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משרד החינוך והמזכירות הפדגוגית

האגף לתכנון ופיתוח תכניות לימודים

שימוש בתמריצים כלכליים  
במשק הפסולת

אופירה אילון' פרופ

הטכניון והחוג לניהול משאבי  , מוסד שמואל נאמן
חיפהאוניברסיטת,טבע וסביבה

 מתנדבת בעמותת בשער
 8.01.2013

המרכז הארצי של מורי הביולוגיה ומורי מדעי הסביבה בשיתוף עמותת בשער

האוניברסיטה העברית בירושלים  

המרכז להוראת המדעים

המרכז הארצי  

למורי הביולוגיה

ם"מנהלת מל

המרכז הישראלי לחינוך מדעי

ש עמוס דה שליט"טכנולוגי ע

אמצעי מדיניות לטיפול בפסולת

,  בבואנו לבחון אמצעי מדיניות לטיפול בפסולת

הדבר הראשון שעלינו לעשות הוא להגדיר את  

-המטרה

?האם המטרה היא למחזר כמה שיותר פסולת•

האם המטרה היא לחנך את הילדים ונוער •

?להפרדה במקור

?להטמין כמה שפחות פסולת•
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3

,  מטרת ניהול משק האשפה העירונית

היא  , מיליון טון בשנה 5שהיקפו למעלה מ 

להבטיח כי האשפה הנוצרת בארץ תטופל  

=וחברתיתכלכלית , כראוי מבחינה סביבתית

 להבטיח ניהול בר קיימא של משק הפסולת

פסולת וסלוקעלויות חיצוניות הכרוכות בייצור 

זיהום קרקע�

זיהום מים ומי תהום�

גלובאליזיהום אוויר מקומי ו �

תפיסת קרקעות יקרות וירידת ערך קרקע�

ח"י בע"הפצת מחלות ע �

מפגעי נוף�

הפרעה לתנועה אווירית�
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Methodology- 34 studies were 
reviewed. 

Mostly studies conducted in 
U.S.A and Europe 

since 1990. 

5

Eshet T., Ayalon O., Shechter M., 2005.  "A Critical Review of 
Economic Valuation Studies of Externalities from Incineration and 

504-487, 6, No. 23, Vol. Waste Management & ResearchLandfilling". 

שיטות להערכת עלויות חיצוניות
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Study (year)/ method Total estimate 

($/ton)

Schall (1992) 2.42-14.14

CSERGE et al.,(1993) BT of temperature impacts (impact pathway); Clean-up cost; 

Insurance risks and  monitoring costs

0.91-14.64

Powell & Brisson (1994) BT from existing studies that used DRF and SP methods. 

Clean-up cost for leachate , risk of accidents and monitoring costs

1.6-6.4

Enosh (1996) BT from studies mainly used DRF and abatement cost methods 6.5

EMC (1996) BT from European studies mainly 

used DRF  and abatement cost methods (for CO)

3 (with energy

recovery)

Miranda &  Hale (1997) Damage cost functions (BT from several studies) 2.42-13.16

EC (2000) BT of temperature impact assessment 6-44

EUNOMIA (2002) Mainly based on existing studies; Clean-up cost for leachate 7.51-10.19

Dijkgraaf & Vollebergh (2003) Abatement cost 

(assumed to reflect minimum WTP)  

21

:חשוב לזכור

עדיף לטפל  -מבחינת היבטי קיימות

!בבעיה עוד בטרם נוצרה

לצמצם  , כדאי ראשית כל, ולכן

בתחילת השרשרת ולא רק לקדם 

.. פתרונות קצה
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שימוש בתמריצים במשק הפסולת

.  ג"גילום השפעות חיצוניות בכל טון ח. מס חומרי גלם1.
גם היצרן וגם הצרכן יראו עלות אמיתית ויוכלו להעדיף 

אריזה מחומר זה או אחר

.  תאגיד תמיר) 2011בישראל משנת (חוק אריזות 2.
היצרנים והיבואנים משלמים לתאגיד לפי כמות  

"  בנק"התאגיד משמש כ. האריזות שהם מכניסים לשוק
את פסולת  " קונה"ומעביר את הכספים שנצברו ו

.  האריזות מהרשויות המקומיות ומעבירן לטיפול

שלם פחות  , ייצר פחות  -יתרון

חוק הפקדון

נותן  , בקבוקי משקה מהפסולת' מרחיק'החוק •

להם ערך כלכלי ומעודד מיחזור שלהם
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 1.10.2001 -חוק הפיקדון נכנס לתוקפו ב
מטרת החוק

החוק נועד להביא לצמצום כמות הפסולת המופנית לאתרי   -

ולשיפור  , י שימוש חוזר במכלים"לחיסכון בחומרי גלם ע; האשפה

חוק הפיקדון הוא החוליה הראשונה  . הניקיון ברשות הרבים

 .בסדרת מהלכים לקידום המיחזור בישראל

?מי אחראי על יישום חוק הפיקדון
המשווקים  , היבואנים, היצרנים, המשרד לאיכות הסביבה -

והציבור הרחב

על אילו מיכלים חל חוק הפיקדון
  1.5ל  עד  "מ 100קיבולת של  , רק על מיכלי משקה חלהחוק 

ליטר 

פלסטיק ומתכת, העשויים מזכוכית) ליטר 1½  לא כולל  (

, ליטר ומעלה 1½ מיכלי משקה המכילים  : חל על לאהחוק 

מוצרי חלב     

9/2/2010עדכון לחוק 

  ברחבי איסוף מיכלי אלף 20 של ותפעול בהצבה יחויבו והיבואנים היצרנים•

  מיליוני עשרות של בעלות )כיום הקיימים איסוף מיכלי 8000 לעומת( המדינה

 .שנה בכל שקלים

  ובמחזור באיסוף מחויבים  היו שלא הגדולים מהבקבוקים 50%- כ לפחות יאספו•

  .)בשנה גדולים בקבוקים מליון 370-כ(

  עלה האיסוף ויעד  'אג 30-ל 'אג 25-מ עלה קטנים משקה מיכלי על הפיקדון גובה•

  שנאספים מכלים מיליון 420- כ לעומת ,בשנה מכלים מיליון 490 -כ :כלומר ,77%ל

  !בשנה מיכלים מליון 70 של תוספת - כיום בפועל

  היצרנים על שיוטלו ישירים קנסות תגרור והמחזור האיסוף ביעדי עמידה אי•

  האיסוף ביעדי 11% של עליה -  היצרנים אלא בנטל ישאו הצרכנים לא .והיבואנים

  מהצרכנים המימון עלויות את תעביר )77%-ל כיום בפועל שנאספים 66%- מ(

 .יצרן לאחריות הודות ליצרנים
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עלויות הטיפול בפסולת  . )PAYT(מס פסולת 

.  י הרשות"יגבו ע) ישירות ועקיפות(

התשלום בגין פנוי הפסולת הוא חלק  -בישראל

בלי קשר לכמות הפסולת שאנו , מהארנונה

..     מייצרים

שלם פחות -ייצר פחות פסולת, צרוך פחות  -יתרון

 

מס המועבר לקרן ייעודית אליה . מס הטמנה•

מועברים התשלומים בגין העלויות החיצוניות 

.  הנובעות מהטמנת הפסולת

מימון פרויקטים ברשויות המקומיות   -ייעוד הקרן•

הקמת  (מימון פתרונות קצה , לטיפול בפסולת

).  'מתקנים לתסיסה אנאירובית וכו
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..דולר 3-6העלות החיצונית היתה  EMCבעבודות של אנוש ו , כזכור

שימושי כספי היטל ההטמנה

אלף משקי בית כבר נכנסו לתהליך הפרדת   120 -כ•

המשרד להגנת  ). 2012נכון לנובמבר (פסולת במקור 

,  רשויות מקומיות 31-ל ח"מלש 350-הסביבה מעביר כ

ליישום תהליך ההפרדה ברשויות

:  כספי התמיכה נועדו לסייע לרשויות במימון

רכישת פחים למיון פסולת לשני זרמים•

רכישת משאיות לאיסוף פסולת מופרדת במקור•

שיפוץ והתאמת חדרי ומשטחי אשפה במבני המגורים•

פעילות מקומית לפרסום ולהסברה•

ליווי תפעולי של המעבר להפרדת פסולת במקור•



ג"תשע/טבת/ז"כ

9

סיכום
 -המשרד להגנת הסביבה מקצה להפרדת פסולת במשקי הבית •

ח במהלך שלוש השנים הבאות לתשתיות הפרדה "מיליון ש 350

. להסברה ועוד, לפעולות חינוך, לשני זרמים לפחות

2015לטונה עד  90₪-מתוכננת העלאת היטל ההטמנה •

יצרן הפסולת   -) אחריות יצרן מורחבת(הטלת אחריות על היצרן •

זאת באמצעות . וטיפול בה מיחזור, הוא הגורם האחראי לאיסוף

חוק הפיקדון ובאמצעות  , צמיגים מיחזורחוק , חוק האריזות

טיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות

במהלך   ₪מיליון  250 -הקמה ושדרוג של מתקני טיפול בפסולת •

חמש השנים הבאות

סט כלים משולב

יש לעודד צמצום במקור, בנוסף לכך•

יש לצמצם את שיעור הפסולת האורגנית המועברת  •

להטמנה

אכיפהיש לבצע •

בחינוך ובהסברהוכל זה חייב להיות מלווה •


