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אלמה ןוידל  ןאכ  וצחל  .חיש  - ברמ קלח  אוה  הז  ןכות   

הלאשה וז  ףורשל , אל  וא  ףורשל 

, ןכל .םלועב  רחא  םוקמ  םושב  םימייק  אלש  םיידוחיי  םינייפאמ  שי  לארשיב  תלוספלש  ןיבהל  םדוק  בושח  וז  הלאש  לע  תונעל  ידכ 
.היגרנאל תלוספהמ  קלח  תכיפהמ  סונמ  ןיא  .לארשיל  ומיאתי  חרכהב  אל  הארשה , םינתונ  םהש  םגה  םירחא , תומוקממ  תונורתפ 

לארשיב םיטלובה  תלוספה  יינייפאמ  וגצוי  ןלהל  .תושעל  ךירצש  הנושארה  הלועפה  אל  וז  יכ  ןייצל  דואמ  בושח  תאז , םע 
.תלוספ תפרש  לש  ןורתפל  סחיב  םהלש  תויועמשמהו 

תלוספה בכרה 

לקשממ יצח  טעמכ  אוה  ינגרואה  רמוחה  ונלצאש  דועב  .תרחא  תיפוריא  הנידמ  לכבש  וזמ  ךורע  ןיאל  הבוטר  לארשיב  תלוספה 
הברה הכומנ  איה  הפוריאבו  איה 90% , לארשיב  תינגרואה  תלוספה  לש  תוביטרה  דועו –  אוה כ-25% . הפוריאב  םיחפב , תלוספה 

.רתוי

שובייב הבר  היגרנא  עיקשהל  וכרטצי  לארשיב  תלוספ  תפרש  ינקתמ  בטיה , תפרשנ  אל  הבוטר  תלוספש  רחאמ  תועמשמה :
רוקמה היהי  המ  לואשל –  שיש  אלא  הפרשה , ןקתמב  תלוספב  לופיטה  תויולע  תא  תיתועמשמ  הלעי  רבדהש  קר  אל  .תלוספה 

, המגודל הממח ? יזגו  ריווא  ימהזמ  תוטילפ  לע  הזכ  ןקתמ  לש  תוכלשהה  ויהי  המו  םיבצחמ ) קלד  וא  תשדחתמ   ) וז היגרנאל 
הבוטר םג  םש  תלוספהשו  לארשיבש  תינגרואה  תלוספה  תומכמ  תיצחמכ  םע  קר  תודדומתמ  ןהש  יפ  לע  ףא  הינמרגבו , ץייוושב 

תפרש לש  תוינידמ  תצמאמ  לארשיש  ינפל  ןכל , .היגרנאל  רבעומ  שביה  ןוימהמ  ראשנש  המ  קרו  רוקמב , התוא  םידירפמ  תוחפ – 
ילעפמ .ולשכ  תונייממ  תונחתב  תינגרואה  תלוספה  תדרפהל  תונויסינה  .ינגרואה  רמוחה  תא  תלוספהמ  דירפהל  ךירצ  תלוספ ,

םושמ תאזו  רוזחִמל , היואר  הניא  םהמ  תדרפומה  תלוספהו  םיילכלכ , אל  םילעפמ  םה  הייריחב ,  RDF-לעפמ ה וא  טנירג  ומכ  ןוימ ,
.ידמ םיבוטר  םהלש  םירצותהש 

שפנל תלוספה  תומכ 

בורב דועב  שפנל , הפשא  רוצייב  םלועב  םינושארה  תומוקמה  דחאב  םיאצמנ  ונאו  הלועו , תכלוה  לארשיב  שפנל  תלוספה  תומכ 
.שפנל תלוספה  תומכ  תתחופ  םלועה  תונידמ 

יעצמאה .שפנל  תלוספה  תומכ  תא  תיחפהל  שי  רחא  ךילהת  לכ  ינפל  הפופצו , הנטק  הנידמ  איה  לארשיש  רחאמ  תועמשמה :
םולשתל רשק  אלב  תאזו  רציימ , אוהש  תלוספה  לע  םלשל  בייח  בשות  לכ  ובש  רוגס , תלוספ  קשמ  םודיק  אוה  תאז  תושעל 

קיטסלפ קוח  ןוגכ  רוקמב , תלוספה  תומכ  תא  םצמצתש  הקיקח  םדקל  שי  ליבקמב , (. Pay As You Throw, PAYT  ) הנונראה
םתוא ןיזהל "  " ךרוצ היהי  הפרש  ינקתמ  תמקה  רחאל  .רוקמב  תינגרוא  תלוספ  תדרפהל  היחנהו  קיטסלפה  תייעב  םוצמצל  דוחא 

ונמצע תא  אוצמל  םילולע  ונא  .הלאכש  םייתביבס  תונורתפ  םדקל  תילכלכ  תויאדכ  היהת  אל  ןכלו  תולודג , תלוספ  תויומכב 
.הפרשה ינקתמ  לש  םמויק  תא  קידצהל  ידכ  קר  תלוספ  םיאביימ 

רתוי םימלשמ  םיינעה 

םינורישעמ שפנל  תלוספ  רתוי  םירציימ  םינורישע 4–6  .ךופה  הז  לארשיב  .תלוספ  רוציי  ןיבל  רשוע  ןיב  םאתמ  שיש  בושחל  גוהנ 
.םירישעהמ תלוספ  רתוי  םירציימ  לארשיב  םיינעה  רמולכ , . 9–7

, םרזה דרומב  תלוספל  ללוכ  ןורתפ  .תורישע  תויושר  רשאמ  שפנל  תלוספב  לופיטה  לע  רתוי  תומלשמ  תוינע  תויושר  תועמשמה :
תוינעה תויושרה  לע  דחוימב  דיבכיו  היחמה  רקוי  תא  הלעיש  ליעי , אל  ןורתפ  אוה  הפרשל , םשמו  ןוימל  תלוספה  לכ  תרבעה  ומכ 

.רתוי תומלשמ  םויכ  םג  רומאכש , רתוי ,

? תושעל ךירצ  המ  זא 

תא רוקמב  דירפהל  שי  לוכ , םדוק  םרזה : הלעמב  תונורתפ  לש  תוינידמב  ךרוצ  שי  לארשיב  תלוספה  תייעב  תא  רותפל  ידכ 
ךופהל שי  תינגרואה  תלוספה  תא  .ראשה  לכו  רוזחמל , תנתינה  השבי  תלוספ  תינגרוא , תלוספ  םימרז : השולשל  תלוספה 
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הנממ וצלחיש  תוירוזא  ןוימ  תונחתל  ריבעהל  שי  רוזחמל  תנתינה  השביה  תלוספה  תא  .םיימוקמ  םינקתמב  זגויבל  וא  טסופמוקל 
םדקל תלוספב , לופיטל  רוגס  קשמ  םדקל  שי  ליבקמב  .היגרנאל  תלוספ  תבשה  ינקתמל  ריבעהל  תויראשה  תאו  ןיבוטה , תא 

התשע בוט  .תועדומה  תא  הלעת  ףא  ןיפיקעבו  תלוספה  תא  םצמצתש  הקיקח  םדקלו  ( PAYT  ) תומכ יפל  םולשת  לש  םיכלהמ 
.תלוספל תללוכ  תוינידמ  םדקלו  תלוספב  לופיטה  תייגטרטסא  תא  שדחמ  ןוחבל  הטילחהש  הביבסה  תנגהל  הרשה 
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