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 החלטה

או  ועדת המחירים –ועדת המחירים המשותפת למשרד האוצר ולמשרד להגנת הסביבה )להלן 

, חלף צווי צו פיקוחב לקבוע( השרים –האוצר ולשרה להגנת הסביבה )להלן  לשר ממליצה( הוועדה

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על שירות הטמנת פסולת  –הפיקוח הקיימים 

וצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )קביעת  2009-מסוכנת וקביעת רמת פיקוח, התשס"ט

   –כמפורט להלן , 2009-מחירים להטמנת פסולת מסוכנת(, התשס"ט

שניתנים על ידי החברה לשירותי  כי רמת הפיקוח על שירותי הטיפול בפסולת מסוכנת ,לקבוע .1

  – תהיה כמפורט בטבלה שלהלןבע"מ איכות הסביבה 

 רמת פיקוח שם השירות
 , מחיר מרביפיקוח לפי פרק ה' לחוק הטמנה

 , מחיר מרביפיקוח לפי פרק ה' לחוק מיצוק-ייצוב
( מוצקים 10%)עד  תנוזליפסולת  – שריפה

 נמוך בריכוז מזהמים עם ,ערך קלורי בכל
, וגופרית ברום, כלור 2% שאינו עולה על)

  ( 0.5ppm שאינו עולה על ציאנידים בריכוז 

 פיקוח לפי פרק ז' לחוק

( מוצקים 10%)עד  נוזלית פסולת – פהשרי
גבוה בריכוז מזהמים עם  ,קלורי ערך בכל

 ציאנידיםכלור ברום וגופרית,  2%)מעל 
 (  0.5ppmבריכוז העולה על 

 לחוק, מחיר מרביפיקוח לפי פרק ה' 

נוזל  או בוצהמוצקה,  פסולת – שריפה
 ערך קלורי בכל ,מוצקים 10%מעל  המכילים

  כל רמת מזהמיםבו

 פיקוח לפי פרק ה' לחוק, מחיר מרבי

 מיצוק ייצובל, להטמנהקדם  טיפולי
 שריפהלו

 מרבי מחיר, לחוק' ה פרק לפי פיקוח

 מרבי מחיר, לחוק' ה פרק לפי פיקוח ת לשריפה ותוספ
 פיקוח לפי פרק ז' לחוק כימי(-כימיים )פיזיקו-טיפולים פיסיקליים

שאינם חלק מתהליך קליטה  שירותי מעבדה
 וטיפול בפסולת

 לא בפיקוח 

 

 א'; יהיו כמפורט בטבלאות שבנספח  לפי פרק ה' כי המחירים לשירותים המפוקחים ,לקבוע .2

השינוי במועד  לאור ;'ב בנספחלקבוע מנגנון אוטומטי לעדכון המחירים באופן שוטף, כמפורט  .3

בעניין זה עד ליום  עדהולוהבדיקה במנגנון מרבעון למחצית השנה, ניתן להגיש התייחסויות 

 ;(8.4.2021)לאחר דחייה מהמועד המקורי,  15.4.2021

דומה" חדש המהוות "שירות  מיצוק-חדשות לשירותי ייצוב כי מחירן של פורמולציות ,לקבוע .4

  ;'ג בנספחייקבעו לפי הנוסחה המפורטת 

 שירות על ,דיווח על רווחיות ומחיריםכלומר  ,להטיל פיקוח מחירים לפי פרק ז' לחוק הפיקוח .5

 ;(הקורנס –חברת הקורנס מפעלי עופרת בע"מ )להלן המבוצע על ידי  מצברים בפסולת הטיפול

 '.ד בנספחלאשר את מתכונת הדיווח לעניין שירותים המפוקחים לפי פרק ז', כמפורט  .6
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 דברי הסבר

 פיקוח מחירים על שירותי הטיפול בפסולת מסוכנת – רקע

 הינה( הסביבה איכות לשירותי החברהאו  החברה –בע"מ )להלן  הסביבה איכות לשירותי החברה

 הטיפולהוכנסו שירותי  1996 בשנתהעוסקת בטיפול בפסולת מסוכנת.  ממשלתית בבעלות חברה

על מחירי מצרכים  הפיקוח לחוקפרק ו'  לפיבחומרים מסוכנים הניתנים על ידי החברה לפיקוח 

 בדבר הודעהבמסגרת  וזאת( החוקאו  הפיקוח חוק –)לעיל ולהלן  1996-ושירותים, התשנ"ו

-"והתשנ' לחוק הפיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, ו פרק חל שעליהם והשירותים המצרכים

 . 1996 באפריל 11 מיום, (קישור להודעה) (האוצר משרד"ל מנכ הודעת – להלן) 1996

  –צווי פיקוח נוספים על המחירים  הותקנו 2009 בשנת

פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על שירות הטמנת פסולת מסוכנת וקביעת  צו .1

 . 2009 –"ט התשסרמת פיקוח(, 

 –"ט התשס(, מסוכנת פסולת להטמנת מחירים)קביעת  ושירותים מצרכים מחירי על פיקוח צו .2

2009 . 

 שירותי בהוצאת היה התיקונים של עניינם. לעיל המפורטים לצווים תיקונים בוצעו 2011 בשנת

כן,  כמו. לחוק לפי פרק ה' הפיקוח מתחולתבשטח החברה  181הכלולים בשיקום מגרש  הטמנה

, לחוק 'ו פרק לפי המפוקחיםזה מחירי שירותים נוספים הניתנים על ידי החברה,  בזמןעודכנו 

 . מיצוקלרבות מחירי ייצוב 

 של הטמנה :הבאים השירותים באספקת כמונופולעל החברה  התחרותרשות  הכריזה 2012 בשנת

 למעט, מסוכנת פסולת של ושריפה ;מסוכנת פסולת שהינן בבוצות ביולוגי טיפול; מסוכנת פסולת

 לדלק כתחליף המשמשות מסוכנות פסולות ולמעט אורגניים חומרים 10% עד המכילים שפכים

 1.(להכרזה קישור)

טווח ביניים לשירות הטיפול בפסולת מצברים בישראל ניתן על ידי חברת הקורנס. מדיניות היצוא 

 יש להעדיף טיפול מקומי בפסולת על פני יצוא,של המשרד להגנת הסביבה מגדירה בין היתר כי 

 א פסולת מצבריםויצעל  ישנן מגבלות בהתאם למדיניות. חזור בישראלבמקרים בהם קיים מפעל מ

  .לטיפול בחו"ל

נוזלית בערך קלורי בפסולת  ת( מטפלחברת אלקון –)להלן  ( בע"מ2003) חברת אלקון מרכז מיחזור

 נמוך ובינוני.

 

 

                                                

החברה לשירותי  :1988-)א( לחוק ההגבלים העסקיים, התשמ"ח26הכרזה על בעל מונופולין לפי סעיף  1
בעלת מונופולין באספקת שירותי הטמנה של פסולת מסוכנת, אספקת שירותי טיפול  –איכות הסביבה בע"מ 

 .2012ינואר  12ת, אספקת שירותי שריפה של פסולת מסוכנת, הממונה על הגבלים עסקיים, ביולוגי לבוצו

https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-4397.pdf
https://www.nevo.co.il/law_word/law10/yalkut-4397.pdf
https://www.gov.il/he/departments/legalInfo/monopolyihut
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 הליך השימוע 

 מסוכנת פסולת של והסילוק הטיפול מחירי לעדכון הצעה המחירים ועדת פרסמה 2016 באוגוסט

 – להלן) 01629.11.2 ביום שהתקיים ציבורי לשימוע בהתאם(. קישור לסיכום הדיון) 2016 לשנת

 ביום המחירים ועדת פרסמה, הוועדה להצעת מהותיות הערות שהתקבלו ולאחר(, הקודם השימוע

נדרשים שינויים להחלטה שעמדה בבסיס השימוע המצדיקים תיקונה  לפיה החלטה 12.12.2016

 המחירים של בסיס לעדכון מחודשת עבודה בוצעה, בהתאם(. קישור להודעה) ועריכת שימוע נוסף

 על הפיקוח בצווי קיימיםה המחירים במקום מסוכנת, בפסולת הטיפול לשירותי המפוקחים

  .2011 שתוקנו בשנת המחירים

עדכון בסיס למחירי הטיפול והסילוק  פרסמה ועדת המחירים את החלטתה בעניין 2019בדצמבר 

(. בטרם מתן המלצה סופית לשרי קישור לסיכום הדיון, החלטת הוועדה –)להלן  של פסולת מסוכנת

לי העניין השונים האוצר והגנת הסביבה, יצאה הוועדה להליך שימוע ציבורי, במסגרתו הוזמנו בע

 להעביר הערותיהם בכתב להחלטת הוועדה, וכן ניתנה להם הזדמנות להציג את עמדתם גם בעל פה. 

המועד האחרון להעברת התייחסויות בכתב נדחה מספר פעמים לבקשת בעלי העניין ועקב עתירה 

מועד האחרון עתירה נקבע המחיקת ה. לאחר 28.6.2020מחקה על ידי בג"ץ ביום שהוגשה בעניין ונ

ובהמשך נקבעו מועדים לשימוע  , כנדרש בעתירה,12.7.2020להעברת הערות בכתב לוועדה ליום 

 .17.9.2020 -ו 15.9.2020בעל פה שהתקיימו בימים 

הפורום הערות בכתב להחלטת הוועדה הוגשו על ידי הגורמים הבאים: התאחדות התעשיינים, 

)להלן  פתרונות אקולוגיים ישראל בע"מ -אקוסול יבה, , החברה לשירותי איכות הסבלישראל ירוקה

 , קיו סחר ושיווק, חברת החשמל. אקולוגיה בע"מ (, אלקון, הקורנס, גרינאלאקוסול –

התקיים שימוע בעל פה בהשתתפות הגורמים הבאים שהביעו את  17.9.2020 -ו 15.9.2020בימים 

החברה לשירותי איכות הסביבה,  רצונם להשמיע טענותיהם בעל פה: התאחדות התעשיינים,

  . אקולוגיה בע"מ גרינאלו, אלקון, הקורנס אקוסול

 

 עיקרי הטענות שהועלו בשימוע

להלן טענות מרכזיות שעלו בשימוע והתייחסות הוועדה אליהן. לפירוט טענות נוספות והתייחסות 

 .'ה נספחעדה ראו והו

  פוהיקהחלת פיקוח ו .1

הטיפול בפסולת שירותי  , לפיה כללועדת המחיריםהנחת בניגוד לאמור בהחלטת הוועדה, : טענה

לפיקוח מחירים לפי פרק ו' לחוק הפיקוח, שגויה כיום החברה נתונים מסוכנת הניתנים על ידי 

לכן, השינויים המוצעים על ידי הוועדה מהווים למעשה הרחבה של תחולת את הדין.  ואינה משקפת

הם ממליצה הוועדה להסיר יבלגלשירותים ש ביחסעל שירותי החברה. יתרה מזו,  חוק הפיקוח

 הוועדה. "הקלה" כפי שניתן היה להבין מהחלטתבכלל פיקוח, הרי שאין מדובר 

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_18082016/he/decision_and_directives_Decision_18082016.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_18082016/he/decision_and_directives_Decision_18082016.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_11122016/he/decision_and_directives_Decision_11122016.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_11122016/he/decision_and_directives_Decision_11122016.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_30122019-a/he/decision_and_directives_decision_30122019.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decision_30122019-a/he/decision_and_directives_decision_30122019.pdf
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חומרים פסולת כלל שירותי הטיפול בועדת המחירים אינה מקבלת טענה זו. : התייחסות הוועדה

)פריט  ת מנכ"ל משרד האוצראיכות הסביבה, נכללים בהודעמסוכנים הניתנים ע"י החברה לשירותי 

על מחירי מצרכים ושירותים )החלת החוק על שירות , במסגרת צו פיקוח 2009בשנת כמו כן, (. 43

הועבר שירות הטמנת פסולת מסוכנת  ,2009-הטמנת פסולת מסוכנת וקביעת רמת פיקוח(, התשס"ט

אינו גורע מהוראות לגבי  הצו האמורע מפורשות כי נקבוכן  לחוק הפיקוח, לפיקוח לפי פרק ה'

ם את מימצמצבהחלטה זו  יםהמוצעלפיכך, השינויים  .מסוכנת שירותי טיפול אחרים בפסולת

בכל מקרה, בהמשך להמלצה זו, יעוגן הפיקוח בצו מעודכן  לשירותים ספציפיים. ת החוקתחול

 . שריםשיחתם על ידי ה

 הטיפול שירותי ליתר באשר הטמנה.שירותי הרק על  מחיריםלהטיל פיקוח יש מקום  :טענה

הניתנים על ידי החברה, ועדת המחירים לא הראתה כי מתקיימים התנאים  מסוכנת בפסולת

להטיל פיקוח מחירים על גורם  מוסמכים השרים םבהתקיימ)א( לחוק הפיקוח, ש6המנויים בסעיף 

שירותי הטיפול בפסולת בכל כי  ,ל סמכות. נטען, ועל כן הפיקוח המוצע על ידי הוועדה משולבמשק

הכרזת . , מלבד שירות ההטמנה, קיימות אלטרנטיבות רבות נוספותמסוכנת הניתנים על ידי החברה

שבעקבותיה הוטל פיקוח רחב, שיקפה מציאות היסטורית של מונופול  1991המונופולין משנת 

צמה הכרזת המונופולין לשלושה צומ 2012מוחלט במכלול הטיפול בפסולת מסוכנת. בשנת 

וטיפול ביולוגי בבוצות.  של חלק מסוגי הפסולתשירותים בלבד: הטמנת פסולת מסוכנת, שריפה 

בשוק הטיפול בפסולת מסוכנת, שהובילו להגברת  שינויים רביםכי בשנים האחרונות חלו  ,עוד נטען

במקום ו ,ת הקיימת בענףת את המציאווסותרבמקטעים רבים. על כן, החלטות הוועדה תחרות ה

לצמצם את הפיקוח ולהחילו רק על שירות יחיד שהכרזת המונופולין רלוונטית לגביו )הטמנה(, 

תחומים באת רמתו ביחס לשירותים נוספים, גם  ומקשיחהאת היקף הפיקוח  מרחיבההוועדה 

משרד להגנת החדשה של פסולת מסוכנת של המדיניות הייצוא בנוסף נטען כי  תחרות. קיימתשבהם 

 .את התחרות צפויה להגבירהסביבה, שאמורה להיכנס לתוקף במקביל לשינוי המחיר המפוקח, 

לחוק הפיקוח קובע תנאים שבהתקיימם רשאים השרים להחיל פיקוח  6סעיף : התייחסות הוועדה

ריכוזיות, וכן ו מונה תנאים הנוגעים להיבטים של תחרות( א)מחירים על מצרך או שירות. ס"ק 

המדינה. התנאי  מאפשר להחיל פיקוח מחירים על מוצר או שירות שניתנת לגביו תמיכה מתקציב

 בין כתוצאה ממאפייני שוק)המרכזי להחלת פיקוח מחירים הוא קיומה של רמת תחרות נמוכה 

המקשים על התחרות כמו חסמי מעבר או חסמי כניסה, ובין אם כתוצאה מקיומו של גורם או 

  ים בשוק(.דומיננטי גורמים

בהתאם לכך, במסגרת עבודת ועדת המחירים נבחן כל אחד משירותי הטיפול בפסולת מסוכנת, 

כמפורט בהחלטת הוועדה. נוכח ההערות שהתקבלו בשימוע, ועדת המחירים ערכה בחינה נוספת 

 של השירותים השונים, כמפורט בחלק הדיון שלהלן, ועדכנה את המלצותיה בהתאם. 

פיקוח לפי ללחוק הפיקוח, פרק ו' פיקוח לפי הפיקוח מרמת הצדקה להחמרת  לא הוצגה טענה:

לחוק רק ה' פ פיקוח לפי, או כי אין כל ראיה לכך שהפיקוח הקיים אינו "יעיל" מספיקלחוק.  פרק ה'

אף  נהלי העבודה של הוועדהיתרה מכך, נטען כי בהתאם ל מקנה יכולות בקרה גבוהות יותר.

להפחתת רמת הפיקוח )ירידה בנתח השוק, אינדיקציות לתחרות וכניסת הטעמים מתקיימים 

 מתחרים, שירותים דומים(.
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במסגרת החלטת הוועדה . לחדד את כוונתה מבקשת הוועדה, ההערה לאור התייחסות הוועדה:

מוצע ליישם מנגנון אוטומטי לעדכון המחירים באופן שוטף, כפי שקיים בחלק מהמוצרים 

וכפי שמתאפשר בפיקוח על פי  ולא קיים במחירי הטיפול בפסולת מסוכנת םהמפוקחים כבר כיו

עם קבלת המלצת הוועדה על ידי מנגנון עדכון אוטומטי, . משעה שייושם פרק ה' לחוק הפיקוח

השרים, סבורה הוועדה כי מרבית הבקשות להעלאת מחיר, המתמקדות בעליית מחירי תשומות 

, ועל כן הפיקוח באופן הזה הינו יעיל יותר מנגנון העדכון האוטומטיהייצור, יזכו למענה במסגרת 

העלאת מחיר שמבוססות על סיבות אקסוגניות לבקשות . באשר לומותאם יותר להתפתחויות בשוק

על ידי הן יבחנו , וקל וחומר החלטות הנוגעות למנגנון עצמו, נכון שהעדכון האוטומטי למנגנון

    .ולא על ידי הוועדה והמפקח לחוקבהתאם לקבוע בפרק ה'  השרים

 חלוקת הכנסות בין החברה לאקוסול .2

 קת ההכנסותוהשינוי בחלה לגבי מחירי השריפה את תועדה לא לקחה בחשבון בהחלטוה :טענה

, דבר שעשוי לפגוע ביכולתה של אקוסול לכסות בהתאם להסכם בין החברות בין החברה לאקוסול

  .את עלויות הטיפול

פי עלות השירות הכוללת לצרכן, שריפה חושב לשירותי השנקבע להמחיר : הוועדההתייחסות 

, ובתוספת תשואה להון בהתאם המורכבת מעלויות של חברת אקוסול ועלויות של החברה

ועדה לא וה (.קישור, המתודולוגיה החדשה – למתודולוגיה החדשה לפיקוח על המחירים )להלן

וזאת  ,לצרכן הסופי ים לקביעת המחירישאינם רלוונט ,קבעה ולא התייחסה להסכמים בין החברות

התקבלו בין היתר  ,הקודםשימוע שעלו בהערות  כי במסגרת ,. יצויןהחדשה בהתאם למתודולוגיה

חלוקת ההכנסות התייחסות ל המחיר המפוקחבתחשיב לכלול כוונת הוועדה בדבר  הפוכות טענות

  .הסכם בין החברותב השנקבע

 של גבוהה רמה המכילה מסוכנת בפסולת הטיפוללפי פרק ז' לחוק על מחירים לת פיקוח טה .3

 אלקוןהטיפול של חברת  מתקןב מלחים

חברת אלקון. החלטת הוועדה נשענה על תשתית מחירים על  פיקוחהטלת אין הצדקה ל: טענה

אלקון אינה המפעל היחיד לטיפול בפסולת המכילה רמה גבוהה של  בפרט נטען כיעובדתית שגויה. 

כי הטלת פיקוח מחירים  ,עוד נטען .וק מפעלים נוספים המציעים שירות זהמלחים, אלא קיימים בש

 בו. בחדשנות על אלקון תוביל לפגיעה ברמת התחרות בשוק ו

, בין היתר לעניין החלטת הוועדה הטענות שעלו בשימועהוועדה בחנה את : התייחסות הוועדה

מכלל הפסולות שמטופלות במתקנים שאינם משמעותית  בכמותשלפיה העובדה שאלקון מטפלת 

לגבי  נוסף מידע . במסגרת הדיון הוצג לוועדהמהווה עילה מספיקה לפיקוח תחת פיקוח מחירים

מפעלים נוספים בעלי יכולת  3קיימים לפחות שוק הטיפול בפסולת המכילה מלחים, לפיו 

הקולטים בפועל בריכוזים גבוהים,  פסולת נוזלית המכילה מלחיםמשמעותית לקליטה וטיפול של 

כי מדובר בשוק בו יש חלופות תחרותיות לטיפול. לאור זאת, כלומר, עולה  .חלק מאותה פסולת

לא להמליץ להטיל פיקוח לפי פרק ז' לחוק על שירותי הטיפול לתקן את המלצתה, והוועדה מחליטה 

 .אלקוןהטיפול של חברת  מתקןב מלחים של גבוהה רמה המכילה מסוכנת בפסולת

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/methodology/he/methodology_newmethodology-guidelines.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/methodology/he/methodology_newmethodology-guidelines.pdf
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שירות הטיפול בפסולת מצברים המבוצע ע"י על לחוק פיקוח מחירים לפי פרק ז' הטלת  .4

 הקורנס

פסולת הרוכש הקורנס אינו הגורם היחיד שכן , מבוססת על הנחות שגויות ת הוועדההחלט: טענה

ת נקבעים על ידי הבורסה העולמי המצבריםפסולת  מחירי כי ,. עוד נטעןבישראל משומשים צבריםמ

שענת נההחלטה  . כמו כן, עלתה הטענה כיהפסולתמחירי רכישת על , ולקורנס אין השפעה לעופרת

 מחזורמפעל אשר קיים יצוא כעל האוסרת של המשרד להגנת הסביבה על מדיניות היצוא בין היתר 

מצברים משומשים, דבר פסולת יצוא להגנת הסביבה  אישר המשרדלאחרונה , אולם מקומי

 עדה.ול המידע שעמד בפני הוושמהווה שינוי של המדיניות ה

 , מהנימוקים הבאים:אינה מקבלת את הטענותהועדה : תייחסות הוועדהה

  נשענים על מפעל בישראל מצבריםפסולת  הרוכשיםכל המפעלים או העסקים האחרים ,

. הגם שמחיר למעשה מפעל יחידמהווה , ועל כן ומטפלת בה הקורנס הקונה מהם את הפסולת

המחיר  ת,הרי שברמה המקומיהעולמית, מחירי הבורסה מושפע מהטיפול בפסולת מצברים 

 . בלבד נקבע על ידי חברת הקורנס

  כאשר  קובעת כי "ככלל, ,2014, שנקבעה כבר בשנת של המשרד להגנת הסביבהמדיניות היצוא

 ייצוא לעומת בוהטיפול  אתיעדיף בארץ המשרד מסוכנת פסולת מחזור או להשבת מתקן קיים 

. "בישראל לתעשייהתחרותי  מחיר להבטחת גם הנוגעיםרחבים  לשיקולים בכפוף לחו"ל,

 . ציבור החדשה שפורסמה להערות הייצוא מדיניותטיוטת באף  השתנהנושא זה לא יצוין, כי 

 מישראל, בין היתר בשל מדיניות היצוא המעדיפה  בפועל, כמעט ואין יצוא של פסולת מצברים

המהווים חסם מובנה  ,והבירוקרטיה הכרוכים ביצוא פסולת מסוכנתעלויות וה, טיפול מקומי

  .ליצוא פסולת, למעט במקרים בהם פער המחירים משמעותי

  ( בעניין התחרות בשוק הטיפול במצברים הרשות –בבדיקה שערכה רשות התחרות )להלן

רו משומשים, במסגרתה בחנה הרשות את מעמדו של הקורנס בשוק המקומי, ושממצאיה הועב

באופן המחירים בהם רכש הקורנס מצברים בעולם גבוהים לוועדת המחירים, מצאה הרשות כי 

פער זה עשוי לפי הרשות, מהמחירים ששילם עבור מצברים שנרכשו בשוק המקומי.  משמעותי

 לקיומו של כוח שוק בשוק המקומי, אשר אינו קיים לקורנס בשוק העולמי.  להיות אינדיקציה

  שהועלו בפני רשות התחרות והמשרד להגנת טענות הוועדה הוצגו בפני במסגרת השימוע

כי  ,בשוק לפיהן הקורנס מנצל את מעמדו כמפעל יחיד. בין היתר נטעןגורמים צד מהסביבה, 

טענות  אינו חותם על הסכמים מול הלקוחות ומפלה במחירים בין לקוחות שונים.הקורנס 

 על ידי המשרד להגנת הסביבה יות היצוא שפורסמהלמדינהליך השימוע במסגרת דומות עלו גם 

 במקביל להחלטה זו. 

  קיומם של מונופולין, ריכוז באספקה והיעדר תחרות בין חוק הפיקוח)א( ל6סעיף בהתאם ל ,

 ., גם אם מדובר במונופול שאינו מוכרזספקי השירות מהווים עילות להטלת פיקוח מחירים

 המליץ לשרים על הטלת פיקוח אשרר את החלטתה להמחירים מחליטה ל תלאור זאת, ועד

על ידי המבוצע משומשים מחירים לפי פרק ז' לחוק על שירות הטיפול בפסולת מצברים 

 הקורנס.
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 דיון

 בחינת רמת התחרות במקטעים השונים בשוק הטיפול בפסולת מסוכנת .1

בעקבות ההערות שהתקבלו בשימוע ערכה ועדת המחירים בחינה נוספת של רמת התחרות 

 מיצוק וטיפולי קדם. -במקטעים השונים בשוק הטיפול בפסולת מסוכנת: שריפה, ייצוב

 פסולת תשריפ –  

 מזהמים עםקק"ל(  1000-ל ערך קלורי נמוך )מתחתב( מוצקים 10%)עד  תנוזלי פסולת .א

עולה על שאינו ציאנידים בריכוז , וגופרית ברום, כלור 2%-שאינו עולה על ) נמוך בריכוז

0.5ppm) – מעל , מלבד החברה,זה פועלים במקטעשהוצגו בפני הוועדה עולה כי  מהנתונים 

, הוועדה לכן .תחרותבו  וקיימת, מהפסולת במקטע זה 90%-כהקולטים  שחקנים חמישה

 30.12.2019מחליטה לתקן את המלצתה מיום  ועדהוה. מחיר בקביעתאין צורך סבורה כי 

. לחוק' ה פרק לפיולא בפיקוח  לחוק זה יהיה בפיקוח לפי פרק ז' מקטע כיולהמליץ 

להיות מושפע  צפויכי מקטע זה לא  ,יצוין עוד, מקטע זה נוטרל בתחשיב המחיר. בהתאם

 .לייצואפסולת זה אינו ניתן  סוגשכן  הסביבה להגנת המשרד של הייצוא במדיניות משינוי

 בריכוז מזהמים עםקק"ל(  3,000ערך קלורי גבוה )מעל ב( מוצקים 10%)עד  נוזלית פסולת .ב

 (0.5ppmעולה על שאינו ציאנידים בריכוז , וגופרית ברום, כלור 2%שאינו עולה על ) נמוך

 שחקנים מלבד החברה 4זה פועלים  במקטעכי  ,עולה הוועדה בפני שהוצגו מהנתונים –

אין  , הוועדה סבורה כילכן .תחרותבו  וקיימת מהפסולת במקטע זה 90% -כ הקולטים

ולהמליץ כי  30.12.2019עדה מחליטה לתקן את המלצתה מיום והו. מחיר קביעתצורך ב

 זה מקטע, בהתאם. מקטע זה יהיה בפיקוח לפי פרק ז' לחוק ולא בפיקוח לפי פרק ה' לחוק

 הייצוא במדיניות משינוי יושפעזה  מקטעלא צפוי שכי  ,עוד יצוין .המחיר בתחשיב נוטרל

קיימות חלופות טיפול אטרקטיביות בארץ לטיפול בפסולת שכן  הסביבה להגנת המשרד של

 .מסוג זה, ולכן היא כמעט לא מיוצאת בפועל

עם מזהמים קק"ל(  3,000-1,000)ערך קלורי בינוני ב מוצקים( 10%)עד  פסולת נוזלית .ג

עולה על שאינו ציאנידים בריכוז , כלור, ברום וגופרית 2% שאינו עולה על) בריכוז נמוך

0.5 ppm) – שני שחקנים במקטע זה  יםמהנתונים שהוצגו בפני הוועדה עולה כי קיימ

לא עלתה אינדיקציה מובהקת  . מהנתוניםהמטפלים בכמות משמעותית מהפסולת נוספים

 תהמועברהיקף הפסולת במקטע זה  כי ,בנוסף עלהבמקטע זה.  לקיומה של ריכוזיות

ואף נמצא במגמת ירידה. עומד על אחוזים בודדים ממקטע השריפה, מצומצם ולשריפה 

מיום ועדה מחליטה לתקן את המלצתה והלאחר בחינת מכלול הנתונים והשיקולים, 

לחוק ולא בפיקוח לפי פרק ה'  פרק ז'מקטע זה יהיה בפיקוח לפי ולהמליץ כי  30.12.2019

 . בהתאם, מקטע זה נוטרל בתחשיב המחיר.  לחוק

כלור  2%)מעל  רמת מזהמים גבוהה עם ( בכל ערך קלורי,מוצקים 10%פסולת נוזלית )עד  .ד

מהנתונים שהוצגו בפני הוועדה  – (ppm 0.5ברום וגופרית, ציאנידים בריכוז העולה על 

ם תחרות לשירותי השריפה של החברה ואקוסול, למעט עולה, כי במקטע זה לא קיימת כיו

ביחס לזרמים בודדים מהפסולות במקטע זה. במסגרת השימוע נטען, כי שינוי מדיניות 

הייצוא של המשרד להגנת הסביבה צפוי להגביר את התחרות מצד הייצוא, ובכך לרסן את 

י המקצוע במשרד כוחה של אקוסול, ועל כן יש להסיר את הפיקוח גם ממקטע זה. גורמ
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לא יביא הייצוא של המשרד להגנת הסביבה מדיניות  כי עדכוןלהגנת הסביבה סבורים 

בשל  , וכןלהגברת התחרות, וזאת בשל מגבלות וחסמים על יצוא פסולת המיועדת לסילוק

לאור האמור, . לטיפול מקומייתרון משמעותי עלויות השינוע הגבוהות של הייצוא, המהוות 

המחירים  .לחוק פרק ה'לפי בפיקוח  מחליטה להמליץ לשרים כי מקטע זה יהיההוועדה 

 המעודכנים מפורטים בנספח א'.

ובכל רמת  ערך קלורי בכלמוצקים  10%מעל  יםהמכילנוזל  או בוצה ,מוצקה פסולת .ה

זה למרבית הפסולות לא  במקטעכי  ,שהוצגו בפני הוועדה עולה מהנתונים – מזהמים

ביחס למקטע זה . ואקוסולהחברה  המסופקים על ידיקיימת תחרות לשירותי השריפה 

כי שינוי מדיניות הייצוא של המשרד להגנת הסביבה צפוי להגביר  ,נטען במסגרת השימוע

, ועל כן יש להסיר את הפיקוח. אקוסולאת התחרות מצד הייצוא, ובכך לרסן את כוחה של 

 הכרוכותבשל עלויות השינוע הגבוהות המקצוע במשרד להגנת הסביבה סבורים, כי גורמי 

איום  גבששיתאינם צופים ומקומי,  לטיפוליתרון משמעותי יש פסולות אלה, של ייצוא ב

 להמליץהאמור, הוועדה מחליטה  לאור. צואיהיתחרותי אפקטיבי בעקבות שינוי מדיניות 

המחירים המעודכנים מפורטים בנספח  פרק ה' לחוק. לפיבפיקוח  יהיה זה מקטע כילשרים 

 א'.

מהמלצת הוועדה מיום ללא שינוי  – טיפול באריזותועבור  תוספת עבור מזהמים .ו

 .וכמפורט בה 30.12.2019

 כי קיימות אלטרנטיבות לשירותי החברה, הן בישראל  ,במסגרת השימוע נטען – ייצוב מיצוק

לא כל פסולת  כי ,. עוד נטעןולכן לא נדרש פיקוח על טיפול זה רסן תחרותי תוהן בחו"ל, המהוו

 את התהליךתהליך ייצוב מיצוק, ובפרט לא בהכרח עוברת לפני הטמנתה להטמנה עוברת 

כי בפועל לא קיימים  ,בחברה לשירותי איכות הסביבה. מנתונים שהוצגו בפני הוועדה עולה

המועברות לייצוב  ביחס למרבית הפסולות , וכיבהקשר זה טיפולים חליפיים לשירותי החברה

לא בחו"ל מוגדר כסילוק ופסולות אלה שהטיפול בכיוון חלופה רלוונטית,  וייצוא אינ ,מיצוק

של הייצוב מיצוק למתקן  לצד זאת, .פתרון מקומי הלסילוק ככל שיש עבורניתן לייצא פסולת 

בשל העובדה כי תהליך  ןוכ למטמנהבסמוך נמצא הוא נובע מהעובדה שה ,מובנהיתרון החברה 

המגביל את יכולת ההובלה של  , ענייןייצוב מיצוק כולל שימוש בחומרים מייצבים ומקשים

מקטע  כילאור כל האמור לעיל, הוועדה מחליטה להמליץ לשרים  .יםהפסולת המיוצבת למרחק

 המחירים המעודכנים מפורטים בנספח א'. .לפי פרק ה' לחוקפיקוח יהיה בזה 

 כל יצרן פסולת וכל תחנת מעבר יכולים לבצע את כי  ,במסגרת השימוע נטען – טיפולי קדם

אכן מבוצעים כיום בתחנות מעבר שפורטו בהחלטת הוועדה, וטיפולים אלה  טיפולי הקדם

סבורה שעל  הוועדה . על כן, נטען כי אין מקום להטיל פיקוח מחירים על שירותים אלה.שונות

של  עלותב פעמים רבות אלטרנטיבות, קבלת השירות מתחנת מעבר כרוכהאף שיש בשוק 

double handling , ,מה שיוצר יתרון כדוגמת פריקה וטעינה, שקילה, רישום, אנליזות וכדומה

לאור זאת, הוועדה מחליטה להמליץ לשרים  .טיפול על ידי החברהביצוע התחרותי משמעותי ל

 מפורטים בנספח א'. המעודכנים ה' לחוק. המחירים שטיפולי הקדם יהיו בפיקוח לפי פרק

מהווים חלק בלתי נפרד מהטיפול בפסולת, והמחיר שלהם הוועדה כי טיפולי קדם  לעמדתאשר 

, וזאת לפי הודעת מנכ"ל משרד האוצר של השירות אלא אם צוין אחרת כלול במחיר המפוקח

הוועדה אינה מוסמכת לפקח על כל שירות כי מדובר בעמדה בלתי סבירה, וכי  ,בשימוענטען  –
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אינה מקבלת ועדה והכאמור לעיל,  העובדה שהוא מסופק על ידי החברה. באשר הוא, רק בשל

, ובכל מקרה נושא הפיקוח צפוי להיות מוסדר משרד האוצר מנכ"ללאור נוסח הודעת  טענה זו

 . בצורה ברורה יותר בצו המעודכן

 

 חישוב התעריף .2

', ביצעה ועדת המחירים מספר ההתקבלו בשימוע, כמפורט בהרחבה בנספח בעקבות ההערות ש

 המחירים המעודכנים מפורטים בנספח א'.שינויים ותיקונים בתחשיב, כמפורט להלן. 

 תחשיב ה-WACC –  

 פירוט נתון פרמטר

Rf 2.01% 
בממוצע לתקופה  ,שנים 10-תשואת אג"ח חסר סיכון ל

 11/2015-10/2020 –בחמש השנים האחרונות 

Rm-Rf 6.01% 
לפי  2017פרמיית סיכון השוק המקובלת בארה"ב לשנת 

 DAMODARANנתוני 

unlevered Beta 0.47 
בטא ממוצעת משוקללת ללא מינוף של חמש חברות 

העוסקות בטיפול בפסולת לפי נתוני 
YAHOOFINANCE 

 58% (dמינוף )
של  שיעור המינוף נקבע לפי שיעור המינוף הממוצע

 חברות המדגם
b=unB(1+(d/e)*(1-t) 1.02 חישוב בטא לאחר המינוף 
Re=Rf+(Rn-Rf)*B 8.17% חישוב תשואה להון העצמי לאחר מס 

T 23% שיעור המס בישראל 
Re/(1-T) 10.61% שיעור התשואה להון עצמי לפני מס 

Rd 
שיעור הריבית על פי ממוצע הריביות של החברות  3.8%

 המפוקחות
WACC 6.67% 

 

 מדגם חברות השוואה –  

US Ecology, Inc 

Clean Harbors, Inc 
Covanta Holding Corporation  
Quest Resource Holding Corporation 
Perma-Fix Environmental Services, Inc 
Aqua Metals, Inc 
Augean plc  
Renewi plc  

Beijing Enterprises Environment Group Limited 

ZhongDe Waste Technology AG  
 

 2021לצורך עדכון שוטף בשנת  השכר מדד הקפאת .3

 השכר מדדי הקפאת בעניין, לשימוע בכפוף, החלטתה את המחירים ועדת פרסמה 25.2.2021 ביום

 2021 שנת למשך הפיקוח חוק לפי מחירים שבפיקוח והשירותים המוצרים לעדכון התשומות בסלי

 יש כי סבורה המחירים ועדת, זו בהחלטה כמפורט(. להחלטה קישור) הקורונה משבר בעקבות

. שירותי טיפול בפסולת מסוכנת מחיר של השוטף לעדכון התשומות בסל השכר מדד את להקפיא

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/decisions_25022021/he/decision_and_directives_decisions_25022021.pdf


 הסביבה להגנת המשרד  האוצר משרד

 המחירים ועדת

 הגורמים במסגרתו, ציבורי לשימוע הוועדה יצאה, זה בעניין לשרים סופית המלצה מתן בטרם

 .להחלטה התייחסותם את להעביר יכולים הרלוונטיים

נספח א' להחלטה , לעיל כמפורט המתקיים הציבורי לשימוע ובכפוף, האמורה להחלטה בהתאם

לחודש דצמבר  השכר מדד הקפאת בשקלול, 2021כולל את המחירים המעודכנים לחודש ינואר 

 ., כמפורט בהחלטה בעניין הקפאת מדד השכר2019
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 מחירים המפוקחים המוצעים על ידי הועדהה – 'אנספח 

, לרבות בהתחשב בהקפאת השכר 2021ינואר להמחירים המוצעים מעודכנים  – 1א.
 מקדם התייעלות

 הטמנה

 
ללא תעריף מוצע להטמנה 
 טיפול נוסף בחברה

 לאחרתעריף מוצע להטמנה 
 בחברה קודם טיפול

"ח בשמחיר  סוג הפסולת
לכמות עד 

 ק"ג 250

מחיר בש"ח 
לכמות מעל 

  ק"ג 250

מחיר בש"ח 
לכמות עד 

 ק"ג 250

מחיר בש"ח 
לכמות מעל 

  ק"ג 250
פסולת משקעים בצפיפות 

 999 250 1,100 275 טון/מ"ק 0.5עד 

פסולת משקעים בצפיפות 
 טון/מ"ק 0.8ועד  0.5בין 

152 608 127 507 

פסולת משקעים בצפיפות 
 330 82 430 108 טון/מ"ק 1.2ועד  0.8בין 

פסולת משקעים בצפיפות 
 טון/מ"ק 1.5ועד  1.2בין 

86 345 61 244 

פסולת משקעים בצפיפות 
 194 48 294 74 טון/מ"ק 1.5מעל 

סוללות )למעט סוללות 
 463 116 563 141 ליתיום(
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 מיצוק ייצוב

 שם הפורמולציה  קוד טכנולוגי
לאחר  -מחיר 

טיפול קודם 
 לטון()₪ בחברה 

ללא  -מחיר 
טיפול קודם 

 לטון()₪ בחברה 

מחיר הטמנה 
לטון פסולת )₪ 

 נקלטת(

ESCFp02  תוצרי מסנן לחץ
 288 796 696 א

BiSCsl01  264 766 667 מזוהמותאדמות 
MKSHgS01 246 755 656 חול כספית 

AgnAld07 
בוצת אלומיניום 

הידרוקסיד 
 יבשה

974 1,073 597 

YuPDsF03 222 733 633 כופתיות א 
HdPDsF03 225 784 684 כופתיות ב 

GFtSQt02  פסולת חריגה
 ואו ללא אנליזה

2,282 2,382 601 

EcoFlA02 368 828 729 תוצרי אפר מרחף 

BrCTBs02 פסולת אורגנו-
 432 1,042 942 ברומידית

 Tvtufs  תוצרי מסנן לחץ
 415 971 871 ג

BrCFP102  תוצרי מסנן לחץ
 303 866 767 ב

EKnMSl01  תוצרי מלחי איוד
 475 1,607 1,507 א

EKnMLC01  תוצרי מלחי איוד
 430 980 880 ב

EKnLwC01  תוצרי מלחי איוד
 384 925 826 ג

HSulpW02 
תוצרי עתירי 
גופרית, מעל 

60% 
698 797 370 

MSulpW02  תוצרי עתירי
 397 797 698 60%גופרית, עד 

BrCF2K01 F 2000 732 832 321 

BaSoW02  תוצרי מלחי
 470 766 667 בריום

MKsKdm01 340 828 729 בוצת קדם 
 פורמולציות חדשות

Mn2OPr01 
גר'  5מחמצן עד 
 619 915 815 לק"ג

CNFSam01 
פורמולציה עבור 

חומרים עם 
 עקבות ציאנדים

1,225 1,325 649 

LxEsAs01  מלחיםE 735 834 372 
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 ת פסולתשריפ

 ;( 0.5ppmוגופרית, ציאנידים בריכוז העולה על כלור ברום  2%רמת מזהמים גבוהה )מעל עם בכל ערך קלורי מוצקים(  10%פסולת נוזלית )עד 

 .כל ריכוז מזהמיםבו מוצקים בכל ערך קלורי 10%בוצה או נוזל המכילים מעל  ,פסולת מוצקה

טווח ערך  קוד מוצר
 :Cal/g קלורי

 1,001-מ 1,000עד 
 1,500עד 

 1,501-מ
 2,000עד 

 2,001-מ
 2,500עד 

 2,501-מ
 3,000עד 

 3,001-מ
 3,500עד 

 3,501-מ
 4,000עד 

 4,001-מ
 4,500עד 

 4,500-מ
 5,000עד 

 5,001-מ
 5,500עד 

מעל 
5,500 

 1,482 1,480 1,463 1,433 1,391 1,339 1,277 1,149 1,129 1,137 1,157   בסיס מחיר
 עבור תוספת

 טיפול בשאריות 
 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 ייצוב מיצוק

 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 הטמנה  
 סה"כ   

 
1,238 1,218 1,210 1,230 1,358 1,420 1,472 1,514 1,544 1,561 1,563 

 

 טיפול עבור תוספת 
לטון לכל % )₪  במזהמים

 מזהם(

  
 

 בתהליך
 שריפהה

 בתהליך
ייצוב 
 מיצוק

 בתהליך
 הטמנה

 סה"כ

 כלור 511.3
 

28  15  5  48  
 גופרית 511.4

 
70  13  15  98  

 ברום 511.5
 

152  38  4  194  
הקטן או  pH עבור 511.2

  4 -לשווה 

 

254  0 0 254  
עבור  תוספת 511.1

מוצקים ובוצות 
צמיגותם עולה ש
 .Poise 2 על

 

375  -    104  480  
 :בור אריזותתוספת ע

תוספת  האריזה   קוד
 לטון

   

  310  33    -  277 חביות   515
  116  32    -  84 קוביות   516
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 קדם טיפולי

 (ליחידה)₪  מחיר יחידת מידה שירות

  86            האריז קוביות - שריפה
  61            האריז טיפול בחביות פלסטיק - שריפה
  36            האריז ליטר 4-50אריזות  - שריפה
  18            האריז ליטר 4עד  אריזות - שריפה
  308          טון 20*20*20-גריסה של מוצקים מעל ל - שריפה

  48            טון  גופרית סינון עוגת עבור תוספת - מיצוק-ייצוב
  548          טון יתנוזל פסולתתוספת בגין  - מיצוק-ייצוב
  314          טון בגין תכולת עצמים זרים תוספת - מיצוק-ייצוב
  561          טון 4קטן מ  PHבגין  תוספת -מיצוק -ייצוב
 500בגין ריכוז אמוניה מעל  תוספת - מיצוק-ייצוב
ppm 

 טון
         561  

  55            אריזה (, שקיםטפול מקדים באריזות )חביות -מיצוק -ייצוב
  28            טון שלקת עופרת - הטמנה
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 2017-2016ממוצע  –לתקופת הבסיס המחושבים המחירים  – 2.א

 הטמנה

 
ללא טיפול תעריף מוצע להטמנה 
 נוסף בחברה

 טיפול לאחרתעריף מוצע להטמנה 
 בחברה קודם

"ח בשמחיר  סוג הפסולת
 250לכמות עד 

 ק"ג

מחיר בש"ח 
 250לכמות מעל 

  ק"ג

מחיר בש"ח 
 250לכמות עד 

 ק"ג

מחיר בש"ח 
 250לכמות מעל 

  ק"ג
פסולת משקעים 

 1,001 250 1,101 275 טון/מ"ק 0.5בצפיפות עד 

פסולת משקעים 
 0.8ועד  0.5בצפיפות בין 

 טון/מ"ק
152 608 127 508 

פסולת משקעים 
 1.2ועד  0.8בצפיפות בין 

 טון/מ"ק
108 431 83 330 

פסולת משקעים 
 1.5ועד  1.2בצפיפות בין 

 טון/מ"ק
86 345 61 245 

פסולת משקעים 
 1.5בצפיפות מעל 

 טון/מ"ק
74 295 49 194 

סוללות )למעט סוללות 
 463 116 564 141 ליתיום(

 

  



 הסביבה להגנת המשרד  האוצר משרד

 המחירים ועדת

 מיצוק ייצוב

 שם הפורמולציה  קוד טכנולוגי
לאחר  -מחיר 

טיפול קודם 
 לטון()₪ בחברה 

ללא טיפול  -מחיר 
)₪ קודם בחברה 

 לטון(

)₪ מחיר הטמנה 
פסולת  לטון

 נקלטת(

ESCFp02 288 794 695 תוצרי מסנן לחץ א 

BiSCsl01 264 765 666 אדמות מזוהמות 
MKSHgS01 246 754 655 חול כספית 

AgnAld07  בוצת אלומיניום
 597 1,071 972 הידרוקסיד יבשה

YuPDsF03 222 731 632 כופתיות א 
HdPDsF03 225 782 683 כופתיות ב 

GFtSQt02  חריגה ואו פסולת
 602 2,377 2,278 ללא אנליזה

EcoFlA02 369 827 727 תוצרי אפר מרחף 

BrCTBs02 פסולת אורגנו-
 433 1,040 940 ברומידית

 Tvtufs 416 969 870 תוצרי מסנן לחץ ג 
BrCFP102 303 865 765 תוצרי מסנן לחץ ב 
EKnMSl01 475 1,604 1,505 תוצרי מלחי איוד א 

EKnMLC01 431 978 879 מלחי איוד ב תוצרי 

EKnLwC01 384 924 824 תוצרי מלחי איוד ג 

HSulpW02  תוצרי עתירי
 370 796 697 60%גופרית, מעל 

MSulpW02  תוצרי עתירי
 398 796 697 60%גופרית, עד 

BrCF2K01 F 2000 731 830 321 

BaSoW02 471 765 666 תוצרי מלחי בריום 

MKsKdm01 341 827 728 בוצת קדם 
חדשות פורמולציות  

Mn2OPr01  גר'  5מחמצן עד
 לק"ג

814 913 620 

CNFSam01 
פורמולציה עבור 

חומרים עם עקבות 
 ציאנדים

1,223 1,322 650 

LxEsAs01  מלחיםE 734  833  372  

 



 הסביבה להגנת המשרד  האוצר משרד

 המחירים ועדת

 שריפה

טווח ערך  קוד מוצר
 :Cal/g קלורי

עד 
1,000 

 1,001-מ
 1,500עד 

 1,501-מ
 2,000עד 

 2,001-מ
 2,500עד 

 2,501-מ
 3,000עד 

 3,001-מ
 3,500עד 

 3,501-מ
 4,000עד 

 4,001-מ
 4,500עד 

 4,500-מ
 5,000עד 

 5,001-מ
 5,500עד 

מעל 
5,500 

 1,459 1,457 1,440 1,411 1,369 1,318 1,257 1,130 1,112 1,119 1,139   בסיס מחיר
 עבור תוספת

 טיפול בשאריות 
 ייצוב מיצוק

58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 
 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 הטמנה  

 סה"כ   
 

1,220 1,200 1,193 1,211 1,338 1,399 1,450 1,491 1,521 1,538 1,540 
 

 טיפול עבור תוספת 
לטון לכל % )₪  במזהמים

 מזהם(

  
 

 בתהליך
 שריפהה

 בתהליך
ייצוב 
 מיצוק

 בתהליך
 הטמנה

 סה"כ

 כלור 511.3
 

27 15 5 48 
 גופרית 511.4

 
69 13 15 97 

 ברום 511.5
 

149 38 4 192 
הקטן או  pH עבור 511.2

  4 -לשווה 

 

250 0 0 250 
עבור  תוספת 511.1

מוצקים ובוצות 
צמיגותם עולה ש
 .Poise 2 על

 

369 - 104 474 
  :בור אריזותתוספת ע

תוספת  האריזה   קוד
 לטון

   

 305 32 - 273 חביות   515
 115 32 - 82 קוביות   516
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 קדם טיפולי

 (ליחידה)₪  מחיר יחידת מידה שירות

  85            האריז קוביות - שריפה
  60            האריז טיפול בחביות פלסטיק - שריפה
  35            האריז ליטר 4-50אריזות  - שריפה
  18            האריז ליטר 4עד  אריזות - שריפה
  304          טון 20*20*20-גריסה של מוצקים מעל ל - שריפה

  47            טון  גופרית סינון עוגת עבור תוספת - מיצוק-ייצוב
  541          טון יתנוזל פסולתתוספת בגין  - מיצוק-ייצוב
  310          טון בגין תכולת עצמים זרים תוספת - מיצוק-ייצוב
  554          טון 4קטן מ  PHבגין  תוספת -מיצוק -ייצוב
 500בגין ריכוז אמוניה מעל  תוספת - מיצוק-ייצוב
ppm 

 טון
         554  

, הכנה טפול מקדים באריזות )חביות -מיצוק -ייצוב
 (שקים

 אריזה
           54  

  28            טון שלקת עופרת - הטמנה
 
  

http://www.sviva.gov.il/
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 לעדכון המחירים אוטומטי מנגנון – ב' נספח

המפוקחים יעודכנו במסגרת עדכון שוטף, באופן אוטומטי,  י שירותי הטיפול בפסולת מסוכנתמחיר

בהתאם לשיעור השינוי בסל התשומות שנקבע. עדכון המחירים יתבצע בהתקיים אחד המקרים, לפי 

 המוקדם מביניהם: 

 להלן, בשקלול מקדם התייעלות, המפורטים במדדים הכולל השינוי ששיעור בהינתן, לשנה אחת (א)

 (;שלילי או חיובי) 1% על עולה

)חיובי או שלילי(,  3%עולה על  בשקלול מקדם התייעלות, ,במדדיםהכולל כאשר שיעור השינוי  (ב)

 חודשים מעדכון המחירים האחרון.  שישהלפחות  פוובלבד שחל

השינוי המשוקלל המצטבר במדדים אליהם  לשיעורהפעלת עדכון אוטומטי, ישתנה המחיר בהתאם  בעת

התשומות, החל מתקופת הבסיס ועד למועד ביצוע העדכון )כלומר, בכל בדיקה מושווה  יסל יםמוצמד

בהתאם למשקלו של כל רכיב בסל התשומות  יעשה השקלולערך התשומה לערכה בתקופת הבסיס(. 

, בהתאם לחלקה של הבסיס בדיקת בעת ונקבע קבוע הינוכי משקלו של כל מדד  ,יודגשבתקופת הבסיס. 

 המחירים נקבעו בסיסו שעל המדד הוא הבסיס בתקופת המדד, זה לעניין וצמד מדד זה.התשומה אליה מ

 . להלן שמפורט כפי, לתוקף הבסיס עדכון כניסת עם

במידה ושיעור השינוי שחושב עומד בתנאים שנקבעו  .שישה חודשיםאחת לשיעור השינוי במדדים ייבדק 

עד לסוף החודש  המחירים המעודכנים יתפרסמו. בהתאםהמחירים יעודכנו לביצוע העדכון השוטף,  לעיל

לחודש  1-ויכנסו לתוקף החל מהלהגנת הסביבה משרד הבאתר  תהרלוונטי מחצית השנה הראשון של 

 (.1.8-ו 1.2 כלומר, ביום) מחצית השנה הרלבנטיתהעוקב לחודש הראשון ב

 כיוון, מתוקן צו על השרים חתימת ואת, לשרים המחירים ועדת של המלצה יצריך לא האוטומטי העדכון

 לשיקול בהתאם שנים 2-5-ל אחת להתקיים ימשיך הבסיס עדכון. עצמו הפיקוח בצו יוטמע שהמנגנון

בסמכויות ובזכויות  לפגוע בכדי בצו ועיגונו האוטומטי המנגנון בקביעת אין כי ,יודגש. הוועדה של דעתה

 הועדה, השרים או הגורמים המפוקחים לפי חוק הפיקוח.

הוועדה סבורה כי משלושה לשישה חודשים.  – ת העדכוןכמפורט לעיל, ביצעה הועדה שינוי במועד בדיק

י מחיר תכופים ישינובמחיר, ותמנע  תנודתיותלבין  מעודכןבין מחיר  איזון להבטיחתכיפות זו תאפשר 

 .מדי

לכתובת המייל לעניין זה עמודים  4ניתן להעביר לוועדה התייחסות כתובה שלא תעלה על 

mechirim@sviva.org.il ,(8.4.2021)לאחר דחייה מהמועד המקורי,  415..2120 עד ליום.   

 

http://www.sviva.gov.il/
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 סל התשומות לביצוע העדכון השוטף

להלן סל התשומות . התשומות נקבע על פי שיעור התשומות הנדרשות לכל אחת מהפעולות המפוקחות סל

 .ומועד תקופת הבסיס ערכי המדד בתקופת הבסיס, וכן פירוט של המעודכן

)עובדים ישראלים בלבד(  בתעשייה שכיר למשרת ממוצע חודשי שכרנתוני למוצמדות  –שכר  עלויות .1

על ידי הלשכה  ירחון שכר ותעסוקהב 1.9 בלוח, המתפרסם (ח"בש) עונתיות, מנוכה שוטפים במחירים

 הלמ"ס(; –המרכזית לסטטיסטיקה )להלן 

 שנקבעה המשוקללת התשואה כי העובדה לאור מוצמדות, וזאת אינן –( ותשואה)פחת  הון עלויות .2

 ; הצמדה ללא היא

כללי, סדרה  –וגישור  סלילהב התשוממחירי  מדדמוצמדות ל – מיצוק ייצוב לשם חומרים עלויות .3

 ;תחליפיו או צמנט היא העלות שעיקר מאחר וזאת, (2010=100) "סהלמ, המתפרסם על ידי 240010

, סדרה מקומיים ליעדים התעשייה תפוקות של המחיריםמדד  –הנדרשים לטיפול בשריפה  חומרים .4

 השריפה במתקן וטיפול אחזקה עלויות בשל, וזאת (2012=100) "סהלמעל ידי  המתפרסם ,170030

 ;תעשייתי מתקן של מאפיינים בעל הינו אשר

המתפרסם על ידי הלמ"ס  120010 סדרה, הצמדה למדד המחירים לצרכן –אחרות  עלויות .5

(100=2016.) 

 התשומות סלי פירוט

משקל  מדד מוצר
 המדד בסל

 נתוני הבסיס

שכר ממוצע למשרת שכיר  הטמנה
 מנוכה עונתיות -בתעשייה 

 ₪ 13,399 2017ממוצע  28%

 100.2 2017ממוצע  55% מדד המחירים לצרכן 
   17% ללא הצמדה 

 

      

שכר ממוצע למשרת שכיר  מיצוק-ייצוב
 מנוכה עונתיות -בתעשייה 

 ₪ 13,399 2017ממוצע  22%

 100.2 2017ממוצע  35% מדד המחירים לצרכן 
 119.325 2017ממוצע  17% מדד תשומות הסלילה 
   26% ללא הצמדה 

 

      

      שריפה
קליטה 
 ואחסון

שכר ממוצע למשרת שכיר 
 מנוכה עונתיות -בתעשייה 

 ₪ 13,399 2017ממוצע  32%

 100.2 2017ממוצע  47% מדד המחירים לצרכן 
   21% ללא הצמדה 

 

מתקן 
 שריפה

שכר ממוצע למשרת שכיר 
 מנוכה עונתיות -בתעשייה 

 ₪ 13,399 2017ממוצע  28%

http://www.sviva.gov.il/
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משקל  מדד מוצר
 המדד בסל

 נתוני הבסיס

 100.2 2017ממוצע  45% מדד המחירים לצרכן 
 91.2 2017ממוצע  7% מדד תפוקות בתעשייה 
   19% ללא הצמדה 

 

שריפה 
 משוקלל

שכר ממוצע למשרת שכיר 
 מנוכה עונתיות -בתעשייה 

 ₪ 13,399 2017ממוצע  29%

 100.2 2017ממוצע  45% מדד המחירים לצרכן 
 91.2 2017ממוצע  6% מדד תפוקות בתעשייה 
   19% ללא הצמדה 

 

      

שכר ממוצע למשרת שכיר  קדם טיפולי
 מנוכה עונתיות -בתעשייה 

 ₪ 13,399 2017ממוצע  11%

 100.2 2017ממוצע  80% מדד המחירים לצרכן 
   9% ללא הצמדה 

 

 הערות על סל התשומות:

, וזאת 1%התייעלות בשיעור של על תחשיב סל התשומות, למעט במחירי השריפה, יחול מקדם  .א

בהתאם למתודולוגיה החדשה לפיקוח על מחירים. שיעור זה נקבע על בסיס אומדן לשיפור בפריון 

קישור שנים, כפי שפורסם על ידי בנק ישראל ) 15-10בענפי התעשייה והבנייה בממוצע לתקופה של 

 (. לפרסום

)כמפורט בהחלטת  אשר למחיר השריפה, החיסכון הנובע מהתכנית לצמצום השימוש בסככות .ב

 במחירי השירות.כבר גולם מ הוועדה(

עדכון לשנה העוקבת הבאה מתבסס על השינוי שחל בסל התשומות בין שימוש בנוסחת הכאמור,  .ג

 מועדי העדכון. 

כאמור לעיל, על הפרק המלצת ועדה רוחבית שיצאה לשימוע , 2021באשר לעדכונים שיבוצעו בשנת  .ד

. במידה ולא תשתנה ההמלצה לאחר השימוע, יוקפא 2019בעניין הקפאת מדדי השכר לערכי דצמבר 

 במסגרת העדכונים האוטומטיים בשנה זו. המדד  2021בשנת 

  

http://www.sviva.gov.il/
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 ייצוב לשירותי חדשות פורמולציותנוסחת חישוב מחיר  – נספח ג'

 –וגישור  סלילהב התשוממחירי  מדדבמחירי החומרים יעודכנו אחת לשנה בהתאם לשינויים שיחולו 

 .(2010=100) ס"הלמ, המתפרסם על ידי 240010כללי, סדרה 

 

 עבור פורמולציה חדשה:נוסחה לחישוב עלות 

X – עלות הטיפול במתקן ייצוב מיצוק בתוספת עלויות הקליטה 

Y –  )עלות הטיפול במתקן ייצוב מיצוק )עלות חומרים, עבודה והתהליך המכני בתוספת הטמנה 

Z – תוספת עבור הטמנת הפסולת 

PNi –  עלות לטון של החומרi .מצורפת המפרטת  ראו טבלה הנדרש לשם ביצוע הפורמולציה החדשה
 את עלויות חומרי הגלם.

 QNi –  כמות בטון של החומרi .הנדרש לשם ביצוע הפורמולציה החדשה עבור טיפול בטון פסולת 

 O –  )193 –עלות הטמנה עקיפה לטון )ללא עלות קליטה ₪ 

L –  599 –עלות עבודה והתהליך המכני .₪ 

M –  107 –עלות קליטה .₪ 

Z=(1+ Σ(QNi))*O – 0.33-במסגרת נוסחא זו כמות המים בפורמלציה תוכפל ב. 

Y=Z+L+Σ(QNi* PNi ). 

X=Y+M 

 לטון()₪  בסיס עלות שם חומר הגלם
FeCl3 30 % 675.00 

CaCO3 175.00 
H2SO4  60 % 380.00 

phosphoric acid 50% 2,500.00 
 CEM IIA 388.27צמנט 

F.A.Pama 150.11 
Ca(OH)2 665.00 

 8,136.42 פעיל פחם
 300.00 גבס
 7.254 מים

 

 (.2017את המחירים שיתקבלו יש להצמיד ממועד בסיס התעריפים )ממוצע 
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 מתכונת הדיווח לעניין שירותים המפוקחים לפי פרק ז' – נספח ד'

פרק ז' לחוק הפיקוח, מוצע כי מתכונת הדיווח לפי לפי וח יקפוטל עליהם באשר לשירותים שמומלץ כי י

 :)א( תכלול את המפורט להלן19סעיף 

-2018השנים  עבורלפי מתכונת זו יכלול את המידע לפי הפירוט בסעיפים להלן  2022הדיווח בשנת  .1

 יכלול את המידע עבור שנה קודמת בלבד. הדיווח 2023. החל משנת 2021

 נתונים כספיים: .2

 דוחות כספיים מבוקרים של החברה. 2.1

 קובץ אקסל.מאזני בוחן של החברה על גבי  2.2

 טופס פחת על גבי קובץ אקסל. 2.3

 הסברים ונתונים נוספים אודות החברה: .3

 סקירה מפורטת של מבנה החברה ואופן פעילותה, בכלל זה: 3.1

המבנה הארגוני של החברה כולל מידע על חברות קשורות )חברת אם,  3.1.1

 חברות בנות וחברות אחיות(, במידה ורלוונטי.

חברה, אם יש, ומדיניות השימוש עקרונות חלוקת הרווחים מפעילות ה 3.1.2

 ברווחים שנוצרו.

סקירה של התהליך התפעולי בחברה: התהליך יתואר כתרשים זרימה תוך מתן הסבר לכל רכיב  .4

בתרשים ועם חלוקה של כל רכיב לשירותים השונים. ככל שישנם תהליכים שונים, יש לתאר את 

 השוני בתהליך לגבי כל אחד.

 לקוחות ותעריפים: .5

פירוט נתוני הפסולות שנקלטות בחברה לפי הלקוחות השונים של החברה:  –מידע כמותי  5.1

לכל ן( תשלום )עלות או תשלום לטו/שמות הלקוחות, כמויות שנתיות של כל לקוח, דמי כניסה

אחד מהלקוחות כולל מתן הנחות. במידה וניתנת הנחה ללקוחות, נבקש לפרט לפי מה נקבעת 

 המידע בפורמט אקסל.ההנחה. נא להעביר את 

 מענה זמן) ללקוחות השירות תנאי פרסום אודות ופירוט, ההנחות מדיניות אודות מידע 5.2

 '.וכדו מחירים פרסום(, ללקוחות מפורטות מחיר הצעות מתן, ללקוחות

 מודל התמחור לפיו נקבע תעריף דמי הטיפול בפסולת כולל מנגנון הצמדה. 5.3

 פירוט עלויות:  .6
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ועלת במספר תחומים, נבקש שיוכן דיווח מגזרי לכל אחד מפעילויות ככל שמדובר בחברה הפ 6.1

בנספח המצורף, תוך הסבר אודות מחירי ההעברה וכללי ההקצאה  1החברה כמפורט בטבלה 

 בין הפעילויות.

עסקאות עם צדדים קשורים, סקירה של אופן ההתחשבנות בין החברה לחברות קשורות, לרבות  .7
 המידע הבא:

 בעלי עניין בחברה ובחברות אחרות, הקשורות עמה במהלך העסקים.פירוט החזקות  7.1

פירוט יתרות הדדיות ועסקאות הדדיות עם בעלי עניין, והשוואה למחירי שוק, לרבות: קניות  7.2

 חומרי גלם, דמי ניהול, דמי שכירות וכיוצ"ב.

אם עסקאות רכישה מבעלי עניין נעשות "במחירי שוק" אזי יש לצרף הצהרת מנהלים  7.3

תייחסת לכך, שהמחירים אינם עולים על "מחיר השוק". אם מחיר השוק גבוה מהמחיר המ

 שנקבע בעסקה, תצוין העובדה בהצהרת המנהלים ויפורטו הסכומים הרלוונטיים. 

 
 

 באפריל של השנה העוקבת לשנה שלגביה נמסר הדוח.  1-: הדיווח יועבר עד המועד הדיווח השנתי

 

על המחירים, בעקבות קבלת המידע כי נדרשות הבהרות ומידע נוסף רשאי המפקח  תהיה והתברר למפקח

 לבקש מידע כאמור, לשם הבהרת המידע שהתקבל והשלמתו.

 .הערה: הדיווח המבוקש יכול שיימסר בכל פורמט ובלבד שיצורף דיווח גם על גבי קבצי אקסל
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לוקה לסוגי שירותי הטיפול בפסולת פירוט הכנסות והוצאות שבדוח רווח והפסד לפי ח – 1טבלה 
 המסוכנת: 

 את כל אחד מסעיפי העלות המתוארים, יש לפרט )בעמודת תיאור משנה( לפי מידת הרלוונטיות. 
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 .דומה( הקצאתם ואופן ומהותם במידה סעיפים לאחד ניתן) הבוחן יש להוסיף שורות ולפרט את כלל סעיפי מאזן 2
 .דומה( הקצאתם ואופן ומהותם במידה סעיפים לאחד ניתן) הבוחן יש להוסיף שורות ולפרט את כלל סעיפי מאזן 3

סך  תיאור
 ההוצאה

 ביטול
 עסקאות

בין 
 חברתיות

הוצאות 
להקצאה, 

לאחר ביטוח 
עסקאות 

 בינחברתיות

מפתח 
 ההקצאה

 פירוט ההקצאה לפי שירותים

 2שירות  1שירות 
שירות 

3 
שירות 

4 
שירות 

n 

          כמויות

          הכנסות
)רצוי גם  ההכנסהשם 

 2מספר כרטיס(
         

 בגין ההכנסה סה"כ
 השירות

         

 ההכנסה בגין סה"כ
 כספי דוח לפי השירות

         

הפרש בין סעיפי המאזן 
          לדוח הכספי

          
          מתן השירותעלות 

שם ההוצאה )רצוי גם 
 3מספר כרטיס(

 סכום
 מתוך
 מאזן
 הבוחן

        

 מתן עלות סה"כ
          השירות

 לפי השירות מתן עלות
 כספי דוח

         

הפרש בין סעיפי המאזן 
 לדוח הכספי

         

          
          ושיווק מכירה הוצאות

 גם רצוי) ההוצאה שם
          7 (כרטיס מספר

 הוצאות מכירה סה"כ
          ושיווק

 לפי ושיווק מכירה עלות
          כספי דוח

הפרש בין סעיפי המאזן 
          לדוח הכספי

          
          הנהלה וכלליות

סה"כ הוצאות הנהלה 
 וכלליות 

         

 גם רצוי) ההוצאה שם
 7 (כרטיס מספר

         

עלות הנהלה וכלליות 
 לפי דוח כספי

         

          הפרש
          

 רכוש סעיפי הקצאת
          לפי שירות קבוע

 -סעיף רכוש קבוע שם
          עלות מלאה

סה"כ סעיפי רכוש 
          עלות מקורית -קבוע

          סה"כ פחת נצבר
סה"כ סעיפי רכוש 

 עלות מופחתת -קבוע
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 במסגרת השימוע שהוגשו הערות נוספות  – 'הנספח 

 התייחסות הוועדה פרוט עיקרי ההערות בנושא נושא

פיקוח מחירים מוטל רק על  פליה בפיקוחא
שירותי החברה לשירותי איכות 

בתחומים בהם יש הסביבה, גם 
 לשירות הניתן.מתחרים 

מאפשר להטיל פיקוח מחירים חוק הפיקוח 
עם זאת וכפי שפורט על גורם אחד בשוק. 

במקומות בהם סברה  ,בגוף ההחלטה
, המלצתה היא לקבוע עדה כי יש תחרותוהו
 . בלבד לחוק 'זיהיה לפי פרק הפיקוח כי 

יש  – ריבית חסרת סיכון WACC -חישוב ה
ריבית חסרת סיכון ב השתמשל
 .שנים 5-ולא ל שנים 10-ל

 . והחישוב תוקן בהתאםהתקבלה  ההערה

יש  – פרמיית הסיכון של השוק
של  ית הסיכוןלקחת את פרמי

ולא  השוק הישראלי
 האמריקאי.

פרמיית הסיכון של הטענה לא התקבלה. 
 מדינה משתקפת בריבית חסרת הסיכון.

הוספת פרמיית סיכון למדינה תגרום לפיכך 
 לסכימה כפולה בחישוב עלות ההון העצמי.

החברות  – חברות המדגם
. יש שנלקחו אינן בנות השוואה

לשנות את החברות במדגם, או 
להשתמש בנתוני לחלופין 

 & Environmentalתעשיית 
Waste Services .בארה"ב 

הוועדה פעלה בהתאם להנחיות 
בעניין מדגם של החדשה המתודולוגיה 

. הוועדה (58)עמ'  חברות בנות השוואה
סבורה כי שיטה זו נכונה יותר על פני שימוש 

 Environmental & Wasteבנתוני תעשיית 
Servicesבמקרה של  , שכן רמת הדיוק תרד

. לצד זאת, בעקבות שימוש בנתונים אלו
ההערות שהתקבלו, בוצעו מספר התאמות 

לאחר השינוי  יםהמחירבחברות ההשוואה. 
 בנספח א'. יםמוצג

אקוסול  – כון לגודלפרמיית סי
ביחס מהווה חברה קטנה 

יש להוסיף , לחברות המדגם
 פרמיה לחברות קטנות.

אפשר (: "52עמ' ) לפי המתודולוגיה החדשה
למחיר ההון העצמי  להוסיף פרמיית סיכון

גדולה אם אנחנו -של חברה ישראלית בינונית
בה הוא משקיע  סבורים שהמשקיע השולי

יכולה להיחשב  מבוזר גלובלית, מאחר שהיא
אבל, אם  בעיניו לחברה קטנה יחסית.

לחלופין מניחים שהמשקיע השולי הוא 
 מקומי, קשה יהיה לומר כי החברה תיחשב

 בעיניו לקטנה". 

הינה חברה פרטית, והיא אקוסול חברת 
שהשקעותיו  אינה מוחזקת על ידי משקיע

מבוזרות גלובלית. לכן, ובהתאם להנחיות 
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פרמיית  ורך בהוספתהמתודולוגיה, אין צ
 סיכון לגודל.

ההערה התקבלה. בחישוב הוסף שווי מגרש  .181לא הוכר כלל מגרש  חישוב הון פעיל
והופחת הפער בין השומה הסופית על  181

המטמנה הנוכחית לרישום ההוצאות 
  בדוחות החברה.

לא הוכרו משרדי החברה )תל 
 .שווי הוגןאביב( לפי 

המשרדים בתל אביב ההערה לא התקבלה. 
לא רשומים בדוחות הכספיים. בהתאם 

יוכרו רק  ,מתודולוגיה החדשהל 22עמוד ל
נכסים הרשומים בדוחות הכספיים. כמו כן, 
הערכת השווי של משרדים אלה מבוססת על 

 טיוטה של שומה.

מזומן מהמחזור השיעור  הכרה במזומן
 .אינו רלוונטישנלקח בחשבון 

ני הוועדה התבססה על נתו
בנות אך הן לא  ,חברות המדגם

יש להכיר במזומן לפי שוואה. ה
 צרכי המזומן של החברה. 

 (: 21החדשה )עמ'  המתודולוגיה פיל
 מבין המינימלית היתרה – תפעולי מזומן"

 :הבאים הסעיפים שני
1. X% מהמחזור היתרה אחוז. מהמחזור 

 פי על  benchmark-ה בשיטת יחושב
 של למחזור המזומנים יתרת חציון

-ה חישוב לצורך שנלקחו המדגם חברות
WACC. 

 ".החישוב ביום בפועל המזומן יתרת .2

הוועדה פעלה בהתאם להנחיות 
 המתודולוגיה החדשה. 

בעקבות השינויים בחברות המדגם כאמור 
 מעלה, עודכן גם רכיב זה. 

הכרה בהשקעות 
 ועלויות צפויות

יש להתחשב בהשקעות צפויות 
לרבות השקעה בזמן הקרוב, 

במטמנה חדשה, עלות סגירה 
ושיקום מטמנה, שדרוג 
מתקנים והשקעות סביבתיות 

 עתידיות.

מטמנה חדשה ההערה לא התקבלה. הקמת 
הקמה . מהווה חלופה למטמנה הנוכחית

יקרה יותר  אינהמטמנה חדשה והפעלת 
בעלות ההונית השוטפת )פחת ותשואה( 

הוספה של . המטמנה הנוכחיתעלות מ
ה חדשה ללא גריעה של הקודמת מטמנ

הוועדה אינה רואה לכן  .מהווה כפל הכרה
 הצדקה בהוספת עלויות אלו.
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רכישת בעלויות יש להכיר 
חומרי גלם לחלק מהמתקנים 

 . 2020-21שגדלו בשנים 

 

ההערה לא התקבלה. שינויים במחירי חומרי 
הגלם מקבלים מענה במסגרת סל התשומות 

 לעדכון השוטף.

במסגרת קביעת התעריפים על  בהפסדי עברהכרה 
ידי הוועדה החברה אינה זוכה 
לפיצוי בגין הפסדי עבר. אי 
הכרה במלוא העלויות 
וההשקעות כעת תוביל 
להפסדים ניכרים, שבגינם 

 החברה לא תפוצה בעתיד.

ההערה לא התקבלה. מנגנון הפיקוח אינו 
מתקן רטרואקטיבית מצבי עבר אלא 

קדימה. בהתאם, אין מסתכל בראייה 
התחשבות בהפסדי עבר ומנגד אין קיזוז של 

 רווחי יתר בשנים הבאות.

הצמדה לעלויות  לא בוצעה  תשומותהסל 
(. קיים ההון )פחת ותשואה

ערבוב בין שאלת התשואה על 
ההון המושקע לבין החזר 
הפחת. החזר הפחת מאפשר 
להשקיע על פני זמן בגובה 

קיים. הכדי לשמר את הפחת 
עלויות ההשקעה עולות על פני 
זמן בהתאם לאינפלציה, ולכן 
את הפחת יש להצמיד למדד 
המחירים הרלוונטי לעלויות 
ההשקעה, בלי קשר לשאלת 

 התמורה על ההון.

היות וחישוב התשואה ההערה לא התקבלה. 
הינו לפי תשואה נומינלית )המגלמת בתוכה 

( הרי שהכרה ציפיות האינפלציהגם את 
הפחת וגם בריבית נומינלית  בהצמדה על

 תהווה הצמדה כפולה.

 

חישוב מחירי השריפה מתבסס  נתונים לא עדכניים
על כמויות הפסולת שהתקבלו 
בשנות הבדיקה, אולם מאז 

חלה ירידה משמעותית  2016
בכמויות הפסולת המועברת 

 לשריפה.

ההערה לא התקבלה. הוועדה בחנה את 
כמויות הפסולת שהועברו לשריפה. מבדיקה 
זו עולה כי לא חלה ירידה בכמויות בשנים 

 האחרונות אלא ניכרת יציבות. 

החישוב התבסס על נתוני 
כבר  2018-19אך נתוני  2016-17

זמינים, והמצב בהם שונה 
)הכנסות נמוכות יותר ועלויות 

 גבוהות יותר(.

עבודת ועדת המחירים הכוללת איסוף 
וניתוח נתונים המתקבלים מהחברות 
 המפוקחות, עיבודם לכדי מסקנות, קיום
 ,מספר דיוני ועדה בנושא וכן עריכת שימוע

אורכת זמן. לכן, באופן מובנה )במקרה זה 
ובמקרים אחרים( נוצר פער בין מועד 
הנתונים שעל בסיסם מקבלת הוועדה את 

http://www.sviva.gov.il/


 

 www.sviva.gov.il ,6553763-02, פקס: 6553766-02, טל': 91340ירושלים  34033, ת.ד. 5כנפי נשרים 

 

 התייחסות הוועדה פרוט עיקרי ההערות בנושא נושא

ועד קבלת ההחלטה. יש החלטתה, לבין מ
להדגיש כי הנתונים עליהם מתבססת 
הוועדה מוצמדים למדדים רלוונטיים, 
המשמשים את הוועדה גם לצורך עדכון 
המחיר באופן שוטף, באופן המבטיח כי 
שינויים שחלו בתקופה זו מגולמים בהחלטת 
הוועדה. ברי כי עריכת בדיקה חדשה 
 המבוססת על נתונים עדכניים יותר תעכב

 בצורה משמעותית את החלטת הוועדה. 

בין החברה ההסכם 
 לאקוסול

ועדה לא לקחה בחשבון את וה
להסכם זמן המוגבל שנותר ה

 נהיש .בין אקוסול לבין החברה
אי ודאות בכל הנוגע להמשך 

של חברת קיומו של המפעל 
ולכן מנגנון אקוסול, 

התחשבנות עתידי המתבטא 
בתיקון המחירים המפוקחים 

. לא רלוונטי לאקוסוליד תבע
אקוסול לאחר תום ההסכם, 

לא תוכל להחזיר את 
 תישאר מופסדת.השקעותיה ו

 ,שהוצג בפני הועדהעדכני בהתאם למידע 
 הוארךבין החברה לבין אקוסול ההסכם 

 במספר שנים נוספות. 

, החדשה דולוגיהובהתאם למת ,בנוסף
 . בהשקעות השוטפותהוועדה מכירה 

כי לפי המלצת הוועדה, חלק ניכר  ,יוזכר
מהפסולות בהן מטפלת אקוסול יפוקחו לפי 

 פרק ז' לחוק.

בכל העסקאות יש להכיר  עסקאות מיוחדות
שבה מתודולוגיה ה .המיוחדות

השתמשה הוועדה להכרה 
לא ברורה. בעסקאות מיוחדות 

העסקאות  נתוני ,בנוסף
 2016שנת של  המיוחדות

 .2017שנת שימשו גם ל

עסקאות מיוחדות ה לא התקבלה. ההער
 יתתחרות הכאשר התקיימו בסביבהוכרו רק 

עם יצרנים ישראלים; לא הוכרו עסקאות 
שבהן המחיר מעט יותר נמוך כדי לעקוף את 

  .מגבלת הייצוא

גם שימשו  2016נתוני עסקאות מיוחדות של 
על אף בקשות הוועדה, מאחר ש 2017לצורך 

אחת על ידי  2017לשנת  פירוט הועבר לא
 .החברות

הונחו הנחות במסגרת החישוב  מודל אופטימיזציה
אינן ריאליות ולא ש

מתקיימות, ביניהן הכמות 
שאינה מקסימלית, התמהיל 

 שאינו אופטימלי.

מודל האופטימיזציה נועד לתת משקולות 
שונות לרמת הערך הקלורי של הפסולות 
השונות בתמהיל. מאחר ולא תמיד קיים 
היצע מלא של כל סוגי הפסולת ליצירת 
תמהיל מיטבי נקבע תמחור דיפרנציאלי 
באמצעות חישוב של ממוצע בין העלות 
המתקבלת במודל אופטימיזציה לבין העלות 
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לות הטיפול הכוללת חלקי הממוצעת לטון )ע
 כמות פסולת נקלטת(.

הכרה בהכנסות לא 
 רלוונטיות

הוכרו הכנסות לא רלוונטיות 
לשירותים שבפיקוח, למשל 
הכנסות בעקבות תביעת 
ביטוח, פעילות עסקית חיצונית 
ועצמאית. הכרה תפגע 

 בתמריצים להתייעל.

כל ההכנסות הנלוות ההערה לא התקבלה. 
תוצר לוואי של פעילות  שנלקחו בחשבון הינן

 המפוקחת.  השריפה

התחשיב הכיר  ,על מנת לעודד פעולות אלו
 50%-20%ברווחיות לא מבוטלת של 

העלויות ששימשו  ,עם זאת .מההכנסות
 ,בעלויות המפעל ותלהפקת הרווחים גלומ

 ועל כן יש לקזז חלק מהכנסות אלו.

 מיםתעריפי הגם ב הנהוגמתודולוגיה דומה 
 .חשמלוה

אשר לטענה בעניין הכנסות בעקבות תביעת 
מבדיקה נוספת שערכה ועדת כי ביטוח, יצוין 

שהועברו לוועדה, במאזני הבוחן המחירים 
לא נרשמו הכנסות מביטוח. יתכן כי הכנסות 

בכל  ".אחרות"אלו נכללו במסגרת הכנסות 
סך ההכנסות "האחרות" מסתכמות מקרה, 

 זניח.סכום 

 מחיר הטמנה

 

הטמנה ישירה צריך מחיר 
להיות נמוך יותר, בין היתר 
מאחר שפסולת בטיפול שני 
עוברת אנליזה נוספת לפני 
הטמנה. יש לקבוע מחיר אחיד 
לטיפול, ואת העלות הכפולה 

 להוריד מהטיפול הראשון.

ההערה התקבלה באופן חלקי. בבדיקה 
נוספת שערכה הוועדה נמצא כי שאריות 

ליזה נוספת פסולת לאחר שריפה עוברות אנ
במעבדת החברה. מנגד, פסולת לאחר ייצוב 
מיצוק נבדקת לאחר הטיפול במעבדת 
המתקן, ולכן עלויות אלו מועמסות כבר על 
הטיפול עצמו. בהתאם לכך החליטה הועדה 
לעדכן את מחירי השריפה ולהוסיף את 
עלויות האנליזה של השאריות. הוועדה לא 

ישוב מצאה כי יש לשנות באופן דומה את הח
 של מתקן הייצוב מיצוק.

חלק מהפסולות המועברות 
להטמנה ישירה אינן עוברות 
בדיקת מעבדה בשל החלטה 
רגולטורית ולכן המחיר צריך 

 יותר. להיות נמוך

 הפסולת האמורה. הטענה לא התקבלה
בדיקת עוברת בדיקות אחרות במקום 

. בנוסף, גורמי , שלהן עלויות נוספותמעבדה
הבהירו  להגנת הסביבההמקצוע במשרד 

לוועדה כי דרישה רגולטורית זו נמצאת 
 . בבדיקה חוזרת
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מחירי הטיפול המוצעים על ידי 
 פסולתהועדה להטמנה של 

)ייצוב מיצוק והטמנה( גבוהים 
משמעותית מהמחירים לטיפול 

 עבור אותה פסולת בגרמניה.

פיקוח מחירים נעשה על פי מתודולוגיה 
ת העלויות סדורה הלוקחת בחשבון א

תשואה  בתוספתהקיימות בטיפול המקומי 
. לא ניתן להשוות בין מדינות ובין נורמטיבית

 .שיטות טיפול שונות

המחירים בין הטמנה  פער
 יתרון נותן ישירה לעקיפה

 העוברת פסולת שכן, לחברה
 קבלתמ ראשוני טיפול אצלה
 . יותר זול מחיר

פער המחירים בין ההערה לא התקבלה. 
הטמנה ישירה לבין הטמנה עקיפה נובע 
מעלויות הקליטה הראשונית של הפסולת. 

 ניתן תשלוםכל פסולת הנקלטת בחברה עבור 
עבור עלויות אלו המגולמות בעת הקליטה 

במחיר הטיפול הראשון. באופן זה לא 
מועמסות עלויות הקליטה פעמיים על אותה 

 הפסולת. 

 להוביל יכול מחירים פיקוח סבסוד צולב 
 שירותים בין צולב לסבסוד

 .שאינם לאלו מפוקחים

 שקףשנקבע מ המחירהטענה לא ברורה. 
בפועל ובוצע לאחר הפרדת מגזרים  עלות

באותם  .בהתאם למתודולוגיה החדשה
מגזרים בהם נקבע מחיר לא ניתן להעלותו 
ואילו באחרים בהם יש תחרות ישנם חסמים 

 תחרותיים להעלותו.

 מפעלי של אפליה
 החברה מול הטיפול

לשירותי איכות 
 הסביבה

ם מפעליפליה בין לא טענה
 לטיפול בפסולת מסוכנתשונים 

החברות – לבין החברה
המתחרות חייבות לטפל 

שאריות בעוד החברה ב
הלוואי של  משתמשת בתוצרי

כחומר  מתקן הנטרולמטיפול 
. אחרים טיפול לתהליכיגלם 

צולב  סבסודנוצר  יוצא ועלכפ
של הטיפול ויתרון בלתי הוגן 

 לחברה.

 נותנת החברה כתוצאה,
 בתחום יותר נמוכים מחירים
 אנאורגנית בפסולת הטיפול
 (.חומצות)למשל 

סבורה כי טענות אלו אינן נכונות וכי  עדהוהו
משיטות הטיפול השונות,   נובעיםההבדלים 

לצד יתרון לגודל ולהחזקת מספר מתקנים. 
פיקוח מחירים אינו עוסק בנושאים אלו 
וממילא במקרה האמור החברה הינה 
היחידה הנמצאת בפקוח מחירים. הנושא 
מוסדר בין היתר על ידי קביעת ערכי סף 
לקליטה במתקנים השונים בהתאם ליעדי 

שקיים  הקצה של התוצרים, בדומה למה
 .אחריםבמפעלים 

לפי החלטת הוועדה טיפולי , בכל מקרה
הנטרול יהיו בפיקוח לפי פרק ז' לחוק )דיווח 

עלויות על רווחיות ומחירים(, ובהתאם לכך 
נלקחו בחשבון במסגרת החישוב כך לא אלה 

 .סבסוד צולבשלא נוצר 

 טיפול קדם עולותפ
שלא מבוצעות 

 בחברה

יש להכיר בפעילות קדם טיפול 
שמבוצעת על ידי חברות 

ולקלוט  ,האחרות שאינן החבר

 נקבעים המחירים ההערה לא התקבלה.
בהתאם ו, בחברה המבוצעים טיפוליםעבור 

לעלויותיה כפי שחושבו על פי המתודולוגיה 
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את הפסולת בחברה לשירותי 
איכות הסביבה במחיר של 

 .טיפול "לאחר טיפול קודם"

לא ניתן להוריד את עלויות החדשה. 
הקליטה מפסולת המתקבלת בחברה שכן 
שירותים אלו ניתנים עבור הטיפול בפסולת 

 זו.

תוצרי מחירי טיפול ב
 לוואי

המחירים לתוצרי הלוואי 
תהליך המחזור עולים: בוצה, ל

פינוי חביות וקוביות, מחירי 
הפינוי של מים מזוהמים )ערך 

עדיפות  (. אין 1000קלורי עד 
למחזור על פני הטמנה או 
שריפה דבר שהוא בניגוד גמור 
למדיניות המשרד להגנת 

 הסביבה.

נקבע  אלא מדיניות שקףמחיר מפוקח אינו מ
בתוספת תשואה נורמטיבית,  עלויות לפי

 .בהתאם למתודולוגיה החדשה

במפעלי צוא פוגעות יהי הגבלות הייצואמדיניות 
 .לחברה חלופה מהוויםטיפול ה

מדיניות הייצוא אינה נמצאת בסמכות ועדת 
ומתוך ראיה כוללת  יחד עם זאת,המחירים. 

המשרד  של הסדרת שוק הפסולת המסוכנת,
להגנת הסביבה פרסם טיוטת עדכון מדיניות 
ייצוא, התקבלו הערות ציבור אשר נידונות 

מדיניות במשרד להגנת הסביבה, כאשר 
מעודכנת יחד עם מענה להערות יפורסמו 

להחלטה זו  על ידי המשרד להגנת מקביל, ב
 .הסביבה

 חובת ביטול
 הקליטה

פגיעה  מהווהביטול החובה 
 אתהחברה מנצלת ז. בתחרות

כדי לא לקלוט פסולת של 
 .חברות מתחרות

חובת הקליטה אינה נמצאת בסמכות ועדת 
 לרשותהמחירים. יש לפנות בנושא זה 

 .התחרות

עלי טיפול מפמפלה בין  החברה מחירים פלייתא
שהם  לקוחות אחריםלבין 

 .מפעלי תעשייה

הוועדה אינה מכירה תלונות כאלו. ככל שיש 
טענות ממשיות יש להפנותן למפקחת על 

 . ולרשות התחרות המחירים

חוסר התאמה 
 לדירקטיבה

 האירופית

 מיצוק ייצובלשירותי  המחיר
 הדירקטיבה דרישות לפי נקבע

 הנקבעזאת  ולמרות, האירופית
 שאינה אמוניה עבור תוספת

 .דירקטיבהמוגבלת ב

מיצוק נדרש  ייצובההערה לא התקבלה. 
 פסולת שאינה עומדת בערכים להטמנהעבור 

קיימות  ,עם זאתלפי הדירקטיבה.  ישירה
דרישות נוספות הנובעות מתפעול המתקן, 

דרישות זיהום אוויר וכדומה והן חלק מ
הרישוי של מתקן הטיפול במטרה לצמצם 

יטת מזהמים לאוויר, בדומה לדרישות פל
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עלויות אלו  הקיימות במפעלי טיפול אחרים.
 נלקחו בחשבון בקביעת המחירים.

לפי מחירים  קביעת
 אנליזה

מחירי קובעת את  החברה
לפי אנליזה באופן  הטיפול

לא שיש ללקוחות לשרירותי, 
 הפורמולציותמידע לגבי 

נקבעים מחירים  כןומחירן. 
חדשים בהתעלם מהמחירים 

 המפוקחים.

 .מפורסמים וידועים הפורמולציות מחירי
יש  ,יש טענה לקבלת מחיר שונהככל ש
 .המפקחת על המחיריםלבדיקת  הלהעביר

הפורמולציות הינו סוד  ההרכב המדויק של
, ועל כן אינו מפורסם מסחרי של החברה
לגבי קביעת מחירים  .באופן יזום לציבור

המפקחת על המחירים תקבע את חדשים, 
בהתאם  החדשות מחירי הפורמולציות

פירוט שהחברה בהתאם ל, ג'לנוסחה בנספח 
למפקחת במסגרת בקשתה לפי סעיף  תעביר

 לחוק הפיקוח. 26

להוסיף לצו הוראת בקשה  הוראת מעבר
מעבר המסדירה את 
ההתנהלות במסגרת חוזים 

ות הכלולות קיימים עם החבר
 .בצו

חוזיים בין גופים כפופים להוראות הסכמים 
הדין הקיים, ועליהם להתחשב גם במצבים 
בהם הדין משתנה. לכן הוראת מעבר אינה 

  נדרשת בנסיבות העניין. 
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