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תורבחה ןיב  הלועפה  ףותיש  .תותלד  יפוקשמ  רוציי  ךילהתב  תשמשמה  יולימ  תבורעתל  סנכות  טנוברקילופ , תוחול  רוסינמ  תרצונש  הקבא  הזויבמיס : תקסעל  המגוד 
ריית תותלד  תובידאב  תלד |  לש  ליפורפ  הנומתב : .הנשב  הקבא  תונוט  עברא  לש  הנמטה  ענמי 

לע םיעיפשמה  םימדקמ  םימרוגו  םימסח  יוהיז 
לארשיב תיתיישעת  הזויבמיס  םושיי 

להנִמ  ) הלכלכה דרשמ  םימדקמש  תיתיישעת , הזויבמיסל  תינכותה  םושייל  ןויסינה  תנשב  הלע  ןלהל  ראותמה  רקחמב  ךרוצה 
העידיב תיתיישעתה –  הזויבמיסה  םזימ  לש  ןויסינה  תנש  לע  דוע  תילטיגיד .) לארשי  הטמ   ) יתרבח ןויוושל  דרשמהו  תוישעת )

. ןויליגב תמדוקה 

רוציל תלוספ , רתאל  היה  ןדיקפתש  תורבח  עברא  םינכדש – " לש ה" ןומימלו  אשונה  םודיקל  תיתלשממה  תוסייגתהה  לע  ךרבל  שי 
םושיי תא  וליבגהש  םימסח  ולגתה  םזימה  ךלהמב  .הנמטהל  תרבעומה  תלוספה  תומכ  תא  תיחפהלו  תוזויבמיס  םדקל  תועדומ ,

.םתרסהל תוליעי  םיכרד  אוצמלו  םתוא  תופמל  ךרוצה  ררועתהו  תיתיישעתה , הזויבמיסה 

לש םיגיצנ  ויה  רקסל  םיבישמה  תיצחמ מ-75  .תונוש  תוישעתב  םידבועו  םילהנמ  ברקב  ףיקמ  ןולאש  ץפוה  םימסחה  יופימ  ךרוצל 
תובושתה חותינמ  .רתוי  םינטק  םיקסעמ  םתיצחמו  יתנש ) יפסכ  רוזחמ  ןוילימ ש"ח  לעמו 100  םידבוע  לעמ 100   ) םילודג םיקסע 

ףא םיפתתשמהמ  תיצחמכו  תיתיישעת ," הזויבמיס  ו" תילגעמ " הלכלכ   " םיגשומה תא  וריכה  םיבישמה  לש  עירכמה  בורה  יכ  הלוע 
תמועל םילודגה .) םיקסעה  ברקמ  םיינוניב ו-53%  - םיריעזה םיקסעהמ  םיבישמהמ   44%  ) הלכלכה דרשמ  לש  הז  םזימב  ופתתשה 

" – תלוספה םות  " )" End of Waste  " גשומה תא  הרידגמה  תיפוריאה  הביטקרידה  תא  וריכה  םיבישמה  תיצחממ  תוחפ  תאז ,
(. ילכלכ חוורו  ההובג  המרב  תיתביבס  הנגה  תחטבה  ךות  תלוספ ," רמוח כ" לש  ותרדגה  לוטיבל  םינוירטירקה 

, תחא הבושתמ  רתוי  ןמסל  ולכי  םירקסנה  .תויתיישעת  תוזויבמיס  םודיקל  םיבר  םימסח  ואצמנ  רויא 1 , תוארל ב ןתינש  יפכ 
םימסח םה  םיילכלכ  םיטביה  ונייצ ש םיבישמהמ   64% עצוממב , .םתוא  ונייצ  םיבישמהמ  רתויש מ-30%  םימסחה  םיגצומ  רויאבו 

, םייתוחיטב םיילועפת , םירחאו ( םיילעפמ  - םינפ םיטביה   , הרדסא יטביה  ונמיס   55%- כש דועב  תיתיישעת , הזויבמיס  םושייל 
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.םושייל םימסחכ  םייקווישו ) םייקסע 

רויא 1
רקסה יפתתשמ  ללכמ  םסחה  תא  םינייצמה  רועיש 

תמועל 68% םילודגה  םיקסעהמ   92% םסחכ –  ותוא  וגריד  םיבישמהמ   80% רתויב : יטננימודה  םסחכ  הלע  עונישה  אשונ 
תלוספה עוניש  ןכש  הבר , תובישח  םילעפמ  ןיב  יפרגואגה  קחרמל  הנטק , הנידמ  איה  לארשיש  יפ  לע  ףא  ןכל , .םירחאה  םיקסעהמ 

.תויאדכה לע  עיפשמו  רקי 

וא עונישה  תויולע  ללגב  םא  ןיב  תילכלכ , תויאדכ  רדעיה  אוה  תוזויבמיס  שומימל  ירקיעה  ישוקהש  ךכ  לע  תפרוג  המכסה  הלבקתה 
םושייל יתוהמ  םסח  אוה  םייתלשממ  םיצירמת  רדעיה  ךכיפל , .לותבל  רזחוממ  םלג  רמוח  ןיבו  לופיטה  תויולע  ןיב  ןטק  שרפה  לשב 

םינכוסמ םירמוחב  שומישל  םישרדנה  םירושיאהו  הניקתהש  ובשח  םיבישמהמ  תיצחמכ  ןכ , ומכ  .תיתיישעת  הזויבמיס  יכילהת 
םסחכ םהב  שומישלו  םינכוסמ  םירמוח  עונישל  להנמ " רושיא  ךרוצה ב" תא  וגריד  םילודגה  םיקסעהמ  .םושייל 63%  םסח  םה 

.םילער רתיהב  ךרוצל  רשאב  םג  םשרנ  המוד  רעפו  םירחאה , םיקסעהמ  דבלב  תמועל 41% 

לש תויולע  רחמתל  תלוכיה  רסוח  לעו  לותב  םלג  רמוח  לש  תיסחי  ךומנה  ריחמה  לע  ועיבצה  םילודגה  םיקסעהמ  הלעמל מ-65% 
םיקסעהמ רתוי  הובג  זוחא  .רתוי  םינטקה  םיקסעה  ברקב  ךכ  לע  ועיבצהש  תמועל 45%  םייתועמשמ , םימסחכ  תלוספ  ירמוח 

,69%  ) ידמ תונטק  רוציי  תויומכו  תלוספה , תשמשהל  תויתשתב  רוסחמ  אשונב , קפסמ  ינכט  עדיב  רוסחמ  םימסחכ  וגריד  םילודגה 
(. המאתהב 48% ו-42% , , 58%  ) םינטק םיקסע  םהל  וקינעהש  גורידה  תמועל  המאתהב ) 67% ו-72% ,

ןה לודג  לעפמב  תלוספב  לופיטה  תויולע  ןכש  םילודגה , םיקסעה  לע  תוחפ  אקווד  ועיפשי  ליעל  וראותש  םימסחהש  יופצ  היה 
םירציימה םילודגה , םיקסעה  םזימה ב-2019  ךלהמב  יכ  תויהל  לוכי  ךכל  ירשפא  רבסה  .לועפתה  תויולע  ךסמ  רתוי  ןטק  רועיש 

ברקב ןכלו , תואקסעה ,) לדוג  היה  החלצהה  דדמש  ןוויכ   ) םיכוותמה לש  רתוי  תדקוממ  תוסחייתהל  וכז  תולודג , תלוספ  תויומכ 
לופיטל תונורתפ  םדקל  תובר  םינש  רבכ  םיסנמ  םילודגה  םיקסעהש  תויהל  לוכי  רחא  רבסה  .םימסח  רתוי  ופשחנ  םילודגה 

.םנויסינמ םימסחה  תא  םיהזמ  םהו  תלוספב ,

תולקה תוידיסבוס , ןתמ  םושייב , תונייטצמ  תורבחל  רישי  לומגת  ראשה , ןיב  תוזויבמיסה , תא  םדקל  םילוכיש  םימרוג  םג  והוז  דגנמ ,
(. תנווקמ המרופטלפ  תועצמאב   ) עדימ תשגנה  ןכו  הזויבמיס , תועצבמה  תורבחל  סממ  םירוטפ  וא 

תילכלכ םידקוממ  תונורתפ  עיצהל  בייח  םזימה , תא  ליעפמש  הלכלכה , דרשמ  .יזכרמכ  עונישה  םסח  תא  והיז  םיבישמה  תיברמ 
היישעת ירוזאב  םילעפמ  םגש  ךכ  עוניש ) ידקוממ  םיצירמת  ידי  - לע המגודל ,  ) הירפירפל הנעמ  תתל  שי  .הז  טביהל  תיתרבחו 

.תוזויבמיס םשייל  ולכוי  םיקחורמו  םינטק 

ןוגכ םייטרקוריב , םימסח  תמועל  רתוי  םייזכרמ  םימסחכ  ונמוס  םינושה , םהיטביה  לע  חותיפהו , עדיה  ימסח  יכ  רכינ  רקחמב 
לעפמב תויתשת  תואצמיה  - יא קפסמ , ינכט  עדי  רסוח  תמגודכ  םימסח –  רקחמב  והוז  ןכ , ומכ  .םינוש  םירתיהבו  םירושיאב  ךרוצ 

 – םימייק םיכילהת  תונשל  הצור  אלש  תינכטה  הקלחמה  דצמ  תודגנתה  רוזחִמל , םירמוח  תמאתה  - יא םירמוח , תשמשהל 
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.לעפמב רוצייה  ךרעמל  םדא  חוכ  תרשכהבו  םלג  ירמוח  תונוכמ , םירמוח , לש  המאתהבו  חותיפב  ךרוצל  תורישי  םיסחייתמה 

דוגינב תאזו  םזימב , הנעמ  ןתינ  אל  הלא  םיאשונל  ןוהו .) רקחמ  ןמז ,  ) "פ ומב העקשה  תשרדנ  הלא  םימסח  לע  רבגתהל  ידכ 
. םזימב  רקחמ  תודסומ  ובלישש  םלועב , םיליבקמ  םימזימל 

תונבותה םושיי  .ץראב  וכרד  תישארב  אצמנה  םוחת  אוה  תויתיישעת  תוזויבמיס  םדקל  םילוכיש  םימרוגהו  םימסחה  דומיל 
תוינשדח תוזויבמיס  רוציל  םג  אלא  ןהילאמ , תורורב  תואקסעל  קר  אל  לארשיב  תוזויבמיסה  תא  ביחרהל  רשפאי  הז  רקחממ 

.םדא חוכו  הנוכמ  םימ , היגרנא , יבאשמל  םג  תורדגהה  תבחרהו  "פ , ומב העקשה  תושרודה  הלאכ  חווט –  - תוכוראו

.ימדקאה לולסמה  להנימל –  הללכמה  היצלוגרהו , תורחתה  רקחל  תח  זכרמ  לש  הכימתב  ךרענ  רקחמה 
. ןמאנ  לאומש  דסומ  רתאב  הדרוהל  ןתינ  םכסמה  "ח  ודה

תורוקמ
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