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רחש םוליצ : ילארשיה |  קשמל  תמאתומ  תויהל  תבייח  איה  ךא  תלוספ , יקשמ  לוהינב  םיימואל  - ןיב תונורקע  לע  ססבתהל  הלוכי  תלוספה  קשמל  תיתנש  - בר תינכות 
ןמקוב

תלוספב לופיטה  לוהינ  תוינידמ  תיינבל  הוותמ 

.בוטה ינורמושה  רתאב  הפרשמה  תמקהל  םידגנתמה  םיבושיימ  םיבשותל  ןכו  הביבס  ינוגראל  הצעיי  תבתוכה  תואנ : יוליג 

הדבועהו םינורחאה , םירושעה  ךלהמב  לארשיב  תירחסמהו  תינוריעה  תלוספב  לופיטה  לוהינ  תוינידמב  ולחש  םיברה  םייונישה 
לודג רעפב  לארשי  תא  םיריתומו  ךשמתמ , ילוהינ  לשכ  לע  םידיעמ  הלש , תלוספהמ  הנימטמ כ-80%  ןיידע  לארשיש  המוגעה 

.תוחתופמ תונידמב  השענל  סחיב 

תיעוצקמו תיתטיש  תיטילנא , הדובע  רדעיה  תואבה : תוביסה  םהבו  םיבר , תלוספה  קשמ  דוקפת  - יאל םימרותש  םילשכה  תורוקמ 
עדי ירעפ  םינותנ , יססובמ  הלועפ  תוינכותו  םילדומ  חותיפ  ךרוצל  םינמיהמו  םינכדועמ  םינותנ  ידסמ  לש  יוביג  רדעיה  םוחתב ,

יביכרמ ללכ  םע  תודדומתהל  ןוצרב  וא  הנבהב  םייוקילו  תוגהנתהו ) היגולונכטה  הלכלכה , יעדמ  ןוגכ   ) ימוחת - בר עדיו  יעוצקמ 
סחיב תוינידמ  לש  תוטלחה  תולבקתמ  ןכ , ומכ  .תלוספה  ףנעל  םייטנוולרה  םיילמרופ ) יתלבהו  םיילמרופה   ) וב ןיינעה  ילעבו  קושה 

אלל ךא  תומיוסמ , תולועפב  תיתלשממ  הכימתל  וא  תויפיצפס  תויגולונכטל  עגונה  לכב  וא  תלוספה  קושב  םימיוסמ  םיעטקמל 
ץחל לש  יוטיב  תויהל  תולוכי  תלוספה  לוהינב  קוה  - דא תוטלחהו  היצטנמגרפ  .תלוספה  לש  ךרעה  תרשרש  לכ  לש  תינללוכ  הייאר 

ורשפאי אל  םלועל  ךא  היישע  לש  גצמ  תוארהל  ודעונ  ןה  .העשה  וצ  יפל  יגולואידיא  יוסיכב  םיפטענ  םיתיעלש  םייטילופ , הפדעהו 
ילעב תא  וריתוהו  םיסימה , יפסכמ  םילקש  ידראילימ  הכ  דע  ובג  הלא  תוטלחה  .םייואר  תלוספ  לוהינ  יספ  לע  תולעל  לארשיל 

.הרדסאה תכרעמב  ןומא  ירסח  םינושה  ןיינעה 

סיסבה אוה  לארשיב , תלוספה  לש  הקפסאה  תרשרש  לכ  לש  יעוצקמ  עדי  לעו  םינותנ  לע  ססובמה  ידממ , - בר ילכלכ  חותינ 
הז חותינ  .םייקמו  ביצי  ןורתפ  אלל  לארשי  ראשית  הידעלב  תלוספה –  קשמל  תבצקותמ  תיתנש  - בר תרדוסמ  תינכות  תביתכל 

איבהל בייח  אוה  .ילארשיה  קשמל  םאתומ  תויהל  בייח  אוה  ךא  תלוספ , יקשמ  לוהינב  םיימואל  - ןיב תונורקע  לע  ססבתהל  לוכי 
ךרעה םייפרגופוטו , םייפרגואג  םיאנת  הייסולכואה , לודיגו  ןיסולכוא  יזוכיר  תופיפצ , ריוואה , גזמו  םילקאה  יאנת  תא  ןובשחב 

תורישכ םימזימ , לש  לועפתלו  המקהל  תילכלכ  תלוכי  הרבסה , ירעפ  אשונל , ותקיזו  רוביצה  תוגהנתה  עקרקה , לש  יפולחה 
.דועו תויעוצקמ  תולוכיו 

הניא לארשיו  תילבולגה , הפיאשה  .המוצמצו  באשמל  דרטממ  התכיפה  התעינמ , םה  תלוספ  תוינידמב  םייזכרמה  תונורקעה 
תועצמאב היגרנאב  שומישה  תאו  םלג  ירמוח  תיירכ  ףקיה  תא  םצמצתש  תילגעמ , הלכלכ  םדקל  איה  הז , ןיינעב  ללכה  ןמ  תאצוי 

.שומישהו רוצייה  לגעמל  התרזחהו  םינוש  םיגוסמ  תמייק  תלוספ  לש  יבטימ  לוצינ 

בור אלמ , יוצימ  ידכל  האב  אל  השיג  ףא  .תלוספב  לופיטה  לוהינל  תונוש  תושיג  הביבסה  תנגהל  דרשמה  םדיק  ןורחאה  רושעב 
ךלהמה תבוטל  תויואר  ויהש  תומילשמה  תויתרבחהו  תויגולונכטה  תויסנניפה , תוכימתהו  םיבאשמה  תא  ולביק  אל  םיכלהמה 

אלש רחאמ  הלא , םיכלהמ  לש  החלצה  וא  ןולשיכ  לע  חוודל  ןתינ  אל  .ןביאב  ןדועב  ועדגנ  ןלוכ  רבד  לש  ופוסבו  םדקל , וסינש 
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.רדוסמ םיחקל  תקפה  ךילהת  םייקתה 

Alberto Frías, Unsplash םוליצ : תוחתופמ |  תונידמב  השענל  סחיב  לודג  רעפב  אצמנ  ילארשיה  תלוספה  קשמ 
היגרנא תבשהו  הפרש  לש  תויגולונכט  לע  תססובמה  ןוה , תריתע  תלוספ  תוינידמ  הביבסה  תנגהל  דרשמה  םדקמ  תנש 2018  זאמ 

אלו הז  אוה  יבטימה  ןורתפהש  עבקנ  דציכ  רורב  אל  ןכלו  תינכותה , לש  היצזימיטפוא )  ) בוטימ חותינ  גיצה  אל  דרשמה  .תלוספהמ 
ןתינ אלש  תירויש  תלוספ  תויהל  תבייח  הפרשל  תדעוימה  תלוספו  הרטמ , אלו  יעצמא  איה  תלוספ  תפרשמ  דועו , תאז  .רחא 
ינקתמ רפסמ  תיינב  רשפאל  היופצ  םויכ , תגצומ  איהש  יפכ  תוינידמה , .התפרשבש  היגרנאה  דבלמ  והשלכ  ךרע  הנממ  קיפהל 

ןרק תינורקע  ךא  תוינידמה , תא  שדחמ  תנחוב  םנמוא  הנידמה  עגרכ  .קיטסלפ  תלוספ  תפרשל  ןקתמ  ףאו  תינוריע  תלוספ  תפרש 
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ןהש כ-3.3 תלוספ , תונוט  ףלא  לש כ-550  תיתנש  תלוביק  ילעב  תלוספ  תפרש  ינקתמ  השולש  תמקהל  ןומימ  הרשיא  רבכ  ןויקינה 
ךרע תלעב  תלוספל  תוקוקז  תופרשמה  ולעי ל-50% . ןוימה  תולוכיש  החנהב  תאזו  ןקתמל , ןוימ  ינפל  הנשב  תלוספ  תונוט  ןוילימ 
הדימע ןוכיסב  דימעהל  םילולע  טלחהב  הלא  םיטביה  .דועו  תלוספ  לש  הפיצר  הקפסא  ורשפאיש  חווט  - יכורא םיזוחל  הובג , ירולק 

תפרש םוצמצל  תארוק  תנשמ 2018 )  ) תיפוריאה תלוספה  תביטקריד  יכ  ריכזהל  שי  .המצעל  העבק  לארשיש  רוזחמה  ידעיב 
תארוק אמייק  - תונב תועקשהל  רשאב  יאממ 2020  יפוריאה  טנמלרפה  תטלחה  םג  רוקמב  . הדרפהלו  תלוספ  רּוזחִמל  תלוספ ,

. הפרש  ינקתמב  תועקשה  םומינימל 

תנגהל דרשמה  הוותהש  תוינידמל  םאתהב  תופרשמה  תמקה  תא  עונמל  תולולע  תופסונ  הדובע  תוחנהו  תויולע  תכרעה  ןכ , ומכ 
דראילימ  1.05- כב תמכתסמ  תונוט  ףלא  לש 550  תיתנש  תלוביק  םע  הפרשמ  תמקה  תולע  יכ  ךירעמ  דרשמה  לשמל , .הביבסה 

הלעמל מ-2.2 לש  העקשהב  רבודמ  יכ  הלעמ  ימאימבו  ןגהנפוקב  תוינרדומ  תופרשמ  רפסמ  לש  המקה  תויולע  לש  הקידב  .ח  ש"
םימהזמה תטילפ  תא  תמצמצמ  וא  תענומה  םיזגב , לופיטה  תכרעמ  אוה  תופרשמ  תמקהב  רתויב  רקיה  ביכרה  .ח  דראילימ ש"
אדוול שי  ןכ , ומכ  .ןובשחב  תואבומ  וללה  תוכרעמה  לש  הקוזחתהו  המקהה  תועקשה  יכ  אדוול  שי  ןכל , .הביבסלו  ריוואל 

ןקתמה יכ  אדוול  שי  רתיה , ןיב  .תיגולונכט  הניחבמ  גישהל  ןתינש  רתויב  םיבוטה  םייתביבס  םיעוציבב  הדימע  תבייחמ  הנידמהש 
תא ריכמש  הרדסא  תווצו  הפיכאו  חוקיפ  תינכות  הטילפ , רתיה  לעב  אוהש  ןכו  תוינכדע , תוביטקרידבו  יקנ  ריווא  קוח  יאנתב  דמוע 
, תרכינ תיתואירבו  תיתביבס  העפשהל  ומרג  הפוריאב  םינורחאה  םירושעב  ומקוהש  תופרשמש  ןובשחב  איבהל  שי  .היגולונכטה 

תיתועמשמ תובישח  שי  יכו  םישדח , הביבס  יעוציבל  םינועש  םישדח  םינקתמ  לש  תועפשה  יבגל  יעדמ  עדי  ןיידע  ןיא  יכו 
תלוביק ילעב  םה  קר 7%  הפוריא  יבחרב  תלוספה  תפרש  ינקתמ  ךותמש 472  בל  םישל  שי  םינקתמה  . לש  תפטושה  הקוזחתל 

לארשי םאש  יואר  ןכל , רויא 1 .)  ) הנשב תונוט  ףלא  תחתמ ל-200  איה  םהמ  לש 2/3  תלוביקה  יכו  הנשל , תונוט  ףלא  לש 500 
ותמקהב תוסנתהלו  ןטק  ףקיהב  ןקתמ  הליחת  םיקהל  הכירצ  איה  םייגולונכטה , תונורתפה  לסמ  קלחכ  הפרש  ינקתמב  תרחוב 

.קנע - ינקתמ וצמואי  םרטב  ולועפתבו 

רויא 1
ןהלש תיתנשה  תלוביקה  יפל  ב-2017 )  ) הפוריאב תופרשמה  תומכ 

.תופרשמ סחיב ל-472  ( CEWEP  ) היגרנאל תלוספ  ילעפמ  לש  תיפוריאה  היצרדפנוקה  לש  םינותנ  דוביע 

[1]

[2]

[3]

https://magazine.isees.org.il/?p=20155



תורוקמ

The European Parliament and the Council of the European Union. 2018. Directive (eu)  .1
.2018/851

The European Parliament and the Council of the European Union. 2020. Regulation  .2
(Eu) 2020/852 – On the establishment of a framework to facilitate sustainable
.investment, and amending regulation

Tait PW, Brew J, Che A, et al. 2019. The health impacts of waste incineration: A  .3
(. systematic review. Australian and New Zealand Journal of Public Health 44(1

https://magazine.isees.org.il/?p=20155

http://www.bit.ly/E_E126
http://www.bit.ly/E_E127
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/1753-6405.12939

	מתווה לבניית מדיניות ניהול הטיפול בפסולת
	איור 1
	כמות המשרפות באירופה (ב-2017) לפי הקיבולת השנתית שלהן
	מקורות


