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יתביבס ןונכת  ףחש  קיבונ , י.ב.א  םוליצ : תנמטומ |  הניאש  תינגרואה  תלוספהמ  תלפוטמ 90%  האושמ )"  )" ןלבוט רתאב 

תינגרוא תלוספ  רוזחִמ  םודיקל  םיעצמאו  תורטמ 

דעיה תלוספה . תורצוויה  תעינמ  רוקמב –  התחפה  איה  לעה  - תרטמ .ךכל  רבעמ  אל  ךא  תלוספב , לופיטל  יעצמא  אוה  רוזחִמה 
היגרנא תקפה   ) הבשהו רוזחִמ  רזוח , שומיש  הכירצה –  רחאל  םירמוח  לוצינ  תועצמאב  הנמטה  תעינמ  אוה  תלוספב  לופיטה  לש 
לופיטו ללכב , רוזחִמה  רועיש  תאלעהל  העצהו  לארשיב  תינגרוא  תלוספ  רוזחִמב  לשכה  לש  הרצק  הריקס  ואבוי  ןלהל  תלוספמ .)

.טרפב יבובקרה  ינגרואה  ביכרמב 

תלוספ  ) תיבובקרה תינגרואה  תלוספה  לש  ההובג  הלוכת  אוה  לארשיב  תלוספה  לש  רתויב  טלובה  ןויפאה  הפוריאל , האוושהב 
תלוספה םרזב  לופיט  ידי  - לע הנמטהל  תלוספה  תומכ  לש  תיתועמשמ  הנטקהל  ונלש  הלודגה  תונמדזהה  איה  וז  תלוספ  ןוזמ .)
רתאב תפקתשמ  לארשיב  תינגרוא  תלוספב  לופיטל  תיחכונה  בצמה  תנומת  ךשמהב .) וגצויש   ) תויואר תויגולונכטב  יזכרמה 

תונוט יפלא  טלוק  רתאה  .םויכ  וב  תלפוטמ  תנמטומ  הניאש  תינגרואה  תלוספהמ   90%- כש ןדריה , תעקבבש  ןלבוט  טסופמוקה 
תומרע רתויב –  יסיסבה  ןפואב  לעפותמו  הכומנ , תוכיאב  תונייממ  רבעמ  תונחתב  הדרפהב  הרוקמש  םויב , תינגרוא  תלוספ 

טסופמוק  – " הרדגהל יוארו  , CLO (Compost-Like Outputs  ) הפוריאב הנוכמ  רצותה   .ינכמ  ךפהמ  תרזעב  יוסיכ , אלל  תוחותפ 
יוסיכ רמוחכ  וא  םישיבכ  ילושב  ןוניגל  שמשמ  אוה  םימיוסמ  םירקמב  .בוציי  רבעש  ינגרוא  רמוח  קוידה , ןעמל  וא  וליאכ ,"

לולעו יגולוקא , רופיש  וא  תואלקחב  תלעות  איבמ  וניאש  רחאמ  רוזחִמ , בשחיהל  יואר  וניא  ( CLO  ) הז רצומ  תאז , םע  .תונמטמב 
.הביבסב עוגפלו  םיחותפ  םיחטשב  אצמיהל  רבד  לש  ופוסב 

דצמ ראונימ 2027  תבייחמ  השירד   ) רוקמב הדרפהל  תירוטלוגר  השירד  היהת  רשאכ  שחרתהל  יושע  לארשיב  הז  םוחתב  יונישה 
העבראב הדימע  ותועמשמש  ( End of Waste (EoW גשומה סיסב  לע  רוזחִמב  הרכהל  הרדסאה  תא  ץמאנו  יפוריאה ,) קושה 
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: םיאנת

.תורדגומ תורטמל  שומיש  שי  רצומל  וא  רמוחל 
.ליעפ קוש  וא  שוקיב  רמולכ  ילכלכ , ךרע  שי  רצומל  וא  רמוחל 

וא תיקוח  השירד  ןקת , לכ  תוארוהב  דמועש  ןפואב  םדועייב , שומישל  תוינכטה  תושירדב  םידמוע  רצומה  וא  רמוחה 
.רמוח וא  רצומ  ותוא  יבגל  הדימ  תמא 

יפל  ) הביבסה לע  וא  תואירבה  לע  ילילש  ןפואב  ועיפשי  אל  רצומב  וא  רמוחב  שומישהו  לופיטה  ךילהת  יוניפה ,
(. LCA חותינ

לארשיב תינגרוא  תלוספב  לופיטה  ידעי  תגשהל  ךרדה 

תוליעפ תענומש  הצימא , תוטלחה  תלבק  תשרדנ  לארשיב , תנמטומה  תלוספה  תומכ  תתחפה  לש  לעה  - תרטמב דומעל  ידכ 
לש ףקיהב  הנמטהה  תא  תיחפהל  היושעש  תינגרוא , תלוספב  לופיטה  לש  הרדסאו  (, CLO " ) וליאכ טסופמוק   " םירציימה םינקתמ 

: םיבייחתמה םיאנתב   25%

תלוספה ינרצי  לכל  רוקמב , תינגרוא  תלוספ  תדרפה  תבוח 
תינגרואה תלוספהמ  היגרנא  תקפהל  ( anaerobic  ) ינריווא - לא לוכיע  ינקתמ  תמקה 

יבטימ שומיש  ורשפאיש  ינריווא , - לאה לוכיעה  ירצותל  םימילשמ  לופיטו  היצטסופמוק )  ) בוציי ינקתמ  תמקה 
.תינגרואה תלוספה  לולכמב 

לארשיב תלוספב  לופיטה  תרדסא 

תויושר הלשממ , ידרשמ  ןיב  הלועפ  יפותיש  תריציל  תיתכרעמ  השיג  תבייחמ  לארשיב  תלוספב  לופיטל  הצק  ינקתמ  תמקה 
, ןומא רסוח  םימייק  ךכמ , רתוי  .םויכ  לארשיב  םייק  וניא  הז  גוסמ  הלועפ  ףותיש  .יטרפה  קושהו  תלוספ ) תווקיה  ינגאב   ) תוימוקמ

יונישל תופידעה , רדס  יפל  םימישיו , םייחרכה  םידעצ  ןלהל  .תלוספב  לופיטה  םודיקל  םסח  םירצויש  תויתמועלו , חיש  רדעיה 
: הלש תלוספל  תיתביבסה  תוירחאב  תאשונש  תנקותמ  הנידמב  בייחתמכ  לארשיב  תלוספה  קושב  שרדנה 

םיקסעה לש  תוירחאה  תעיבק  םע  השחרתה  ךרדה  תצירפ  םירציימ  – ונאש  תלוספה  רובע  רישי  םולשת 
.תיבה יקשמ  ללוכ  תלוספה , ינרצי  לכ  לע  תורישי  תוירחאה  תא  ביחרהל  הבוח  .םירציימ  םהש  תלוספל 

תעמטה תא  חיטבמ  רישי ) םולשת   ) םדוקה דעצה  דע 2030 . לש 50%  דעיל  םינווכמ  הפוריאב  רוקמב  – התחפה 
איבהל היושע  לומגתו  הרבסה  ךוניח , לע  תנעשנה  תיתכרעמ  השיג  .הכירצה  תוברת  יונישב  תבייחתמה  הינתהה 

.הפוריא לומ  םירעפ  םצמצל  ונתוא 
תנגהל דרשמה  ליבוהש  ךלהמה  לש  הרואכל  ןולשיכה  םג  ומכ  רוביצב , תחוורה  העדה  ףא  לע  רוקמב –  הדרפה 

 – ונתוא עיתפהל  היושע  ןושארה ) דעצה   ) תלוספל רישיה  םולשתב  ךוסחל  ילארשיה  לש  תונוכנה  רבעב , הביבסה 
.ןמז ךרואל  ןימאו  יתוכיא  תוריש  ןתמבו  רוקמב  הדרפהל  הריצאה  ינקתמ  תשגנהב  ךכל  עייסנ  םא 

המגודה איה  ליעל , הגצוהש  וליאכ ," טסופמוק  תוסחייתהה ל" הצקה –  ינקתמב  תושרדנה  תויגולונכטה  תעיבק 
ומקויש תלוספ , תווקיה  ינגא  תעיבקב  ךרוצ  שי  .רתויב  הכומנה  תירשפאה  היגולונכטל  ןווכמ  קושהש  ךכל  תקהבומה 

םשוית הלא  םינקתמב  (. MBT – Mechanical Biological Treatment  ) יגולויב לופיטו  ןוימ  ינקתמ  םהב 
יאנתב הדימע  חיטבהל  ידכ  םירצותה  לש  בוציי  עצוביו  ׁ�ׂ�ׂ�ןאתמ ) זג  תקפה   ) תינריווא - לא הסיסת  תייגולונכט 

(. התורצוויה םוקמל  הברקב  תלוספב  לופיטל  תוביוחמ   ) תוכימסה ןורקע  םושייו  רוזחִמה 
תוברועמ תשרדנ  .תלוספה  םוחתב  המצע  תא  החיכומ  הניא  ישפוחה  קושה  תסיפת  תלוספה –  קושב  תוברעתה 

הדובעו הלועפ  ףותיש  םישרדנ  .הנמטהה  לטיה  יפסכ  שומימל  תוילאיר  תויונמדזה  תרצויש  הליעפ , תיתלשממ 
ילעב לכ  לש  ךשמהבו  יתלשממ ) עויסב   ) ימוקמה ןוטלשה  לש  ןכמ  רחאל  הליחת , הלשממה  ידרשמ  לש  תיתכרעמ 

םילבוקמ םילכ  לע  ססבתהל  אקווד  ואלו  ילארשיה , קושל  תמאתומ  תויהל  תבייח  הז  הרקמב  תוברעתהה  .ןיינעה 
.םלועב

לכל תורדגומ  ךרד  ינבא  סיסב  לע  םינש ) תורשע   ) ךורא ןמז  חווט  ךשמב  וללה  םייחרכהה  םידעצה  לע  תכמסנה  תוינידמ  םושיי 
.םיבייחמ םיימואל  - ןיב םידעיב  הדימעלו  תלוספב  לופיטב  יואר  םוקמל  לארשי  תא  ליבוהל  יושע  רושע ,

תורוקמ
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