרשויות עולה. ניתן להסיק מכך כי יחד עם רמת השירותים לתושב ועם רמת החיים הכללית בישוב, עולה גם צריכת 

החשמל, חלקה לצרכים המתבקשים וחלקה עלול לנבוע מתוך בזבזנות או חוסר תשומת לב.

6.1.6.�צריכה�ממוצעת�לתושב�-�מתוך דיווחי רשויות תג הסביבה ניתן לחשב צריכה ממוצעת לתושב, ללא תלות 
במאפייני הרשות המקומית – על ידי חישוב של סך הצריכה בכלל הרשויות מחולק במספר התושבים הכולל. ממוצע 
הממוצע  ישראל.  במדינת  התושבים  כלל  של  הכוללת  לצריכה  אקסטרפולציה  לגבי  אינדיקציה  לתת  יכול  זה  כללי 
חושב10 ונמצא כי הוא 180 קוט"ש חשמל ציבורי לתושב לשנה. המשמעות עבור הערכה ארצית של 7.8 מיליון תושבים 

היא צריכה ארצית של מעל 1.4 מיליארד קוט"ש בשנה למגזר זה. 

6.1.7.�השוואה�בין�הרשויות�על�פי�מדדי�צריכה�לרכיב�
בסעיף 6.1.5 נמצא כי ישנה קורלציה בין הדירוג הסוציואקונומי לרשות לבין צריכת החשמל לתושב, וככל שהרמה 
הסוציואקונומית גבוהה – עולה רמת הצריכה. אך כאשר עורכים השוואה לפי המדדים הנבדקים, ולא על פי מספר 
התושבים ברשות, מגלים תמונה מעט שונה. לדוגמא ערכנו השוואה פרטנית בין ישובים בעלי מידרג סוציואקונומי שונה 
אך מספר תושבים דומה: בין הישובים אלעד )אשכול 2, 41000 תושבים( והוד השרון )אשכול 8, 50,000 תושבים(, 
בצריכת החשמל לתלמיד תיכון וחטיבה ונמצא הבדל משמעותי - 1099 קוט"ש לתלמיד לשנה באלעד, לעומת 415 
קוט"ש לתלמיד לשנה בהוד השרון. בשני הישובים הצריכה גבוהה משמעותית מהמדד הבסיסי )250 קוט"ש לתלמיד(. 
במקרה של ישובים אלו סביר להניח כי ההבדל הגדול נובע דווקא מאופי הישוב – אלעד, כישוב חרדי, מתאפיין בשעות 
לימוד ארוכות במוסדות החינוך, )ישיבות ואולפנות(, ועל כן רמת צריכה מוגברת של חשמל במוסדות אלו, )לעיתים אף 
מאפייני צריכה שאינם אופייניים למוסדות לימוד כגון - חימום מים למקוואות או למגורים, או שירותי דת אחרים הנסמכים 
לבית הספר(. ישובים נוספים בעלי צריכה מוגברת בסקטור זה – אפרת עם 1050 קוט"ש לתלמיד, וצפת עם 2328 

קוט"ש לתלמיד!
למ"ר  בצריכה  ההדרגתית  העלייה  את  הטבלה  מתוך  לראות  ניתן  המועצה,  במבני  למ"ר  החשמל  צריכת  בשיעור 

10   בחישוב ממוצע זה לא נלקחו בחשבון הדיווחים של עיריית ירושלים בשל מספר התושבים הגבוה והדיווח החסר בתחום החינוך, עקב שיעור ניכר של 

בתי ספר בניהול עצמי, שנתוניהם אינם מדווחים על ידי הרשות.
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במתאם עם העלייה במדרג הסוציואקונומי.
הבדל משמעותי נוסף הראוי לדיון הוא צריכת החשמל לגוף תאורה בתאורת הרחוב. בישובים מסויימים, ובפרט ברשויות 
בהן תחזוקת התאורה הינה לוקה בחסר, ניתן למצוא צריכת תאורה גבוהה באופן יחסי )סכנין, 994 קוט"ש לרכיב, 
מול צפת, 475 קוט"ש לרכיב(. תופעה נוספת בסקטור זה באה לידי ביטוי בישובים בהם מתחזקת הרשות גם תאורת 
ביטחון בעלת פרופיל צריכה גבוה על פי הוראות משרד הביטחון. ישובים כדוגמת אורנית )1064 קוט"ש לרכיב(, וקרני 

שומרון, )714 קוט"ש לרכיב(, אופייניים לצריכה זו. 
לסיכום, בעוד רמת הצריכה לרשות קורלטיבית לדירוג הסוציואקונומי, השימוש הקיים בחשמל ברשויות מוחלשות 

מתאפיין לעיתים בחוסר יעילות.

בטבלה מספר 6 מוצגים מדדי הבסיס )הנורמטיביים( שנקבעו מראש והממוצע הארצי אשר התקבל בפועל:

טבלה 6 - מדדי צריכה ממוצעים מול מדד הבסיס

מדד בסיס מדד
תיאורטי

ממוצע רשויות תג הסביבה
)קוט"ש לרכיב לשנה(3

428 )חציון – 321(250צריכת חשמל לתלמיד בית ספר תיכון / חטיבה

275 )חציון - 268(250צריכת חשמל לתלמיד בית ספר יסודי

331 )חציון – 321(250צריכת חשמל לתלמיד גן ילדים 

120 )חציון – 114(150צריכת חשמל למ"ר מבנה משרדים

643 )חציון – 531(450צריכת חשמל לעמוד תאורה
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פרופיל צריכת מים ברשויות המקומיות. 7

צריכת המים ברשות המקומית נסקרה בשלב זה כסך הצריכה הציבורית והכללית בפירוט השימושים המרכזיים – גינון, 
מוסדות העירייה... וללא פירוט ברמת המבנה והמתקן. נתוני צריכת המים מגיעים, במרבית המקרים, מדו"חות תאגיד 

המים העירוני המסופקים לרשות המקומית. 
ניתוח עקרוני של המחשבונים מראה את פילוח צריכת המים ברשויות המקומיות על פי שימושים, וכן את הממוצע הבין 
רשותי של הצריכה הציבורית בתחומי הרשות המקומית, העומד על 12.6% מסך צריכת המים של כלל המגזרים. 

הממוצעים המוצגים באיור מספר 11 מייצגים את הממוצע הבין רשותי של רשויות תג הסביבה.

איור 11 - השיעור הממוצע של צריכת המים לשימושים השונים מתוך כלל הצריכה הציבורית

הצריכה הציבורית לנפש עומדת על ממוצע11 עירוני של 9 מ"ק לשנה.
צריכת המים הכוללת לנפש – המייצגת את כל צריכות המים בתחומי הרשות - כולל תעשייה, מסחר ומגורים ומחולקים 

במספר התושבים, עומדת על 72 מ"ק לתושב לשנה )ממוצע בין רשויות התג הנסקרות(. 

7.1. צריכת מים ציבורית ממוצעת לתושב לשנה

כמו בצריכת החשמל, גם עבור צריכת המים ניתן לחשב מתוך דיווחי רשויות תג הסביבה צריכה ממוצעת לתושב, ללא 
תלות במאפייני הרשות המקומית – על ידי חלוקה של סך הצריכה בכלל הרשויות מחולקת במספר התושבים הכולל. 
ממוצע כללי זה מהווה אינדיקציה לגבי אקסטרפולציה לצריכה הכוללת של כלל התושבים במדינת ישראל. הממוצע 
הכללי לנפש חושב ונמצא כי הוא 6.72 מ"ק מים לצרכי ציבור לתושב לשנה. עבור 7.8 מיליון תושבים ההערכה היא 

שהצריכה הציבורית הארצית עומדת על כ- 53 מיליון מ"ק מים בשנה. 

11  ממוצע בין רשותי

 גינון ציבורי
50%

צריכה 
 אחרת
9%

 מוסדות רשות
25%

 מוסדות חינוך
16%



26

7.2. איפיון צריכת המים על פי סוג הרשות ודירוגה הסוציואקונומי

בתחום צריכת המים היישובית הודגמו הבדלים משמעותיים בין רשויות יהודיות לערביות. בהשוואה בין עילבון )אשכול 4, 
5200 תושבים( ושלומי )אשכול 5, 6300 תושבים(, נמצא כי צריכת המים בעילבון עומדת על 2 מ"ק לתושב לשנה, 
ואילו בשלומי – 6.9 מ"ק לתושב לשנה. צריכת המים הציבורית הנמוכה מאפיינת רשויות ערביות נוספות – בועיינה 
נוג'ידאת עם 2.66 מ"ק לתושב לשנה, בית ג'אן ודיר חנא עם 3.1 ו 3.3 מ"ק לתושב לשנה בהתאמה, מזרעה עם 0.78 
מ"ק לתושב ועוד. נתונים אלו מעידים על העדר שטחי גינון ציבורי נרחבים ועל שימוש נמוך יחסית במים בשאר מתקני 

הציבור ברשויות הערביות.
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ייצור ופינוי פסולת ברשות המקומית. 8

ופסולת  אריזות  )פסולת  חדשות  חקיקות  בעקבות  משמעותי  שינוי  עובר  ישראל  במדינת  בפסולת  הטיפול  מערך 
אלקטרונית( ובעקבות מדיניות המשרד להגנת הסביבה באמצעות מענקים לרשויות מפרידות פסולת למיחזור מכספי 
קרן היטל ההטמנה. תחום הטיפול בפסולת מהווה חלק מרכזי בפעילות הרשות, וכן מרכיב מרכזי בהוצאות הרשות על 
משאבים ובעל תרומה משמעותית בפליטות גזי חממה מהסביבה האורבנית. הפעילות ברשויות מנוהלת ומפוקחת על 
ידי המשרד להגנת הסביבה ועל מנת לא לייצר מנגנון ניהול מקביל נדרשות הרשויות במסגרת התכנית לדווח על נתוני 
ייצור הפסולת בחלוקה לזרמים המופנים למיחזור בלבד. התכנית מלווה במדריך מפורט ומקצועי המפרט את משמעות 

הטיפול בפסולת בפתרונות קצה שונים. 

8.1. ממצאים מרכזיים בייצור פסולת

במחשבון נבדקו כמויות הפסולת המיוצרות בתחומי הרשות לתושב, וכן שיעור המיחזור ברשות )על פי דיווחי הרשות 
במחשבון(. להלן עיקר הממצאים:

ייצור הפסולת הממוצע12 לנפש עומד על 0.56 טון לתושב בממוצע. כלומר כ-1.53 ק"ג לנפש ליום. נתון זה נמוך 
מהנתון אותו מציג המשרד להגנת הסביבה העומד על 1.9 ק"ג לנפש ליום13, ונתון הלמ"ס של 1.7 ק"ג פסולת ליום 
לתושב )בממוצע כלל ארצי, שנת 142012(. יתכן והפער נובע מאי הכללת פסולת מהמגזר המסחרי בחלק ממחשבוני 

תג הסביבה.
כמות הפסולת המוטמנת לנפש עומדת על 0.44 טון לתושב15. שיעור המחזור הממוצע בין הרשויות )כולל גזם( עומד 

על 23.1%.
ממוצע כללי ייצור פסולת לתושב - מתוך דיווחי רשויות תג הסביבה חושב ערך הממוצע הארצי לייצור פסולת. הנתון 
חושב על פי ייצור הפסולת הממוצע לתושב, ללא תלות במאפייני הרשות המקומית – על ידי חישוב של סך הפסולת 
המוטמנת בכלל הרשויות מחולק במספר התושבים הכולל. ממוצע כללי זה מהווה אינדיקציה לגבי אקסטרפולציה 
לייצור פסולת מוטמנת של כלל התושבים במדינת ישראל. הממוצע חושב ונמצא כי הוא 0.46 טון פסולת מוטמנת 
לתושב לשנה. המשמעות עבור הערכה ארצית של 7.8 מיליון תושבים היא 3.59 מיליון טון פסולת ביתית מוטמנת 

בשנה, ו-4.4 מיליון טון סך הפסולת העירונית המיוצרת, כולל פסולת למיחזור.
באיורים מס' 12 ו-13 מודגמים שיעורי המיחזור וייצור הפסולת לנפש ברשויות נבחרות.

12  ממוצע בין רשויות

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Pages/default.aspx ,13  אתר המשרד להגנת הסביבה

http://www.cbs.gov.il/shnaton64/st27_16.pdf 14  טבלה 27-16, אתר הלמ"ס

15  ממוצע בין רשויות
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 איור 12 - יצור פסולת  מול שיעור המחזור לתושב לשנה בטונות ובאחוזים - השוואה בין רשויות
)קטנות מ 40,000 תושבים(

איור 13 - יצור פסולת  מול שיעור המחזור לתושב לשנה בטונות ובאחוזים - השוואה בין רשויות
)גדולות מ-40,000 תושבים(

לנפש  הכוללת  הפסולת  בכמות  ירידה  עם  בבד  בד  נצפית  המיחזור  בשיעור  עליה  כי  רשויות  במספר  לראות  ניתן 
)לדוגמא כפר ורדים מול קרית טבעון וראש פינה, מודיעין מול אשקלון והרצליה(. ניתן לשער כי הירידה בשיעור ייצור 
הפסולת קשורה למהלכי המיחזור, המביאים עימם עיסוק משמעותי והחדרת הנושא אל המודעות ואורח החיים היומיומי 
של התושבים. עיסוק זה, יחד עם עליה בשיעורי המיחזור, עשוי לגרום לירידה בייצור הפסולת הכוללת של התושבים 

וליתרון משמעותי, כלכלי וסביבתי, ברשויות אלו. 

פסולת כוללת לתושב 
פסולת ממוחזרת לתושב

פסולת כוללת לתושב 
פסולת ממוחזרת לתושב
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8.2 עלות הטיפול בפסולת

עלות הטיפול בטון פסולת נלקחה מתוך נתוני ייצור שדווחו במחשבונים נכון לשנת 2011, וחושבו על פי עלות טיפול 
ממוצעת של 400 ₪ לטון פסולת כוללת. ערך זה )400 ₪ לטון( מייצג ממוצע של ערכים שונים ומגוונים, כמו עלויות 
טיפול והובלה שונות בין הרשויות, עלויות שונות של כניסה למתקני קצה, הפניית פסולת למיחזור ועוד. מתברר כי עלות 
מחושבת זו שנקבעה על סמך 400 ₪ לטון שהוזן במחשבון אינה משקפת את העלות בפועל וקיימת שונות גבוהה מאד 
בין הרשויות. בהתאם לכך בקשנו מהרשויות להעביר את העלות השנתית הכוללת של הטיפול בפסולת לשנת 2011 

ובמידת האפשר גם את עלות הטיפול בפסולת המופנית למחזור. 
כ-15 רשויות העבירו אלינו את העלויות בפועל של הטיפול בפסולת, לעומת נתונים מחושבים מהמחשבון – ונמצא 
כי קיימת שונות גדולה ומשמעותית בין הערך המחושב לבין העלות בפועל. נתוני העלות לטיפול בטון פסולת בפועל 

מופיעים בטבלה שלהלן: 

טבלה 7 - נתוני אמת לגבי עלות הטיפול בפסולת ברשויות )2011(

עלות הטיפול לטון )₪(הרשות

217אור עקיבא

435בועיינה נוג'ידאת

422ביר אל מכסור

66בית ג'אן

400הוד השרון

212הרצליה

529חורפיש

257יבנה

386כפר ורדים

255מזרעה

439נתניה

416פרדס חנה

180צפת

209שלומי

הערה: בסקר תג הסביבה לשנת 2013 תוזן עלות הטיפול בפועל ולא ערך ממוצע ארצי. 
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סיכום, מסקנות והמלצות:. 9

57 מתוך 59 רשויות מקומיות שקיבלו התחייבויות מהמשרד להגנת הסביבה מימשו את ההתחייבות והגישו מסמכי 
מיפוי ואיפיון ומסמך תכנון )שלב א' וב' בהתאמה(. ברשויות אלו ניכרת עבודה והתארגנות רצינית ומקצועית של עובדי 

הרשות, ויכולת להוביל שינויים ולהשיג יעדים.
בהתאם לכך נמליץ למשרד להגנת הסביבה להקצות כסף לקול קורא נוסף – ראשית לרתימת רשויות נוספות לתכנית 

תג הסביבה, ושנית, לתמיכה ברשויות החברות בתכנית לצורך ישום תכניות התייעלות. 

9.1 נתונים כלליים - שעור התקציב ופליטות גזי חממה

גזי חממה  בבדיקת פרופיל צריכת המשאבים בין הרשויות מצאנו שונות גדולה במרכיב ההוצאה הציבורית ופליטות 
הניתנת להשוואה על ידי ממוצעים בין רשותיים המסוכמים בטבלה מס' 8 להלן:

אחוז מהתקציב השנתי לרשותק"ג פד"ח לתושבמשאב

1081.87%חשמל

9.851.69%מים

555.13.82%פסולת

נמצא מתאם )קורלציה( בין הדירוג הסוציואקונימי של הרשות ובין רמת הצריכה ציבורית. ככל שהרשות מבוססת יותר, 
בדירוג חברתי כלכלי גבוה יותר, כך עולה ההוצאה הציבורית על משאב פר תושב. מנגד, לא גילינו מתאם במדד הבוחן 
את יעילות השימוש ברכיב. לדוגמא, הצריכה לעמוד תאורה, או רמת צריכה לתלמיד, לעיתים גבוהה יותר ברשויות 
מוחלשות. כלומר, השימוש במתקנים ברשויות מוחלשות אלו מתאפיין בחוסר יעילות. כשהפערים הגדולים ביותר קיימים 

בתחום צריכת המים. 
מגמות – ממצאי צריכות המים והחשמל הראו שככל שהרשות גדולה יותר, כך יורדת ההוצאה הציבורית על חשמל 

ומים לתושב.
המלצה - אחת ההמלצות המרכזיות העולות מניתוח הנתונים היא שיש לפעול לעידוד ותמיכה בעיקר ברשויות מוחלשות 

בכדי לצמצם פערים ולאפשר להן, מחד, לחסוך ולהתייעל, מאידך, להעלות את רמת השירות הציבורי לתושב. 

9.2 צריכת חשמל

אותם קבענו  "הנורמטיבים"  בין מדדי הבסיס  גדול  פי סקרי הרשויות מצאנו פער  על  "נורמטיבים" –  מדדי בסיס 
קוט"ש  קוט"ש לתלמיד לשנה לעומת 428  לבין ממוצעי הצריכה בפועל. למשל – מדד הבסיס של 250  בתכנית 
ובגנים בהתאמה. מדדי הבסיס בכל הפרמטרים היו על פי רוב  ו-331 קוט"ש, בבתי ספר תיכוניים/חטיבות ביניים 
נמוכים מממוצעי הצריכה בפועל. כמו כן הייתה שונות גדולה בממוצעי הצריכה בפועל בין המתקנים והמוסדות השונים.

גן,  יחודיים לכל סוג מתקן ומוסד –  יעודכנו בשנת 2014 מדדים  המלצה – עדכון המדדים - בהתאם לממצא זה 
יהיה לבדוק האם מדדי הבסיס  ניתן  יישום תכניות ההתייעלות  ועוד. לאחר  וחטיבה, עמוד תאורה  יסודי, תיכון  בי"ס 
לפי  יתבטא במדד  ובמחשבון  נוסף בתכנית  עדכון  לשנותם.  שיש  או  ריאליים,  הינם  שנקבעו בתכנית  "הנורמטיבים" 

מספר כיתות, שטח בית הספר ו/או שעות פעילות.
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המלצה - בתי ספר בניהול עצמי – מומלץ לתת כלי ניהולי והסברתי בידי מנהלי בתי הספר למעקב אחר הצריכות 
ואיתור הנקודות/המתקנים בהם יש להתערב ולהשקיע בפעולות התייעלות. בנוסף, חשוב שהגורם האחראי לתכנית 

ולניהול הנתונים ברשות יקבל את נתוני הצריכה של בתי ספר אלו לתמיכה מקצועית ומעקב שוטף.

המלצה - "טרקלין עסקים" של חברת חשמל – מומלץ לעדכן ולטייב את בסיס הנתונים של הרשות המקומית 
בטרקלין העסקים. עדכון זה ישמש את הרשות בעתיד וייקל בפעולות בקרת הצריכה ובניטור התקציב וכן באמצעים 

לשינוי ההתנהגות הצרכנית של הרשות ותושביה.

9.3 צריכת מים

ברשויות תג הסביבה, הצריכה הציבורית של מים עומדת על 12.6% מסך צריכת המים העירונית הכוללת את כל 
המגזרים כמו – מגורים, מסחר, תעשיה, גינון ועוד. בחישוב ארצי - הצריכה הציבורית עומדת על כ- 53 מיליון מ"ק 
לשנה. נתון זה נמוך בכ-10 מיליון מ"ק לעומת הנתון המחושב מתוך פרק המים של תג הסביבה16 )שהנו נתון המבוסס 
לעומת  הסביבה  תג  שלם במחשבון  לא  מדיווח  נובע  הפער  כי  מעריכות  אנו  לשנת 2010(.  המים  רשות  דיווחי  על 

הערכות רשות המים. הדיווח בסקרי תג הסביבה אינו כולל, למשל, נתון של פחת מים ומתקנים הנדסיים. 
פרופיל צריכת מים ציבורית - בדומה לצריכת חשמל ציבורית גם צריכת המים הציבורית מאופיינת בשונות גבוהה, 

הן בתשלום למ"ק מים והן ברמת ההוצאה לתושב לשנה. בנוסף, מצאנו מתאם בין המדרג החברתי כלכלי של 
הרשות לבין ההוצאה על צריכת מים הציבורית לתושב לשנה. רשויות מוחלשות מאופיינות בצריכה נמוכה מאד של 

מים, דבר הנובע בדרך כלל מהיעדר שטחים ציבוריים לגינון ונופש ותחזוקה נמוכה של שצפ"ים ומוסדות ציבוריים. 

המלצה - ממצאים אלו מעידים על הצורך לייצר אחידות בתעריפי המים, ועל החשיבות בהקצאת משאבים לייעול 
הצריכה והחיסכון.

9.4 משק הפסולת 

העירוני  הפסולת  במשק  ליום.  לנפש  ק"ג  ו-1.53  לשנה  טון   0.56 על  עומד  לשנה  לתושב  הממוצע  הפסולת  ייצור 
בחנו את כמות הפסולת הכוללת המיוצרת פר תושב למול אחוזי המיחזור. זהו מדד מדויק יותר לבדיקת עוצמת מדד 
'הקיימות' )sustainability( של הרשות בהיבט ייצור הפסולת. ונסביר - רשות שאחוזי המיחזור שלה גבוהים מחד, אך 
ייצור  ייצור הפסולת לתושב הוא גבוה מאידך, מציגה מגמות הפוכות בתחום הקיימות. לפיכך רשות בה רמת  רמת 
הפסולת לתושב נמוכה מול אחוזי מיחזור גבוהים, הינה רשות בה מדד הקיימות גבוה יותר בהיבט של צריכת המשאב 
והטיפול בו. בהתאם לכך - שלושת הרשויות "שיאניות" המיחזור הן: כפר ורדים, מודיעין, שוהם )44%, 36%, 34% 

בהתאמה(. ברשויות אלו ייצור הפסולת לתושב נמוך גם הוא, ועומד על פחות מחצי טון לנפש לשנה. 
קיימת שונות גדולה בעלויות המדווחות לטיפול בפסולת. בניגוד למשאבי מים וחשמל, אין קורלציה בין המדד הסוציאקונומי 
של הרשות לבין עלויות הטיפול בפסולת. קיימות רשויות מוחלשות המשלמות כסף רב לטון פסולת ורשויות מבוססות 

בהן עלויות הטיפול לטון נמוכות מהממוצע.

המלצה – ניהול קפדני של הפסולת העירונית – כיוון שרכיב ההוצאה הציבורית על הפסולת הוא הגבוה ביותר בין 
יש  ניהול הפסולת.  וכולל את כלל הפסולת המיוצרת ברשות, אנו ממליצים לעשות רביזיה באופן  שלושת התחומים 
למדוד, לבקר ולעקוב באופן שוטף אחר כל הכמויות והעלויות של הטיפול בכל זרמי הפסולת )למיחזור ולהטמנה(. 

בקרה זו תקל על הרשות המקומית לייעל את משק הפסולת ולעמוד ביעדי התייעלות כלכליים וסביבתיים.

16   פרק המים בתכנית תג הסביבה, 2013 עמודים 12-13, בהנחה שהצריכה הציבורית המחושבת בסקרי תג הסביבה הינם כ-42%, גינון ציבורי 

ומוסדות ציבור: ~ 61 מלמ"ק 
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9.5 פעולות עתידיות של תכנית תג הסביבה 

� עדכון המחשבון והמדדים לסקרי שנת 2013.	
� התמקדות בייעול צריכת המים הציבורית - הסקר הבא ותכניות ההתייעלות של תכנית תג הסביבה יתמקדו במגזר 	

המים בדומה לרמת הפירוט של מגזר החשמל בסקר 2011. 
� יפותח מדריך עירוני להתמודדות עם שינויי אקלים.	
� יקודם שיתוף פעולה עם חברת חשמל לישראל לייעול טרקלין העסקים.	
� תפותח ערכה גנרית לפרסום והסברה שיחולק לרשויות תג הסביבה.	
� יחובר מדריך הנחיות ודוגמאות מפורטות לתכניות התייעלות וטכנולוגיות שנוסו בהצלחה ברשויות מקומיות.	
� יפותחו ויונגשו מודלים שונים למימון תכניות התייעלות אנרגטית. 	
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ראשי פרקים לתכנית פעולה ברשות. 10

במסגרת שלב ב' של התכנית, מבצעות הרשויות ניתוח מעמיק והרחבה של תוצאות המחשבון בסקטור או בפרויקט 
על פי בחירתן, ונדרשות להגיש מסמך תכנון, הכולל בתוכו תכנון מפורט ומקיף של הפרויקט/ים הנבחר/ים לביצוע ו/
או תכנית אב ליישום פעולות התייעלות בסקטור אחד לפחות. המסמכים, המוגשים בימים אלו, מפרטים את בחירת 
הרשות בפרויקט או סקטור מסוים, מפרטים את המצב הקיים ואת החיסכון הפוטנציאלי, מדגימים את שיטת החיסכון 
ואת זמן החזר ההשקעה הצפוי, וכן מתווים לוחות זמנים ובעלי תפקידים ברשות האחראים ליישום תכנית ההתייעלות. 
המעקב אחר יישום התכניות הנבחרות יימשך במסגרת הליווי של תכנית "תג הסביבה" ברשויות. פירוט של התכניות 

המוגשות ותמונת מצב רוחבית של הפרויקטים יוגשו במסמך הסיכום הבא.

על פי הקול הקורא, חייב מסמך התכנון לכלול בתוכו את הסעיפים הבאים:
א.  תכנית אב להתייעלות – גיבוש תכנית פעולה ויישומה, לחילופין תיאור הפרויקטים הנבחרים, 

� כל רשות יכולה לבחור במה להתמקד במסגרת התכנית –למשל:	
� סקר נקודתי במבנה בעייתי )בית ספר או מבנה משרדים(	
� טיפול רוחבי בסקטור מסויים )תאורת רחוב או מים בגינון ציבורי(	
� תכנית הסברתית כוללת	

ב.  אימוץ יעדי הפחתה )סעיף 3.3.5 ו- 3.3.6 במדריך הכללי(, כגון:
� 10% הפחתה בצריכת החשמל לתאורת רחוב 	
� 20% הפחתה בצריכת החשמל במוסדות החינוך או בגן ילדים מסויים כפיילוט לשאר מוסדות	
� 12% הפחתה בצריכת המים למקוואות 	

ג.  תכנית עבודה הכוללת את אמצעי היישום הכלכליים והטכנולוגיים )פרקים 4, 6 ו-7 במדריך האנרגיה(, יש לפרט 
בתכנית בעלי אחריות לכל משימה, לוחות זמנים ומדדים להצלחה

ד.  תיאור אמצעים ותהליכים לניטור ובקרה של היישום 
� כיצד יימדד התהליך, באילו נקודות בזמן, ומה תיחשב כהצלחה בתכנית	
� יש לקבוע יעד סופי וכן יעדי ביניים שיאפשרו מעקב אחר התקדמות התכנית	

ה.  תכנית פרסום, הסברה והנחיות לשימור תהליכי התייעלות ברשות המקומית )ראו למשל סעיף 4.2 במדריך הכללי, 
וסעיפים 6.2, 7.3 ו- 10.8 במדריך האנרגיה(.

ו.  הצגת התכנית לוועדת ההיגוי הרשותית )סעיף 7.2-3 במדריך האנרגיה(
יש לכנס ועדת היגוי על מנת לדון בהמלצות התכנית ולקבל החלטות לגבי המשך היישום.
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איור 14 - זרימת תהליך תכנון ההתייעלות ברשות

זיהוי נקודות דורשות התערבות
תכנית אב להתייעלות )א(

תיאור
מצב קיים
ברשות

תכנית
ניטור

ובקרה )ד(

מהן האפשרויות העומדות בפני הרשות
אימוץ יעדי הפחתה )ב(

ותכנית עבודה )ג(

שימוש
בכספים
נחסכים
להמשך
פעולות

תכנית
הסברה

ושימור )ה(

מהן
אפשרויות

המימון ולאילו 
משרדים ניתן 

לפנות

פירוט
משמעויות
כלכליות
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נספחים. 11

נספח א' - אבני דרך בהטמעת התכנית במש"מ מתחילת שנת 2012
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נספח ב' - מדדי צריכת המשאבים ברשויות

באיורים הבאים, מובאים נתוני צריכת המשאבים בכלל רשויות התג, מחולקים לאיורים על פי גודל הרשויות. במקומות 
בהם מופיע נתון 0, הנתון לא דווח על ידי הרשות )למשל, בתי ספר שאינם באחריותה התפעולית של הרשות, נתון 

אינו קיים, וכדומה(. 
רשויות קטנות – 3,000-7,000 תושבים

רשויות בינוניות – 7,000-20,000 תושבים
רשויות גדולות – 20,000-50,000 תושבים
רשויות גדולות מאד – מעל 50,000 תושבים
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צריכת חשמל לתלמיד )קוט"ש לתלמיד לשנה(

רשויות קטנות

ה
שנ

 ל
יד

מ
תל

 ל
ש

ט"
קו

מדד בסיס – 250 קוט"ש לתלמיד 
ממוצע בין רשותי – 428 קוט"ש לתלמיד לשנה 

רשויות בינוניות

ה
שנ

 ל
יד

מ
תל

 ל
ש

ט"
קו
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רשויות גדולות מאד

רשויות גדולות

ה
שנ

 ל
יד

מ
תל

 ל
ש

ט"
קו

ה
שנ

 ל
יד

מ
תל

 ל
ש

ט"
קו

מדד בסיס – 250 קוט"ש לתלמיד 
ממוצע בין רשותי – 428 קוט"ש לתלמיד לשנה 

צריכת חשמל לתלמיד )קוט"ש לתלמיד לשנה(

2328
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צריכת חשמל למ"ר במבני הרשות )קוט"ש למ"ר לשנה(

רשויות בינוניות

רשויות קטנות

מדד בסיס – 150 קוט"ש למ"ר 
ממוצע בין רשותי – 120 קוט"ש למ"ר לשנה 

ה
שנ

 ל
"ר

מ
 ל

ש
ט"

קו
ה

שנ
 ל

"ר
מ

 ל
ש

ט"
קו
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רשויות גדולות מאד

רשויות גדולות

צריכת חשמל למ"ר במבני הרשות )קוט"ש למ"ר לשנה(

ה
שנ

 ל
"ר

מ
 ל

ש
ט"

קו
ה

שנ
 ל

"ר
מ

 ל
ש

ט"
קו

מדד בסיס – 150 קוט"ש למ"ר 
ממוצע בין רשותי – 120 קוט"ש למ"ר לשנה 
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צריכת חשמל לעמוד תאורה )קוט"ש לרכיב לשנה(

רשויות בינוניות

רשויות קטנות

ה
שנ

 ל
ב

כי
לר

ש 
ט"

קו
ה

שנ
 ל

ב
כי

לר
ש 

ט"
קו

מדד בסיס – 450 קוט"ש לעמוד תאורה לשנה 
ממוצע בין רשותי – 643 קוט"ש לעמוד תאורה לשנה  
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צריכת חשמל לעמוד תאורה )קוט"ש לרכיב לשנה(

רשויות גדולות מאד

רשויות גדולות

ה
שנ

 ל
ב

כי
לר

ש 
ט"

קו
ה

שנ
 ל

ב
כי

לר
ש 

ט"
קו

מדד בסיס – 450 קוט"ש לעמוד תאורה לשנה  
ממוצע בין רשותי – 643 קוט"ש לעמוד תאורה לשנה  
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צריכת מים ציבורית לתושב )מ"ק לתושב לשנה(

רשויות בינוניות

רשויות קטנות

ה
שנ

 ל
ב

ש
תו

 ל
ק

מ"
ה

שנ
 ל

ב
ש

תו
 ל

ק
מ"

ממוצע בין רשותי – 9.06 מ"ק לשנה  
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רשויות גדולות מאד

רשויות גדולות

ה
שנ

 ל
ב

ש
תו

 ל
ק

מ"
ה

שנ
 ל

ב
ש

תו
 ל

ק
מ"

ממוצע בין רשותי – 9.06 מ"ק לשנה  

 צריכת מים ציבורית לתושב )מ"ק לתושב לשנה(
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ייצור פסולת כוללת )טון לתושב לשנה( 

רשויות קטנות

רשויות בינוניות

ה
שנ

 ל
ב

ש
תו

 ל
טון

ה
שנ

 ל
ב

ש
תו

 ל
טון

ממוצע בין רשותי – 0.56 טון לשנה  
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רשויות גדולות מאד

רשויות גדולות

ה
שנ

 ל
ב

ש
תו

 ל
טון

ה
שנ

 ל
ב

ש
תו

 ל
טון

ממוצע בין רשותי – 0.56 טון לשנה  

ייצור פסולת כוללת )טון לתושב לשנה(
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ממוצע בין רשותי - 8%

סך ההוצאות על משאבים מכלל התקציב הרשותי )אחוזים( 

רשויות קטנות

פסולת    מים    חשמל 

רשויות בינוניות

פסולת    מים    חשמל 
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רשויות גדולות מאד

רשויות גדולות

ממוצע בין רשותי - 8%

סך ההוצאות על משאבים מכלל התקציב הרשותי )אחוזים(

פסולת    מים    חשמל 

פסולת    מים    חשמל 
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