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םויב תלוספ  תונוט  לפטל ב-5,000  ןנכותמ  וגוסמ , םלועב  לודגה  ןקתמה , .ןיס  ןזנשב , תלוספמ  היגרנא  תבשהל  ןקתמ  תיימדה 

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

הייריח רוזחמה  קראפב  היגרנאל  הבשה  ןקתמ 

זאמ הייריח ." רה   " תלבזמ תריגס  םע  תנשב 1998  רבכ  הייריח  רוזחמה  קראפ  לש  וחותיפ  תא  םדקל  לחה  האורבתל  ןד  םירע  דוגיא 
תבלשמה תלוספב , לופיטל  תללוכ  תוינידמ  םדקמו  תלוספב , לופיטה  םוחתב  יתביבסו  יתסיפת  יוניש  דוגיאה  ליבומ  םויה  דעו 

תינכותב יזכרמ  ךבדנ  איה  היגרנאל  הבשה  ןקתמ  תמקה  .קוחרהו  בורקה  חווטל  תוביצי  םיקפסמש  םיימוקמו  םימדקתמ  תונורתפ 
.דבלב  10%- כל הייריח  רוזחמה  קראפב  תלפוטמה  תלוספה  תנמטה  םוצמצ  לש  דעי  םישגהל  הרטמב  דוגיאה  לש  תיגטרטסאה 

הלועפ יפותישו  םינקתמ  תורשעב  םירוקיב  לש  האצות  הפוריאב –  תלוספב  לופיטה  םע  םינש  תבר  תורכיה  ללוכ  םוחתב  וננויסינ 
וליפא הנידמ , ןיא  יכ  רוריבב , הארמ  הז  ןויסינ  .וב  רבח  דוגיאהש  ( ISWA  ) ימלועה תלוספה  ןוגרא  תועצמאב  םיחמומה  יריכב  םע 

ודיעי .היגרנאל  הבשה  ינקתמ  אלל  רתויב מ-50%  הנמטהל  הרבעוהש  תלוספה  תומכ  תא  םצמצל  החילצהש  רתויב , תומדקתמהמ 
םינש תורשע  רבכ  םילעופ  םבור  .הקירמאבו  היסא  חרזמב  תואמ  דועו  הפוריא  יבחרב  םויכ  םילעופה  םינקתמ  ךכ כ-500  לע 

.הייסולכוא יזוכירל  בורקו  םירע  יזכרמב  תלוספה –  תורצוויה  םוקמ  תברקב 

בצמב תאז , םגו  רתויה , לכל  תלוספהמ  לש כ-50%  הנמטה  עונמל  תולוכי  רוקמב , הדרפהה  ללוכ  הדרפההו , ןוימה  תולועפ  ללש 
תטיקנ רחאל  םג  םרב , .םירזחוממ  םירצומל  קוש  תריציו  רוזחמ  ילעפמ  ומכ  הצק , תונורתפ  לש  תיתשת  חותיפ  רחאלו  ילאידיא 
דעיה רואל  .עקרקב  התנמטהל  הפולחכ  תלוספה  לש  ראשל 50%  יתביבסו  ליעי  קוליס  ןורתפ  שרדנ  ןיידע  וללה –  םידעצה 
הבשה ינקתמ  תמקה  יביסנטניא  ןפואב  םדקל  שי  תנשל 2030 , דע  ידכל 20%  תלוספ  תנמטה  תתחפה  לש  ימואלה 

. הנמטהל תיזכרמ  הפולחכ  היגרנאל 

לקשממ לש כ-80%–70  םוצמצ  תלוספה , חפנמ  לש כ-90%  םוצמצ  םה : היגרנאל  הבשהה  ינקתמ  לש  םייזכרמה  םהיתונורתי 
: ןוגכ םיפסונ , םייתביבס  תונורתי  וז  הפולחל  ךכ , לע  ףסונ  .םינוש  םישומישל  תיפולח  היגרנא  תריציו  הנמטהל , תדעוימה  תלוספה 

םישיבכב םידבכ  בכר  ילכ  תעונת  םוצמצ  יתחת ,) רפא   ) תויתשתל םירמוח  תריצי  עקרק , םוהיז  תעינמ  עקרק , יבאשמב  ןוכסיח 
.דועו

לש העמטהו  ןונכת  לע  דיפקהל  בושח  ןכל , .וב  לופיטלו  ריווא  ןוניסל  תוכרעמה  םה  הלא  םינקתמב  רתויב  םייתועמשמה  םיביכרה 
םיבר ( LCA  ) םייח רוזחמ  יחותינ  ךותמ  ללככ , .םיסונמ  םייעוצקמ  םימרוג  ףותישב  רתויב , הובגה  יפוריאה  טרדנטסב  הלא  תוכרעמ 
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.תורדסומ תונמטמב  רשאמ  תיתועמשמ  הכומנ  ( Waste to Energy  ) היגרנאל הבשה  ינקתמב  הממחה  יזג  תטילפ  ועצובש ,

תנמטה םיפילחמ  היגרנאל  הבשה  ינקתמ  תלוספב –  ימרתה  לופיטה  ידגנתמ  דצמ  תומודק  תועד  ץתנלו  ריהבהל  םוקמה  ןאכ 
רוזחמהו תלוספה  ןוימ  תלוספב , לופיטה  לש  תרכומה  היכרריהל  םאתהב  רוזחמה . ןובשח  לע  םיאב  םניאו  עקרקב , תלוספ 
םירמוח  ) דבלב ןוימה  תויראשב  לפטל  םידעוימ  הבשהה  ינקתמ  הביבסה , תנגהל  דרשמה  לש  תוינידמה  יפל  .הבשהל  םימדוק 

םיבלשב לופיטה  .ימרתה  לופיטה  םרט  םרזחמל  יוצרו  ןתינש  תלוספה  יביכר  לש  רוזחמה  יזוחא  םירמשנ  ךכו  רוזחמ ) - ינב םניאש 
ךרעה תאלעהל  םורתיו  הבשהה , ינקתמב  תלוספ  ןוימ  תויראש  לש  רתוי  הלודג  תומכב  לופיט  רשפאי  הפרש ) זאו  ןוימ  םדוק  )

.רתוי ההובג  היגרנא  תקופתלו  ןוימה  תויראש  תפרשמ  קפומה  ירולקה 

Refused Derived Fuel) RDF  ) לעפמ םייזכרמ : םינקתמ  ינש  ןיב  הווש  הרוצב  קלחנ  רוזחִמה  קראפב  תלוספב  עצבתמה  לופיטה 
תקופת תא  לידגיש  יעיבר  ןוימ  וק  ןקתומ   RDF-לעפמב ה יתועמשמ : גורדש  הנשה  םירבוע  הלא  םינקתמ  ינש  .רבעמה  תנחתו 
.הנשב תונוט  לש כ-400,000  הקופת  ףקיהב  תנייממ  הנחתל  תכפוה  רבעמה  תנחת  וליאו  הנשב , תונוט   600,000- כל לעפמה 

וז הרידא  תומכ  עונישמ  ענמיהל  ידכו  הנשב , תונוט  לע כ-400,000  דומעל  היופצ  הלא  םינקתמ  ינשמ  ןוימה  תויראש  תומכ 
קראפ יחטשב  היגרנאל  הבשה  ןקתמ  םיקהל  שי  עקרקב –  התנמטהמ  ענמיהל  ןכו  המורד  קחרמל 150 ק"מ  םישיבכב 

, םויל תונוט  ףקיהב 1,500  הבשה  ןקתמ  ןונכת  הביבסה  תנגהל  דרשמה  ףותישב  הנשמ  הלעמל  הזמ  םדקמ  דוגיאה  ןכאו , רוזחִמה .
.הפשאב לופיטל  תושרדנה  תוכמותה  תויתשתה  ראש  לכ  תא  ללוכה  רוזחמ  קראפל  םילשמ  קלחכ 

רוזחמה קראפ  לש  תואטורגו ) םזג  אלל   ) תלוספה תנמטה  ירועיש  תא  ןיטקהל  היופצ  ןוימה  תויראשב  לופיטל  הבשה  ןקתמ  תמקה 
תלוספ ןוימ  ינקתמ  ינש  לועפל  םירומא  זא  שולש , – םייתנש דועל  םיננכותמה   60%- כל האוושהב  תחתמ ל-20% , לא  הייריח 

ירצותל שוקיב  תריציו  רוזחמ  ינקתמ  חותיפ   ) םישרדנה םימילשמה  םידעצה  םע  דחי  הייריח , רוזחמה  קראפ  לדומ  .הקצומ  תינוריע 
תניחבמ ודוחייבו  יזכרמה  ומוקימב  הייריח , רוזחמה  קראפ  .לארשי  תנידמב  הנמטה  לש 20%  ימואלה  דעיה  תא  םישגי  רוזחמ ,)

ןוזח תא  םישגיש  ץראב  ןושארה  ןקתמה  תמקהל  ילאידיא  רתא  אוה  דחא , םוקמב  הב  לופיטה  זוכירו  תלוספב  לופיטה  יפקיה 
.הנמטהה  ירועיש  רועזמ 
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