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יקלדל ףילחת  שמשל  תדעוימ  תבורעתה  .םיהובג  םיירולק  םיכרע  םהל  שיש  תלוספה  יביכרממ  השבי  תלוספ  לש  הסורג  תבורעת  רציימ  ןימימ )  ) RDF-לעפמ ה
םיבצחמ

לא היתונכשו  ביבא  - לת תא  קינזה   RDF-לעפמ ה
הבשהו רוזחִמ  ףס 40% 

אוצמל ביבא , - לת ןילופורטמב  תויושרה  תלוספב  לפטמה  האורבתל , ןד  םירע  דוגיא  תא  הבייח  תנשב 1998  הייריח  תלבזמ  תריגס 
.םויה דע  הליעפש  לארשיב , הלודגה  רבעמה  תנחת  התנבנ  הריהמ  הפולחכ  .תולדגו  תוכלוה  תלוספ  תויומכל  לופיט  תופולח 
.ץראה םורדב  תורדסומ  תונמטמל  התוא  תוענשמש  תויאשמל  תסמעומו  תסחדנ  איהו  תלוספה , תא  םיקרופ  רבעמה  תנחתב 

וטלקנ תנשל 2016  דע  .חווט  - תוכורא תופולחל  ךרעיהל  שישו  תינמז , הפולח  יהוזש  רורב  היה  דוגיאה  תלהנהלו  תויושרה  ישארל 
לעפמ ה- תחיתפל  תודוה  רקיעבו  רתוי , םימדקתמ  תונורתפ  ץומיא  תוכזב  םויכו  םויל , תונוט  עצוממב כ-3,000  רבעמה  תנחתב 

(. רויא 1  ) ןוימ אלל  הרישי  הנמטהל  תרבעומש  רבעמה  תנחתב  תטלקנה  תיסחיה  תומכה  המצמוצ  , RDF
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רויא 1
םינקתמ יפל  הייריח  רתאב  תלוספה  תטילק  תוגלפתה 

.הנמטהה םוצמצ  לע  הלחה ב-2016 ,  ותצרהש   , RDF-לעפמ ה לש  הביטימה  ותעפשה  תא  תוארל  ןתינ 

הפולחה תא  ווהיש  םימדקתמ  םינקתמ  ובו  ןד , שוג  בלב  יתיישעת  קראפ  חותיפ  לע  רהצוה  תנשב 2002 ) חסונש   ) דוגיאה ןוזחב 
ןכו םזגב  לופיטל  ןקתמה  ומקוה  הז  ןוזחל  םאתהב  ביבא  . - לת ןילופורטמ  לש  תלוספב  לופיטל  רתויב  תילכלכהו  תיתביבסה 

(. רויא 1  ) ינגרואה ביכרהמ  היגרנאל  זגויב  תקפהלו  תברועמ  תלוספ  לש  ינכמ  ןוימל  ץולח  םזימ  הוויהש  היגולוקא ," ץח   " לעפמ
. הנמטהל  הבוט  הפולחכ  הנמוס  היגרנאל  תינוריע  תלוספ  תכיפה  ךכ , לע  ףסונ 

תואדו רסוחב  הנש  הזמ כ-20  יורשה  תלוספה  קוש  תא  תנייפאמה  תואיצמהו  הייריח  רתאב  תטלקנה  תלוספה  לש  הייפוא 
תישימחכ טלוקש  רתאב , הנבייש  יזכרמ  ןקתממ  תושירדה  תא  ורידגה  הצק  , תונורתפב  רוסחמב  םג  ומכ  תירוטלוגר ,

: םיבשות ןוילימ  ינש  טעמכ  תרשמו  לארשיב  תרצונה  תלוספהמ 

תלוספ לש  הלודג  תומכל  הנעמ  ןתייש  ןוימ  ןקתמ 
רוקמב תדרפומ  תלוספל  םגו  תברועמ  תלוספל  םג  םאתומ  תילועפת , שימג  ןקתמ 

אסיג ךדיאמ  תימוקמה  תלוספל  תמאתומו  אסיג  דחמ  תחכומ  היגולונכט 
.תלוספהמ םיניוממה  םירמוחל  םינימאו  םיחכומ  הצק  תונורתפ  םויק 

הדימ הנקב  םג   ) קנע לעפמ  ךנחנ ב-2017  הצרה  תנש  רחאל  הלחה ב-2013 . ותיינבו  הז , ןקתמ  תיינבל  םכסה  םתחנ  תנשב 2009 
שמשל תדעוימה  השבי  תלוספ  לש  הסורג  תבורעת  םיהובג , םיירולק  םיכרע  םהל  שיש  תלוספה  יביכרממ  רציימש  ימואל ,) - ןיב

אוה וז  תלוספל  הצק  ןורתפ  שמשל  םימיאתמה  היישעתה  יפנעמ  דחא  (. RDF – Refuse Derived Fuel  ) םיבצחמ יקלדל  ףילחת 
ךרע תלעב  יס , - יו - יפ תויראשמ  הייקנ  תויהל  הכירצ   RDF-תבורעת ה רשנ ,"  " טלמה לעפמב  עצובש  ןויפאה  יפ  לע  .טלמה  תיישעת 

םיכומנ מ-24%. תוחל  יזוחא  םעו  "ג , קל "ל  קק הובג מ-4,000  ירולק 
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יאנת אוהש  דיקפת  שי  םהמ  דחא  לכלש  ילארשיה , קשמב  םיליבומ  םיפוג  השולש  ןיב  תופתוש  תוכזב  םקוה   RDF-לעפמ ה
ןפואב קפסל  בייחתמ  תלוספה –  לש  םילעבה "  " ןהש תוימוקמה  תויושרה  תא  גציימה  האורבתל  – ןד  םירע  דוגיא  החלצהל :

(, םויל תונוט  עצוממב 1,500  ןהש  הנשל , תונוט   540,000  ) ותלעפה לש  תילכלכה  תונכתיהל  לעפמל  תשרדנה  תלוספ  תומכ  עובק 
תא שוכרלו  רצותל  הטילק  ךרעמ  ןיכהל  הבייחתה  הנידמב –  הלודגה  טלמה  תינרצי   – " רשנ  " תרבח תויתשתו ; הנבמ  םע  דחי 

תא להנמש  יקסעה  ףוגה  הביבס –  - תוכיא תויגולונכט  םוחתב  הליבומ  תויתשת  תרבח   – " סידירו  " תרבח רצוימה ; יפולחה  קלדה 
.יגולונכטה לועפתה  לע  יארחאו  לעפמה 

ינגורטה םלג  רמוח  םע  דדומתהל  לגוסמה  יתיישעת  ןורתפ  ותויה  םצעב  אוה  ילארשיה  תלוספה  קושל  לעפמה  איבהש  שודיחה 
תא לידגהל  יופצש  יעיבר  ןוימ  וק  לעפוי  ב-2021   ) ןוימ יווק  השולש  ללוכ  לעפמה  .ילכלכ  ךרע  לעב  ינגומוה  רצותל  ותוא  ךופהלו 
יפולח מ-30% קלד  לש  הקפה  אוה  לעפמה  לש  דעיה  . RDF יתיתפל השביה  תלוספה  תסרגנ  םפוסבש  תולפוטמה ,) תויומכה 

ןהב תינוריעה  תלוספה  ךא  הפוריא  , תונידמב  ץופנ   RDF רוציי .םויל  תלוספ  תונוט  עצוממבו כ-500  תטלקנה , תלוספהמ 
יפואל תומאתה  ינכמה  ךילהתל  ועצוב  ןכלהמבש  םייתנש  הכשמנש  הצרה "  " תפוקת השרדנ  ןכ  לעו  תינגרוא , תלוספ  תוחפ  הליכמ 

השבי תלוספ  םג  ליבקמב  טולקל  תרשפאמ  לעפמה  לש  השימגה  הלעפהה  .טלמה  רוציי  ךילהת  תושירדלו  ימוקמה  תלוספה 
.רוזחִמל תוכתמו  היצטסופמוק , רתאל  חלשנש  ינגרוא  רמוח  לעפמה  ץלחמ  , RDF דבלמ .תברועמ  תלוספ  םגו  םינוש  תורוקממ 

תמייקמ הפולחכ   RDF-לעפמ ה

תיתרבח תלעות 

קדצ השועו  ןהב , תרצונ  תלוספהש  תויושרה  ימוחתל  ךומס  הייריח  רתאל  העיגמה  תלוספהמ  תיצחמל  בורקב  לפטמ  לעפמה 
קזחמו תיתיישעת ," הזויבמיס   " תונורקע םושייל  המגוד  הווהמ  לעפמה  תוירוחא ." תורצח  תלוספה ל" עוניש  םוצמצב  יתביבס 

.תימוקמ היישעת 

תילכלכ תלעות 

לופיטה תולע  .הרקיו  תמדקתמ  היגולונכטב  שומישה  תובקעב  ורקייתה  אל  תלוספב  לופיטה  רובע  תויושרהמ  םיבגנה  םיפירעתה 
תויושרל רשפאתה  ךכ –  לע  ףסונ  .הנמטהה  לטיהו  הנמטהה  תולע  תאו  ץראה , םורדל  עונישה  תויולע  תא  הפילחה  םדקתמה 

לוק תרגסמב  םיילכלכ  םיצירמתמ  תונהיל  ךכו  הבשהלו , רוזחִמל  תלוספ  לש  הנש  ידמ  תולדגו  תוכלוה  תויומכ  לע  חוודל  תוימוקמה 
. תבשומהו  תרזחוממה  תלוספה  תויומכ  תלדגה  ןיגב  תוימוקמ  תויושרב  הכימתל  ארוק 

תיתביבס תלעות 

יקלדב שומיש  ופילחה   RDF תונוט בורקו ל-200,000  תלוספ , תונוט  לש 724,355  הנמטה  הענמנ  םינשב 2016–2019 
ללכל סחיב   RDF-לעפמב ה הניומו  הלפוטש  תלוספה  תומכב  היילעה  תא  אטבמ  רויא 1  רשנ ." רוצייה ב" יכילהתב  םיבצחמ 
. לעפמה  תחיתפ  זאמ  הדמתהב  םילועה  הייריח , רתא  ללכב  רוזחִמה  יזוחא  תא  םיגדמ  רויא 2  ו הייריח , רתאב  תלוספה 

[12 , 11 , 10]
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רויא 2
הייריח רוזחִמ  קראפב  םייתנשה  הבשההו  רוזחִמה  יזוחא 

RDF-לעפמ ה לש  הצרהה  תפוקת  .  2019 םינשב 2015 – האורבתל  ןד  םירע  דוגיא  יחוויד  לע  םיססבתמ  םינותנה 
תנשב 2016. הלחה 

הניאש תלוספה  תומכב  תיתגרדה  הדיריל  ליבקמב   RDF-לעפמב ה תולפוטמה  תלוספה  תויומכ  תולוע  לעפמה  תקשה  תליחת  זאמ 
היילעל האיבמ  לעפמל  תובתונמה  תויומכב  היילעה  המאתהב , .הנמטהל  תורישי  תרבעומו  רבעמ ) תנחת   ) ןוימ יכילהת  תרבוע 

וא רוזחִמ  לש  םידעיל  הייריח  רתאמ  ורבעוהש  תונוט  ךותמ 407,020  רויא 1 . דוגיאה ב גיצמש  יפכ  הבשההו  רוזחִמה  ירועישב 
תעינמ ירועיש  לע  ביבא  - לת ןילופורטמב  תוימוקמה  תויושרה  יחוויד  תקידבמ  .תונוט  יארחא ל-320,000   RDF-לעפמ ה הבשה ,

םיילכלכה םיצירמתה  הבוג  לעו  ןהלש  הבשההו  רוזחִמה  יזוחא  תלדגה  לע  רתויב  עיפשמה  אוה   RDF-לעפמש ה הלוע  הנמטהה 
תנשב 2019 ל- ועיגהש   ) רוזחִמה קראפ  ינותנל  תויושרה  ימוחתב  רוקמב  תדרפומה  תלוספה  ינותנ  תפסוה  םע  .ןהילא  ורבעוהש 

עצוממה תמועל  טלוב  ןותנ  םיבורקה ל-40% , רוזחִמ  ירועישל  ןולוחו ) ןג  - תמר ביבא , - לת ןוגכ   ) תולודג תויושר  תועיגמ  ( 35.4%
(. תוחפ מ-20%  ) תויושרב יצראה 

לש תלוספהמ  לפטמ ב-10%  אוהו  הנשב , תונוט   540,000 ול –  עבקנש  הטילקה  דעיב  דמוע   RDF-לעפמ ה תנשל 2020  ןוכנ 
תיתועמשמ וז  העפשה  .לארשיב  רוזחִמה  ירועישל  תומרות 1%  תענמנ , ןתנמטהש  תונוט  לכ 54,000  רמולכ , .לארשי  תנידמ 

םיגוהנה רוזחִמה  ירועישמ  קחרהו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ידעימ  קחרה  םייוצמ  לארשיב  רוזחִמה  יזוחאש  הדבועה  חכונל  דחוימב 
.תוחתופמ תונידמב 

טפנ סיסב  לע  קצומ  קלד   ) קוקטפה תומכמ  תפלחהל 20%  תודוה  תוטילפ  םוצמצ  ףרטצמ  הנמטהה  םוצמצמ  תלבקתמה  המורתל 
.טלמה ינשבכל  ירקיע  היגרנא  רוקמ  שמשמו  םהזמ  קלדכ  רכומה  (, petcoke – 

ףוג ןיב  תחלצומ  תורשקתהל  לדומו  תברועמ , תינוריע  תלוספל  םאתומ  ןורתפב  העקשה  אוה  רתויב  בושחה  גשיהה  ךכ –  לע  ףסונ 
.הב לופיטלו  תלוספ  לוהינל  אמייק  - רב ןורתפ  תבוטל  םייקסע  םיפוגו  ילפיצינומ 
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