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 דבר עורך הסקר

סקר הרכב הפסולת הארצי הינו פרויקט מורכב אשר מנסה לבחון בעזרת שיטות מחקר מקובלות 

רבות חלקן בנוגע לתצורת  דילמות עלואת הרכבה של הפסולת בתצורותיה השונות. במהלך הדרך 

סק בתחום וברור לכל מי שע שאלות רבות אחרות. הדיגום, המיון, וסיווג החומרים, בנוסף על

להעביר נדרש שיקול דעת. קושי נוסף הוא  ולכןאחת נכונה  )"אמת"( שבדילמות הנ"ל אין תשובה

יוכל בעבודת הדיגום והמיון בשטח, לתצורה של דו"ח נהיר ונגיש אשר   מצטבראת הניסיון ה

 לשמש את כל מי שיקרא אותו לעומקו.

חשוב לומר בצורה ברורה, סקר זה הינו סקר הרכב ולא סקר כמויות, תוך כדי העבודה על הסקר 

ביצירת מסד נתונים אחיד ואיכותי שייתן מענה לנושא כמויות  חיונינוכחנו לדעת כי ישנו צורך 

הפסולת המיוצרות, המטופלות, והמוטמנות בכלל הרשויות והאתרים בארץ. רק ע"י יצירה של 

נוכל לעקוב בצורה מהימנה אחר מעגל החיים של הפסולת מהשלב בו  "זליגות"ור ללא מערך סג

 בכניסה למטמנות וביציאה ממתקני הקצה. – הטיפולבמתקני האצירה, ועד לשלב  – היא נוצרת

מדינת ישראל ניצב בפני אתגרים משמעותיים בדרך להשגת היעדים אותם הציב שוק הפסולת ב

והפקת אנרגיה  המחזורת היקפי לצמצום ההטמנה והגדולטור, לכרג המשרד להגנת הסביבה

 .בפסולת ברמה העירונית והארצית טיפולו איסוף לתכנון מערכי הינו כלימסמך זה . מהפסולת

 210203 –צוות עורכי סקר הרכב הפסולת הארצי 

 המשרד להגנת הסביבה 

מנהלת אגף פסולת  -נעמה אשור בן ארי 

 מוצקה 

 רפרנטים  -שטיין,  ודני בית דין ונעינת בר

 

 

 

  

 

 

 שחף תכנון סביבתי

 ניהול ועריכת הסקר –יובל מרמור 

 תכנון, ניהול ופיקוח עליון  –אפרת אלימלך 

 סטטיסטיקה - נירית אבנימלך

 עריכה גרפית ואיסוף נתונים - מור מיטלמן

 תאום מקדים – גלי גברא

 ניהול צוותי עבודה בשטח – מתן רוזן

 סקירת ספרות –טליה פריד 

 א.ב.י נוביק 

 יואב אורטוב, שני גולדברג, יוליה נרובליאנסקי, לביא גוטקינד, נועם טבת, אסף יונה – מפקחי מיון
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 תודות

חברת שחף תכנון סביבתי מודה לכל השותפים במלאכת הסקר. ראשית, לאגף פסולת מוצקה 

במשרד להגנת הסביבה בראשותה של נעמה אשור, על הלווי המקצועי וההארות החשובות לאורך 

הדרך. תודה לעינת ברונשטיין, על עבודתה כרפרנטית ולדני בית דין, שהיה שותף לצוות המוביל 

 של המשרד. 

הארצי הינו מטלה מורכבת, הטומנת בחובה לוגיסטיקה לא פשוטה. הסקר לא יכול היה  הסקר

לצאת אל הפועל ללא עזרתם האדיבה של מנהלי תחנות המעבר ואתרי ההטמנה )מצפון לדרום( 

אתר תאנים, תחנת המעבר אום אל פאחם, תחנת המעבר עפולה, תחנת המעבר מפע"ת,  –

פר ידידיה, תחנת המעבר חירייה, תחנת המעבר דודאי איילון, תחנת המעבר שרונים, אתר הגזם כ

 דיס, אתר גני הדס ואתר דודאים.–אתר אבו 

תודה מיוחדת למנהלי העבודה באתרים ובתחנות המעבר, החל מאנשי השקילה וכלה בקבלנים 

 המפעילים את התחנות, על הושטת העזרה בדברים קטנים וגדולים.

הרשויות המקומיות, שבהן דגמנו  44"ע ואיכות הסביבה מתוך תודתנו גם למנהלי מחלקות השפ

במסגרת הסקר, שחלקם נרתמו למשימות התאומים ואיסוף הנתונים. ללא עזרתם, לא יכולנו 

לבנות תמונת מצב אמיתית, ולהוציא את הסקר מן הכוח אל הפועל. ראוי לדעת, שחלקם האחר, 

 פעולה, פגם בהשלמת התמונה המלאה. שלא שיתף

דה לצוות מפקחי המיון של חברת שחף תכנון סביבתי, על שנכנסו לזבל, תרתי משמע, ועשו תו

 זאת בחיוך וברוח טובה.

תודה אחרונה לנירית אבנימלך הסטטיסטיקאית, על החשיבה היצירתית, המענה בשעות לא 

שעות, ובעיקר על הנכונות ללמוד תחום חדש ומרתק בחדווה גדולה, שאפשרה לספק לנו את 

 הגיע לתוצאות ברמת מובהקות מרבית.כלים, לה
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 תקציר

 :בוצע במהלך שתי עונות דיגום 1021-1022 סקר הרכב הפסולת הארצי

 1021 פברואר -דצמבר  -ת חורף עונ 

 1022ספטמבר  –יוני  – עונת הקיץ 

סקר הרכב הפסולת הביתית במשאיות, סקר  -סקרים שונים  תתי כולל למעשה שישההסקר 

הרכב הפסולת בכלי האצירה )רשויות מפרידות ולא מפרידות(, סקר הרכב הפסולת העסקית 

עירונית במשאיות, סקר הרכב הפסולת בבסיסי צה"ל, סקר הרכב פסולת האריזות וסקר הרכב 

 הגזם.

כלי  אלפימשאיות,  550-כ סה"כ בסיסי צה"ל,מקבצים של  4-ו רשויות, 44במהלך הסקר נדגמו 

אתרי דיגום שונים ברחבי הארץ. במקביל נלקחו בדיקות מעבדה לקביעת תכולת  22-אצירה ב

 הרטיבות וערך ההיסק של מרכיבי הפסולת השונים.

מצאי סקר הרכב הפסולת הביתית תומכים במדיניות המשרד להגנת הסביבה, השמה במרכז מ

בפסולת שאריות המזון, כמרכיב המרכזי בפסולת הביתית. שאריות המזון העשייה את הטיפול 

מהפסולת הביתית  44%-ו מהפסולת הביתית במשאיות האיסוף 24%מהוות על בסיס משקלי  

ממשקל הפסולת הביתית במשאיות הנה פסולת אורגנית פריקה  24%בסה"כ . בכלי אצירה

 לטיפול במתקני קצה ייעודיים.ביולוגית )שאריות מזון, פסולת גינה(, הזמינה 

עירונית  מלמדים כי רכיבי הפלסטיק, הנייר,  –מצאי סקר משאיות הפינוי של הפסולת הביתית מ

מבחינה נפחית, כאשר רכיבי הפלסטיק  96%מבחינה משקלית, לעומת  41%והקרטון מהווים יחד 

 .42%הם הרכיב המשמעותי ביותר מבחינה נפחית ומהווים 

 הביתית עירונית במשאיות, על בסיס משקליהרכב הפסולת 

 

  



 

 

8 

 

 האצירהכלי בקר הרכב הפסולת הביתית ס

חדרה, אשדוד ומועצה  -ש רשויות שבוצע ב

שהחלו בהפרדה במקור בין  אזורית מנשה

, וקריית 1יבש לרטוב, וחצור הגלילית, רמת גן

. הסקר החלו בהפרדה במקורגת שטרם 

מלמד רבות על דפוסי ההפרדה, איכות 

ההפרדה ושיעורי הפחתת ההטמנה. במועצה 

אזורית מנשה רמת הניקיון של הזרם האורגני 

-הינה הגבוהה ביותר ועומדת על פחות מ

ריג'קט. עם זאת, גם ברשות שמציגה  20%

נתוני הפרדה כה מרשימים, עדיין הפוטנציאל 

של  25%למימוש וניתן למצוא רחוק מלהגיע 

המיועדים פסולת שאריות מזון, בכלי האצירה 

. בפגישות שנערכו בחודשים לפסולת היבשה

האחרונים עם הרשויות המפרידות קבע 

-כהמשרד להגנת הסביבה רף מינימאלי של 

ק"ג פסולת אורגנית מופרדת במקור,  0.5

שות לשפר את ביצועיהן תוך מיקוד המאמץ . רשויות אשר אינן עומדות ברף זה נדריוםלמשק בית ל

 הסקר הנרחב שנערך בכלי האצירה מאפשר לבצע השוואה מערך התפעול.בהסברה, ובבחינוך, 

לבין הרכב הפסולת במשאיות  טרם דחיסתה כלי האצירהן הרכב הפסולת ביבראשונית ומעניינת 

. "(הסופגיםהיבשים )"הרטיבות משאריות המזון לרכיבים של הפינוי לאחר הדחיסה ומעבר 

ההבדלים בין הרכב הפסולת במשאיות ובין הרכב הפסולת בכלי האצירה היו במרבית המקרים 

 ושונות. חיתוליםמובהקים, למעט במקרה של פסולת גינה, 

, על בסיס פסולת ביתית מעורבת –השוואה בין תוצאות סקרי המשאיות לסקרי כלי האצירה 

 משקלי

 
 מובהקות פער פחים משאיות

שאריות 
 מזון

34.4% 43.6% -9.2% p<0.01 

 p<0.01 1.4%- 19.2% 17.7% פלסטיק

 p<0.01 2.2% 14.1% 16.3% נייר

 p<0.01 2.5% 5.6% 8.1% קרטון

 NS 0.2% 5.2% 5.5% ליםחיתו

                                                           

1
 יבש/רטוב אך הן לא נדגמו במסגרת סקר זה. –ברמת גן יש מספר שכונות שהחלו בהפרדה במקור  

 ינפחהרכב הפסולת הביתית עירונית במשאיות, על בסיס 
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 מובהקות פער פחים משאיות

פסולת 
 גינה

2.3% 2.1% 0.2% NS 

 p<0.01 2.1% 2.3% 4.4% טקסטיל

פסולת 
 בנין

4.5% 0.7% 3.7% p<0.01 

 p<0.05 0.3% 2.7% 3.0% מתכות

 p<0.01 0.8%- 3.5% 2.7% זכוכית

 NS 0.2% 1.0% 1.2% שונות

 

שאריות המזון תופסות חלק יחסי גדול יותר בכלי האצירה טרם דחיסת המשאית. לאחר הדחיסה, 

 נוזלים  ושאריות נדבקים לרכיבים אחרים בפסולת ומעלים את משקלם היחסי של חומרים אלו על

חשבון הרכיב האורגני. את התופעה הנ"ל ניתן לראות בעיקר בנייר, קרטון וטקסטיל. כמו כן, 

)משקלית(  4.5%לעומת  ,בדיגום שבוצע בכלי האצירה לא נצפתה כמעט בכלל פסולת בניין

שתועדה במשאיות הפינוי. חשוב לומר כי בסקרי כלי האצירה נדגמו אך ורק מתקנים שמשמשים 

לעומת סקרי המשאיות בהם לא תמיד ניתן להפריד בין השימושים השונים, ומסלול אזורי מגורים, 

 הפינוי משלב גם אזורי עסקים ומסחר פנים עירוניים.

ביתי,  -סקר הרכב פסולת האריזות בוצע על מנת ללמוד על הרכב האריזות בסקטורים השונים 

 עסקי ובסיסי צה"ל. הסקר בוצע כמיון שניוני הן בסקרי המשאיות והן בסקרי כלי האצירה. 

)פנים עירונית(,  העסקיתממשקל הפסולת  12% , ממשקל הפסולת הביתית 24%האריזות מהוות 

 משאיות. ולת בבסיסי צה"ל בסקרי הממשקל הפס 26%ו

התפלגות האריזות לפי קבוצות חומרים במשאיות פסולת ביתית 
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 פסולת מעורבתרכיב האריזות משתנה מאוד בין כלי האצירה של בסקרי כלי האצירה, 

מסך  01%ברשויות/שכונות/יישובים שטרם החלו בהפרדה בין יבש לרטוב, שם הוא עומד על 

 22%, שם רכיב האריזות מהווה הפסולת היבשה המופרדת במקורהדגימה, לבין כלי האצירה של 

נמצא כי  הפסולת הרטובה המופרדת במקורמסך הדגימה מבחינה משקלית. בכלי האצירה של 

מסך הדגימה. ברור כי ככל שההפרדה בין יבש  01%רכיב האריזות מבחינה משקלית מהווה 

כך רכיב האריזות בכלי האצירה היבשים הופך להיות משמעותי יותר הן לרטוב טובה יותר, 

מבחינה משקלית והן מבחינה נפחית. כמו כן, הפרדה טובה בין יבש לרטוב מאפשרת לזרם היבש 

במתקני ההפרדה שבתחנות המעבר וגם  חילוץלולאריזות המצויות בו, להיות בזמינות גבוה יותר 

 פעלי המחזור.בעלות ערך כלכלי גבוה יותר למ

משאיות פסולת עסקית עירונית.  50-סקר הרכב הפסולת העסקית עירונית בוצע על מדגם של כ

חשוב להדגיש כי הרכב הפסולת העסקית מושפע במידה רבה מאופי הפעילות העסקית 

האופיינית למקום איסוף הפסולת. כך 

למשל לא ניתן להשוות בין הרכב פסולת 

המיוצרת בשוק עירוני ובין הרכב פסולת 

המיוצרת בקניון, מרכז מסחרי שכונתי או 

 יה. בפאתי אזור תעשי

שאריות המזון הנן המרכיב הדומיננטי 

ביותר בפסולת העסקית עירונית והן 

, על בסיס משקלי, מסך 12%מהוות  

הפסולת. הנפח שתופסות שאריות המזון 

 בלבד.  6%קטן משמעותית ועומד על 

, 22%הינם רכיבי הפלסטיק, נייר וקרטון 

מסך משקל הפסולת  29%-ו 12%

סה"כ , ובהעסקית עירונית בהתאמה

 מסך הפסולת.  55%רכיבים אלה מהווים 

 

 

סקר הרכב הפסולת בבסיסי צה"ל בוצע בהיקף מצומצם יחסית ומטרתו הייתה לקבל תמונת מצב 

. מטבע רחבי הארץתחנות מעבר ואתרי הטמנה במספר בסיסים שונים ב נדגמו סקרבראשונית. 

. זאת בשל אופי הפעילות הצה"לית משקף באופן חלקי בלבד את הרכב הפסולתזה  הדברים, סקר

 בסיס סגור/פתוח, פעילות מבצעית, חיל ועוד.  -השונה של הבסיסים השונים 

, על בסיס משקלי, 22%גם כאן,  שאריות המזון הנן המרכיב הדומיננטי ביותר בפסולת והן מהוות  

, בהתאמה, מסך משקל 6%-ו 22%, 24%הינם  . רכיבי הפלסטיק, הנייר והקרטון מסך הפסולת

 הרכב הפסולת העסקית עירונית במשאיות, על בסיס משקלי
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מסך הפסולת  26%מסך הפסולת. האריזות מהוות  24%בהתאמה ובסה"כ מהווים הפסולת 

 על בסיס נפחי. 49%-מבסיסי צה"ל על בסיס משקלי  ו

-משאיות מ 240-כ אתרי דיגום ברחבי הארץ, במהלך דגום הקיץ נדגמו 7-בוצע ב סקר הרכב הגזם

מנפח משאית ממוצעת לפינוי גזם מכילה גזם  42%-רשויות שונות. התוצאות מלמדות כי כ 22

חשוב לזכור כי משקל "הרכיבים הזרים" יכול להיות לעיתים מרכיבים "זרים".  11%-ועוד כ

   וכדומה.משמעותי מאוד במידה ומדובר ברכיבים בעלי משקל נפחי גבוה כמו פסולת בניין, מתכת 

, תוך אספקת תשתית ממצאי סקר זה מלמדים על הצורך להחדיר את נושא הפרדת הגזם במקור

לביצוע ההפרדה. ניתן לראות הבדל מהותי ברשויות שמבצעות איסוף נפרד של פסולת גושית 

ופסולת גזם, ומצליחות לקבל גזם נקי ואיכותי מוכן לריסוק ללא כל טיפול מקדים, ובכך גם 

 בעלויות וגם מקבלות חומר בעל ערך.חוסכות 

 התפלגות הרכיבים –סקר גזם 
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 נייניםתוכן ע
 20 .........................................................................................................................................מבוא

 21 ................................................................................................................. מתודולוגיה' : א פרק

 14 ....................................................................................................................................... העבודה שיטת

 22 ............................................................................................................................ תהפסול דיגום שיטת

 42 ............................................................................................................................... הפסולת מיון שיטת

 45 ...................................................................................................................................... מעבדה בדיקות

 44 ........................................................................................................................ סטטיסטית מתודולוגיה

 10 ............................................................................................................ הסקר תוצאות -' ב פרק

 52 ......................................................................................................................... ביתית פסולת משאיות

 96 .............................................................................................................................. האצירה כלי פסולת

 22 ............................................................................................... המעורבת הביתית הפסולת התפלגות

 22 .................................................................................................................... האצירה כלי מול משאיות

 24 ......................................................... אצירה כלי - במקור המופרדת הביתית הפסולת הרכב סקר

 62 ........................................................................................................................................ אריזות פסולת

 202 ........................................................................................................עירונית עסקית משאיות פסולת

 222 ............................................................................................................................ ל"צה בסיסי פסולת

 224 ........................................................................................................................................... גזם פסולת

 211 ........................................................................................................................ רכיב סוג לפי ממצאים

 021 ........................................................................................................ מעבדה תוצאות -' ג פרק

 222 ................................................................................................... (רטיבות אחוז) מים תכולת קביעת

 225 ................................................................................................................................ היסק ערך בדיקת

 031 .............................................................................................. שנדגמו הרשויות נתוני -' ד פרק

 242 ...................................................................................................................................... פחם -אל אום

 245 ................................................................................................................................................. *אשדוד

 246 ................................................................................................................. יעקב באר מקומית מועצה

 252 ........................................................................................................................................ עילית ר"בית

 252 ................................................................................................................... שמעון בני אזורית מועצה

 255 ............................................................................................................ טבעון בסמת מקומית המועצ

 254 ............................................................................................................ זרקא א סר'ג מקומית מועצה

 256 .................................................................................................................................................. *חדרה

 292 ................................................................................................................................................... *חיפה

 295 .......................................................................................................... הגלילית חצור מקומית מועצה

 294 ........................................................................................................................................... קאסם כפר

 296 ....................................................................................................................... להבים מקומית מועצה

 242 ........................................................................................................................ *מנשה אזורית מועצה

 245 ................................................................................................................. *חפר עמק אזורית מועצה

 244 ................................................................................................................................................. *עפולה
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 246 .............................................................................................................................................. גת קריית

 222 ....................................................................................................................................................... רהט

 222 ................................................................................................................................................ *גן-רמת

 225 ......................................................................................................................................... *השרון רמת

 224 ................................................................................................................ שלום שגב מקומית מועצה

 226 ............................................................................................................................................. *אביב-תל

 262 ...................................................................... 1021 - בישראל למחזור המועברות פסולת כמויות

 013 .......................................................................... קודמים ולסקרים לתחזיות השוואה -' ה פרק

 265 ....................................................................................................................... קודמים סקרים  - רקע

 264 ........................................................................................... השנים לאורך הפסולת בהרכב שינויים

 266 ......................................................................................... 1010 הישראלית הפסולת הרכב תחזית

 102 ...................................................................................................................................... בעולם סקרים

 104 ........................................................................................................ המשך קריולס לבקרה המלצות

 211 ................................................................................................................................... מקורות

 200 ..................................................................................................................... נספחים -' ו פרק

 121 ......................................................................... ביתית משאיות תוצאות - נוספים גרפים: 2 נספח

 122 ......................................................... עירונית עסקית משאיות תוצאות - נוספים גרפים: 1 נספח

 114 .............................................................................. ל"צה בסיסי תוצאות - נוספים גרפים: 2 נספח

 120 ................................................................................................................................. הגדרות: 4 נספח

 121 .............................................................................................................................נהג ןשאלו: 5 נספח

 122 ............................................................................................................................. המיון ציוד: 6 נספח

 124 .......................................................................................................... ובטיחות עבודה נהלי: 7 נספח

 125 ...................................................................................... מהרשויות נתונים לאיסוף שאלון: 2 נספח
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 רשימת טבלאות
 12 ................................................................................ :הרשויות הנדגמות, אתרי המיון והדיגום 1טבלה 

 40 ......................................................................................... : קטגוריות המיון של פסולת אריזות1טבלה 

 42 .......................................................................................................................... : קטגוריות המיון2טבלה 

 54 ........................................................................................................ : השוואה בין עונות הדיגום4טבלה 

 42 .............................................. : השוואה בין עונות הדיגום סקר כלי אצירת פסולת מעורבת5טבלה 

: השוואה בין תוצאות דיגום סקר כלי אצירה לסקר המשאיות )פסולת ביתית עירונית 6טבלה 

 22 ..................................................................................................................................................... מעורבת(

 26 ................................................... השוואה בין עונות הדיגום סקר כלי אצירה פסולת יבשה: 7טבלה 

 61 ................................................. : השוואה בין עונות הדיגום סקר כלי אצירת פסולת רטובה8טבלה 

 64 ........................... : תוצאות סקר הרכב האריזות לפי סוג החומר בכל אחד מסוגי הסקרים9טבלה 

 65 ....................... : תוצאות סקר הרכב האריזות לפי סוג האריזה בכל אחד מסוגי הסקרים10טבלה 

 204 ......................... : השוואה בין עונות הדיגום סקר משאיות פינוי פסולת עסקית עירונית11טבלה 

 225 ............................... השוואה בין עונות הדיגום סקר משאיות פינוי פסולת בסיסי צה"ל :12טבלה 

 211 .................................. משאיות -: ממצאים לפי סוג רכיב וסוג סקר, קטגוריות מקובצות 22טבלה 

 214 .............................. כלי אצירה -: ממצאים לפי סוג רכיב וסוג סקר, קטגוריות מקובצות 24טבלה 

 215 .................................. משאיות -: ממצאים לפי סוג רכיב וסוג סקר, קטגוריות מורחבות 25טבלה 

 214 .............................. כלי אצירה -: ממצאים לפי סוג רכיב וסוג סקר, קטגוריות מורחבות 29טבלה 

 221 ............................................................... רכיבים נפוצים בפסולת )%( -: תכולת רטיבות  17 טבלה

 222 ............................................................................ : תכולת רטיבות, לפי סוג רכיב וסוג סקר22טבלה 

 229 ..................................................................................................... : ערך היסק, לפי שם רכיב26טבלה 

 222 .................................... : טבלת חישוב לערך היסק ע"פ הרכב הפסולת הביתית עירונית20טבלה 

 262 ..................................................... 1021 -: כמויות הפסולת המועברות למחזור בישראל 12טבלה 

 261 ............................................................................................ : רשימת מפעלי מחזור בישראל11טבלה 

 265 .................................................................... : השוואה בין תוצאות הסקרים לאורך השנים23טבלה 

 269 ................................................................ : ממצאי המרכיבים המשפיעים על ערך ההיסק24טבלה 

 105 ....................................... ישראל אל מול איטליה –: הרכב הפסולת העירונית המוצקה  25 טבלה

 122 ..................................................................................... לדיגום ומיון: כמויות וסוגי המכלים 19טבלה 
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 רשימת איורים
 24 .............................................................................................................. משאיות –: שלבי הדיגום 2איור 

 25 .......................................................................................................... כלי אצירה -: שלבי הדיגום 1איור 

 55 ................................................ : הרכב הפסולת הביתית עירונית במשאיות, על בסיס משקלי2איור 

 59 .................................................. הביתית עירונית במשאיות, על בסיס נפחי: הרכב הפסולת  4 איור

 56 ........................................................................................................... משקלי -: רכיבי הפלסטיק 5איור 

 56 ........................................................... משקלית -: התפלגות התוצאות של מרכיבי הפלסטיק 9איור 

 56 ............................................................................................................... נפחי -: רכיבי הפלסטיק 4איור 

 90 .................................................................................................................. נפחי -: רכיבי פלסטיק 2איור 

 92 ..................................................................................................................... משקלי –: רכיבי נייר 6איור 

 91 ............................................................... משקלית –: התפלגות התוצאות של מרכיבי הנייר  20איור 

 91 ......................................................................................................................נפחי –רכיבי נייר   :22איור 

 94 .............................................................................................................. משקלי –: רכיבי מתכת 21איור 

 94 .................................................................................................................. נפחי –: רכיבי מתכת 22איור 

 95 .............................................................................................................. משקלי -: רכיבי זכוכית 24איור 

 99 ................................................................................................................. נפחי -רכיבי זכוכית  : 25איור 

 94 ........................................................................................................... משקלית –: רכיבי שונות 16  איור

 92 ................................................................................................................ נפחית -: רכיבי שונות 24איור 

 42 ........................ הרכב הפסולת הביתית בכלי האצירה פסולת מעורבת, על בסיס משקלי :22איור 

 41 ........................... : הרכב הפסולת הביתית בכלי האצירה פסולת מעורבת, על בסיס נפחי26איור 

 45 .................................................... כלי אצירה פסולת מעורבת –משקלי  –: רכיבי הפלסטיק 10איור 

 45 ..................................................................... משקלי -: התפלגות תוצאות מרכיבי הפלסטיק 12איור 

 49 ........................................................ כלי אצירה פסולת מעורבת –נפחי  –: רכיבי הפלסטיק 11איור 

 44 ............................................................ כלי אצירת פסולת מעורבת –משקלי  –: רכיבי הנייר 12איור 

 44 ............................................................................. לימשק –: התפלגות תוצאות מרכיבי הנייר 14איור 

 42 ................................................................ כלי אצירת פסולת מעורבת –נפחי  –: רכיבי הנייר 15איור 

 46 ....................................................... כלי אצירת פסולת מעורבת –משקלי  –: רכיבי המתכת 19איור 

 46 ........................................................... ולת מעורבתכלי אצירת פס –נפחי  –: רכיבי המתכת 14איור 

 20 ....................................................... כלי אצירת פסולת מעורבת –משקלי  –: רכיבי הזכוכית 12איור 

 22 ........................................................... כלי אצירת פסולת מעורבת –נפחי  –: רכיבי הזכוכית 16איור 

 21 ........................................................ ת פסולת מעורבתכלי אציר –משקלי  –: רכיבי השונות 20איור 

 21 ............................................................ כלי אצירת פסולת מעורבת –נפחי  –רכיבי השונות  :22איור 

: השוואה בין תוצאות דיגום סקר כלי אצירה לסקר המשאיות )פסולת ביתית עירונית 21איור 

 24 ..................................................................................................................................................... מעורבת(

פסולת ביתית יבשה מופרדת במקור, על בסיס  -הרכב הפסולת הביתית בכלי האצירה  :22איור 

 24 ......................................................................................................................................................... משקלי

file://Ix2-3/שחף/שחף/ייעוץ/סקר%20הרכב%20פסולת/השוואות%20וניתוחים/דוח%20מסכם/גירסאות%20דוח%20מסכם/דוח%20מסכם%20-%20גירסה%20סופית.docx%23_Toc379974604
file://Ix2-3/שחף/שחף/ייעוץ/סקר%20הרכב%20פסולת/השוואות%20וניתוחים/דוח%20מסכם/גירסאות%20דוח%20מסכם/דוח%20מסכם%20-%20גירסה%20סופית.docx%23_Toc379974605
file://Ix2-3/שחף/שחף/ייעוץ/סקר%20הרכב%20פסולת/השוואות%20וניתוחים/דוח%20מסכם/גירסאות%20דוח%20מסכם/דוח%20מסכם%20-%20גירסה%20סופית.docx%23_Toc379974606
file://Ix2-3/שחף/שחף/ייעוץ/סקר%20הרכב%20פסולת/השוואות%20וניתוחים/דוח%20מסכם/גירסאות%20דוח%20מסכם/דוח%20מסכם%20-%20גירסה%20סופית.docx%23_Toc379974618
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פסולת ביתית יבשה מופרדת במקור, על בסיס  -הרכב הפסולת הביתית בכלי האצירה  :24איור 

 22 ............................................................................................................................................................ נפחי

פסולת ביתית רטובה מופרדת במקור, על בסיס  -הרכב הפסולת הביתית בכלי האצירה  :25איור 

 60 ......................................................................................................................................................... משקלי

פסולת ביתית רטובה מופרדת במקור, על בסיס  -: הרכב הפסולת הביתית בכלי האצירה 29איור 

 62 ............................................................................................................................................................ נפחי

 69 ..................................... התפלגות האריזות לפי קבוצות חומרים במשאיות פסולת ביתית :24איור 

 69 ............................................. התפלגות האריזות לפי סוג האריזה במשאיות פסולת ביתית :22איור 

 64 ................ : התפלגות האריזות לפי קבוצות חומרים במשאיות הפסולת העסקית עירונית26איור 

 62 ..................... האריזות לפי סוג האריזה במשאיות הפסולת העיסקית עירוניתהתפלגות  : 40איור 

 66 ...................... התפלגות האריזות לפי קבוצות חומרים במשאיות הפסולת בבסיסי צה"ל :42איור 

 66 ............................. התפלגות האריזות לפי סוג האריזה במשאיות הפסולת בבסיסי צה"ל :41איור 

 200 ............................ כלל המדגם –התפלגות האריזות לפי קבוצות חומרים בכלי האצירה  :42איור 

 202 ................................... כלל המדגם –התפלגות האריזות לפי סוג האריזה בכלי האצירה  :44איור 

 205 ............................... : הרכב הפסולת העסקית עירונית במשאיות, על בסיס משקלי45איור 

 209 .............................................. : הרכב הפסולת העסקית עירונית במשאיות, על בסיס נפחי49איור 

 202 ....................................................................................................... משקלי -: רכיבי הפלסטיק 44איור 

 206 .......................................................................................................... נפחי -: רכיבי הפלסטיק 42איור 

 206 ............................................................................................................. משקלי -:  רכיבי הנייר 46איור 

 220 .................................................................................................................. נפחי -: רכיבי הנייר 50איור 

 222 ................................................................. : הרכב הפסולת בבסיסי צה"ל, על בסיס משקלי52איור 

 224 ..................................................................... : הרכב הפסולת בבסיסי צה"ל, על בסיס נפחי51איור 

 226 .......................................................... על בסיס נפחי -: אחוז הגזם מכלל תכולת המשאית 52איור 

 226 ..................................................... נפחי –: הרכב משאיות הגזם ממוצע ארצי כלל המדגם 54איור 

 242 ................................ פחם-אום אל – 1021לשנת : התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות 55איור 

 244 ................................................................ פחם-אום אל –: משאיות פסולת ביתית מעורבת 59איור 

 245 ........................................... אשדוד - 1022:  התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 54איור 

 249 ................................................................. אשדוד -בשה : משאיות פסולת ביתית מעורבת/י52איור 

 244 ........................................ אשדוד -: פסולת מעורבת )משקי בית שאינם מפרידים במקור( 56איור 

 244 ........................... אשדוד -: פסולת יבשה  )משקי בית המפרידים לזרם יבש ולזרם רטוב( 90איור 

 242 ............................... אשדוד -פסולת אורגנית רקבובית מופרדת במקור( : פסולת רטובה )92איור 

 246 ...................................... באר יעקב – 1021: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 91איור 

 250 ...................................................................... באר יעקב –: משאיות פסולת ביתית מעורבת 92איור 

 252 .................................. בית"ר עילית – 1022: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 94איור 

 251 ................................................................. בית"ר עילית –: משאיות פסולת ביתית מעורבת 95איור 

 252 ...................................... בני שמעון – 1022: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 99איור 

 254 ...................................................................... בני שמעון -בת : משאיות פסולת ביתית מעור94איור 

 255 ................................ בסמת טבעון - 1021לת ע"פ נתוני הרשות לשנת : התפלגות הפסו 68 איור

file://Ix2-3/שחף/שחף/ייעוץ/סקר%20הרכב%20פסולת/השוואות%20וניתוחים/דוח%20מסכם/גירסאות%20דוח%20מסכם/דוח%20מסכם%20-%20גירסה%20סופית.docx%23_Toc379974670
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 255 ................................................................. בסמת טבעון -: משאיות פסולת ביתית מעורבת 96איור 

 254 .................................. ג'סר א זרקא – 1022: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 40איור 

 252 .................................................................. ג'סר א זרקא -: משאיות פסולת ביתית מעורבת 42איור 

 256 .............................................. חדרה - 1022: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 41איור 

 290 .................................................................. חדרה -ה : משאיות פסולת ביתית מעורבת/יבש42איור 

 290 ......................................... חדרה -: פסולת מעורבת )משקי בית שאינם מפרידים במקור( 44איור 
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 מבוא

יות או פונתה הפסולת ע"י הרשויות המקומיות למאות מזבלות פירט 60-עד מחצית שנות ה

 מים,, זיהומי קרקע, תוך גרימת מפגעים סביבתיים וביניהם . זאתמטמנות חסרות תשתית הולמת

ת שטחי קרקע יקרים, מפגעי ריח, פגיעה בחיות הבר, מטרדי זבובים, וסכנה לתעופה תפיס ואוויר,

 אזרחית. 

חלה התפתחות משמעותית בטיפול בפסולת בישראל. השלב הראשון היה הסדרת  במהלך השנים

ואתר גני  אתר חג"ללהקמת  יםבינלאומיים מכרז)בין היתר באמצעות פרסום  ההטמנהאתרי 

 וסגירת המזבלות הלא חוקיות.  הדס(

השלב השני היה ניסוח מדיניות ארצית לטיפול המשולב בפסולת הכולל: הפחתה במקור, מחזור, 

 השבה והפקת אנרגיה מפסולת. זאת במטרה להפחית את כמות הפסולת המיוצרת ואת כמות

הפסולת המועברת להטמנה. לאחר ניסוח המדיניות היה צורך ביצירת תשתית מוסדרת וזמינה 

 שתדע לתת מענה גם לגידול המתמיד בכמויות הפסולת. 

 

 מאמצי המשרד להגנת הסביבה מתמקדים במספר מישורים

 .הגדרת קריטריונים ודרישות סביבתיות למתקני הטיפול והסילוק 

 ים יישום פתרונות חלופיים להטמנה, בין השאר ע"י חקיקה יצירת תנאי שוק המעודד

את העלויות החיצוניות בין היתר מתקדמת, והטלת היטל הטמנה מדורג, המגלם 

כספי ההיטל מועברים לקרן לשמירת הניקיון ומוקצים לטובת . הכרוכות בטיפול בפסולת

המקומיות והן רשויות בהפסולת   איסוףפיתוח תשתית  הטיפול בפסולת, הן ברמת 

 .)טכנולוגיות חלופיות להטמנה( ברמת פתרונות קצה

 באמצעות עידוד הקמת מערכי הפרדת פסולת והפחתה במקור ברשויות המקומיות ,

 .מערכת קולות קוראים

 ושיתוף ציבור. , עבודה בקהילותחינוך, הסברה 

  ,(, חוק 1004לחוק שמירת הניקיון ) 6בין היתר: תיקון מס' הכוללת חקיקה מתקדמת

( והצעת החוק 1021(, החוק להסדרת הטיפול בפסולת אלקטרונית )1022האריזות )

 לטיפול מקדים בפסולת אורגנית )חובת טיפול בפסולת אורגנית רקבובית טרם הטמנתה(.  
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ק"ג פסולת  400-כ, האזרח הישראלי הממוצע מייצר מידי שנה 2המשרד להגנת הסביבהנתוני  לפי

ק"ג ליום. כמות הפסולת העירונית  2.6)ללא פסולת בניין ותעשייה( המהווים עירונית מעורבת 

(MSW המיוצרת בישראל בשנה )4.2-בכ מוערכת 

לפי הערכות המשרד להגנת  ,וגדלה ליון טוןימ

הבא המובא מתוך בגרף  לשנה. 5%-2%ב הסביבה, 

, ניתן לראות את קצב ייצור OECD3-הסקירה של 

התמ"ג לנפש, במדינות הפסולת לנפש ביחס למדד 

 ישראל. ןשונות בניה

ניתן לראות יש מתאם די ברור בין התמ"ג לנפש ש כפי

ובין קצב ייצור הפסולת לנפש. ישראל מייצרת יותר 

יותר( לנפש ביחס למדינות  20%-לפסולת )קרוב 

הקרובות אליה בתמ"ג )איטליה, ספרד, סלובניה, יוון, 

ות כמו נורבגיה, פורטוגל(. כמו כן, ניתן לראות מדינ

משמעותית מתחת קו המגמה שבדיה, יפן שנמצאות 

הדמיוני, משמע קצב ייצור הפסולת נמוך משמעותית 

 ממה שהיינו מצפים ביחס לתמ"ג שלהן.

מהפסולת המוצקה מוטמנת באתרי  20%-, כ1021ע"פ נתוני המשרד להגנת הסביבה, נכון לשנת  

זה הפוך מהמגמות הקיימות במרבית ממדינות בלבד מועברת למחזור. מצב  10%-וכהטמנה 

אתרי מועברת למטופלת בשיטות שונות ואינה  מהפסולת 50%-מפי בהן למעלה האיחוד האירו

 הטמנה. 

בגרף הבא ניתן לראות את התפלגות הפסולת המטופלת בשיטות השונות לאורך השנים ע"פ 

 .4 (EU – 27)הממוצע של המדינות באיחוד האירופי 

                                                           

 
2
  4102 -אתר המשרד להגנת הסביבה  

 
3
 2013 -OECD Economic Surveys Israel   

 4
 , Generation and treatment of municipal waste, 2011European Commission  

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Waste/Pages/default.aspx
http://www.oecd.org/economy/surveys/2013%20ISRAEL%20Overview.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-11-031/EN/KS-SF-11-031-EN.PDF
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המצוינים על גבי התרשים, משקפים את החלק היחסי של כל אחד מסוגי הטיפול בשנת  האחוזים

 בהתאמה. 2665/1006

בכמויות הפסולת  12%של  יש עלייה 2665-1006ניתן לראות כי בין השנים במסמך המקורי 

הפסולת המוטמנות  כמויותב 21%יש ירידה של ומועברות לטיפול מוסדר. כמו כן,  המיוצרות

קני הפקת תהפסולת המועברות לשריפה )הן למ בכמויות 92%במדינות האיחוד, יש עלייה של 

 כמויותב 241%עלייה מרשימה של  כמו כן, אנרגיה והן למתקני שריפה ללא הפקת אנרגיה(,

החומר האורגני המועבר  בכמות, 126% –הפסולת המועברות למחזור, ועלייה עוד יותר גבוהה 

 לקומפוסטציה במדינות אלו. 

סקר הרכב הפסולת הביתית הנו כלי חשוב והכרחי לצורך קביעת מדיניות טיפול בפסולת. הבנת 

ללמוד את הצרכים, מאפשרים הרכב הפסולת, השינויים שחלו עם השנים ומגמת השינוי הצפויה, 

 לטיפול בה.וטכנולוגיות לשמש מכשיר תכנוני ויישומי להפחתת כמות הפסולת, ולזהות הזדמנויות 

 . 1005, 2665, 2629, 2622, 2642, 2694סקרי הרכב פסולת בהיקפים שונים נערכו בשנים 

רחב, הן הינו הסקר הראשון שנערך בקנה מידה כה  1022 – 1021סקר הרכב הפסולת הארצי 

זם, פסולת ביתית, פסולת מסחרית, ג -שבוצעו מבחינת גודל המדגם והן מבחינת תת הסקרים 

מכלי אצירה לבחינת הן מממשאיות והן פסולת מבסיסי צה"ל, ופסולת אריזות. הדגימות נלקחו 

  ההבדל בהרכב, במשקל ובנפח טרם הדחיסה במשאיות ולאחריה.

, מייצגות את כלל המגזרים שנבחרו בשיתוף עם אנשי המקצוע של המשרד להגנ"ס ,הרשויות

, מיקום גיאוגרפי, סוג היישובבחברה הישראלית תוך התחשבות במאפיינים כגון: גודל ישוב, 

  דמוגרפיים נוספים. -ומאפיינים סוציו 
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  פרק א' : מתודולוגיה
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 שיטת העבודה

את שיטת העבודה תוך התייחסות לנושאים הבאים: סוגי הסקרים, ההיערכות  סוקרפרק זה 

  .שיטת המיוןו המקדימה, שיטת הדיגום

 הערכות

בשיתוף אנשי המקצוע של אגף פסולת במשרד להגנת  נדגמותרשויות ההבשלב הראשון נבחרו 

ונאספו נתונים אודות  הנדגמות תיוהסביבה. בשלב הבא בוצעה פניה למחלקה הרלוונטית ברשו

 מערך הפינוי ומערך כלי האצירה. בין היתר נאספו הנתונים הבאים:

 

נבחרו אתרי הדיגום והמיון בהתאם ליעדי פינוי הפסולת של הרשויות השונות. גודל  ,לאחר מכן

המדגם הנדרש לקבלת מובהקות וייצוגיות סטטיסטית חושב על בסיס הנתונים שנאספו בשלב זה 

התקן )פירוט אודות המתודולוגיה הסטטיסטית בהמשך הפרק(. התוצר של שלב זה היה ודרישות 

המשאיות ו/או כלי האצירה לדיגום ואזורי הדיגום. הטבלה הבאה מפרטת את כלל הרשויות  פרמס

הנדגמות, כולל בסיסי צה"ל. עבור כל יחידה נדגמת צוינו סוגי הסקרים הרלוונטיים. בנוסף, 

כלכלי, מגזר  -אזור גאוגרפי, אשכול חברתי  -ג הרשויות לפי חיתוכים של הטבלה משמשת לקטלו

 וגודל היישוב.
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 :הרשויות הנדגמות, אתרי המיון והדיגום 1טבלה 

שם 
 הרשות

אזור 
 גיאוגרפי

אשכול 
חברתי 

 כלכלי -
 מגזר

גודל 
 ישוב

סקר 
כלי 

 אצירה

משאיות 
 פסולת 
ביתית 
 עירונית

משאיות 
 פסולת 
עסקית 
 עירונית

משאיות 
 פסולת 
מבסיסי 

 צה"ל

 אריזות גזם
אתר דיגום 

 פסולת

אתר 
מיון 

 פסולת

אתר 
 דיגום גזם

אום אל 
 2פאחם

 3-4 צפון
 -ערבי 
 עירוני

20-50k 
 

˅ ˅ 
 

˅ ˅ 
ת.מ. אום אל 

 פאחם
ת.מ. 

 שרונים
ת.מ. אום 
 אל פאחם

 5-6 דרום 2אשדוד
-יהודי

 עירוני
150+k ˅ ˅ ˅ 

  
˅ 

ת.מ. איילות 
 אשדוד

ת.מ. 
איילות 
 אשדוד

  

 5-6 מרכז באר יעקב
-יהודי

 עירוני
5-20k 

 
˅ 

   
˅ 

ת.מ. חירייה/ 
ת.מ דודאי 

 איילון

ת.מ. 
 חירייה

  

בסמת 
 טבעון

 1-2 צפון
 -ערבי 
 כפרי

5-20k 
 

˅ 
  

 ת.מ. עפולה ˅ ˅
ת.מ. 

 עפולה
  

בית"ר 
 עלית

 1-2 מרכז
-יהודי

 עירוני
20-50k 

 
˅ 

   
˅ 

אס"פ אבו 
 דיס

ת.מ. 
 חירייה

  

 -ג'אסר א 
 2זרקא

 1-2 צפון
 -ערבי 
 עירוני

5-20k 
 

˅ 
   

˅ 
ת.מ. אום אל 

 פאחם
ת.מ. 

 שרונים
  

 5-6 צפון 2חדרה
-יהודי

 ˅ ˅ ˅ 50-150k עירוני

  

 ת.מ. עפולה ˅
ת.מ. 

   עפולה

 7-8 צפון 2חיפה
-יהודי

 k+150 עירוני

 

˅ ˅ 

 

 ת.מ. דנו ת.מ. דנו ת.מ. דנו ˅ ˅

חצור 
 הגלילית

 3-4 צפון
-יהודי

 עירוני
5-20k ˅ ˅ ˅ 

  
˅ 

אס"פ 
 תאנים

אס"פ 
 תאנים

  

 3-4 מרכז כפר קאסם
 -ערבי 
 עירוני

20-50k 
 

˅ ˅ 
  

 ת.מ. שרונים ˅
ת.מ. 

 שרונים
  

 9-10 דרום להבים
-יהודי
 כפרי

5-20k 
 

˅ 
  

˅ ˅ 
אס"פ 

 דודאים
אס"פ 

 דודאים
אס"פ 

 דודאים



 

29 

 

שם 
 הרשות

אזור 
 גיאוגרפי

אשכול 
חברתי 

 כלכלי -
 מגזר

גודל 
 ישוב

סקר 
כלי 

 אצירה

משאיות 
 פסולת 
ביתית 
 עירונית

משאיות 
 פסולת 
עסקית 
 עירונית

משאיות 
 פסולת 
מבסיסי 

 צה"ל

 אריזות גזם
אתר דיגום 

 פסולת

אתר 
מיון 

 פסולת

אתר 
 דיגום גזם

מ.א בני 
 שמעון

 7-8 דרום
-יהודי
 כפרי

5-20k 
 

˅ 
  

˅ ˅ 
אס"פ 

 דודאים
אס"פ 

 דודאים
אס"פ 

 דודאים

 3-4 צפון 2מ.א מנשה
-יהודי
 כפרי

5-20k ˅ ˅ ˅ 
  

 ת.מ. שרונים ˅
ת.מ. 

 שרונים
  

מ.א.עמק 
 1חפר

 7-8 מרכז
-יהודי
 כפרי

20-50k 
 

˅ ˅ 
 

 ת.מ. שרונים ˅ ˅
ת.מ. 

 שרונים
אתר כפר 

 ידידיה

 5-6 צפון עפולה
-יהודי

 עירוני
20-50k 

 
˅ ˅ 

 
 ת.מ. עפולה ˅ ˅

ת.מ. 
 עפולה

ת.מ. 
 עפולה

 3-4 דרום קרית גת
-יהודי

 עירוני
20-50k ˅ ˅ ˅ 

 
˅ ˅ 

אס"פ 
 דודאים

אס"פ 
 דודאים

אס"פ 
 דודאים

 1-2 דרום רהט
 -ערבי 
 עירוני

50-150k 
 

˅ ˅ 
 

˅ ˅ 
אס"פ 

 דודאים
אס"פ 

 דודאים
אס"פ 

 דודאים

 7-8 מרכז רמת גן
-יהודי

 עירוני
50-150k ˅ ˅ ˅ 

 
 ת.מ. חירייה ˅ ˅

ת.מ. 
 חירייה

ת.מ. 
 חירייה

 9-10 מרכז רמת השרון
-יהודי

 עירוני
20-50k 

 
˅ ˅ 

 
 ת.מ. חירייה ˅ ˅

ת.מ. 
 חירייה

ת.מ. 
 חירייה

 שגב שלום
 

 1-2 דרום
 -ערבי 
 כפרי

5-20k 
 

˅ 
   

˅ 
אס"פ גני 

 הדס
אס"פ 

 דודאים
  

 7-8 מרכז ת"א
-יהודי

 עירוני
150+k 

 
˅ ˅ 

 
 ת.מ. חירייה ˅ ˅

ת.מ. 
 חירייה

ת.מ. 
 חירייה

 3-4 דרום נתיבות
-יהודי

 עירוני
20-50k 

  
˅ 

 
˅ ˅ 

אס"פ 
 דודאים

אס"פ 
 דודאים

אס"פ 
 דודאים

 5-6 דרום 2באר שבע
-יהודי

 עירוני
150+k 

    
˅ 

 
    

אס"פ 
 דודאים
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שם 
 הרשות

אזור 
 גיאוגרפי

אשכול 
חברתי 

 כלכלי -
 מגזר

גודל 
 ישוב

סקר 
כלי 

 אצירה

משאיות 
 פסולת 
ביתית 
 עירונית

משאיות 
 פסולת 
עסקית 
 עירונית

משאיות 
 פסולת 
מבסיסי 

 צה"ל

 אריזות גזם
אתר דיגום 

 פסולת

אתר 
מיון 

 פסולת

אתר 
 דיגום גזם

 7-8 מרכז 2גבעתיים
-יהודי

 עירוני
50-150k 

    
˅ 

 
    

ת.מ. 
 חירייה

 7-8 מרכז 2גן רווה
-יהודי
 כפרי

5-20k 
    

˅ 
 

    
ת.מ. 

 חירייה

 7-8 מרכז 2הרצליה
-יהודי

 עירוני
50-150k 

    
˅ 

 
    

ת.מ השרון  
 )מפע"ת(

 5-6 מרכז 2חולון
-יהודי

 עירוני
150+k 

    
˅ 

 
    

ת.מ. 
 חירייה

 7-8 מרכז 2יהוד
-יהודי

 עירוני
20-50k 

    
˅ 

 
    

ת.מ. 
 חירייה

 7-8 מרכז 2כפר סבא
-יהודי

 עירוני
50-150k 

    
˅ 

 
    

ת.מ השרון 
 )מפע"ת(

 7-8 מרכז 2לב השרון
-יהודי
 כפרי

20-50k 
    

˅ 
 

    
ת.מ השרון 

 )מפע"ת(

 9-10 דרום 2מיתר
-יהודי
 כפרי

5-20k 
    

˅ 
 

    
אס"פ 

 דודאים

 5-6 מרכז 2נתניה
-יהודי

 עירוני
150+k 

    
˅ 

 
 כפר ידידיה    

 –מכבים 
 9-10 מרכז 2רעות

-יהודי
 כפרי

5-20k 
    

˅ 
 

    
ת.מ השרון 

 )מפע"ת(

 7-8 מרכז 2קרית אונו
-יהודי

 עירוני
20-50k 

    
˅ 

 
    

ת.מ. 
 חירייה

 9-10 מרכז 2סביון
-יהודי
 כפרי

0-5k 
    

˅ 
 

    
ת.מ. 

 חירייה
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שם 
 הרשות

אזור 
 גיאוגרפי

אשכול 
חברתי 

 כלכלי -
 מגזר

גודל 
 ישוב

סקר 
כלי 

 אצירה

משאיות 
 פסולת 
ביתית 
 עירונית

משאיות 
 פסולת 
עסקית 
 עירונית

משאיות 
 פסולת 
מבסיסי 

 צה"ל

 אריזות גזם
אתר דיגום 

 פסולת

אתר 
מיון 

 פסולת

אתר 
 דיגום גזם

ראשון 
 5-6 מרכז 2לציון

-יהודי
 עירוני

150+k 
    

˅ 
 

    
ת.מ. 

 חירייה

 7-8 צפון 2קרית חיים
-יהודי

 עירוני
20-50k 

    
˅ 

 
 ת.מ. דנו    

 5-6 דרום 2שדות נגב
-יהודי
 כפרי

5-20k 
    

˅ 
 

    
אס"פ 

 דודאים

 9-10 דרום 2עומר
-יהודי
 כפרי

5-20k 
    

˅ 
 

    
אס"פ 

 דודאים

 9-10 מרכז 2תל מונד
-יהודי
 כפרי

5-20k 
    

˅ 
 

    
ת.מ השרון 

 )מפע"ת(

 7-8 מרכז 2רעננה
-יהודי

 עירוני
50-150k 

    
˅ 

 
    

ת.מ השרון 
 )מפע"ת(

פרדס חנה 
 5-6 צפון  2כרכור 

-יהודי
 כפרי

20-50k 
    

˅ 
 

    
ת.מ השרון 

 )מפע"ת(

 4-5 דרום 2אופקים
-יהודי

 עירוני
20-50k     ˅    

אס"פ 
 דודאים

-יהודי 4-2 מרכז 2גני תקווה
 עירוני

5-20k     ˅     .ת.מ
 חירייה

-יהודי 4-2 מרכז 2הוד השרון
 עירוני

50-150k     ˅    כפר ידידיה 

-יהודי 5-9 צפון 2יוקנעם
 עירוני

20-50k     ˅     

 -קדימה 
 2צורן

 4-2 מרכז
-יהודי

 עירוני
5-20k     ˅    כפר ידידיה 

בסיס 
 צריפין

   מרכז
בסיסי 

 צהל
- 

   
˅ 

 
 ת.מ. חירייה ˅

ת.מ. 
 חירייה
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שם 
 הרשות

אזור 
 גיאוגרפי

אשכול 
חברתי 

 כלכלי -
 מגזר

גודל 
 ישוב

סקר 
כלי 

 אצירה

משאיות 
 פסולת 
ביתית 
 עירונית

משאיות 
 פסולת 
עסקית 
 עירונית

משאיות 
 פסולת 
מבסיסי 

 צה"ל

 אריזות גזם
אתר דיגום 

 פסולת

אתר 
מיון 

 פסולת

אתר 
 דיגום גזם

   מרכז שדה דב
בסיסי 

 צהל
- 

   
˅ 

 
 ת.מ. חירייה ˅

ת.מ. 
 חירייה

  

בסיס חיל 
הים 

 באשדוד
   דרום

בסיסי 
 צהל

- 
   

˅ 
 

˅ 
ת.מ. איילות 

 אשדוד

ת.מ. 
איילות 
 אשדוד

  

בסיס 
 אורים

   דרום
בסיסי 

 צהל
- 

   
˅ 

 
˅ 

אס"פ 
 דודאים

אס"פ 
 דודאים

  

בסיס שדה 
תימן, נחל 
עוז, משמר 

 הנגב

   דרום
בסיסי 

 צהל
- 

   
˅ 

 
˅ 

אס"פ 
 דודאים

אס"פ 
 דודאים

  

בסיס 
 חצרים

   דרום
בסיסי 

 צהל
  

   
˅ 

 
˅ 

אס"פ 
 דודאים

אס"פ 
 דודאים

  

בסיסים 
ברמת 
 הגולן

   צפון
בסיסי 

 צהל
- 

   
˅ 

 
˅ 

אס"פ 
 תאנים

אס"פ 
 תאנים

  

 .1005רשויות שנדגמו גם בסקר הרכב הפסולת 1 

 במועד ביצוע הסקר כל משקי הבית בעמק חפר מפרידים פסולת לשני זרמים.2 

 רשויות שנדגמו אך ורק בסקר הגזם. 3
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 שיטת דיגום הפסולת

 ביתי, עסקי, בסיסי צה"ל - סקר הרכב הפסולת במשאיות

 יםנהגההמיון.  מתחםלאחר שאותרה המשאית הרלוונטית היא הופנתה לפריקה בסמוך ל

ואז החל תהליך נטילת הדגימה. דיגום  שאית במלואה,לפרוק את תכולת המ הונחו

"שיטת בדיקה תקנית לקביעת  1112הפסולת במשאיות בוצע בהתאם לתקן ישראלי ת"י 

ההרכב של פסולת מוצקה עירונית לא מעובדת" )הזהה למסמך של האגודה האמריקנית 

 1002( ובהתאם לעדכונים למסמך האמריקני משנת ASTM 5231-1992לבדיקות חומרים 

(D 5231 – 92 (2008).)  

מתייחס לבדיקת הרכב פסולת עירונית מוצקה לא מעובדת  1112חשוב לציין כי ת"י 

שנדגמת ממשאיות פינוי פסולת. התקן אינו מתייחס לבדיקת הרכב פסולת בכלי אצירה, 

הרכב פסולת אריזות, והרכב פסולת גזם. בסקרים אלו  בוצעו ההתאמות הנדרשות, תוך 

ייצוגיות, אקראיות, גודל מדגם   -ת המנחים של התקן, ובכלל זה שמירה על העקרונו

 מספק, מהימנות המדידה, בחירת רכיב מווסת, גודל דגימה קבוע ועוד.

אזורי מגורים, מסחר,  -מסלול פינוי של משאית עובר בשימושים מעורבים ברחבי העיר 

 "הפרעות"לבודד  בחלק מן הדיגומים היה  צורך ,תיירות, ציבור, תעשייה ועוד. לכן

 ולהוציאן מהמדגם. 

חשוב להדגיש כי הרכב הפסולת המתקבל מדיגום משאיות מושפע ממשתנים שונים, כגון 

ועוד. לכן יש חשיבות האיסוף סלול ידת ההטרוגניות של מאפקט הדחיסה, רטיבות, מ -

רבה להשוואת ממצאי סקר הרכב הפסולת במשאיות עם ממצאי הסקר בכלי האצירה. 

 שלה "פעות זרות" ומתקבלת הפסולת ב"תנוחה האמיתיתכאשר באחרון מנוטרלות "הש

 .טרם הדחיסה

במסגרת שלושת סקרי  

 פסולת משאיות –   המשאיות

פסולת , משאיות עירונית תביתי

 יומשאיות בסיס עירונית, תעסקי

 245-כ  נדגמו בסה"כצה"ל 

פסולת.  טון 40–וכ משאיות,

הדיגום נערך על בסיס יומיומי 

רצופים. במשך שישה ימים 

ברשויות קטנות, אשר אינן  

  ממשאיות הפינוי בשבוע הדיגום. 200%מפנות פסולת  בתדירות יומיומית, נדגמו 

 14עד  מ"ק 6בנפח  עם מרכב דחס פסולת עירונית מעורבת נדגמה בעיקר מתוך משאיות

. במספר מקרים נדגמו גם משאיות מנוף שמפנות טמונים, חלקן בעלות מתקן דחיסה מ"ק

הערכת נפח הפסולת הן בשלב לקיחת הדגימה והן 

בשלב שקילת הרכיבים לאחר המיון הינה משימה 

מורכבת. קביעת נפח הפסולת בוצעה על פי אחוז 

המילוי של הפסולת בכלי אצירה בנפח ידוע מראש, 

 כאשר הפסולת אינה נדחסת מחד, אך אינה משאירה

 לחללים מאידך.מקום 
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לקן ללא. במסגרת סקרי הרכב הפסולת העסקית עירונית ובסיסי צה"ל, נדגמו גם וח

 סע )"רול און אוף"(, המפנות מכולות ודחסנים. -רםמשאיות 

  משאיות –: שלבי הדיגום 2איור 

 

שחף  של חברת בסרטוןניתן לראות את תצורת הדיגום הן במשאיות והן בכלי האצירה 

 המתאר את שלבי העבודה.תכנון סביבתי 

  

http://seagull-env.com/Faq/15/%D7%A1%D7%A7%D7%A8%D7%99_%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA
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 סקר הרכב הפסולת בכלי אצירה

 סקר הרכב הפסולת בכלי האצירה בוצע בשש רשויות

 מ.א מנשה, אשדוד, חדרה  - רשויות מפרידות

 רמת גן, קריית גת, חצור הגלילית - רשויות שאינן מפרידות

 

שויות שאינן מפרידות נדגמו בר

עגלות ירוקות של פסולת ביתית 

ליטר עד  90מעורבת בנפחים של 

ליטר מאזורי מגורים בלבד.  2200

ברשויות המפרידות נדגמו עגלות 

חומות של פסולת ביתית רטובה 

 290ליטר עד  20בנפחים של 

ליטר, וכן עגלות ירוקות של פסולת 

ליטר עד  90יבשה בנפחים של 

במסגרת סקר זה ליטר.  2200

טון  2-אלפי כלי אצירה, וכנדגמו 

 פסולת.

ברשויות המפרידות נדגמו, 

כקבוצת ביקורת, עגלות ירוקות 

של פסולת מעורבת באזורים 

שאינם מפרידים. הדיגום תואם 

מראש ותוכנן בהתאם לימי הפינוי 

לקבלת תכולה מרבית של פסולת 

 בכלי האצירה. 

 

   

ה נדגמו במסגרת סקר ז

טון של פסולת מכלי  2-כ

 האצירה

 כלי אצירה -: שלבי הדיגום 1איור 

 



 

 

36 
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 סקר הרכב פסולת הגזם

נקבעו ימי דיגום במספר אתרי גזם  מהרשויות, מערך פינוי הפסולתלאחר איסוף נתוני 

אתרי הדיגום נבחרו באופן שיאפשר ייצוג למגוון משתנים אשר מרכזיים ברחבי הארץ. 

: גודל ישוב, רמה ת הסביבההוגדרו בפגישות המשותפות עם נציגי המשרד להגנ

בשל השונות הגבוהה בין מרכיבי  סוציואקונומית, סוג התיישבות, מגזר, ואזור גיאוגרפי.

פסולת הגזם, ובשל הצורך בייצוג רשויות הנבדלות זו מזו גם באופי הבינוי, הוחלט לדגום 

    הוגדרו בשלב המקדים.ש מעבר לאלה במסגרת סקר זה רשויות נוספות 

נפרקה ו, (X)נספח  "שאלון נהג"לאחר זיהוי המשאיות הנבחרות בכניסה לאתר, בוצע 

פסולת גזם ושאר  -המשאית. לאחר מכן בוצע מיון בסיסי לשתי קטגוריות  תכולת 

מתכת, פלסטיק, פסולת גושית,   -הרכיבים. בקטגוריה האחרונה נכללו הרכיבים הבאים 

פסולת אלקטרונית, קרטון/נייר, פסולת בניין, קלקר, ואחר. לאחר קבלת שתי ערמות 

תוצר של סקר זה הינו תיעוד של אחוז בוצעה הערכת נפח על בסיס בדיקה ויזואלית. ה

של  ההופעה והנפח המוערך תדירותכן צוינה -יס נפחי במשאיות. כמוהפסולת על בס

השונים בכל אחת מן הדגימות. חשוב לציין כי בשל אופי הפסולת לא ניתן לבצע הרכיבים 

 .  מייצגות בסקר מן הסוג הזה שקילות

 

 טון גזם 500-ינוי ובסה"כ כמשאיות פ 240-במסגרת סקר זה נדגמו כ
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 סקר הרכב פסולת האריזות

 את הרכב פסולת העריך( ומטרתו ל1022בעקבות החלת חוק האריזות )יולי  בוצעסקר זה 

 , המיוןנת לקבוע את פוטנציאל האיסוףעל בסיס משקלי ונפחי. זאת על מ האריזות

 חזור של זרם זה.והמ

הפינוי )ביתית עירונית, עסקית עירונית,  הסקר בוצע הן על הפסולת שנדגמה ממשאיות

צה"ל( והן על הפסולת שנדגמה מכלי האצירה )ביתית מעורבת, ביתית יבשה  יבסיס

 מופרדת במקור, ביתית רטובה מופרדת במקור(.  

סקר הרכב פסולת האריזות בוצע 

 (1כמיון משני )ראה טבלה מס' 

לאחר השלמת המיון הראשוני לפי 

קטגוריות המיון. המיון בוצע בשני 

שלבים. בשלב הראשון בוצע מיון 

לפי סוג החומר ממנו מורכבת 

נייר, קרטון, פלסטיק,  -האריזה 

בשלב השני  זכוכית, מתכת, עץ.

 -4נספח )בוצע מיון לפי סוג האריזה 

אריזות מכירה, אריזות  - (הגדרות

וצתיות, אריזות הובלה, אריזות קב

 שירות.

בגמר המיון נשקל שוב כל רכיב בהתאם לסוג האריזה. עם תום השקילה והערכת הנפח, 

משקל האריזות מסך  -הוקלדו הנתונים למסד הנתונים וחושבו הפרמטרים הבאים 

הדגימה, נפח האריזות מסך הדגימה, משקל האריזות מסך החומר היבש בדגימה 

 נפח האריזות מסך החומר היבש בדגימה. (,4פח להגדרות ראה נס)

 

 

 

 

 

 

 

 

דגימות שמקורן במשאיות הפינוי ממוינות לאחר דחיסה 
מאסיבית של הפסולת. המשמעות היא שרכיבים אורגנים 
ואחרים מתערבבים עם זרם האריזות. עובדה זו מעוותת את 

על מנת לבודד השפעה זו בוצע סקר  .משקל האריזה ונפחה
 בכלי האצירה.הרכב פסולת אריזות גם 

חלק מהאריזות עשויות ממספר חומרים, 
במקרה זה המיון בוצע לפי  סוג החומר 

 הדומיננטי ביותר מבחינה משקלית. 
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 : קטגוריות המיון של פסולת אריזות1טבלה 

 קטגוריות מקובצות סוגי חומרים סוגי אריזות

 קרטון קרטון אריזת מכירה

 PET אריזת הובלה

 פלסטיק

 HDPE אריזת שרות

 פלסטיק גמיש אריזה קבוצתית

 

 פלסטיק קשיח

 אחר)קלקר(

 לא נמצאו אריזות עץ בדגימות עץ מעובד

 מתכות ברזליות
 מתכת

 ברזליות -מתכות אל 

 זכוכית שקופה

 זכוכית ירוקה זכוכית

 זכוכית חומה

 

 

  



 

 

41 

 שיטת מיון הפסולת

 9–2עבודת המיון נערכה במהלך שישה ימים רצופים בשבוע. העבודה בוצעה על ידי 

סוקרים כל פעם, כתלות במספר הדגימות. בתחילת כל יום עבודה הוצב משקל על משטח 

בהתאם להוראות היצרן. בתחילת כל יום, כל מכלי  ,נקי ומפולס וציוד השקילה כויל

רה שלהם נרשם. כתוצאה מאידוי מים, האחסון הריקים והנקיים נשקלו ומשקל הט

מוינו, קרוב ככל האפשר,  למועד  פריקת הדגימות הדגימה למיון עלולה לאבד מסה ולכן 

עד  62הפסולת. המשקל המומלץ של כל דגימה למיון, בהתאם לתקן, הינו בטווח שבין 

 ק"ג.  229

 

 

מרכיבים שונים. בשלב עיבוד הנתונים  14-למוינה לאחר פריקת הערימה הפסולת 

 הקטגוריות אוחדו לפי סוג החומר, כמתואר בטבלה להלן.

  

 שקילה ורישום לפני המיון
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המיון הראשוני התבצע בהתאם לסוג החומר ממנו עשוי הרכיב. במידה והרכיב עשוי 

מיותר מחומר אחד וניתן להפרידו לחומרים השונים בצורה פשוטה אזי מפרידים וממיינים 

 לפי סיווגו לתת הרכיב אליו הוא משתייך.  כל אחד מהחומרים

במידה ולא ניתן להפריד בקלות את המוצר לתתי הרכיבים המרכיבים אותו בוצע סיווג 

 לפי השיקולים הבאים )לפי סדר עדיפות(:

 

  

  .הרכיב בעל המשקל המשמעותי ביותר מבין מרכיבי המוצר 

 פסולת אפורה., למשל: פסולת אלקטרונית, פסולת בניין, הרכיב מהות 

 כפסולת מורכבת במידה והרכיב לא נכנס תחת שתי ההגדרות הקודמות.  סיווגו 

 

 כלי אצירה לפסולת לאחר מיון
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 : קטגוריות המיון2טבלה 

קטגוריות 
 מקובצות

קטגוריות 
 מורחבות

 תיאור )דוגמאות(

 נייר

מבריק, נייר שעווה, נייר טואלט, כתבי עת0נייר מגזין, נייר  נייר מעורב

 וכל נייר אחר שלא נכלל תחת סיווגי נייר עיתון ונייר לבן

 נייר מדפסת, מעטפות, דברי דואר נייר לבן

 נייר עיתון פשוט ללא למינציה -עיתונים  נייר עיתון

 קרטון קרטון
קרטון גלי, קופסאות וארגזי קרטון, נייר חום )קרפט(, מכלי 

כוסות חד פעמיות מקרטון, קופסאות סיגריות, שתייה, 

 קופסאות גפרורים

 פלסטיק

PET  בקבוקי שתייה, קופסאות0סלסילות פירות אשר בוודאות

 PETזוהו כ 

HDPE  מכלי שמפו0סבון0מרכך, מכלי חומרי ניקוי, וכל מוצר

 HDPEפלסטיק אחר שזוהה בוודאות בתור 

כלל מוצרי הפלסטיק הקשיח "אריזות מקרר" למיניהן, ו פלסטיק קשיח

 . HDPE0PETרכיבי  שלא נכנסו תחת

כלל שקיות הפלסטיק על סוגיהן השונים, יריעות פלסטיק  פלסטיק גמיש

 גמישות

 כלל אריזות הקלקר למיניהןפוליסטירן מוקצף,  קלקר

שאריות 

 מזון

 -אורגני רקבובי 

 שאריות מזון

טיבול, מזון גבינות, בשר, פירות, ירקות, לחם, עשבי 

 מעובד ומבושל.

גזעים, ענפים, עלים, כסחת דשא, רסק גזם, פרחים, וכל  פסולת גינה פסולת גינה

 צמחייה אחרת

 פסולת בניין

קרמיקה, טיח, אבנים, בלוקים, גבס, וכל מה שבמהותו  פסולת בניין

 נכנס תחת הגדרה של פסולת בניין

עץ  פסולת

 מעובד
 מוצרי עץ מעובדקרשים, משטחים וריהוט, 

 מתכות

פחיות, קופסאות שימורים, וכל מתכת אחרת שהגיבה  מתכות ברזליות

 בצורה ברורה למגנט

-מתכות אל 

 ברזליות

פחיות שתייה, קופסאות שימורים )שלא הגיבו למגנט(, 

עטיפות, רדידי אלומיניום, תושבות לנרות, וכל כלי0מוצר 

 מתכתי אחר שלא הגיב למגנט
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קטגוריות 
 מקובצות

קטגוריות 
 מורחבות

 תיאור )דוגמאות(

 זכוכית

 בקבוקים, צנצנות, כוסות ומוצרי זכוכית שקופה אחרים זכוכית שקופה

 בקבוקי בירה, יין, ומוצרי זכוכית חומה אחרים זכוכית חומה

 בקבוקי בירה, יין, ומוצרי זכוכית ירוקה אחרים זכוכית ירוקה

 בד, כותנה, צמר גפן, וילונות, שמיכות, בגדים טקסטיל )בד( טקסטיל

ות, יולי מבוגרים, חיתולי תינוקות, תחבושות הגיינחית חיתולים חיתולים

 ומוצרי ספיגה דומים

 שונות

פסולת 

 אלקטרונית
 מכשירים, ורכיבים חשמליים ואלקטרונים, כבלים

 פסולת אפורה
 מכליאריזות תרופות עם שאריות, אינפוזיות, מזרקים, 

 ריסוס של חומרי הדברה עם שאריות

 תיקים, ארנקים, נעליים, צינורות גומי,  ועודכפפות גומי,  גומי

 מורכבת
מוצרים המורכבים ממספר חומרי גלם שונים במהותם, 

 ואינם נכללו תחת אחת מהקטגוריות האחרות
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 בדיקות מעבדה

בסיום עבודת המיון נטלו דגימות מהרכיבים השונים לצורך ביצוע בדיקות מעבדה. כל 

דגימה הוכנסה לשקית כפולה ואטומה ונשלחה לבדיקה במעבדת החברה לשירותי איכות 

 סביבה. 

 קביעת תכולת מים )אחוז רטיבות(

הדוגמא הבדיקה נעשית על דוגמה מייצגת. תהליך הבדיקה כולל הנחת כמות ייצוגית של 

מעלות  205-200לתנור בטמפרטורה  ית שיובשה ונשקלה. הדוגמה הוכנסה סבתוך כו

מהתנור היא קוררה   . לאחר הוצאת הדוגמה(overnight) שעות 12 למשך צלזיוס 

. הפרש המשקלים ביחס לדוגמא ייתן את שוב בדיסקטור. לאחר מכן הדוגמה נשקלה

 LOD- ENתה בהתאם לשיטת הבדיקה נעשתכולת המים  )אחוז הרטיבות(. 

14346:2007-03. 

בדיקה זו מאפשרת לקבוע את הרכב הפסולת האמיתי, בנטרול הרטיבות שמקורה ברכיבי 

הפסולת האורגנים. חשיבות הבדיקה הינה בעיקר לעניין פיתוח מתקני קצה לטיפול 

  .)קביעת מאזן מאסה( בפסולת

 בדיקת ערך היסק 

או משינויים  תגובות כימיותהנפלט מ חום של מדידה בדיקת הקלורימטריה הנה

בתגובה בין שני  X של חומר מול . על מנת למצוא את אנתלפיית השינוי לכלפיזיקאליים

, שופכים את הדגימה לתוך הקלורימטר ומודדים את הטמפרטורות לפני Y -ו X חומרים

ובקיבולות חום מסוימות  מסהב טמפרטורהואחרי תום התגובה. כופלים את שינוי ה

  הנפלטת במהלך התגובה )בהנחה שהתגובה אקסותרמית(. אנרגיהומקבלים את ערך ה

הבדיקה   בדיקה זו משמשת לקביעת פוטנציאל הפקת האנרגיה מרכיבי הפסולת השונים.

 .ASTM D 240נערכה בהתאם לשיטת 

  

 

  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9D_(%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94_%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94
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 מתודולוגיה סטטיסטית

במסגרת פרק זה תוצג המתודולוגיה הסטטיסטית, הן בהתייחס לגודלי המדגם, תצורות 

 הסטטיסטית של הממצאים.והמובהקות ניתוח הנתונים, תקן הדיגום והמיון 

 איכות המדגם נקבעת על ידי שלושה פרמטרים מרכזיים

 ייצוגיות
ממנה  לוסייההאוכהתפלגות מאפייני הפריטים במדגם דומה עד כמה שאפשר למאפייני 

שמספר המאפיינים גדול מאד, חשוב לקבוע את הפרמטרים לייצוג על פי  מכיווןנדגמו.  

מידת הקשר )הידוע או המשוער( לנושא המחקר.  בתחום הפסולת אופיינו כמה פרמטרים 

 מרכזיים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שכה המרכזית על פי נתוני הל –גודל היישוב 

 לסטטיסטיקה )למ"ס(

 תושבים( 250,000ערים גדולות )מעל 

 תושבים( 50,000-250,000ערים בינוניות )

 תושבים( 10,000-50,000ערים קטנות )

 תושבים( 5,000-10,000ישובים קטנים )

 

עירוני  - סוג התיישבות

  מול כפרי

 
 יהודי מול ערבי - מגזר

 
 תב"ע 

מסחר/תעשיה, מגורים, 

 בסיסי צה"ל

 
 רמה סוציואקונומית

.  חשוב לציין כי בעת על פי הגדרת אשכולות סוציו דמוגרפיים של הלמ"סהוגדרה 

ביצוע המחקר לא פורסמו עדיין האשכולות על פי המפקד האחרון.  אשכולות 

הלמ"ס נבנים באופן ייחודי לכלל הישובים בארץ, לאזורים סטטיסטיים )מקבצים של 

תושבים בתוך ישובים עירוניים(, ולמועצות אזוריות.  בסקר המשאיות נעשה  4,000-כ

באשכולות האזורים  –יים, ובסקר כלי האצירה שימוש באשכולות היישוב

בפילוח  2-1קטגוריות, מן הנמוכה ביותר ) 5-הסטטיסטיים.  האשכולות קובצו ל

בפילוח האזורים הסטטיסטיים( ועד הגבוהה ביותר  2-4 -העירוני / מועצות אזוריות ו

 , בהתאמה(.26-10 -ו 6-20)

 
 אזור גיאוגרפי

 על: צפון, דרום ומרכז-נבחן הן ברמת מחוזות והן בחלוקה לשלושה אזורי

 הפרדה במקור 

 מופרדת רטובה ופסולת מופרדת יבשהפסולת מעורבת, פסולת 
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הייצוגיות טומנת בתוכה מגבלה מרכזית שיש לשים לב אליה: על מנת שמדגם יהיה מייצג 

, מספר הדגימות משכבות דומיננטיות )במחקר זה, ערים גדולות( צריך להיות גדול פריורי-א

מאד, וכפועל יוצא, מספר הדגימות משכבות קטנות יותר מוגבל ביותר.  תנאי זה אינו 

מאפשר הסקת תובנות לגבי אותן שכבות מינוריות, שהן לעתים חשובות מאד.  הפתרון 

מכסות, שבה מוקצה מספר -אלית, אלא מבוססתלבעיה זו הוא בדגימה לא פרופורציונ

דגימות מינימאלי לשכבות הקטנות.  שיטה זו מאפשרת הצגת ממצאים לא רק על פי כלל 

קבוצות.  על מנת למנוע מצב בו דגימת היתר של היחידות -המדגם, אלא גם על פי תת

כל  הקטנות משפיעה על הממוצע הכללי יותר ממשקלן האמיתי, מתבצע שקלול המחזיר

קבוצה למשקלה המקורי, כך שתוצאות כלל המדגם אכן מתאימות להתפלגות -תת

 היחידות בפועל.

 אקראיות
על מנת למנוע מצב בו בחירת יחידת הדגימה מושפעת ממשתנה העלול להיות קשור 

ה סיכוי שווה להדגם.  לדוגמה, אם נדגום יפרט באוכלוסי לנושא המחקר, יש לוודא כי לכל

ימת ביממה, המדגם עלול לכלול דגימות ביום מסוים בשבוע, או בשעה מסו משאיות רק

רבות האופייניות ליום או שעה אלו.  האקראיות, באופן טבעי, מעלה את ייצוגיות המדגם, 

אלו שנבחרו מראש כמרכזיים.  שכן היא מפזרת את היחידות על פני פרמטרים נוספים על 

מאידך, האקראיות מעלה את הסיכוי לדגימות יוצאות דופן ולא מייצגות, שכן אין בחירה 

של יחידת הדגימה על סמך התאמתה אלא על סמך חוקיות שאינה קשורה למשתנה 

הנבדק.  על מנת לנטרל תופעה זו, במסגרת תהליך בקרת איכות הנתונים נפסלו מספר 

וניהן קיצוניים ולא מייצגים, כגון דגימות בהן נצפתה כמות חריגה של פסולת דגימות שנת

רפואית, פסולת בניין ועוד. אקראיות הדגימות בסקרים שבמחקר זה נקבעה במספר 

  דרכים:

 

  

 סקר משאיות וסקר גזם

דגימה בכל ימי האיסוף השבועיים 

דגימה אקראית של משאיות אשר נכנסו לאתר הפינוי 

 דגימת פסולת לבדיקה מתוך כלל תכולת המשאית

 לאחר ערבוב כלל התכולה

 

 סקר כלי אצירה

דגימה בכל ימי האיסוף השבועיים 

הדגימה בפועל בוצעה על פי רשימת כתובות אקראית 

 

 סקר אריזות ובדיקות רטיבות

דגימה אקראית מתוך מדגם המשאיות והפחים 
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 גודל
מדגם, גדול ככל שיהיה, אינו מאפשר הסקת מסקנות אם אינו מייצג: גם אם נדגום עשרות 

, אך מקורם של אלו רק בשכונה אחת, לא נוכל להסיק מסקנות לגבי כלי אצירהאלפי 

שכונות אחרות בארץ.   יחד עם זאת, מספר היחידות במדגם קריטי לצורך הסקת מסקנות 

הקריטריון הכללי כולה.   לאוכלוסייהוצאות במדגם סטטיסטיות והיכולת להקיש מן הת

לגודל מדגם מינימאלי הוא כזה שיאפשר, ברמת בטחון נבחרת, להסיק כי ממוצע 

-.  טווח זה, הנקרא רווחה"אמיתי" נמצא בטווח סביר מממוצע המדגם האוכלוסייה

( מצטמצם ככל שהמדגם גדל וככל שהשונות confidence intervalסמך )רב"ס, -בר

  נמוכה:

 

 

, קביעת הרכב פסולת עירונית(, אשר נגזר מן התקן 1112)ת.י.  1112על פי תקן ישראלי 

 , נקבע כי:D5231האמריקאי 

הממוצע  60%בהסתברות של  , כלומר:60%המינימאלית הנדרשת היא  הביטחוןרמת 

ה"אמיתי" נמצא רב"ס אחד מעל או מתחת לממוצע המדגם.  הערך הקבוע לרמת בטחון 

 בקרוב. 2.945הוא  זו

מן הממוצע של הערך הנבדק.   20%רב"ס סביר )רמת הדיוק( יוגדר ככזה שאינו עולה על 

 .0.52, אסור שערך הרב"ס יעלה על 5.2לדוגמה, אם הממוצע הוא 

 מן האמור לעיל נגזר כי מספר היחידות במדגם מחושב על פי הנוסחה הבאה:

 

 

 

שהממוצע וסטיית התקן במדגם אינם ידועים בשלב תכנון הדגימה, נהוג להשתמש  מכיוון

שבמחקר נמדדים  מכיווןבערכים המבוססים על מחקרים קודמים או הערכות.  כמו כן, 

, כיב מוביל )מווסת(ררכיבים רבים, אשר לכל אחד סטיית תקן וממוצע שונים, נבחר 

 אשר על פיו מחושב גודל המדגם.

משאיות, כאשר הגדרת יחידת  –מתייחס בעיקר ליחידות מדגם גדולות, דהיינו  1112ת.י. 

ק"ג.  במחקר זה נדגמו גם כלי אצירה בודדים, ולצורך  62-229מדגם היא דגימה שמשקלה 

 בפועל.ק"ג פסולת שנאספה  10כך נקבע כי יחידת דגימה תהיה 

 

X רב"ס = קבוע לרמת הבטחון הנדרשת ערך 
 שורש )גודל המדגם(

     ן__סטיית התק__

 = גודל המדגם
20% X הממוצע הצפוי 

ן הצפויה__ סטיית התק__

     הצהצפויה__
X 2.945 

1 
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מן  20%עמדו התוצאות בתנאי הסף, דהיינו רב"ס עד בכל הסקרים המוצגים במחקר זה 

כי רמת חשוב לזכור, עם זאת, . 60%הערך הממוצע ברכיב המוביל, ברמת ביטחון של 

הדגימות.  כאשר מוצגות תוצאות של קבוצות ייחודיות )לדוגמה,  כללהדיוק נקבעת על פי 

קבוצה נמוך יותר.  המדגם אינו מתיימר -אזורים גיאוגרפיים(, מספר הדגימות בכל תת

בין  הבדליםהקבוצות השונות שנותחו.  יחד עם זאת, ניתן להצביע על -לייצג ברמת תת

תאימים.  במחקר הנוכחי נעשה קבוצות שונות במדגם, באמצעות מבחנים סטטיסטיים מ

לבחינת הקשר עם משתנים בלתי תלויים בעלי שתי קטגוריות  tשימוש בעיקר במבחן 

( לבחינת הקשר עם משתנים בלתי Analysis of Variance – ANOVAובניתוח שונות )

תלויים בעלי שלוש קטגוריות או יותר.  במשתנים בהם המשתנה הנבדק בינארי )לדוגמה, 

 נמצא קרטון( נעשה שימוש במבחן חי בריבוע.נמצא/לא 

 

 

 

  

הקריטריונים לבחירת הרכיב 

 המוביל )המווסת( 

 מרכזיות הרכיב

 מהימנות המדידה

ההתמקדות הייתה באחוז המשקלי 

של הרכיב, ולא באחוז הנפחי שלו, 

שכן האחוז הנפחי משתנה מאד על 

פי שיטת המדידה )נמוך יחסית 

במשאיות דחס, גבוה יחסית בכלי 

 האצירה(.

 

אשר נבחרו הרכיבים המובילים 

 בסקרים השונים

 סקר משאיות

 אחוז משקלי של שאריות המזון

 סקר כלי אצירה

 אחוז משקלי של שאריות המזון

 סקר גזם

 אחוז הגזם מכלל התכולה

 סקר אריזות

האריזות  פסולת אחוז משקלי של סך

 דגימהמכלל ה
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 תוצאות הסקר -פרק ב' 
 

 

 

 

 תוצאות הסקר': בפרק  
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    משאיות פסולת ביתית 
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משאיות פינוי  200-כ( בוצע על מדגם של MSWהרכב הפסולת הביתית העירונית )סקר 

פסולת. בסקר זה נדגמו רק משאיות שמסלול הפינוי שלהם עובר באזורי מגורים בהגדרה. 

הסקר מאפיין את הפסולת המיוצרת במשק הבית הישראלי, לאחר דחיסתה, ובעיקר 

 מאפיין את הפסולת הנכנסת לתחנות המעבר ואתרי הסילוק. 

גמה על בסיס משקלי( בפסולת שנדשאריות המזון הנן המרכיב הדומיננטי ביותר )

 זו מעידה על מספר מגמות מקבילות: במשאיות. עובדה 

  בניגוד למגמות מעדיף לצרוך מזון טרי על פני מזון מעובד וארוזהממוצע הישראלי ,

הנצפות בעולם המערבי ובאירופה בפרט. למרות זאת, ניכרת ירידה בשיעור 

. מה גם כפי שניתן לראות בפרק ה' - הפסולת האורגנית ביחס לסקרים קודמים

 שכיום יותר ויותר פירות וירקות נמכרים באריזות )בעיקר במרכולים(.

  חלק ניכר מהפסולת האורגנית מורכב מפירות וירקות, שלא נצרכו/נרקבו טרם

 .צריכה

  של הישראלי המצוי ובעיקר מגמת מעבר למזון בריא ומזין, בהרגלי התזונה שינויים

קרונות מתחום הצמחונות/טבעונות. קשה היום להעריך האם מדובר תוך אימוץ ע

 בטרנד חולף או בתופעה משמעותית, שתלך ותגבר.

מדיניות המשרד להגנת הסביבה המתמקדת בפיתוח  הדברים האמורים לעיל מחזקים את

פתרונות לטיפול במרכיב האורגני. בהקשר זה ראוי לציין כי הפסולת האורגנית הפריקה 

ת הזמינה לטיפול במתקני העיכול האנאירובי ו/או מתקני הקומפוסטציה מבוקרים, ביולוגי

 על בסיס משקלי )שאריות מזון ופסולת גינה(. 24%עומדת על 

 

 הובלת הדגימה אל משטח המיון 
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מבחינה  41%ממצאי סקר זה מלמדים כי רכיבי הפלסטיק, הנייר, והקרטון מהווים יחד 

רכיב המשמעותי ממבחינה נפחית, כאשר רכיבי הפלסטיק הם ה 96%משקלית, לעומת 

. עוד מעניין לציין כי החיתולים החד פעמיים הינם 42%ביותר מבחינה נפחית ומהווים 

ממשקל הפסולת שנדגמה בסקר  5.5%מרכיב משמעותי בפסולת הישראלית והם מהווים 

טקסטיל ועוד, מקבלים  ון,ספיגה כגון נייר, קרטזה. חשוב לזכור כי רכיבים בעלי יכולת 

ערבוב עליהם משקל עודף בעקבות אחוזי הרטיבות הגבוהים במשאיות הדחס שנובעים מ

הדגימות בסקר  על בסיס משקלי, מסך 24%החומר האורגני. האריזות מהוות ומדחיסת 

על בסיס נפחי )ראה פירוט בפרק  44% -המשאיות של הפסולת הביתית עירונית וכ

  האריזות(. 

 

 

 

 

  

: הרכב הפסולת 2איור 

הביתית עירונית במשאיות, 

 על בסיס משקלי
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 על בסיס נפחי 54% -ו מהחומר היבש בדגימה על בסיס משקלי  21%מהוות האריזות 

 .(4ראה נספח  –)להגדרות חומר יבש 

 

 

 

  

 הפסולת הרכב: 4 איור

 עירונית הביתית

 נפחי בסיס על, במשאיות
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 : השוואה בין עונות הדיגום4טבלה 

שם 
 רכיב

 יחס נפחי יחס משקלי

 קיץ חורף
כלל 

המדגם 
 משוקלל

 קיץ חורף
כלל 

המדגם 
 משוקלל

שאריות 

 מזון
33.7% 34.8% 34.4% 11.1% 11.9% 11.6% 

 41.1% 39.8% 43.7% 17.7% 17.7% 17.7% פלסטיק

 15.8% 17.0% 13.3% 16.3% 16.7% 15.4% נייר

 12.2% 12.2% 12.4% 8.1% 7.8% 8.7% קרטון

 3.8% 3.8% 3.6% 5.5% 5.2% 6.0% חיתולים

פסולת 

 גינה
4.4% 1.3% 2.3% 3.4% 1.3% 2.0% 

 5.0% 5.3% 4.6% 4.4% 4.6% 4.0% טקסטיל

פסולת 

 בנין
3.3% 5.0% 4.5% 1.3% 2.4% 2.1% 

 4.3% 4.0% 4.8% 3.0% 2.9% 3.1% מתכות

 1.2% 1.3% 0.9% 2.7% 2.8% 2.5% זכוכית

 0.9% 0.9% 1.0% 1.2% 1.1% 1.2% שונות
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 ממצאים בולטים

את ההתפלגות הפנימית של תתי הרכיבים המרכזיים, כפי שנצפו הגרפים הבאים מציגים 

כמו כן, מוצגים גם גרפים המתארים את התפלגות התוצאות ברכיבים  בכלל המדגם.

ניתן לראות את כלל הגרפים   1בנספח  המרכזיים )שאריות מזון, פלסטיק, נייר, וקרטון(.

של הרכיבים המקובצים  בחיתוכים שונים )אזור גיאוגרפי, מגזר, גודל יישוב, אשכול חברתי 

 כלכלי(. –

 שאריות מזון

 

הגרף הנ"ל מתאר את התפלגות תוצאות רכיב שאריות המזון בסקר המשאיות של 

מתאר את החלק היחסי )המשקלי( של הרכיב בדגימה,  Xהפסולת הביתית עירונית. ציר 

כפי שניתן לראות מתאר את תדירות ההופעה של אותה תוצאה בדגימות הסקר.   Yוציר 

בית רשאריות המזון הינה התפלגות נורמלית. ניתן לראות כי מ ההתפלגות של פסולת

, כמו כן בגרף הנ"ל החציון והממוצע נעים בין 50%-ל 10%עות בטווח שבין הדגימות נ

21%-41%. 

 פלסטיק

פלסטיק גמיש הינו הרכיב המשמעותי )משקלי ונפחי( ביותר בין תתי הרכיבים של 

תחתיו את כל שקיות הפלסטיק למיניהן, יריעות קטגורית הפלסטיק. פלסטיק גמיש כולל 

 ופלסטיק שונות, אריזות מכירה, הובלה )סטרצ'(, ואריזות שירות של מוצרים שונים. חלק

ר 
פ

ס
מ

ת
יו
א

ש
מ

 

 שאריות מזון
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, 200%-= למעלה מ נובע מתכולת רטיבות הגמיש משקל רכיבי הפלסטיקהעיקרי של 

 במהלך המיון.להפרידם ולא ניתן שנדבקים , שאריות מזון ולכלוך כולל

עקומת מציגה התפלגות נורמלית על גרף מרכיבי הפלסטיק בסקר זה  פלגות תוצאות הת

 .15%-25%מרבית הדגימות נעות בטווח שבין  ,גאוס 

בפרק תוצאות מעבדה ניתן לקבל מידע אודות תכולת הרטיבות של הזרמים השונים, 

 להבנת החלק היחסי של ה"לכלוך" שדבק ברכיבים היבשים. 

 משקלי -רכיבי הפלסטיק : 5איור 

 
 משקלית -: התפלגות התוצאות של מרכיבי הפלסטיק 9איור 

 

 

 נפחי -רכיבי הפלסטיק : 4איור 

 

 

 

ת
יו
א
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פ
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מ

 

 פלסטיק
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 נפחי -: רכיבי פלסטיק 8איור 

 

 

 

 

 

 

  5צלולאתר עמותת 

 

 

 

כלי בבכלובי הבקבוקים של אל"ה, ו עיקר הפלסטיק מהפסולת הביתית מופרדנכון להיום, 

  תמיר. -אצירה כתומים של תאגיד האריזות 
                                                           

5
 אתר עמותת צלול  

 הידעת?!

על השימוש הנרחב ב"שקיות הגופייה" בארצנו כבר נכתב רבות בסקר הרכב הפסולת 

עם השנים. על פי נתוני עמותת  וברתונראה כי התופעה רק הולכת וג 1005הארצי 

מיליארד שקיות פלסטיק בשנה. הסיבה לשימוש  1.5-הציבור הישראלי צורך כ 5"צלול"

מת לצריכת יתר. בישראל משווקים כל חודש הנרחב היא החלוקה ללא הגבלה, שגור

 250-400-טון שקיות פלסטיק בממוצע, והישראלי הממוצע משתמש בכ 2,000-כ

מיליוני  20-שקיות בשנה. לפי הערכת רשתות השיווק עלות השקיות עומדת על כ

מאחר ובארץ אין מתקן מחזור לשקיות פלסטיק, הן מועברות למחזור . שקלים בשנה

במקרה הטוב, או להטמנה במקרה הפחות טוב. השר פרץ מקדם לאחרונה   בחו"ל

 שקיות זמינות הקטנתפלסטיק. להפסקת השימוש בשקיות  הכוללת חקיקה תכנית

לאזרח הישראלי, צפויה ליצור צריכה נכונה יותר, הרבה מעבר לצמצום  הפלסטיק

דות צריכת כמות השקיות עצמן בפסולת. בעקבות העובדה ששקיות הפלסטיק מעוד

  יתר.

 

http://www.zalul.org.il/
http://www.zalul.org.il/
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 נייר
רכיב הנייר המעורב הינו הרכיב המשמעותי ביותר )משקלית ונפחית(, והוא מכיל כתבי 

עת/נייר מגזין, נייר מבריק, נייר שעווה, נייר טואלט, ספרים, וכל נייר אחר שלא נכלל תחת 

סיווגי נייר עיתון ונייר לבן משרדי.  חשוב לזכור כי לאחר דחיסת הפסולת במשאיות רכיבי 

 ליהם רטיבות ולכלוך שמוסיפים למשקלם המקורי. הנייר סופגים א

 משקלי –רכיבי נייר : 6איור 
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גה התפלגות נורמלית על גרף התפלגות תוצאות  מרכיבי הנייר בסקר זה מצי

 .10%-20%, מרבית הדגימות נעות בטווח שבין עקומת גאוס

 

 משקלית  –התוצאות של מרכיבי הנייר : התפלגות  10איור 

 

 נפחי –רכיבי נייר   :11איור 

 

 נייר מעורב

ת
יו
א

ש
מ

ר 
פ

ס
מ

 

 נייר 
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 בסקירה של שוק הנייר והקרטון בארץ

 6ין שפורסמה על ידי אדם טבע וד

 מופיעים במסגרות.הנתונים ההוצגו 

במהלך השנים האחרונות נראה כי 

התקדמות באיסוף פסולת הנייר חלה 

 . הדבר בא לידי ביטוי ברשויות

פריסת התשתיות להפרדה, דרך ב

מערכי האיסוף, ועד לשיתוף הפעולה 

והמודעות של התושבים. למרות זאת 

יש עוד פוטנציאל רב להפרדה ורכיבי 

יות הפינוי של אהנייר והקרטון במש

 14%עומדים על   הפסולת העירונית,

   נפחית. 12%משקלית ו 

הנייר והקרטון הינם מרכיב המיחזור 

                   .העיקרי בפסולת הביתית

 

 מתכת
מזה של המתכות האל ברזליות בדגימות משקל המתכות הברזליות הינו משמעותי יותר, 

הנפחי הנמוך יותר של המתכות האל ברזליות )אלומיניום, עקב משקלם אך של סקר זה, 

 נחושת, נירוסטה, ואחרות( הן משמעותיות יותר מבחינה נפחית.

                                                           

 
6
 4100נייר עמדה  -אדם טבע ודין  

 התפלגות מוצרי הנייר הנצרכים בישראל:

 טון שנתי 500,000 –קרטון 

 טון שנתי 220,000 –נייר עיתון 

 טון שנתי 110,000 –נייר לבן 

 טון שנתי 50,000 – נייר אחר

 

 טון. 650,000 –צריכה שנתית מוערכת 

 טון. 500,000 –ייצור שנתי מוערך 

 טון. 400,000 –מיחזור שנתי מוערך 

מסך רכיבי הנייר הנצרכים מגיעים  01%

 מסך הייצור. 01% -למחזור, וכ

 

 הידעת?!

מכלי המתכת  ע"פ נתונים שפורסמו ע"י תאגיד אל"ה

עומדים על  1022לפיקדון שנאספו מינואר עד ספטמבר 

טון. פסולת מתכת גדולה )נפחית ומשקלית(,  1,100

לרוב, אינה מגיעה למשאיות הפינוי של הפסולת הביתית 

הנוברים במתקני  ע"י גורמים פרטיים שלפתעירונית, ונ

 בשל שוויה הכספי. האצירה

 

http://www.adamteva.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/karton.pdf
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 משקלי –: רכיבי מתכת 12איור 

 

 נפחי –: רכיבי מתכת 13איור 
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 זכוכית
 משקלי -: רכיבי זכוכית 14איור 

 

 הידעת?!

מיחזור זכוכית מתחיל באיסוף הזכוכית והובלתה למפעלי ייצור זכוכית. במפעל, הזכוכית 

שונים וממוינת לפי צבע )לבן, ירוק, חום או שקוף(. הבקבוקים  מופרדת ממזהמים

הממוינים עוברים לגריסה כדי להקטין את הנפח שלהם. שברי הזכוכית מותכים, ולאחר 

מכן מייצרים מהם מוצרים חדשים. עיקר תהליך מיחזור הזכוכית מתבצע כיום במפעל 

 לייצור זכוכית פניציה שבירוחם.

לה לשמש ליצירת זכוכית חדשה, או להשתלב כמרכיבים הזכוכית הממוחזרת יכו

 .וכו' קהקרמי ,רעפיםכמו בתעשיית הבטון וייצור כבישים, ייצור  בתעשיות נוספות

( ערך תאגיד תמיר מכרז ארצי ובחר שני זכיינים לאיסוף 1022במהלך השנה האחרונה )

צבע סגול( ב) נפרסו כלי אצירה ייעודייםפסולת זכוכית ברמה הארצית. במסגרת זו 

עיקר מחזור הזכוכית הינו של ליישום המכרז הנ"ל, לאיסוף זכוכית מופרדת במקור. עד 

רכיבים הכלולים בחוק הפיקדון. בשנים הקרובות עם העלאת המודעות לעניין הפרדת 

רכיבי הזכוכית במקור, יחד עם פריסה של תשתיות להפרדה ברשויות, והקמת תחנות 

 .הזכוכית מחזורבביתית יש צפי לעלייה מעבר ממיינות לפסולת ה
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 נפחי -רכיבי זכוכית  : 15איור 

 

 שונות
מופע בהיקף  רכיבי השונות הינם מרכיבים שאינם קשורים אחד לשני אך כולם בעלי

 בזרם הפסולת.  מצומצם יחסית )בדרך כלל פחות מאחוז אחד(

תרופות עם שאריות, אינפוזיות, מזרקים, מכלי ריסוס של פסולת אפורה הוגדרה כאריזות 

חומרי הדברה עם שאריות חומר. למעט מספר דגימות חריגות של משאיות פינוי עירוניות 

שעברו דרך בתי חולים ומרפאות, עם כמות פסולת רפואית משמעותית, ברוב הדגימות לא 

 י פסולת אפורה הנה פסולתנראו כמויות גדולות של פסולת זו. עם זאת חשוב להדגיש כ

, הנובע מהרכב החומרים המצויים בה. במדינות אירופה פסולת ברמת סיכון גבוה לסביבה

בשיטות שונות )מרכזי הפרדה, ניידת איסוף מבתי  ביתית מסוכנת נאספת בנפרד

 ומפונה לאתרי סילוק מורשים. התושבים(

בזרם הפסולת הביתית עירונית, הינה נדירה פסולת העשויה מגומי על הרכביו השונים, 

ולרוב מקורה בתעשיות המשתמשות בגומי כחומר גלם, או בצמיגים ישנים מסוגים שונים. 

חשוב לציין כי בעקבות "חוק הצמיגים" תדירות הופעתם ירדה באופן דרסטי במשאיות 

 הפינוי של הפסולת הביתית עירונית. 

ומרים שונים, ושלא ניתן להגדיר פסולת מורכבת הינה פסולת העשויה ממספר סוגי ח

באופן ברור מהו הרכיב המרכזי )מבחינה משקלית(, או מהו היעוד של אותו מוצר )בניין, 
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אלקטרוני, אפורה(. ברור כי ישנם הרבה מאוד סוגי אריזות ומוצרים אשר עשויים ממספר 

סוגי חומרים והיו יכולים 

להיכנס תחת הגדרה זו, 

אך אז היינו מקבלים 

המיון קטגוריה בסוף 

גדולה מאוד של רכיבים 

מרוכבים שלא היינו 

יודעים את מהותם או 

רציונל  לפיכך, הרכבם.

המיון הוגדר בצורה כזו 

שהרכיב הדומיננטי 

ביותר, על בסיס משקלי, 

הוא זה שקבע את אופן 

סיווג הפסולת. במידה 

ולא היה רכיב כזה, 

הפסולת סווגה כפסולת 

מורכבת )ראה פירוט 

 מתודולוגיה(.בפרק ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הידעת?!

שהוצגו במסגרת חומר רקע לחוק פסולת אלקטרונית,  ,פי נתוני המשרד להגנת הסביבהעל 

, והוא 1020טון לשנת  25,000-משקל פסולת הציוד האלקטרוני והחשמלי בישראל, מוערך בכ

פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני אינה הומוגנית, ומורכבת מסוגי  .הולך וגדל מדי שנה

נוספים  10%-מפסולת זו מורכבת מברזל ומפלדה, כ 50%-מכשירים ומרכיבים רבים. כ

של מעגלים  2%-נוספים מתכות אחרות, ועוד כ 20%-מפלסטיק, לרבות מעכבי בעירה, כ

שם כך חוקק ה"חוק לטיפול סביבתי מודפסים. הרכב הטרוגני זה מצריך התייחסות מיוחדת ול

(. מטרת החוק לעודד את השימוש החוזר 1021בציוד חשמלי, אלקטרוני, ובסוללות" )התשע"ב 

בציוד האלקטרוני, תוך צימצום כמות הפסולת הנוצרת מציוד זה, מניעת הטמנתה וההשפעות 

הרשויות השליליות הסביבתיות הכרוכות בכך. החוק מחייב את היצרנים, היבואנים, ו

 המקומיות לפעול לאיסוף וטיפול תוך עמידה ביעדים השנתיים שקבע המשרד להגנת הסביבה.

 משקלית – שונות רכיבי: 16 איור
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 נפחית -: רכיבי שונות 17איור 
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  כלי האצירהפסולת 
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 (9) שש במסגרת סקר הרכב הפסולת הביתית בכלי האצירה )פסולת מעורבת( נדגמו

רשויות שונות. הרשויות שנדגמו מייצגות מגוון ישובים בארץ, בהתחשב במשתנים הבאים: 

דמוגרפיים. בנוסף בכל רשות  –, מיקום גיאוגרפי, ומאפיינים סוציו סוג היישובגודל ישוב, 

כלכליות  –נדגמו אזורים )שכונות/ישובים( הטרוגניים, כך שניתן ייצוג לרמות חברתיות 

ישוב עצמו. במהלך הניתוח חושב ממוצע משוקלל של סך הדגימות שונות גם בתוך ה

 בסקר. ממוצע זה הוא אומדן להתפלגות הכלל ארצית. 

 חדרה, אשדוד, קריית גת, רמת גן, מ.א מנשה, וחצור הגלילית. -הן הרשויות הנדגמות  

, על בסיס 44%שאריות המזון הנן המרכיב הדומיננטי ביותר בכלי האצירה והן מהוות 

 20%משקלי, מסך הפסולת. הנפח שתופסות שאריות המזון קטן משמעותית ועומד על 

 בלבד.

הפסולת האורגנית הפריקה ביולוגית הזמינה לטיפול במתקני עיכול אנאירובי ומתקני 

 פסולת גינה(. ו)שאריות מזון  49%קומפוסטציה מתקדמים עומדת על 

ממשקל הפסולת בהתאמה,  9%, 24%, 26%רכיבי הפלסטיק, הנייר, והקרטון מהווים 

. עובדה זו 26% –ובסה"כ כ 

מעידה על כך שפוטנציאל 

ההפרדה במקור של רכיבים 

האריזות  אלו אינו ממומש.

מסך משקל  24%מהוות 

הפסולת הביתית בכלי 

האצירה של הפסולת 

על בסיס  54% - המעורבת, ו

נפחי )ראה פירוט בפרק 

כאשר בוחנים את  האריזות(.

זות מתוך מרכיבי רימרכיב הא

כל הפסולת היבשים )

 22%חלקן מהווה  למעט חיתולים, שאריות מזון, ופסולת גינה(, הרי שאזהפסולת 

 על בסיס נפחי. 94% -מהפסולת על בסיס משקלי ו

מספר רכיבים בהם נצפה שינוי משמעותי בין הדיגום שנעשה במשאיות הפסולת הביתית ב

המעורבת, לדיגום כלי האצירה של הפסולת הביתית המעורבת. שאריות המזון תופסות 

חלק יחסי גדול יותר )מבחינה משקלית( בכלי האצירה טרם דחיסת המשאיות. לאחר 

בפסולת ומעלים את משקלם היחסי היבשים ם לרכיבי"נודדים" הדחיסה, נוזלים ושאריות 

ברכיבי של חומרים אלו על חשבון הרכיב האורגני. את התופעה הנ"ל ניתן לראות בעיקר 

 )רכיבים סופגים(. טקסטיל,הנייר, הקרטון, ה
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 הרכב הפסולת הביתית בכלי האצירה פסולת מעורבת, על בסיס משקלי :18איור 
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 : הרכב הפסולת הביתית בכלי האצירה פסולת מעורבת, על בסיס נפחי19איור 
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 פסולת מעורבתאצירת : השוואה בין עונות הדיגום סקר כלי 5טבלה 

שם 
 רכיב

 יחס נפחי יחס משקלי

 קיץ חורף
כלל 

המדגם 
 משוקלל

 קיץ חורף
כלל 

המדגם 
 משוקלל

שאריות 

 מזון
47.4% 41.6% 43.6% 11.2% 8.6% 9.5% 

 48.4% 50.4% 44.5% 19.2% 20.6% 16.4% פלסטיק

 12.7% 12.0% 14.0% 14.1% 14.0% 14.3% נייר

 14.8% 15.5% 13.6% 5.6% 6.0% 4.8% קרטון

 2.5% 2.7% 2.0% 5.2% 5.8% 4.1% חיתולים

פסולת 

 גינה
2.8% 1.8% 2.1% 2.6% 1.6% 2.0% 

 2.4% 1.8% 3.3% 2.3% 2.0% 2.9% טקסטיל

פסולת 

 בנין
0.4% 0.9% 0.7% 0.2% 0.3% 0.3% 

 5.8% 5.4% 6.5% 2.7% 2.8% 2.6% מתכות

 0.9% 0.9% 0.9% 3.5% 3.8% 2.9% זכוכית

 0.8% 0.7% 1.1% 1.0% 0.8% 1.4% שונות
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 ממצאים בולטים

 שאריות מזון

 

הגרף מציג את התפלגות תוצאות רכיב שאריות המזון מבחינה משקלית במהלך סקר כלי 

ניתן לראות   Yמצוין החלק היחסי של שאריות המזון בדגימה ובציר  Xהאצירה, על ציר ה 

"פיקים" מרכזיים  2לאותו הערך. כפי שניתן לראות ישנם  7את כמות יחידות הדגימה

 .51%ל  25%הנעים בין 

 פלסטיק
בכלי האצירה, בדומה למשאיות,  הרכיבים המשמעותיים ביותר הינם רכיבי הפלסטיק 

פלסטיק קשיח שמורכב מאריזות ומוצרי  -הגמיש הן משקלית והן נפחית. לאחריהם

גבינות, ממרחים שונים, שעשויות  -פלסטיק מסוגים שונים, לדוגמה כלל "אריזות המקרר"  

מסך נפח  24%-מהווים כ  PET-לסטיק אחרים. מכלי הולעיתים מסוגי פ  PPלעיתים 

הם תופסים קרוב לרבע מנפח פסולת  HDPE-הפלסטיק בכלי האצירה, ובצירוף מכלי ה

הפלסטיק שבכלי האצירה, זאת למרות הפריסה הרחבה של כלובי הפלסטיק המוצבים 

עקומת כמו כן, ניתן לראות את התפלגות תוצאות מרכיבי הפלסטיק על גרף ברשויות. 

 )משקלית( מסך הדגימה. 11%-21%, מרבית הדגימות בסקר נעות על הטווח שבין גאוס

                                                           

7
 ק"ג שנאספו מכלי האצירה 10-יחידת דגימה מהווה כ  

ה
מ

גי
 ד

ת
דו

חי
 י

 שאריות מזון
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 תכלי אצירה פסולת מעורב –משקלי  –: רכיבי הפלסטיק 20איור 

 

 משקלי -: התפלגות תוצאות מרכיבי הפלסטיק 21איור 

 

ה
מ

גי
 ד

ת
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 י

 פלסטיק
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 כלי אצירה פסולת מעורבת –נפחי  –: רכיבי הפלסטיק 22איור 

 

 

 

 נייר
הרכיבים העיקריים )משקלית ונפחית( הם נייר מעורב ונייר עיתון. נייר לבן מופיע בתדירות 

נמוכה יותר בבתי התושבים,  ומאפיין יותר אזורים מסחריים, אזורי משרדים, ומוסדות 

, עקומת גאוסכמו כן, ניתן לראות את התפלגות תוצאות מרכיבי הנייר על גרף הציבור. 

 )משקלית( מסך הדגימה. 29%-2%מרבית הדגימות בסקר נעות על הטווח שבין 
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 פסולת מעורבת תכלי אציר –משקלי  –: רכיבי הנייר 23איור 

 

 משקלי  –: התפלגות תוצאות מרכיבי הנייר 24איור 
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 פסולת מעורבת תכלי אציר –נפחי  –: רכיבי הנייר 25איור 

 

 

 

 מתכת
בין שני הרכיבים, כאשר מבחינה משקלית  ניתן לראות בברור את ההבדל במשקל הנפחי

רכיבי המתכות הברזליות משמעותיים יותר, אך לעומת זאת ביחס הנפחי המתכות הקלות 

 האל ברזליות )אלומיניום, נחושת, נירוסטה( מהוות חלק משמעותי יותר. 
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 פסולת מעורבתאצירת כלי  –משקלי  –: רכיבי המתכת 26איור 

 

 פסולת מעורבת תכלי אציר –נפחי  –: רכיבי המתכת 27איור 
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 זכוכית
התפלגות רכיבי הזכוכית בכלי האצירה דומה מאוד להתפלגות במשאיות הפינוי, הן 

מבחינה נפחית והן מבחינה משקלית. הנתון אודות צבעי הזכוכית השונים אינו משמעותי 

עיקר למפעלי המחזור . עיקר הזכוכית הנוצרת בבית מורכבת לרשויות ולתושבים אלא ב

 מאריזות שונות ומכלי נוזלים, וברובה זכוכית שקופה.

 פסולת מעורבת תכלי אציר –משקלי  –: רכיבי הזכוכית 28איור 
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 מעורבתפסולת אצירת כלי  –נפחי  –: רכיבי הזכוכית 29איור 

 

 

 

 שונות
בשני הגרפים המוצגים מטה, מוצגת ההתפלגות של רכיב השונות )משקלי ונפחי( בדגימות 

שמופעם שבוצעו בכלי האצירה של הפסולת המעורבת. ניתן לראות כי מדובר ברכיבים 

 וכך גם משקלם ונפחם היחסי בדגימות.  נדיר בפסולת
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 פסולת מעורבת תכלי אציר –משקלי  –השונות : רכיבי 30איור 

 

 פסולת מעורבתאצירת כלי  –נפחי  –רכיבי השונות  :31איור 
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  התפלגות הפסולת הביתית המעורבת

 משאיות מול כלי האצירה

ישנם מספר רכיבים בהם נצפה שינוי משמעותי בין הדיגום שנעשה במשאיות הפסולת 

ורבת לדגום כלי האצירה של הפסולת הביתית המעורבת. שאריות המזון הביתית המע

 תופסות חלק יחסי גדול יותר בכלי האצירה טרם דחיסת המשאית. לאחר הדחיסה, נוזלים 

לרכיבים אחרים בפסולת ומעלים את משקלם היחסי נספחים )נצמדים/נדבקים( ושאריות 

בנייר, קרטון  נפוצה בעיקרשל חומרים אלו על חשבון הרכיב האורגני. את התופעה הנ"ל 

כמו כן, בדיגום שבוצע בכלי האצירה לא נצפתה כמעט בכלל פסולת בניין וטקסטיל. 

 )משקלית( שתועדה במשאיות הפינוי. 4.5%לעומת 

        : השוואה בין תוצאות דיגום סקר כלי אצירה לסקר המשאיות 6טבלה 

 )פסולת ביתית עירונית מעורבת(

 מובהקות פער משאיות פחים קטגוריה

 p<0.01 9.2%- 34.4% 43.6% שאריות מזון

 p<0.01 1.4%- 17.7% 19.2% פלסטיק

 p<0.01 2.2% 16.3% 14.1% נייר

 p<0.01 2.5% 8.1% 5.6% קרטון

 NS 0.2% 5.5% 5.2% חיתולים

 NS 0.2% 2.3% 2.1% פסולת גינה

 p<0.01 2.1% 4.4% 2.3% טקסטיל

 p<0.01 3.7% 4.5% 0.7% פסולת בנין

 p<0.05 0.3% 3.0% 2.7% מתכות

 p<0.01 0.8%- 2.7% 3.5% זכוכית

 NS 0.2% 1.2% 1.0% שונות
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         : השוואה בין תוצאות דיגום סקר כלי אצירה לסקר המשאיות 32איור 

 )פסולת ביתית עירונית מעורבת(

 

  שיעור שאריות המזון בכלי האצירה גבוה באופן ניכר ומובהק מהשיעור המקביל

 במשאיות הפינוי.

 משאיות בשיעור הפלסטיק, והזכוכית בכלי האצירה גבוה באופן מובהק מזה ש

 הפינוי.

  שיעור הנייר, הקרטון, רכיבי הטקסטיל, פסולת הבניין, והמתכות במשאיות הפינוי

 גבוה בצורה מובהקת משיעורם בכלי האצירה.

  חיתולים, פסולת גינה, ורכיבי השונות לא נמצאו  –בשאר הקטגוריות המקובצות

 במשאיות הפינוי. דיגוםהבדלים מובהקים בין דיגום כלי האצירה ל
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מכלי האצירהאיסוף פסולת   
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 כלי אצירה -סקר הרכב הפסולת הביתית המופרדת במקור 

במסגרת סקר כלי האצירה נבחרו שלוש רשויות שהחלו בתהליכי הפרדה במקור לשני 

מנשה, חדרה ואשדוד. ברשויות אלו התבצעו דגימות הן של כלי  מועצה אזורית -זרמים 

האצירה של הפסולת היבשה והן של כלי האצירה של הפסולת הרטובה. כמו כן, נדגמו כלי 

אצירה של פסולת מעורבת בשכונות שאינן מפרידות. באופן כללי ניתן לראות כי איכות 

רם הרטוב נראה נקי ואיכותי, ההפרדה עדיין לא מספקת, גם ברשויות/שכונות בהם הז

, והזרם היבש אינו ליעדי המשרד להגנת הסביבה יחסית מאוד הכמויות הנאספות קטנות

כמות משקי הבית  הקיים בפסולת הביתית. חומר אורגניעדיין את רוב הבאמת יבש ומכיל 

עלתה ברשויות הנדגמות במהלך  רטוב( -במקור )יבש שקיבלו הסברה ותשתית להפרדה 

ת הסקר, וכך גם הכמויות הנאספות. כאשר בוחנים את היחס בין הכמויות הנאספות תקופ

לכמות משקי הבית שקיבלו תשתית והסברה מגלים כי היחס נשמר ולא השתנה 

משמעותית. בכל שלושת הרשויות המפרידות שנדגמו לא נצפית הפחתת הטמנה 

ציג את התוצאות משמעותית בעקבות המעבר להפרדה בין יבש לרטוב. בסעיף זה נ

 . ד'בפרק  מופיעותרשות ה ברמתהתוצאות   .הממוצעות שנדגמו ברשויות

 פסולת ביתית יבשה מופרדת במקור

פסולת ביתית יבשה מופרדת  -הרכב הפסולת הביתית בכלי האצירה  :33איור 

 במקור, על בסיס משקלי
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פסולת ביתית יבשה מופרדת  -הרכב הפסולת הביתית בכלי האצירה  :34איור 

 במקור, על בסיס נפחי
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 : השוואה בין עונות הדיגום סקר כלי אצירה פסולת יבשה7טבלה 

שם 
 רכיב

 יחס נפחי יחס משקלי

 קיץ חורף
כלל המדגם 

 משוקלל
 קיץ חורף

כלל המדגם 
 משוקלל

שאריות 

 מזון
28% 36% 34% 6% 7% 7% 

 48% 47% 49% 21% 22% 20% פלסטיק

 14% 13% 16% 16% 13% 23% נייר

 17% 18% 16% 7% 7% 7% קרטון

 3% 3% 2% 8% 8% 7% חיתולים

פסולת 

 גינה
1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 3% 3% 3% 3% 3% 3% טקסטיל

פסולת 

 בנין
0% 1% 0% 0% 0% 0% 

 6% 6% 6% 3% 3% 4% מתכות

 1% 1% 1% 5% 5% 6% זכוכית

 1% 1% 0% 1% 0% 1% שונות

 

, על בסיס משקלי. כלומר, 24%תופסת בפח היבש, המופרד במקור, הפסולת האורגנית 

בכלי האצירה היבשים. ישנה הפחתה נמצאת אורגנית הפסולת רוב הלמרות ההפרדה, 

כלי האצירה של הפסולת משקל הפסולת האורגנית בסה"כ בהשוואה ל (22%) מסוימת

ברם, היקף הפרדת המקטע , (מיישמות הפרדה במקור שאינןברשויות/שכונות )המעורבת 

 האורגני עדיין לא מספיק משמעותי. 

הפער הנ"ל מתבטא בכך שרכיבים אחרים כגון פלסטיק, נייר, קרטון, חיתולים, טקסטיל, 

כב הפסולת היבשה מתכת, וזכוכית, מראים עלייה מסוימת מבחינה משקלית בהר

בהשוואה למעורבת. נתון זה תואם את הציפיות לכך שהזרם היבש יכיל יותר ויותר רכיבים 

  בעלי ערך למחזור עם שיפור ההפרדה ו"הוצאת" הזרם האורגני מכלי האצירה היבשים.
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להפרדה במקור. לאור זאת, המדגם נוספים בין שתי עונות הדיגום הצטרפו משקי בית 

ה מגוונים יייצג כמות גדולה יותר של שכונות ומשקי בית וייצג פלחי אוכלוסיבעונת הקיץ 

 יותר. 

 פסולת ביתית רטובה מופרדת במקור

פסולת ביתית רטובה מופרדת  -הרכב הפסולת הביתית בכלי האצירה  :35איור 

 במקור, על בסיס משקלי

 

  



 

 

91 

פסולת ביתית רטובה מופרדת  -הרכב הפסולת הביתית בכלי האצירה  :36איור 

 במקור, על בסיס נפחי
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 פסולת רטובהאצירת : השוואה בין עונות הדיגום סקר כלי 8טבלה 

שם 
 רכיב

 יחס נפחי יחס משקלי

 קיץ חורף
כלל המדגם 

 משוקלל
 קיץ חורף

כלל המדגם 
 משוקלל

שאריות 

 מזון
76% 72% 73% 31% 38% 36% 

 39% 36% 43% 11% 10% 11% פלסטיק

 7% 7% 7% 6% 6% 6% נייר

 7% 6% 7% 2% 2% 2% קרטון

 3% 3% 2% 3% 4% 2% חיתולים

פסולת 

 גינה
1% 2% 2% 4% 4% 4% 

 2% 2% 1% 1% 1% 1% טקסטיל

פסולת 

 בנין
0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 4% 3% 4% 2% 2% 1% מתכות

 0% 0% 0% 1% 1% 1% זכוכית

 0% 0% 0% 0% 0% 0% שונות

 

שאריות.  14%כפי שניתן לראות פח חום ממוצע שנדגם במסגרת הסקר הארצי מכיל 

למדי, עם זאת  תמונה אופטימיתב ביחס לפרק הזמן שחלף מתחילת הפרויקט, מדובר 

   .(ד' את הנתונים הפרטניים של כל רשות ורשות )ראה פרקלבחון  ראוי
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 פסולת אריזות
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 –הרכב האריזות בסקטורים השונים את סקר הרכב פסולת האריזות בוצע על מנת ללמוד 

ביתי, עסקי ובסיסי צה"ל. הסקר בוצע כמיון שניוני בחלק מהדגימות הן בסקרי המשאיות 

של האריזות מושפע במידה רבה הן  רכב המשקלי והנפחיהוהן בסקרי כלי האצירה. ה

משאריות המזון הנדבקות לאריזות והן מדחיסת הפסולת במשאיות. ראוי שנבחין בצורה 

ברורה בין פסולת אריזות לבין אריזות לפני שנעשה בהם שימוש. הנתון המשמעותי ביותר 

הינו האחוז המשקלי של האריזות מסך הדגימה, והוא מתבסס על סכמת כלל סוגי 

יזות שמוינו באותה דגימה ביחס למשקלה המקורי. גם נתון היחס הנפחי הינו האר

הנן נפח הערכות המשמעותי אך חשוב לזכור שהוא מתבסס על נפח לאחר מיון, וה

 וויזואליות, ולכן רמת הדיוק שלו נמוכה יותר. 

. כך למשל ניתן לראות כי לפי סוגי החומריםהטבלה הבאה מציגה את ממצאי הסקר 

בכלי  4%על בסיס משקלי במשאיות הפסולת הביתית ואילו  6%ות הקרטון מהוות אריז

האצירה. הפער במשקל נובע כאמור מהעובדה שבתהליך הדחיסה "נדבקים" לרכיבים 

ה"סופגים" נוזלים שמקורם בשאריות המזון. כמו כן, למרות ניסיוננו לנטרל השפעה זאת 

ולת המעורבת העירונית מפנות גם פסולת ככל הניתן, לעיתים, משאיות הפינוי של הפס

ממקורות מסחריים מה שעשוי להשפיע על התוצאות. עוד ניתן לראות כי בעוד נפח 

הרי שבכלי האצירה מתקבל  21%אריזות הקרטון במשאיות הפסולת הביתית עומד על 

 .24%נפח של 

 מר בכל אחד מסוגי הסקרים: תוצאות סקר הרכב האריזות לפי סוג החו9טבלה 

 סוג רכיב
אחוז מסך 

 הדגימה

סקר 
 -משאיות 
פסולת 
 -ביתית 

 עירונית

סקר 
 -משאיות 
פסולת 

 -סקית ע
 עירונית

סקר 
 -משאיות 
פסולת 
בסיסי 
 צה"ל

סקר כלי 
 -אצירה 

פסולת 
ביתית )כלל 

 הדגימות(

אחוז  קרטון

 משקלי

6% 22% 7% 4% 

 17% 13% 12% 12% אחוז נפחי

אחוז  פלסטיק

 משקלי

7% 6% 2% 10% 

 26% 12% 38% 31% אחוז נפחי

אחוז  זכוכית

 משקלי

2% 2% 1% 2% 

 2% 0.4% 2% 1% אחוז נפחי

אחוז  מתכת

 משקלי

2% 1% 2% 2% 

 1% 5% 1% 3% אחוז נפחי

כלל האריזות 

 מסך הדגימה

אחוז 

 משקלי

17% 12% 26% 26% 

 56% 49% 91% 47% אחוז נפחי

האריזות כלל 

מסך החומר 

היבש 

 בדגימה

אחוז 

 משקלי

32% 26% 29% 26% 

 96% 59% 73% 57% אחוז נפחי
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. כך למשל ניתן לראות כי לפי סוגי האריזותהטבלה הבאה מציגה את ממצאי הסקר 

 2%על בסיס משקלי במשאיות הפסולת העסקית ואילו  20%אריזות ההובלה מהוות 

 בלבד בכלי האצירה. 

 : תוצאות סקר הרכב האריזות לפי סוג האריזה בכל אחד מסוגי הסקרים10טבלה 

 סוג אריזה
אחוז מסך 

 הדגימה

סקר 

 -משאיות 

פסולת 

 -ביתית 

 עירונית

סקר 

 -משאיות 

פסולת 

 -סקית ע

 עירונית

סקר 

 -משאיות 

פסולת 

בסיסי 

 צה"ל

סקר כלי 
 -אצירה 

פסולת 
 ביתית

משקלי אחוז אריזת מכירה  22% 22% 22% 24% 

 40% 16% 12% 14% אחוז נפחי

 2% 5% 20% 4% אחוז משקלי אריזת הובלה

 4% 9% 10% 7% אחוז נפחי

 0% 0.5% 2% 1% אחוז משקלי אריזה קבוצתית

 1% 2% 2% 2% אחוז נפחי

 1% 1% 2% 2% אחוז משקלי אריזת שירות

 20% 4% 20% 6% אחוז נפחי

כלל האריזות 

הדגימהמסך   

 26% 26% 12% 17% אחוז משקלי

 56% 49% 91% 47% אחוז נפחי

כלל האריזות 

מסך החומר 

 היבש בדגימה

 26% 29% 26% 32% אחוז משקלי

 96% 59% 73% 57% אחוז נפחי

 

בגרפים הבאים מוצגים עקרי הממצאים הממחישים את התפלגות סוגי החומרים בתוך 

 האריזות בכל סקר וסקר. פסולת האריזות, ואת התפלגות סוגי

ניתן לראות את סוגי החומרים השונים )קטגוריות מקובצות(, ואת סוגי האריזות )בהתאם 

להגדרת החוק( שמוינו בסקר האריזות. בכל אחד מהגרפים, שתי העמודות השמאליות 

מצביעות על היחס המשקלי של פסולת האריזות מסך משקלה של הדגימה ומסך משקל 

העמודות הימניות מצביעות על היחס  (.4נספח גימה )להגדרות ראה החומר היבש בד

 הנפחי של פסולת האריזות מסך הדגימה ומסך החומר היבש בדגימה. 
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 סקרים השוניםהתפלגות האריזות ב

 משאיות פסולת ביתית
 התפלגות האריזות לפי קבוצות חומרים במשאיות פסולת ביתית :37איור 

 

 התפלגות האריזות לפי סוג האריזה במשאיות פסולת ביתית :38איור 
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 ,משאיות של הפסולת הביתיתממשקל הדגימה ב 24%מהוות כ ניתן לראות כי האריזות 

נפחית(. עוד ניתן  42%משקלית,  22%כאשר שני הרכיבים המרכזיים הם פלסטיק וקרטון )

 14%משקלית,   22%מכירה מהוות את הרכיב המשמעותי ביותר )ללמוד כי אריזות 

 .עירונית נפחית( מבין סוגי האריזות השונים, שנדגמו במשאיות הפסולת הביתית

 משאיות הפסולת העסקית עירונית
: התפלגות האריזות לפי קבוצות חומרים במשאיות הפסולת העסקית 39איור 

 עירונית
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 התפלגות האריזות לפי סוג האריזה במשאיות הפסולת העיסקית עירונית : 40 איור

 

ניתן לראות כי האריזות שנמצאו במשאיות הפינוי של הפסולת העסקית עירונית מהוות 

ניתן לראות כי גם בדגימות אלו רכיבי עוד מבחינה נפחית.  91% -מבחינה משקלית ו 12%

 10%והקרטון מהווים יחד את החלק המשמעותי ביותר מבחינת סוגי החומרים )הפלסטיק 

אחוז את הה תופסות כמו כן, ניתן לראות כי אריזות המכיר נפחית(. 56%משקלית, 

נפחית(. חשוב לציין  12%משקלית,  22%פסולת העסקית העירונית )המשמעותי ביותר ב

ן בקניונים, מרכזי מסחר עירוניים כי עיקר המשאיות העסקיות שנדגמו בסקר זה מקור

 וכדומה.
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 פסולת בבסיסי צה"ל
 התפלגות האריזות לפי קבוצות חומרים במשאיות הפסולת בבסיסי צה"ל :41איור 

 

 התפלגות האריזות לפי סוג האריזה במשאיות הפסולת בבסיסי צה"ל :42איור 

 



 

 

100 

 26%מהווים  רכיבי האריזות שנמצאו במשאיות הפינוי של הפסולת מבסיסי צה"ל 

מבחינה נפחית. רכיבי הפלסטיק והקרטון מהווים את הגורם  49%מבחינה משקלי ו 

נושא הפרדת הפסולת נפחית(.  42%משקלית,   25%המשמעותי ביותר בפסולת האריזות )

שינוי משמעותי. פוטנציאל האריזות להפרדה, ומחזור הינו  בבסיסי צה"ל יכול וצריך לעבור 

גבוה מאוד, בעיקר לאור העובדה שנקודות ייצור הפסולת העיקריות בתוך הבסיסים הם 

 בסמוך לחדרי האוכל, חנויות השק"ם, והמגורים. 

 כלל המדגם –כלי האצירה 
 כלל המדגם –רים בכלי האצירה התפלגות האריזות לפי קבוצות חומ :43איור 
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 כלל המדגם –התפלגות האריזות לפי סוג האריזה בכלי האצירה  :44איור 

 

 56%מבחינה משקלית, ו 26%-מהווה כפסולת האריזות כלי האצירה שנדגמו סך ב

מבחינה נפחית.  דגימה זו משקפת בצורה טובה את המצב בבתי התושבים, ואת 

הפוטנציאל הטמון בהפרדה במקור של פסולת האריזות. גם בדגימות אלו רכיבי הפלסטיק 

 59%, 24%והקרטון, מהווים את החלק הארי הן מבחינה משקלית והן מבחינה נפחית )

 בהתאמה(. 

רפים הנ"ל משקללים בתוכם את כלל הדגימות שנעשו בכלי האצירה מהזרמים שני הג

פסולת רכיב האריזות משתנה מאוד בין כלי האצירה של  .השונים )יבש, רטוב, ומעורב(

ברשויות/שכונות/יישובים שטרם החלו בהפרדה בין יבש לרטוב, שם הוא עומד  מעורבת

, שם רכיב הפסולת היבשה המופרדת במקורמסך הדגימה, לבין כלי האצירה של  01%על 

הפסולת הרטובה מסך הדגימה מבחינה משקלית. בכלי האצירה של  22%האריזות מהווה 

מסך הדגימה.  01%נמצא כי רכיב האריזות מבחינה משקלית מהווה  המופרדת במקור

רכיב האריזות בכלי האצירה  , כךברור כי ככל שההפרדה בין יבש לרטוב טובה יותר

שים הופך להיות משמעותי יותר הן מבחינה משקלית והן מבחינה נפחית. כמו כן, היב

בזמינות הפרדה טובה בין יבש לרטוב מאפשרת לזרם היבש ולאריזות המצויות בו, להיות 

גבוה יותר כלכלי גבוה יותר להפרדה במתקני ההפרדה שבתחנות המעבר וגם בעלות ערך 

 למפעלי המחזור.
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 משאיות עסקית עירוניתפסולת 
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משאיות. משאיות אלה  50-כסקר הרכב הפסולת העסקית עירונית בוצע על מדגם של 

חשוב להדגיש כי הרכב הפסולת אזורי מסחר עירוניים, קניונים, וכדומה. אספו פסולת מ

למקום איסוף הפסולת.  העסקית מושפע במידה רבה מאופי הפעילות העסקית האופיינית

כך למשל לא ניתן להשוות בין הרכב פסולת המיוצרת בשוק עירוני ובין הרכב פסולת 

 המיוצרת בקניון, מרכז מסחרי שכונתי או בפאתי אזור תעשייה. 

, 12%שאריות המזון הנן המרכיב הדומיננטי ביותר בפסולת העסקית עירונית והן מהוות  

על בסיס משקלי, מסך הפסולת. הנפח שתופסות שאריות המזון קטן משמעותית ועומד על 

מסך משקל הפסולת  29%-ו 12%, 22%פלסטיק, נייר וקרטון תופסת רכיבי הבלבד.  6%

 מסך הפסולת.  55% רכיבים אלה מהוויםהעסקית עירונית בהתאמה ובסה"כ 

 בפרקמסך הפסולת העסקית על בסיס משקלי  )ראה פירוט  12%האריזות מהוות 

על בסיס נפחי. כאשר בוחנים את מרכיב האריזות בתוך הפסולת  91%-( וכאריזותה

מהפסולת על בסיס  26%( הרי שאז ניתן לראות שהן מהוות 4הגדרה בנספח היבשה )

 על בסיס נפחי. 42%-משקלי ו

 עיריית חולון נ' שר הפנים ואח' 0112001בג"צ 

מטילים על  2624-( לפקודת העיריות וחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד1)141סעיף 

הרשות את החובה להסדיר את פינוי האשפה בתחומי העיר. הסעיף קובע כי העיריה 

גרות בעד פינוי כאמור". "תורה בדבר פינוי סחי ואשפה מכל בית ותקבע את הא

הוראת פקודת העיריות זו מחייבת את העיריה לטפל באופן אקטיבי בסילוק אשפה 

מבתים, ובתי עסק בתוך כך, וזאת למניעת מטרד ומפגעים. העיריה רשאית לפנות את 

האשפה באמצעות עובדיה )או באמצעות קבלני משנה מטעמה(, תוך גבית אגרה עבור 

ת, במקרים מתאימים, להורות לבתי העסק לדאוג לפינוי עצמי השירות. העיריה רשאי

 של אשפתם. 

חשוב להבין כי הוראות אלה מתייחסות לחובת העירייה להעניק שירותי פינוי לפסולת 

לצרכיהם  עובדי העסקהנוצרת מהתנהלות ה"רגילה", שהינה "פסולת מטבח" 

בלבד. ה"פסולת העודפת", הינה פסולת  האישיים )מזון, צרכי משרד/מחשוב וכיוצ"ב(

של העסק. פינוי פסולת זו צריך להיעשות  /יצרניתשמקורה בפעילות העסקית

באחריות ובמימון בית העסק.  זאת בהתאם לעקרון "המזהם משלם" וכפי שהגדיר 

החקיקה הסביבתית החדשה "בית המשפט העליון  בפרשת עיריית חולון 

חשוב של צדק סביבתי, המטיל את מימון  מושתתת כולה על עיקרון מאחד

 ".הטיפול והמחזור של פסולת על יצרניה

למרות האמור לעיל, במרבית הרשויות לא מתבצעת הבחנה בין פינוי פסולת עסקית 

ובין פינוי פסולת ביתית. מה גם שלא נגבית אגרה בגין שירות פינוי הפסולת העסקית. 

לא יודעין, פינוי פסולת עסקית גרידא בכך ממנות הרשויות המקומיות, לעיתים ל

 מכספי משלם המיסים.
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 הפסולת העסקית עירונית במשאיות, על בסיס משקלי: הרכב 45איור 

 

  



 

 

106 

 : הרכב הפסולת העסקית עירונית במשאיות, על בסיס נפחי49איור 
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 : השוואה בין עונות הדיגום סקר משאיות פינוי פסולת עסקית עירונית11טבלה 

שם 

 רכיב

 יחס נפחי יחס משקלי

 קיץ חורף

כלל 

המדגם 

 משוקלל

 קיץ חורף

כלל 

המדגם 

 משוקלל

שאריות 

 מזון
30.8% 26.8% 28.1% 9.9% 8.5% 8.9% 

 38.9% 38.2% 40.3% 17.7% 17.0% 19.1% פלסטיק

 17.8% 18.3% 17.0% 20.6% 21.7% 18.4% נייר

 21.9% 22.5% 20.7% 16.3% 16.1% 16.8% קרטון

 0.8% 0.6% 1.2% 1.7% 0.9% 3.2% חיתולים

פסולת 

 גינה
0.8% 3.1% 2.3% 0.9% 1.6% 1.4% 

 2.3% 2.1% 2.6% 2.8% 3.0% 2.4% טקסטיל

פסולת 

 בנין
4.6% 7.3% 6.4% 2.9% 4.3% 3.9% 

 3.1% 2.7% 3.8% 2.1% 1.9% 2.5% מתכות

 0.5% 0.6% 0.4% 1.3% 1.4% 1.0% זכוכית

 0.5% 0.6% 0.3% 0.6% 0.8% 0.4% שונות
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 ממצאים בולטים

הגרפים הבאים מציגים את ההתפלגות הפנימית של תתי הרכיבים המרכזיים, כפי שנצפו 

ניתן לראות את כלל הגרפים של הרכיבים המקובצים  בחיתוכים   1בנספח בכלל המדגם. 

 כלכלי(. –שונים )אזור גיאוגרפי, מגזר, גודל יישוב, אשכול חברתי 

 פלסטיק
47איור  משקלי -: רכיבי הפלסטיק   
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 נפחי -: רכיבי הפלסטיק 48איור 

 

 משקלי -:  רכיבי הנייר 49איור 

 



 

 

110 

 נפחי -: רכיבי הנייר 50איור 
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 פסולת בסיסי צה"ל
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מדגם מורכב וגדול, אשר  דורשתסקר מקיף על הרכב הפסולת בבסיסי צה"ל  עריכה של

  יאפשר ייצוג למאפייני בסיסים צבאיים:

 בסיס פתוח או סגור 

 חיל 

 )אפיון פעילות )אדמיניסטרציה, חימוש, שדה, וכדומה 

 גודל הבסיס 

 )מיקום )עירוני, ספר 

 פרמטרים ייחודיים נוספים 

לאומדנים ברמת דיוק סבירה מבחינה סטטיסטית, מחייבים ייצוג כזה, כמו גם האפשרות 

שגרת נפרדת על פי עונות, שכן ל מדגם גדול מאד )אם כי לא נדרשת, כנראה, דגימה

 קשורה בעונות השנה(. בהכרח פעימתיות שאינה הצה"ליתהפעילות 

לפיכך, סקר הרכב פסולת עבור צה"ל, מחייב היקף דיגום בסדר גודל של הסקר הארצי 

ל זה תוכניות העבודה של צה"ל( כולו לפחות, עם חזרות רבות יותר ועבודת הכנה )בכל

 פיון הפעילויות והפריסה של צה"ל.לא

ראוי לדעת שסקרי הרכב פסולת בעולם, מול גוף כמו צה"ל נעשים בעזרת ניתוח חומרי 

תוקף -(, ליציאה = בלאי, פסולת, פגInputגלם ומוצרים, בחיתוך שבין כניסה = רכש )

(Output כשהחלוקה במרחב בין הבסיסים, נעשית לפי מקדם היקף הפעילות. כל דרך ,)

אחרת, מחייבת דיגום בהיקפים ובחזרות, בלתי סבירים. מעבר לכך, חובה לציין, 

הפסולת. קרי, רוב פסולת המזון  מוקדי ייצור שהפעילויות בצה"ל מאוד ממוקדות לעניין

ר האוכל. פסולת אלקטרונית מיוצרת בסמיכות בדרך כלל, מיוצרת בסמיכות לחד

 .'למחסנים ולסדנאות וכו

לאור זאת, יש לראות בממצאים המוצגים כאן, כחלק מסקר הרכב הפסולת הארצי, 

השימוש בהם צריך להיעשות המייצגים את הבסיסים שנדגמו, ו ,נתונים נקודתיים

 בהתאם.

ידינו, שכל עוד -שנבדקו עלהשורה התחתונה של ממצאי הרכב הפסולת במחנות צה"ל 

מהרכב הפסולת בקרב בולט מדובר בפעילות שגרתית, הרכב הפסולת אינו שונה באופן 

  אוכלוסיית ישראל באופן כללי.

בשלב ההערכות נערכה פנייה לאחראי פינוי הפסולת בצה"ל וכן לראש המערך להגנת 

לזכור כי זהו סקר  חשובהסביבה במשרד הביטחון על מנת לבנות מסד נתונים לדיגום. 

ראשוני שנעשה על הרכב הפסולת בבסיסי צה"ל, ועל מנת לבחון את מובהקות התוצאות 

יש לייצר סקרי המשך בהם יידגמו גם כלי אצירה בתוך הבסיסים. באופן כללי, ניתן לבצע 

 הפרדה בבסיסי צהל באופן פשוט יותר מאשר במשקי הבית הפרטיים.
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אריות המזון הנן המרכיב הדומיננטי ביותר בפסולת והן כפי שניתן לראות, גם כאן,  ש

, על בסיס משקלי, מסך הפסולת. הנפח שתופסות שאריות המזון קטן 22%מהוות  

 בלבד.  22%משמעותית ועומד על 

מסך משקל , בהתאמה, 6%-ו 22%, 24% הקרטון תופסים נייר והפלסטיק, ה רכיבי

 מסך הפסולת.  24% יםהפסולת הביתית בהתאמה ובסה"כ מהוו

מסך הפסולת מבסיסי צה"ל על בסיס משקלי  )ראה פירוט בפרק  26%האריזות מהוות 

על בסיס נפחי. כאשר בוחנים את מרכיב האריזות בתוך הפסולת  49% -( ואריזותה

מהפסולת  29%היבשה )כל המרכיבים שאינם אורגניים( הרי שאז ניתן לראות שהן מהוות 

 על בסיס נפחי.  59%-על בסיס משקלי ו

 : הרכב הפסולת בבסיסי צה"ל, על בסיס משקלי51איור 
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 : הרכב הפסולת בבסיסי צה"ל, על בסיס נפחי52איור 
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 צה"ל השוואה בין עונות הדיגום סקר משאיות פינוי פסולת בסיסי :12טבלה 

שם 

 רכיב

 יחס נפחי יחס משקלי

 קיץ חורף

כלל 

המדגם 

 משוקלל

 קיץ חורף

כלל 

המדגם 

 משוקלל

שאריות 

 מזון
37.1% 38.4% 38.0% 11.7% 13.3% 12.8% 

 40.7% 38.2% 45.6% 16.9% 15.5% 19.6% פלסטיק

 10.8% 10.1% 12.1% 11.3% 9.6% 14.6% נייר

 13.8% 12.8% 15.7% 9.3% 7.1% 13.5% קרטון

 2.3% 3.3% 0.3% 2.7% 4.0% 0.2% חיתולים

פסולת 

 גינה
1.7% 6.7% 5.0% 1.6% 5.2% 4.0% 

 3.5% 3.7% 3.2% 3.6% 3.4% 4.1% טקסטיל

פסולת 

 בנין
1.5% 7.0% 5.2% 1.4% 4.0% 3.1% 

 6.7% 6.5% 7.3% 5.1% 5.0% 5.5% מתכות

 0.6% 0.6% 0.6% 1.2% 1.2% 1.4% זכוכית

 1.8% 2.5% 0.5% 1.6% 2.1% 0.7% שונות

 

ניתן לראות את כלל הגרפים של הרכיבים המקובצים  בחיתוכים שונים )אזור  2בנספח 

 כלכלי(. –גיאוגרפי, מגזר, גודל יישוב, אשכול חברתי 
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117 

 

 

 

  פסולת גזם
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 240 -כ אתרי דיגום ברחבי הארץ. במהלך הסקר נדגמו (7) שבעהסקר הגזם בוצע ב

  (.2ראה טבלה מס' ) רשויות שונות 22 -משאיות מ

רכיבים רבים שאינם מוגדרים כגזם, ולמרות  הבחובנת בישראל טומ המפונהפסולת הגזם 

הגזם מגיעה פסולת לכן, ברוב המקרים זאת, מפונים במשאיות המנוף המיועדות לגזם. 

 . ומרכיבי פסולת מגוונים בפסולת גושית תמעורב יאכאשר ה /אתר הטיפוללתחנת המעבר

, הן בין  גזם ובין פסולת גושית מבוצעת הפרדה במקורבחלק קטן מן הרשויות בישראל 

ברשויות אלו זרם הגזם הינו נקי. על מנת לייצר תמריץ . בנקודות האיסוף והן בימי הפינוי

יסה מחיר כנכלכלי לביצוע הפרדה במקור ואיסוף נפרד של גזם ופסולת גושית יש לייצר 

(Gate fee ,דיפרנציאלי )הגזם נוצר בשלושה איכות ההפרדה של החומר הנכנס.  ל בסיסע

 מגזרים עיקריים:  

הגזם הביתי, המגיע מחצרות התושבים  הסקטורים המוזכרים לעיל,כמובן שמבין שלושת 

 . זריםהוא הבעייתי ביותר ומכיל כמות גדולה של מרכיבים 

בוצעה הבחנה בין הגזם לשאר הרכיבים. לאחר מכן בוצעה הערכה במהלך הסקר 

ונפחם   גזם. בנוסף, צוינה תדירות הופעת המרכיבים ה"זרים"ויזואלית נפחית של רכיב ה

קרטון/נייר, פלסטיק, פסולת גושית )בעיקר ריהוט(, פסולת בניין,   - הוערך בהתאם

הנפח כו יש לזכור כי במסגרת מחקר זה הוערמתכות, קלקר, פסולת אלקטרונית, אחר. 

המרכבים של  ותדירות ההופעה

 , ועל כןמשקלם, ולא "זריםה"

יש להתייחס לממצאים בזהירות 

  רבה.

 

 

  

 הידעת?!
ברשויות בהן תשתית האצירה של הגזם מוגדרת, 

משולטת, ובעלת ימי איסוף קבועים, הגזם נקי 

ואיכותי יותר. מומלץ להגדיר לתושבים בצורה 

 ברורה לא לערבב בין פסולת גושית לגזם נקי.
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 על בסיס נפחי - אחוז הגזם מכלל תכולת המשאית: 52איור 

 

  נפחי –הרכב משאיות הגזם ממוצע ארצי כלל המדגם : 54איור 
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 10% -מנפח משאית ממוצעת לפינוי גזם מכיל גזם ועוד כ 20% -התוצאות מלמדות כי כ

מרכיבים "זרים". חשוב לציין כי נתון זה שונה מהותית כאשר בוחנים את היחס המשקלי. 

כ נמוך משמעותית משל רכיבים אחרים, חי )משקל ליחידת נפח( של גזם בדר"המשקל הנפ

המרכיבים הזרים מורכבים בעיקר ונית ופסולת גושית. כמו פסולת בניין, פסולת אלקטר

 מנייר/קרטון, פסולת גושית, ומעט פלסטיק ופסולת בניין.

השונות הגבוהה ביותר בתכולת הגזם במשאיות נמצאה בצפון הארץ.  באופן טבעי, היינו 

מצפים לשיעור גזם גבוה יותר בצפון הארץ )בשל ריבוי שטחים פתוחים(, אך תכולת הגזם 

כפרי )מועצות אזוריות(, תכולת -במשאיות דווקא נמוכה יותר.   לעומת זאת, במגזר היהודי

גבוהה  המשאיות הייתה כמעט אך ורק גזם, בניגוד למגזרים האחרים בהם הייתה שונות

 יותר בתכולת משאיות הגזם.

 אפיון הגזם באתרים שונים

 אתר גזם דודאים
קריית גת, בני שמעון, באר שבע, להבים,  -הן  הרשויות העיקריות המפנות גזם לאתר

 נדגמו במסגרת הסקר(. ן )כול נתיבות, שדות נגב, מיתר, אופקים, רהט, עומר

הגזם הנקי החומר עובר מיון וריסוק,  . טון 1,610 –כמות חודשית ממוצעת של גזם נכנס 

עובר למספר יעדים עיקריים: שימוש באתר לטובת שיקום אזורי ההטמנה, ענבי  המרוסק

 בנגב )קומפוסט(, קק"ל.

שלי משה מתכות  – מתכתתובל ע.ח מחזור בע"מ,  –  פלסטיק:  הממויניםיעדי החומרים 

 נגב אקולוגיה תעשיות מיחזור. – קרטוןבע"מ, 

 אתר גזם דנו
. החומר עובר טון 400 –מוצעת של גזם נכנס כמות חודשית ממשרת את עיריית חיפה,  

 מיון וריסוק, הגזם הנקי המרוסק עובר לקומפוסט אור. 

ס.ע.  – מתכתאל. די הנקודה הירוקה מיחזור בע"מ,  –פלסטיק יעדי החומרים הממוינים: 

שפייה קליטה ומחזור  – פסולת בנייןאמניר מיחזור,  – קרטון, שיווק סחר ומחזור בע"מ

מ.ר.ס הובלות איסוף  – פסולת גושיתקיבוץ יסעור,  – פסולת אלקטרונית, פסולת בע"מ

 רוזניר בע"מ. – טקסטילוייצוא גורטאות, 

 תחנת מעבר השרון
, הרצליה, תל מונד, לב השרון, רעננה, כפר סבאהרשויות העיקריות המפנות גזם לאתר: 

, חוף השרון, עמק לוד, צריפין, תל השומר, רמת ישי, כפר אורנים, טירה, כפר רעות, מכבים

 9,695 –כמות חודשית ממוצעת של גזם נכנס שמריהו )המסומנות נדגמו במסגרת הסקר(. 

 עובר לדלקיה לשרפה )ע"י  י.ר.א.ב(. הגזם הנקי המרוסקהחומר עובר מיון וריסוק,  טון. 



 

 

121 

י.ד. פלח  – מתכתויגור תעשיות מחזור בע"מ,  – יקפלסטיעדי החומרים הממוינים:  

 א.ל.ה. – זכוכיתק.מ.מ,  – קרטוןמתכות, 

 אתר גזם כפר ידידיה
 –כמות חודשית ממוצעת של גזם נכנס משרת את מ.א עמק חפר וגזם מעיריית נתניה, 

 ומועבר לאתר גן שמואל וגלעם גזם נקי, הוא עובר ריסוק. הגזם המגיע הינו טון 4,000

 לייצור קיטור.

 אתר חירייה
, קריית אונו, גבעתיים, רמת גן, חולון, יפו - ת"אהרשויות העיקריות המפנות גזם לאתר: 

, גני , בני ברק, בת ים, גבעת שמואל, אור יהודה, אזורגן רווה ,סביון, יהוד, רמת השרון

כמות חודשית , בית דגן, באר יעקב ועוד )המסומנות נדגמו במסגרת הסקר(. תקווה

עובר  הגזם הנקי המרוסקהחומר עובר מיון וריסוק, טון.  4,400 –ממוצעת של גזם נכנס 

 לגלעם ולחוות שורגי. 

  אמניר. – קרטוןיעדי החומרים הממוינים: 

 תחנת מעבר עפולה
 יוקנעם, מגדל העמק, בסמת טבעון, עפולההרשויות העיקריות המפנות גזם לאתר: 

טון.   1000 –כמות חודשית ממוצעת של גזם נכנס גרת הסקר(. )המסומנות נדגמו במס

 עובר לגלעם. הגזם הנקי המרוסקהחומר עובר מיון וריסוק, 

 קרטוןקבלנים פרטיים,  – מתכתמרום מיחזור בע"מ,  – פלסטיקיעדי החומרים הממוינים: 

 . אמניר –

 תחנת מעבר אום אל פחם
 –כמות חודשית ממוצעת של גזם נכנס הרשויות העיקריות המפנות לאתר: אום אל פחם, 

והגזם מועבר עם שאר  לא מבוצעת שקילה(, לא מתבצע מיון וריסוק –)הערכה  טון 20

 הפסולת לחג"ל.
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 ממצאים לפי סוג רכיב

לפי סוג הרכיב, על פי  ,גוםיות הדשתי עונשנעשו במסגרת  פרק זה מציג את ממצאי הסקרים

(. בטבלה להלן ניתן למצוא את 14מורחבות )(, וגם ע"פ הקטגוריות ה22מקובצות )הקטגוריות ה

 ,נפחי בכל אחד מסוגי הסקרים. כך למשלשיעורו של כל רכיב הן על בסיס משקלי והן על בסיס 

ממשקל הדגימה במשאיות ביתית עירונית והן במשאיות עסקית  24.4%רכיבי פלסטיק תופסים 

על בסיס נפחי מסך הדגימה במשאיות הביתיות  5.5%תופס  PET -(. ה24 עירונית )טבלה מספר

  (.29)טבלה מספר 

 משאיות -סוג רכיב וסוג סקר, קטגוריות מקובצות : ממצאים לפי 22טבלה 

 משאיות

סוג רכיב 

)קטגוריות 

 מקובצות(

אחוז 

מסך 

 הדגימה

 -משאיות 

 -ביתית 

 עירונית

 -משאיות 

 -סקית ע

 עירונית

 -משאיות 

בסיסי 

 צה"ל

משקל נפחי 

ממוצע כלל 

 סקרי המשאיות

 )ק"ג לליטר(

שאריות 

 מזון

 22.0% 12.2% 24.4% משקלי
0.51 

 21.2% 2.6% 22.9% נפחי

 פלסטיק
 29.6% 24.4% 24.4% משקלי

0.02 
 40.4% 22.6% 42.2% נפחי

 נייר
 22.2% 10.9% 29.2% משקלי

0.26 
 20.2% 24.2% 25.2% נפחי

 קרטון
 6.2% 29.2% 2.2% משקלי

0.21 
 22.2% 12.6% 21.1 נפחי

 חיתולים
 1.4% 2.4% 5.5% משקלי

0.12 
 1.2% 0.2% 2.2% נפחי

 פסולת גינה
 5.0% 1.2% 1.2% משקלי

0.11 
 4.0% 2.4% 1.0% נפחי

 טקסטיל
 2.9% 1.2% 4.4% משקלי

0.24 
 2.5% 1.2% 5.0% נפחי

 0.54 5.1% 9.4% 4.5% משקליפסולת 
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 משאיות

סוג רכיב 

)קטגוריות 

 מקובצות(

אחוז 

מסך 

 הדגימה

 -משאיות 

 -ביתית 

 עירונית

 -משאיות 

 -סקית ע

 עירונית

 -משאיות 

בסיסי 

 צה"ל

משקל נפחי 

ממוצע כלל 

 סקרי המשאיות

 )ק"ג לליטר(

 2.2% 2.6% 1.2% נפחי בניין

 מתכות
 5.2% 1.2% 2.0% משקלי

0.24 
 9.4% 2.2% 4.2% נפחי

 זכוכית
 2.1% 2.2% 1.4% משקלי

0.52 
 0.9% 0.5% 2.1% נפחי

 שונות
 2.9% 0.9% 2.1% משקלי

0.2 
 2.2% 0.5% 0.6% נפחי

סה"כ 

משקל נפחי 

ממוצע של 

 הדגימה

 לפני מיון

 0.22 
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 כלי אצירה -: ממצאים לפי סוג רכיב וסוג סקר, קטגוריות מקובצות 24טבלה 

 כלי אצירה

סוג רכיב 

)קטגוריות 

 מקובצות(

אחוז מסך 

 הדגימה

 -ביתית 

 מעורבת

 -ביתית 

יבשה 

מופרדת 

 במקור

 -ביתית 

רטובה 

מופרדת 

 במקור

משקל נפחי ממוצע 

כלל סקרי כלי 

 האצירה

 )ק"ג לליטר(

 שאריות מזון

 

 42.4% 22.2% 42.9% משקלי
0.46 

 29.2% 9.5% 6.5% נפחי

 פלסטיק
 20.5% 12.1% 26.1% משקלי

0.04 
 22.5% 44.4% 42.4% נפחי

 נייר
 5.4% 29.1% 24.2% משקלי

0.24 
 4.0% 22.6% 21.4% נפחי

 קרטון
 2.6% 4.2% 5.9% משקלי

0.05 
 9.9% 24.4% 24.2% נפחי

 חיתולים
 2.2% 4.9% 5.1% משקלי

0.19 
 1.5% 1.2% 1.5% נפחי

 פסולת גינה
 2.4% 2.2% 1.2% משקלי

0.25 
 2.9% 0.9% 1.0% נפחי

 טקסטיל
 2.0% 2.1% 1.2% משקלי

0.26 
 2.5% 1.2% 1.4% נפחי

 פסולת בניין
 0.0% 0.4% 0.4% משקלי

0.51 
 0.0% 0.1% 0.2% נפחי

 מתכות
 2.5% 2.5% 1.4% משקלי

0.04 
 2.9% 9.2% 5.2% נפחי

 זכוכית
 2.0% 5.1% 2.5% משקלי

0.55 
 0.4% 2.2% 0.6% נפחי

 שונות
 0.1% 0.4% 2.0% משקלי

0.16 
 0.2% 0.5% 0.2% נפחי

סה"כ משקל 

נפחי ממוצע 

 של הדגימה

 לפני מיון

 1.0 1.10 1.21 1.00 
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 משאיות -, קטגוריות מורחבות : ממצאים לפי סוג רכיב וסוג סקר25טבלה 

 משאיות

 סוג רכיב

אחוז 

מסך 

 הדגימה

 -משאיות 

 -ביתית 

 עירונית

 -משאיות 

 -סקית ע

 עירונית

 -משאיות 

בסיסי 

 צה"ל

משקל נפחי ממוצע 

כלל סקרי 

 המשאיות

 )ק"ג לליטר(

 נייר מעורב
 6.8% 14.3% 10.2% משקלי

0.21 
 6.2% 11.4% 8.8% נפחי

 נייר לבן
 1.3% 2.2% 2.0% משקלי

0.17 
 2.0% 2.7% 2.5% נפחי

 נייר עיתון
 3.2% 4.2% 4.1% משקלי

0.22 
 2.6% 3.7% 4.5% נפחי

 קרטון
 9.3% 16.3% 8.1% משקלי

0.12 
 13.8% 21.9% 12.2% נפחי

PET 
 1.6% 0.9% 1.2% משקלי

0.05 
 6.7% 3.4% 5.5% נפחי

HDPE 
 0.6% 0.5% 0.7% משקלי

0.12 
 1.0% 1.5% 1.7% נפחי

 פלסטיק גמיש
 9.1% 10.7% 10.2% משקלי

0.09 
 21.8% 21.2% 21.2% נפחי

פלסטיק 

 קשיח

 5.5% 5.0% 5.4% משקלי
0.08 

 9.9% 10.8% 11.3% נפחי

 קלקר
 0.2% 0.6% 0.4% משקלי

0.05 
 1.0% 2.3% 1.7% נפחי

 פסולת גינה
 5.0% 2.3% 2.3% משקלי

0.22 
 4.0% 1.4% 2.0% נפחי

 שאריות מזון
 38.0% 28.1% 34.4% משקלי

0.52 
 12.8% 8.9% 11.6% נפחי

פסולת עץ 

 מעובד

 2.0% 3.9% 1.6% משקלי
0.32 

 2.2% 2.9% 1.3% נפחי

מתכות 

 ברזליות

 3.4% 1.5% 1.9% משקלי
0.23 

 3.9% 1.6% 1.9% נפחי

-מתכות אל

 ברזליות

 1.7% 0.6% 1.1% משקלי
0.11 

 2.8% 1.5% 2.4% נפחי

זכוכית 

 שקופה

 1.1% 1.0% 1.9% משקלי
0.62 

 0.5% 0.4% 0.8% נפחי
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 משאיות

 סוג רכיב

אחוז 

מסך 

 הדגימה

 -משאיות 

 -ביתית 

 עירונית

 -משאיות 

 -סקית ע

 עירונית

 -משאיות 

בסיסי 

 צה"ל

משקל נפחי ממוצע 

כלל סקרי 

 המשאיות

 )ק"ג לליטר(

 זכוכית חומה
 0.1% 0.1% 0.4% משקלי

0.61 
 0.0% 0.0% 0.2% נפחי

 זכוכית ירוקה
 0.0% 0.2% 0.4% משקלי

0.64 
 0.0% 0.1% 0.2% נפחי

פסולת 

 אלקטרונית

 0.6% 0.2% 0.5% משקלי
0.48 

 0.5% 0.1% 0.3% נפחי

 חיתולים
 2.7% 1.7% 5.5% משקלי

0.29 
 2.3% 0.8% 3.8% נפחי

 טקסטיל )בד(
 3.6% 2.8% 4.4% משקלי

0.17 
 3.5% 2.3% 5.0% נפחי

 פסולת בניין
 3.2% 2.5% 2.9% משקלי

0.95 
 1.0% 0.9% 0.7% נפחי

 גומי
 0.3% 0.3% 0.5% משקלי

0.26 
 0.4% 0.2% 0.4% נפחי

 פסולת אפורה
 0.1% 0.1% 0.1% משקלי

0.31 
 0.0% 0.0% 0.1% נפחי

 מורכבת
 0.6% 0.1% 0.1% משקלי

0.40 
 0.8% 0.1% 0.1% נפחי
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 כלי אצירה -: ממצאים לפי סוג רכיב וסוג סקר, קטגוריות מורחבות 29טבלה 

 כלי אצירה

 סוג רכיב

אחוז 

מסך 

 הדגימה

 -ביתית 

 מעורבת

יבשה  -ביתית 

 מופרדת במקור

רטובה  -ביתית 

 מופרדת במקור

משקל נפחי 

ממוצע כלל סקרי 

 כלי האצירה

 )ק"ג לליטר(

 נייר מעורב
 4.0% 10.2% 8.2% משקלי

0.11 
 5.1% 9.5% 7.2% נפחי

 נייר לבן
 0.2% 1.7% 0.8% משקלי

0.08 
 0.4% 1.5% 1.5% נפחי

 נייר עיתון
 1.4% 4.3% 5.1% משקלי

0.17 
 1.5% 2.9% 4.1% נפחי

 קרטון
 1.9% 7.1% 5.6% משקלי

0.04 
 6.6% 17.4% 14.8% נפחי

PET 
 0.9% 1.8% 1.7% משקלי

0.03 
 5.3% 6.9% 8.3% נפחי

HDPE 
 0.4% 1.3% 0.8% משקלי

0.10 
 1.0% 2.1% 2.3% נפחי

פלסטיק 

 גמיש

 6.8% 10.5% 9.8% משקלי
0.05 

 21.6% 20.8% 19.7% נפחי

פלסטיק 

 קשיח

 2.3% 7.0% 6.3% משקלי
0.04 

 9.7% 16.0% 16.1% נפחי

 קלקר
 0.1% 0.4% 0.4% משקלי

0.02 
 0.6% 1.5% 2.4% נפחי

פסולת 

 גינה

 1.7% 1.1% 2.1% משקלי
0.15 

 3.6% 0.6% 2.0% נפחי

שאריות 

 מזון

 73.4% 33.8% 43.6% משקלי
0.49 

 36.1% 6.5% 9.5% נפחי

פסולת עץ 

 מעובד

 0.0% 0.1% 0.2% משקלי
0.25 

 0.0% 0.1% 0.1% נפחי

מתכות 

 ברזליות

 0.5% 1.8% 1.4% משקלי
0.13 

 0.7% 1.6% 1.5% נפחי

מתכות 

-אל

 ברזליות

 1.0% 1.7% 1.3% משקלי
0.05 

 2.8% 4.7% 4.3% נפחי
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 כלי אצירה

 סוג רכיב

אחוז 

מסך 

 הדגימה

 -ביתית 

 מעורבת

יבשה  -ביתית 

 מופרדת במקור

רטובה  -ביתית 

 מופרדת במקור

משקל נפחי 

ממוצע כלל סקרי 

 כלי האצירה

 )ק"ג לליטר(

זכוכית 

 שקופה

 0.6% 3.6% 2.4% משקלי
0.58 

 0.3% 0.8% 0.6% נפחי

זכוכית 

 חומה

 0.0% 0.3% 0.4% משקלי
0.63 

 0.0% 0.1% 0.1% נפחי

זכוכית 

 ירוקה

 0.4% 1.3% 0.7% משקלי
0.62 

 0.1% 0.4% 0.2% נפחי

פסולת 

 אלקטרונית

 0.1% 0.3% 0.4% משקלי
0.42 

 0.0% 0.1% 0.2% נפחי

 חיתולים
 3.1% 7.6% 5.2% משקלי

0.26 
 2.5% 2.8% 2.5% נפחי

טקסטיל 

 )בד(

 1.0% 3.2% 2.3% משקלי
0.17 

 1.5% 2.8% 2.4% נפחי

פסולת 

 בניין

 0.0% 0.3% 0.5% משקלי
0.78 

 0.0% 0.1% 0.1% נפחי

 גומי
 0.2% 0.3% 0.5% משקלי

0.21 
 0.1% 0.4% 0.5% נפחי

פסולת 

 אפורה

 0.0% 0.0% 0.1% משקלי
0.36 

 0.0% 0.0% 0.1% נפחי

 מורכבת
 0.0% 0.0% 0.0% משקלי

0.22 
 0.0% 0.0% 0.0% נפחי
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דגימות לבדיקות תכולת רטיבות ע"פ שיטת הבדיקה  600 -נשלחו כ שתי עונות הדיגום במהלך 

LOD– EN  14346:2007-03הבדיקה   ת ערך היסק ע"פ שיטתו, ובדיקASTM D 240  . הבדיקות

 נערכו במעבדות החברה לשירותי איכות סביבה בע"מ.

 תכולת מים )אחוז רטיבות(קביעת 

הבדיקה נעשית על דוגמה מייצגת. תהליך הבדיקה כולל הנחת כמות ייצוגית של הדוגמא בתוך 

מעלות צלזיוס                                      205-200לתנור בטמפרטורה  כוסית שיובשה ונשקלה. הדוגמה הוכנסה 

מהתנור היא קוררה בדיסקטור. לאחר מכן   מה. לאחר הוצאת הדוג(overnight) שעות 12 למשך 

הדוגמה נשקלה שוב. הפרש המשקלים ביחס לדוגמא ייתן את תכולת המים  )אחוז הרטיבות(. 

 .LOD- EN 14346:2007-03הבדיקה נעשתה בהתאם לשיטת 

בדיקה זו מאפשרת לקבוע את הרכב הפסולת האמתי, בנטרול הרטיבות שמקורה ברכיבי הפסולת 

 חשיבות הבדיקה הינה בעיקר לעניין פיתוח מתקני קצה לטיפול בפסולת.  האורגנים.

 מדידת תכולת הרטיבות/לחות, בפסולת חשובה משתי סיבות עיקריות:

 . טיפול בפסולת טכנולוגיות יישוםלקריטי לתכנון ולעיתים זהו מדד חשוב ו (2

 מקור משמעותי להטיה של תוצאות סקרי הרכב פסולת. וותתכולת הרטיבות יכולה לה (1

, דחיסה של פסולת מעורבת ברכבי דחס, והפרדה לא איכותית במקור, כתוצאה מממטריםרטיבות 

 & Sfeir, Reinhartתכולת רטיבות גבוהה בסקרי הרכב פסולת )ל מביאותהסיבות העיקריות ה הן

McCauley-Bell, 1999 .)עלול עם שאריות מזון, ולכלוך ערבוב )מגע( תכולת הרטיבות,  שילוב של

 רכת הרכב הפסולת מבחינה משקלית. יה משמעותית בהעלהט לגרום

 ,(MSWהמעורבת )העירונית בזרם הפסולת שונים של רכיבים כתוצאה מרטיבות זיהום שיעור ה

, על 54.2%ועד  0.24%לנוע על טווח של , יכול שדבקו בהם שאריות חומרים זרים אחרים בצירוף

                ופלסטיק  ברכיבים הקלים כגון נייר . שיעורי הזיהום הגבוהים נצפובסיס משקלי

(ODEQ, 1992-1993) . 

 LOD  (Loss onשיטת המדידה הקלאסית במעבדות לבחינת תכולת רטיבות/לחות נקראת

Drying .)מעלות צלסיוס למספר שעות  205 -בתהליך זה, כמות חומר נשקלת, מחוממת בתנור ל

לאחר מכן הדוגמה מקוררת ונשקלת שוב. הפער בין השקילה הסופית  .שעות( 14 – 2קבוע )

לשקילה ההתחלתית מצביעה על תכולת הרטיבות שהייתה בדוגמה. הייבוש צריך להיעשות 

ה לא להסיר גם את הלחות הטבעית שיש בחומרים עצמם, משבצורה זהירה ומדודה על מנת 

 שיכול לגרום להערכת יתר של תכולת הרטיבות החיצונית. 

. 41% - 10%נעה על טווח שבין  ך כלל( בדרMSWתכולת הרטיבות בפסולת עירונית מעורבת )

סופקו הערכים הבאים בנוגע לתכולת ( 2662וחובריו ) Tchobanoglousבמחקר שנערך ע"י 

 רטיבות במרכיבים עיקריים בפסולת.
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 8רכיבים נפוצים בפסולת )%( -: תכולת רטיבות  17 טבלה

 

Type of Waste 

————————————— 

Moisture Content 

—————————————— 

 Range (%) Typical (%) 

RESIDENTIAL   

Food wastes (mixed) 50 – 80% 70% 

Paper 4 – 10% 6% 

Plastics 1 – 4% 2% 

Yard Wastes 30 – 80% 60% 

Glass 1 – 4% 2% 

COMMERCIAL   

Food wastes 50 – 80% 70% 

Rubbish (mixed) 10 – 25% 15% 

CONSTRUCTION & DEMOLITION   

Mixed demolition combustibles 4 – 15% 8% 

Mixed construction combustibles 4 – 15% 8% 

  

                                                           

8  Tchobanoglous, G., Theisen, H., Vigil S., 1993, Integrated solid waste management: 

Engineering principles and management issues. New York: McGraw-Hill.  
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, כפי שנמדדה במסגרת סקר כל אחד מהרכיבים תכולת הרטיבות של הבאות מוצגתבטבלאות 

 . 1022 - 1021הרכב הפסולת הארצי 

 : תכולת רטיבות, לפי סוג רכיב וסוג סקר22טבלה 

רטיבות %    סקר משאיות סוג רכיב רטיבות %   סקר כלי אצירה   

 29% 40% נייר מעורב

 12% 29% נייר לבן

 7% 31% נייר עיתון

 22% 21% ממוצע נייר לסוגיו

 21% 30% קרטון

PET 4% 5% 

HDPE 5% 3% 

 11% 24% פלסטיק גמיש

 4% 14% פלסטיק קשיח

 22% 21% קלקר

 03% 01% ממוצע רכיבי פלסטיק

 73% 72% שאריות מזון

 40% 41% חיתולים

 20% 30% טקסטיל )בד(

 10% 11% פסולת גינה

 - 15% פסולת עץ מעובד

בנייןפסולת   6% - 

9ממוצע פסולת בניין  01% - 

 2% 2% ממוצע רכיבי זכוכית

 29% 2% מתכות ברזליות

 20% 24% מתכות אל ברזליות

 03% 20% ממוצע רכיבי מתכת

 01% 01% ממוצע רכיבי שונות

 10פסולת מעורבת

 )חישוב(
02% 03% 

 

                                                           

 
9
 לא תועדה פסולת בניין בכלי האצירה ולכן לא מופיע נתון בעמודה הרלוונטית 

10
 החישוב בוצע ע"י הכפלת החלק היחסי המשקלי של כל רכיב בתכולת הרטיבות שלו ע"פ תוצאות המעבדה.  

 



 

 

134 

, ורכיבי למיניהם, חיתולים, טקסטילקרטון, רכיבי הפלסטיק נייר מעורב, נייר עיתון,  - ברכיבים

תכולת הרטיבות במשאיות גבוהה מתכולת הרטיבות בכלי האצירה כתוצאה מהשפעת  מתכת

 הדחיסה.

של הפסולת המעורבת כפי שמופיעה בשורה האחרונה בטבלה הנ"ל,  המחושבתתכולת הרטיבות 

מוכיחה כי לא נמצא הבדל בין תכולת הרטיבות של הפסולת המעורבת בכלי האצירה ובין  תכולת 

הרטיבות של הפסולת המעורבת במשאיות. נתון זה הגיוני, הרי לא נוספה רטיבות לאחר איסוף 

החלוקה הפנימית להשתנות תכולת הרטיבות, אלא רק הפסולת מכלי האצירה, ולכן לא אמורה 

 בחומרים השונים. של הרטיבות והמשקל
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 בדיקת ערך היסק

או משינויים פיזיקאליים. על  תגובות כימיותהנפלט מ חום של מדידה בדיקת הקלורימטריה הנה

, שופכים Y -ו X בתגובה בין שני חומרים X של חומר מול מנת למצוא את אנתלפיית השינוי לכל

ומודדים את הטמפרטורות לפני ואחרי תום התגובה. כופלים את  את הדגימה לתוך הקלורימטר

הנפלטת במהלך  אנרגיהובקיבולות חום מסוימות ומקבלים את ערך ה מסהב טמפרטורהשינוי ה

 התגובה )בהנחה שהתגובה אקסותרמית(. 

הפקת האנרגיה מרכיבי הפסולת השונים.  הבדיקה נערכה בדיקה זו משמשת לקביעת פוטנציאל 

 .ASTM D 240בהתאם לשיטת 

טכנולוגיות הפקת האנרגיה מפסולת מתפתחות ומתקדמות בצורה מהירה בכלל ובאירופה בפרט 

 Mavropolousמהפסולת העירונית המוצקה מטופלת במתקני הפקת אנרגיה ) 12% - שם מעל ל

תפעול של ברגטית של הפסולת הנכנסת, הינה קריטית בתכנון ו(. חיזוי של התכולה האנ2013

של חומרים נמדד כערך קלורי, שמוגדר  מתקני הפקת אנרגיה מפסולת. בדר"כ, הערך האנרגטי

 ידועה, יחידות המדידה הינם  ככמות החום הנפלט במהלך שריפה של חומר ספציפי בכמות

MJ/kg   אוkcal/kg. 

מכשיר זה שורף כמות קטנה של חומר לחימום כמות . bomb calorimeter-ערך קלורי נמדד ב

הפרש הטמפ' של המים לפני ואחרי השריפה של החומר הנמדד היא זו שקובעת . מדודה של מים

בעזרת נוסחה את הערך הקלורי של החומר. עקב המגבלה של כמות החומר הנכנסת לקלורימטר 

יש קושי להגיע לדוגמה מייצגת של פסולת מעורבת,  , וההטרוגניות של מרכיבי הפסולת)גרם בודד(

ולכן יש להפריד את המרכיבים השונים בפסולת ולקחת דגימה נפרדת מכל אחד ואחד מהם. 

שיטה אלטרנטיבית להערכת ערך ההיסק של הפסולת הינה בדיקת ערכי ההיסק בספרות של כל 

פסולת הארצי. חשוב לדעת אחד מהרכיבים בפסולת, והכפלה באחוז המשקלי הממוצע בהרכב ה

לאור זאת, כי שיטה זו סובלת מאי דיוקים עקב ההטרוגניות והדינמיות של הפסולת העירונית. 

נתוני בדיקות המעבדה שנערכו במסגרת סקר הרכב הפסולת הארצי הושוו ואומתו אל מול נתונים 

 מהספרות המקצועית.

 

 

 

 

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%93%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%9D_(%D7%A4%D7%99%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94)
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%92%D7%95%D7%91%D7%94_%D7%9B%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%9C
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%99%D7%94
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 לפי שם רכיב: ערך היסק, 26טבלה 

אור הפריטית תת קטגוריה קטגוריה  (Kcal/Kgערך היסק ) 

 פלסטיק

PET 

 5,173 אריזת מזון

 5,413 אריזת מזון

 4,930 בקבוק שתייה

 1,581 בקבוק שתייה

HDPE 

 10,000 אריזת מיץ לימון

 10,000 מיכל שמפו

 10,595 מיכל שמפו

 8,369 צלחת חד"פ פלסטיק קשיח

 8,933 גביע קוטג' פלסטיק קשיח

 8,491 גביע קוטג' פלסטיק קשיח

 5,018 אריזת חומוס פלסטיק קשיח

 7,173 שקית גופייה פלסטיק גמיש

 6,235 שקית גופייה פלסטיק גמיש

 7,694 שקית חטיף )צ'יטוס( פלסטיק גמיש

 9,418 אריזת מטליות לחות פלסטיק גמיש

 9,333 מזון )פתיתים(אריזת  פלסטיק גמיש

 595 אריזת מזון פוליאוריטן מוקצף )קלקר(

 9,636 אריזת מזון פוליאוריטן מוקצף )קלקר(

 נייר
 2,648 אריזת נייר מבריק נייר מעורב

 1,762 שקית נייר  נייר מעורב
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אור הפריטית תת קטגוריה קטגוריה  (Kcal/Kgערך היסק ) 

 קרטון

 3,280 קרטון הובלה קרטון גלי רגיל

 4,162 קרטון חלב קרטון למינציה

 2,776 קרטון חלב למינציהקרטון 

 שאריות מזון
 1,031 שאריות מזון שאריות מזון

 502 שאריות מזון שאריות מזון

 1,505 חיתול חד"פ חיתולים חיתולים

 טקסטיל

 2,999 מגבת מטבח טקסטיל

 3,589 בגד ישן טקסטיל

 3,679 מגבון לח טקסטיל

 שונות

 2,648 כפפות לטקס גומי

 9,067 שמרלינג גומי

 4,240 שבר של רהיט עץ מעובד

 

 יש להכפילעל מנת להעריך את הערך הקלורי של הפסולת לפני טיפול מקדים או הפרדה כלשהי, 

את כלל הערכים  יש לסכום . לאחר מכןשלו את היחס המשקלי של הרכיב בערך הקלורי הממוצע

 ורבת. לקבלת הערך הקלורי של ק"ג פסולת עירונית מע

בעלי ערך חומרים רטובים ו/או חומרים  וייבוש של הטיפול מקדים של הפרד באמצעותכמובן, ש

 .מהערך טרם טיפול ניתן יהיה לקבל ערך גבוה משמעותית ,קלורי נמוך
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 : טבלת חישוב לערך היסק ע"פ הרכב הפסולת הביתית עירונית20טבלה 

 שם רכיב
ממוצע ערכים 

3מהספרות  
Kcal/Kg 

ממוצע ערכים 
מבדיקות 
המעבדה 

2103 בסקר  
Kcal/Kg 

החלק המשקלי 
היחסי של 

הרכיב בפסולת 
הביתית 
 העירונית

התרומה לערך 
ההיסק פר רכיב 

ע"פ ערכי 
 ספרות

Kcal/Kg 

התרומה לערך 
ההיסק פר רכיב 

ע"פ ערכי 
בדיקות מעבדה 

2103סקר   
Kcal/Kg 

 264 580 34% 767 1,685 שאריות מזון

 1,264 1,378 18% 7,144 7,788 פלסטיק

 נייר
3,901 2,926 

16% 636 477 

 0 0 8% קרטון

 83 83 5% 1,505 - חיתולים

 57 57 2% - 2,465 פסולת גינה

 151 151 4% 3,422 3,433 טקסטיל

 83 83 4% 1,846 - 2פסולת בנין

 0 0 3% - 0 מתכות

 0 0 3% - 0 זכוכית

 21 21 1% 1,750 - 1שונות

 סה"כ
   

2,989 2,399 

.  4,000Kcal/Kg -ל 0פסולת בניין מכילה רכיבים הטרוגניים, בעלי ערך היסק בטווח שנע בין 2

 לצורך 

 החישוב, מוצג ערך המשקף שקלול של הערכים שהתקבלו עם ערכים מהספרות.  

. Kcal/Kg 6,000 -ל 0רכיב שונות, מכיל רכיבים הטרוגניים, בעלי ערך היסק בטווח שנע בין  1

 לצורך 

 החישוב, מוצג ערך המשקף שקלול של הערכים שהתקבלו עם ערכים מהספרות.  

(. במידת הצורך ראה מקורותשונים ) יםמחקר 5מייצגים חישוב ערך ממוצע מ הערכים בספרות   2

 .Kcal/Kgליחידות של  MJ/KGבוצעה המרת יחידות מ 

פלסטיק, נייר וקרטון מכילים ערך קלורי גבוה יותר,  -כפי שניתן לראות, הרכיבים היבשים, כגון 

פסולת שאריות מזון, פסולת גינה, מתכת, זכוכית וכן הלאה. כאמור, יש להתייחס  -מרכיבים, כמו 

 bomb calorimeter -ות שנערכו במסגרת הסקר, זאת כיוון שהבדיקה בבזהירות לממצאי הבדיק

דורשת רמת הומוגניות גבוהה, ומטבע הדברים הפסולת העירונית המעורבת מאופיינת 

 בהטרוגניות גבוהה.
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 נתוני הרשויות שנדגמו -פרק ד' 
  

 נתוני הרשויות  שנדגמו': דפרק  
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הרשויות שנדגמו.  12-פרק זה מציג את נתוני כמויות הפסולת וזרמי הפסולת המופרדים ב

הנתונים נאספו בעזרת שאלונים שהוגשו לרשויות, חלק מהרשויות היו חסרות בנתונים ולכן 

 הושלמו הנתונים בעזרת המשרד להגנת הסביבה. 

גודלי המדגם בסקר זה מטרתם לייצג ממוצעים ארציים, ולא נתונים פר שיטת המחקר וקביעת 

הדגימות של כל רשות ורשות ולכן רמת המובהקות קטנה ביחס  רשות. בפרק זה מוצגים נתוני

עבור כל רשות מוצגים הנתונים הפנימיים של הרשות המתקבלים מפעולת  לממוצעים הארציים.

, כך שמתאפשרת השוואה בין השניים. עם זאת חשוב הפינוי ומתקני הקצה וכן תוצאות הסקר

להדגיש כי הנתונים המתקבלים מהרשויות אינם שלמים ומלאים וישנו קושי לייצר מסד המשקף 

את המצב האמיתי ברשות. קושי זה נובע מהעדר דיווחים מסודרים ומופרדים ממתקני הקצה, 

של חלק מהרשויות לנתונים אלה  מתחנות מעבר ומקבלני פינוי הפסולת וכן מחוסר תשומת לב

ישנה חשיבות בהסדרת מערך איסוף הנתונים עבור כל רשות וקבלה של תמונה  ולאיסופם.

 אמיתית לכמויות הפסולת המוטמנות או ממוחזרות בישראל. 

עם כל האמור מעלה, הצגת הנתונים מאפשרת השוואה בין רשויות הן לנושא התפלגות הזרמים 

ופרדים. דוגמא בולטת היא כמות פסולת הגזם המדווחת בכל רשות והן לנושא הזרמים המ

 .וההבדל בין מועצות אזוריות לרשויות עירוניות

 רטוב. -*רשויות המסומנות בכוכבית מבצעות הפרדה במקור לשני זרמים, יבש

סקר זה אינו סקר כמויות. ברם, לצורך הצגת נקודת הייחוס עבור הרשויות, להלן תרשים הממחיש 

 טווח הנתונים של הרכב הפסולת הביתית והעסקית עירונית.את 
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143 

 פחם -אום אל

פחם מונה -מחוז חיפה, ממוקמת מזרחית לכביש ואדי ערה. אוכלוסיית אום אל -עיר בנפת חדרה 

אלף דונם. העיר נחשבת למרכז המסחרי של אזור ואדי  11-אלף תושבים ושטחה מונה כ 46-כ

ארץ בגלל תעשיית הרהיטים לעיר מכל רחבי הצרכנים מגיעים  .ערה

 הענפה, הדבר מושך אנשי עסקים ומשקיעים רבים לאזור. 

 ק"ג/יום/תושב. 2.9 -קצב ייצור הפסולת מוערך בכ

אום  – 1021: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 55איור 

 פחם-אל

 

 

 

 תוצאות הסקר

פסולת. התפלגות הפסולת דומה להתפלגות הממוצע הארצי. אחוז משאיות של  22נדגמו 

 מה שמצביע על צורך במתן פתרון לזרם זה. הטקסטיל כפול מזה המוצג בממוצע הארצי,
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 פחם-אום אל –: משאיות פסולת ביתית מעורבת 56איור 
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 *אשדוד

 140,000 -החוף. אשדוד הינה העיר החמישית בגודלה בישראל ומונה כ תעיר נמל בדרום רצוע

אלף דונם, ובתוכו נמצא  50 -אלף משקי בית. שטח השיפוט שלה נפרס על פני כ 40-תושבים, וכ

נמל אשדוד, הגדול מבין נמלי ישראל. אשדוד בעלת אזורי תעשייה גדולים 

 ואזורי מסחר ענפים.

ות להפרדת פסולת אורגנית במקור,  אשדוד הינה אחת הערים המקדימ

אלף משקי בית שנכנסו לפרויקט ההפרדה.  40 -מ כיום ישנם יותר 

במקביל להפרדת הפסולת האורגנית הרקבובית, במקביל נעשית הפרדה 

 במרכזיים עירוניים לזרמי מתמחזרים.

 ק"ג/יום/תושב. 2.46 -קצב ייצור הפסולת מוערך בכ

 - 1022:  התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 57איור 

 אשדוד

 

 תוצאות הסקר

משאיות פסולת עסקית עירונית  9משאיות פינוי פסולת בתחנת המעבר אשדוד. מתוכן  21נדגמו 

כלי אצירה הן של פסולת מעורבת, והן של פסולת  400 -משאיות של פסולת רטובה. נדגמו כ 5-ו

 ר. יבשה/רטובה מופרדת במקו
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 לת האורגנית בפסולת בכמות הפסומשמעותית כי אין הפחתה  הממצאים מלמדים

, בעקבות ההפרדה המתמחזריםשיעור משאיות, וכן אין ירידה משמעותית בהביתית ב

 . במקור לשני זרמים

 לעומת הכמות  )באזורים המפרידים( נראית ירידה בכמויות הפסולת האורגנית בזרם היבש

  הפסולת המעורבת.של בכלי האצירה 

 יכולה עובדה זו  (.9%( ביחס לממוצע הארצי )2%) משאיותאחוז גבוה של חיתולים ב תועד

 מהמגזר החרדי.ללמד על אוכלוסייה צעירה ו/או אוכלוסייה 

  (, מה שמצביע על איכות 25%אחוז שאריות גבוה ) מכילהזרם הרטוב המופרד במקור

 .ייעודי קצהתה למתקן ולת טרם העברהמחייבת טיפול מקדים בפס ,הפרדה נמוכה

  בדרום העיר בשכונות צמודי הקרקע נצפתה לעיתים הפרדה כמעט מושלמת של חלק

 מהמשפחות, ללא שאריות יבשות בכלי האצירה החומים.

 משאיות פסולת ביתית מעורבת0יבשה

 אשדוד -: משאיות פסולת ביתית מעורבת/יבשה 58איור 
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  סקר בכלי האצירה

 אשדוד -: פסולת מעורבת )משקי בית שאינם מפרידים במקור( 59איור 

 

 אשדוד -: פסולת יבשה  )משקי בית המפרידים לזרם יבש ולזרם רטוב( 60איור 
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 אשדוד -רקבובית מופרדת במקור( : פסולת רטובה )פסולת אורגנית 61איור 
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 מועצה מקומית באר יעקב

 4,500-אלף תושבים וכ 25-המועצה ממוקמת במרכז הארץ באזור השפלה הדרומית, מונה כ

דונם, וכן בתחומה שלושה בתי  2,500-משקי בית. תחום השיפוט של המועצה מתפרס על פני כ

המועצה ונעשית בנייה של אלפי יחידות דיור חולים. בשנים האחרונות ישנה צמיחה בתחומי 

  חדשות.

ק"ג/יום/תושב. )אנו משערים כי  2.11 -קצב ייצור הפסולת מוערך בכ

הנתונים שהועברו מהרשות אינם מייצגים רק את הפסולת הביתית 

 עירונית(

באר  – 1021: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 62איור 

 יעקב
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 תוצאות הסקר

יש לציין כי במהלך מיון הדגימות של הפסולת מבאר יעקב נמצאו לא פעם שאריות פסולת 

 רפואית, ככל הנראה סבב הפינוי עובר בין השאר גם דרך מוסד רפואי באזור.

 באר יעקב –: משאיות פסולת ביתית מעורבת 63איור 

 

 

  



 

 

151 

 עיליתר "בית

אלף  40 -בעיר מתגוררים כ .ביתר עילית ממוקמת דרומית לירושלים, חלק ממחוז יהודה ושומרון

ישיבות משקי בית. האוכלוסייה בעיר הינה בעלת אופי יהודי חרדי, ובעלת  4,000 -תושבים בכ

  . העיר אינה מתאפיינת במסחר רב או בתעשייה.תורניות רבות

 . ק"ג/יום/תושב 2.04 -קצב ייצור הפסולת מוערך בכ

 

 – 1022: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 64איור 

 בית"ר עילית
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 תוצאות הסקר

  ביחס לממוצע הארצי 21% -הנתון הבולט ביותר מתוצאות הסקר הוא אחוז הגבוה של החיתולים 

העומד על גבוה אוכלוסייה הגידול הר ואחוז . נתון זה מתיישב עם האופי היהודי חרדי של העי9%

כמו כן, ניתן לראות כי משקל מרכיבי הפלסטיק גבוהה  בשנה, ונובע רובו ככולו מילודה. 5.9%

 מהממוצע הארצי, במהלך הדיגום נצפתה כמות משמעותית של כלים חד פעמיים.

 עילית בית"ר –: משאיות פסולת ביתית מעורבת 65איור 
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 מועצה אזורית בני שמעון

אלף דונם,  450 -יישובים. שטחה מתפרס על פני כ 22ממוקמת בצפון הנגב ומאגדת בתוכה 

משקי בית. בתחומי  1,900 -תושבים, וכ 4,500 -במועצה מתגוררים כ

המועצה ממוקמים בתי ספר, אולפנה, ישיבה תיכונית ומכינה קדם 

 צבאית.

)אנו משערים כי  ק"ג/יום/תושב. 1.49-מוערך בכקצב ייצור הפסולת 

הנתונים שהועברו מהרשות אינם מייצגים רק את הפסולת הביתית 

 עירונית(

 

בני  – 1022: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 66איור 

 שמעון
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 תוצאות הסקר

משאיות של פסולת ביתית. התפלגות הפסולת דומה להתפלגות  21במסגרת הסקר נדגמו 

בלבד ותואם את הממצאים  2%-שיעור הפרדת המתמחזרים עומד על כהפסולת בממוצע הארצי. 

 שהתקבלו בסקר הארצי.

 בני שמעון -: משאיות פסולת ביתית מעורבת 67איור 
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 מועצה מקומית בסמת טבעון

מועצה מקומית בדואית, ממוקמת במחוז צפון במרחק 

 1,000 -תושבים וכ 4,000 -מקרית טבעון. במועצה כ רקצ

 דונם. 2,500 -משקי בית. שטח המועצה מתפרס על פני כ

, 1022לא התקבלו נתוני כמויות פסולת מעודכנים לשנת 

. כפי שניתן לראות לא 1021במקום זאת מוצגים נתוני 

מתבצעת כל הפרדה לרכיבים במקור, וכלל הפסולת 

 מועברת לתחנת המעבר בעפולה, ומשם להטמנה.

בתוצאות דיגום המשאיות לא נצפו חריגות למעט כמות 

משאיות הפינוי של שנאספה בגדולה של פסולת גינה 

 הפסולת הביתית.

 ק"ג/יום/תושב.  2 -קצב ייצור הפסולת מוערך בכ

 

 

 תוצאות הסקר

 בסמת טבעון -: משאיות פסולת ביתית מעורבת 69איור 

 

  

התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות :  68 איור

 בסמת טבעון - 1021לשנת 
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 מועצה מקומית ג'סר א זרקא

מועצה מקומית במחוז חיפה, ממוקמת בין קיסריה לקיבוץ מעגן מיכאל, על רצועת החוף. שטחה 

תושבים  22,000 -דונם. בה מתגוררים כ 2,900 -מתפרס על פני כ

  משקי בית. 1,500 -בצפיפות, וכ

 ק"ג/יום/תושב.  2.16 -קצב ייצור הפסולת מוערך בכ

 

 

ג'סר  – 1022: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 70איור 

 א זרקא
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 תוצאות הסקר

בדגימות של המשאיות במהלך הסקר, נראתה פסולת בניין באחוזי גבוהים משמעותית מהממוצע 

נכנסה הארצי, כמו כן מוצרי טקסטיל רבים, מה שמאפיין פסולת מהמגזר הערבי. הרשות טרם 

לתהליכי הפרדה במקור, ופריסת התשתיות של מתקני הקרטון, הנייר, והבקבוקים עדיין לוקה 

 בחסר.

 ג'סר א זרקא -: משאיות פסולת ביתית מעורבת 71איור 
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 *חדרה

 דונם, 50,000 -עיר בשרון הצפוני, שייכת למחוז חיפה. תחום שיפוט העיר מתפרס על פני כ

בשטחה ממוקמים פארק חדרה, תחנת הכוח אורות רבין, בית החולים ההל יפה ואזורי תעשייה. 

 משקי בית. 14,000 -תושבים, וכ 22,000 -אוכלוסיית חדרה מונה כ

חדרה הינה אחת הערים המקדימות להפרדת פסולת אורגנית במקור,  

. זרמיםמפרידים פסולת במקור לשני אלף משקי בית  כשלוש עשרהכיום 

במקביל להפרדת הפסולת האורגנית הרקבובית, נעשית הפרדה במרכזים 

 עירוניים לזרמי מתמחזרים.

 ק"ג/יום/תושב. 2.46 -קצב ייצור הפסולת מוערך בכ

 חדרה - 1022: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 72איור 

 

 תוצאות הסקר

משאיות  1-משאיות פסולת עסקית עירונית ו 2משאיות פסולת, מתוכן  22במסגרת הסקר נדגמו 

כלי אצירה הן של פסולת מעורבת, והן של פסולת  190-פסולת רטובה מופרדת במקור. נדגמו כ

יבשה/רטובה מופרדת במקור. למטה מופיעות תוצאות סקר, הן בפסולת משאיות והן בכלי 

ו שונה בצורה משמעותית מהממוצע הארצי. סקר הרכב הפסולת במשאיות הפינוי אינ האצירה.

כלי האצירה מציג תמונה מעניינת של הטמעה חלקית בלבד של תכני ההפרדה במקור 

כמו כן, הזרם היבש אינו שאריות יבשות,  25%)יבש/רטוב(. הזרם הרטוב אינו נקי דיו, ומכיל כ 

פרויקט ההפרדה )דיגום חורף מציג שינוי משמעותי ביחס לזרם המעורב. חשוב לציין כי בתחילת 
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(, איכות ההפרדה בכלי האצירה הרטובים הייתה גבוהה משמעותית מאלה שנצפו בדיגום 1021

 הקיץ עם התרחבות הפרויקט לשכונות נוספות בעיר. 

 משאיות פסולת ביתית מעורבת0יבשה

 חדרה -: משאיות פסולת ביתית מעורבת/יבשה 73איור 

 
 סקר בכלי האצירה

 חדרה -: פסולת מעורבת )משקי בית שאינם מפרידים במקור( 74איור 
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 חדרה -: פסולת יבשה )משקי בית מפרידים לזרם יבש וזרם רטוב( 75איור 

 

 חדרה -ת( : פסולת רטובה )פסולת אורגנית רקבובי76איור 
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 *חיפה

תושבים  140,000 -נמצאת על רצועת החוף הצפונית, העיר השלישית בגודלה בישראל ומונה כ

דונם. חיפה היא עיר נמל  95,000 -משקי בית. שטחה של העיר פרוס על פני כ 220,000 -וכ

מהווה מוקד עירוני גדול ומרכזי בצפון הארץ, הן מבחינה העיר ותעשייה. 

 תחבורתית, עסקית, מסחרית ותרבותית. 

 ק"ג/יום/תושב. 2.52 -קצב ייצור הפסולת מוערך בכ

 

 

 חיפה - 1022: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 77איור 
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 תוצאות הסקר

משאיות פסולת עסקית עירונית ומשאית  2משאיות מתוכן  44 ארבעים  במסגרת הסקר נדגמו

אחת של פסולת רטובה מופרדת במקור. התוצאות המוצגות הן של משאיות פסולת ביתית 

כפי שניתן לראות בגרפים הבאים, הרכב הפסולת העירוני בחיפה אינו שונה בצורה מעורבת. 

 מהותית ממוצע הרכב הפסולת הארצי.

 חיפה -: משאיות פסולת ביתית מעורבת/יבשה 78איור 
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 מועצה מקומית חצור הגלילית

משקי בית. חצור  2,000 -תושביו וכ 20,000 -ממוקמת באצבע הגליל במחוז צפון. המועצה מונה כ

שטח עקב הצורך העולה בישובים לעולים החדשים שהגיעו לישראל.  2652הגלילית הוקמה בשנת 

דונם ובתוכו אזור תעשייה ומסחר  5,200 -המועצה מתפרס על פני כ

  גדול.

)אנו משערים כי ק"ג/יום/תושב.  1.54 -קצב ייצור הפסולת מוערך בכ

הנתונים שהועברו מהרשות אינם מייצגים רק את הפסולת הביתית 

 עירונית(

 - 1021 לשנת הרשות נתוני פ"ע הפסולת התפלגות: 79איור 

 חצור הגלילית

 

 תוצאות הסקר

 -משאיות פסולת עסקית עירונית. נדגמו כ 1משאיות פסולת, מתוכן  22במסגרת הסקר נדגמו 

תוצאות הסקרים )משאיות וכלי אצירה( משקפים את הרכב כלי אצירה של פסולת מעורבת.  100

 ת הארצי. הפסולת העירונית שאינו שונה בצורה מהותית מהרכב הפסול
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 משאיות פסולת ביתית מעורבת0יבשה

 חצור הגלילית -: משאיות פסולת ביתית מעורבת/יבשה 80איור 

 
 כלי האצירהסקר 

 חצור הגלילית -: סקר כלי האצירה 81איור 
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 כפר קאסם

משקי  4,500 -תושבים וכ 10,000 -ערבי באזור השרון במחוז מרכז. העיר מונה כמהמגזר העיר 

 דונם.  6,000 -בית. שטחה מתפרס על פני כ

 ק"ג/יום/תושב.  2.1-קצב ייצור הפסולת מוערך בכ

כפר  – 1021: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 82איור 

 קאסם
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 תוצאות הסקר

 כפר קאסם -: משאיות פסולת ביתית מעורבת/יבשה 83איור 
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 מועצה מקומית להבים

 -תושבים וכ 9,000 -המועצה ממוקמת במחוז דרום, דרומית מזרחית לעיר רהט. המועצה מונה כ

רכזית דונם. להבים מהווה נקודה מ 1,000 -משקי בית. שטח המועצה מתפרס על פני כ 2,900

 .להתיישבות בנגב. בשטח המועצה לא קיים אזור תעשייה ומסחר

 ק"ג/יום/תושב. 2.24-קצב ייצור הפסולת מוערך בכ

 

 - 1022: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 84איור 

 להבים
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 תוצאות הסקר

 להבים -מעורבת/יבשה   : משאיות פסולת ביתית85איור 
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 *מועצה אזורית מנשה

 -תושבים, המאכלסים כ 22,000 -ממוקמת במחוז חיפה, מזרחית לחדרה. במועצה מתגוררים כ

אלף דונם, בהם מתרחשת פעילות חקלאית,  290 -משקי בית. שטח המועצה מתפרס על כ 4,500

המגורים שבה וקולטת תושבים  תעשייתית ומסחרית ענפה. כמו כן המועצה מרחיבה את אזורי

 חדשים.

מועצה אזורית מנשה הינה אחת המועצות המקדימות להפרדת פסולת 

 2,900-כיום ישנם יותר מ  .(במימון עצמי של המועצהאורגנית במקור )

משקי בית שנכנסו לפרויקט ההפרדה. במקביל להפרדת הפסולת 

זרמי האורגנית הרקבובית, נעשית הפרדה במרכזים הישוביים ל

 מתמחזרים.

 ק"ג/יום/תושב. 2.22-קצב ייצור הפסולת מוערך בכ

 מנשה - 1022התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת  :86איור 

 

 תוצאות הסקר

משאיות פסולת עסקית עירונית ושתי משאיות  1משאיות פסולת, מתוכן  25במסגרת הסקר נדגמו 

כלי אצירה הן של פסולת מעורבת, והן של פסולת  210 -פסולת רטובה מופרדת במקור. נדגמו כ

והינו נמוך ביחס  12%עומד על  שאריות המזון אחוז ניתן לראות כי יבשה/רטובה מופרדת במקור. 

פסולת מה 5%מחזור של על  (. הפחתה זו תואמת את דיווחי המועצה24%הארצי ) ממוצעל

גנית בכלי האצירה של ורעם זאת, לא נצפתה ירידה בשיעור הפסולת הא . 1022אורגנית בשנת ה

הפסולת היבשה לעומת כלי האצירה של הפסולת המעורבת. בדיקה של הזרם הרטוב מראה 
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( 20%נצפה שיעור גבוה של חיתולים )(. 4%שאריות קטן )איכות ההפרדה גבוהה מאוד ואחוז ה

 (, ככל הנראה בשל פינוי פסולת ממוסדות, כגון "שער מנשה".9%ביחס לממוצע הארצי )

 משאיות פסולת ביתית מעורבת0יבשה

 מנשה -: משאיות פסולת ביתית מעורבת/יבשה 87איור 

 
 סקר כלי האצירה

 מנשה -: פסולת מעורבת )משקי בית שאינם מפרידים במקור( 88איור 
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 מנשה -: פסולת יבשה )משקי בית מפרידים לזרם יבש ולזרם רטוב( 89איור 

 

 מנשה -: פסולת רטובה )פסולת אורגנית רקבובית( 90איור 
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 *אזורית עמק חפרמועצה 

 22,000 -ממוקמת במחוז המרכז באזור הצפוני של השרון על מישור החוף. המועצה מונה כ

אלף דונם. בשטחי  220 -משקי בית. שטח המועצה מתפרס על פני כ 24,000 -תושבים, וכ

המועצה אזורי תעשיה, מסחר וחקלאות ענפים וכן מכללה אקדמית, 

 ופנימיות נוער. 

עמק חפר הינה אחת המועצות המקדימות להפרדת  מועצה אזורית

כיום כלל משקי בית נכנסו לפרויקט ההפרדה.   .פסולת אורגנית במקור

במקביל להפרדת הפסולת האורגנית הרקבובית, נעשית הפרדה 

, ובמקביל החל פיילוט של הצבת במרכזים היישוביים לזרמי מתמחזרים

שובים. המועצה משקיעה כלי אצירה כתומים לזרם האריזות בחלק מהיי

משאבים רבים בפעולות חינוך והסברה בנושא הפרדת הפסולת ובמקביל 

 מקדמת חוק עזר שיאפשר אכיפה עתידית של הנושא במידת הצורך.

 ק"ג/יום/תושב. 2.6-בכ ךקצב ייצור הפסולת מוער

עמק  – 1022: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 91איור 

 חפר
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 תוצאות הסקר

 1 -משאיות פסולת עסקית עירונית ו 1משאיות פסולת ביתית מתוכן  29במסגרת הסקר נדגמו 

משאיות פסולת רטובה מופרדת במקור. יש להדגיש כי המועצה מפרידה בכלל משקי הבית ולכן 

)פסולת להטמנה  היבשההפסולת התפלגות  בלבד. פסולת יבשההפסולת הביתית נחשבת 

הפחתה  ישנהכמו כן, . מעורבתאינה רחוקה מהממוצע הארצי לפסולת ביתית כהגדרת המועצה( 

לכמויות ובהתאמה , (24%( ביחס לממוצע הארצי )16%במשאיות )הפסולת האורגנית בשיעור 

ולא  תלהתפלגות הממוצע השאר זרמי המתמחזרים דומ . התפלגות(2%המדווחות ע"י המועצה )

 במשאיות.)פסולת להטמנה( בפסולת היבשה שיעורם נראית ירידה ב

 עמק חפר -: משאיות פסולת ביתית מעורבת/יבשה 92איור 
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 *עפולה

 24,000 -תושבים, וכ 41,000 -עיר השוכנת במחוז צפון, ממוקמת במרכז עמק יזרעאל. מונה כ

דונם. בשטחי העיר אזורי תעשייה, פארק טבע ובית  14,000 -משקי בית. שטחה נפרס על פני כ

 חולים מרכזי. 

 .עפולה הינה אחת הערים המקדימות להפרדת פסולת אורגנית במקור

נסו לפרויקט ההפרדה. במקביל להפרדת כיום כלל משקי בית נכ

הפסולת האורגנית הרקבובית, נעשית הפרדה במרכזים עירוניים לזרמי 

 מתמחזרים.

 ק"ג/יום/תושב. 2.96-קצב ייצור הפסולת מוערך בכ

 - 1022: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 93איור 

 עפולה
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 תוצאות הסקר

משאיות מתוכן משאית אחת של פסולת עסקית עירונית ומשאית אחת  29במסגרת הסקר נדגמו 

 של פסולת רטובה מופרדת במקור. 

 לעומת ( 20%)הפסולת האורגנית שיעור ניתן לראות הפחתה של אחוזים בודדים ב

 . (24%הממוצע הארצי )

 נתונים אלו . במקורהקרטון והנייר גבוהות ולא מצביעות על הפרדה  ,כמויות הפלסטיק

שיעור הפרדת מתמחזרים  המצביעים על ,תואמים לנתוני הפסולת שהועברו מהרשות

  .1.2% העומד על 

 

 עפולה -: משאיות פסולת ביתית מעורבת/יבשה 94איור 

 

  



 

 

179 

 קריית גת

 50,000 -מונה כעיר במחוז הדרום, שוכנת בחבל לכיש צפונית לבאר שבע. אוכלוסיית העיר 

טק ענפה. -משקי בית. העיר מהווה מוקד מרכזי באזור, זאת בשל תעשיית היי 24,500 -תושבים וכ

כמו כן בעיר מספר אזורים מסחריים המשרתים את כלל הישובים מסביב 

 לה.

 ק"ג/יום/תושב. 2.91-קצב ייצור הפסולת מוערך בכ

 – 1022ע"פ נתוני הרשות לשנת  : התפלגות הפסולת95איור 

 קריית גת

 

 

 תוצאות הסקר

 -משאיות פסולת עסקית עירונית. נדגמו כ 1משאיות פסולת, מתוכן  24במסגרת הסקר נדגמו 

בכלי פסולת אורגנית  התוצאות מראות אחוזים גבוהים של. כלי אצירה של פסולת מעורבת 200

נראה אחוז גבוה יחסית של פסולת טקסטיל. כמו כן  בממוצע הארצי. 44%לעומת  52% האצירה

 .בלבד 1%עומדים  בעיר )מתמחזרים( מחזורהפרדה למנתוני הרשות עולה כי אחוזי ה
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 קריית גת -: משאיות פסולת ביתית מעורבת/יבשה96איור 

 

 קריית גת -: סקר בכלי האצירה 97איור 
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 רהט

עיר בדואית במחוז דרום, מעט צפונית מבאר שבע. 

משקי  24,500 -תושבים וכ 55,000 -אוכלוסייתה מונה כ

בית. ברהט מספר אזורי תעשייה ומוסדות לימוד וחינוך רבים 

לא התקבלו נתוני כמויות לרבות בתי ספר ומתנ"סים. 

, במקום זאת מוצגים נתוני 1022פסולת מעודכנים לשנת 

כמויות הפסולת המופרדות במקור תן לראות . כפי שני1021

בתוצאות  .הטמנהוכלל הפסולת מועברת להינן זניחות, 

דיגום המשאיות לא נצפו חריגות למעט כמות גדולה של 

 חיתולים וטקסטיל.

 ק"ג/יום/תושב 2.04-קצב ייצור הפסולת מוערך בכ

 

 

 

 

 תוצאות הסקר

 רהט -: משאיות פסולת ביתית מעורבת/יבשה 99איור 

 

התפלגות הפסולת ע"פ  :98 איור

 רהט - 1021הרשות לשנת נתוני 
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 *גן-רמת

אלף תושבים  250 -אחת הערים המרכזיות במחוז תל אביב שבגוש דן. אוכלוסיית העיר מונה כ

ממוקם אזור עסקים  העיר בשטחדונם.  22,000 -משקי בית. שטחה מתפרס על פני כ 90,000 -וכ

 נרחב, אזורי מסחר רבים, אוניברסיטה, מרכזים אקדמאיים ובית חולים.

עיריית רמת גן מקדמת פיילוטים שונים של הפרדת פסולת אורגנית 

במקור, הרשות אינה אחת מהרשויות המקדימות שזכו בתמיכה ולמרות 

דת הפסולת במקביל להפר זאת עושה מאמצים עצמאיים לקידום הנושא.

האורגנית הרקבובית, נעשית הפרדה במרכזיים עירוניים לזרמי 

  מתמחזרים.

 ק"ג/יום/תושב. 2.6-קצב ייצור הפסולת מוערך בכ

 – 1021: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 100איור 

 גן-רמת

 

 תוצאות הסקר

משאיות פסולת עסקית עירונית ומשאית אחת  1מתוכן משאיות פסולת,  22במסגרת הסקר נדגמו 

יש להדגיש כי כלי אצירה של פסולת מעורבת.  400-של פסולת רטובה מופרדת במקור. נדגמו כ

)במשאיות ובכלי  22%עומד על  תשיעור הפסולת האורגני לא נדגמו אזורים מפרידים במקור.

 . ממוצע הארציהתאמה, בב 44% -ו 24%האצירה( לעומת 
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 גן-רמת -: משאיות פסולת ביתית מעורבת/יבשה 101איור 

 

 גן-רמת -: סקר כלי האצירה 102איור 
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 *רמת השרון

 41,000 -הרצליה. אוכלוסייתה מונה כבתל אביב ובעיר הממוקמת במחוז תל אביב, גובלת 

בשטח העיר . דונם 29,000 -כמשקי בית. שטח השיפוט מתפרס על פני  29,000 -ושבים וכת

 .ממוקם מתחם גדול של תע"ש. חלק גדול מהעיר מאופיין בבנייה צמודת קרקע

רמת השרון הינה אחת הערים המקדימות להפרדת פסולת אורגנית 

ההפרדה. משקי בית שנכנסו לפרויקט  2,000 -במקור,  כיום ישנם יותר מ

במקביל להפרדת הפסולת האורגנית הרקבובית, נעשית הפרדה 

  במרכזיים עירוניים לזרמי מתמחזרים.

 ק"ג/תושב/יום. 1.26-קצב ייצור הפסולת מוערך בכ

 – 1022: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 103איור 

 רמת השרון
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 תוצאות הסקר

 רמת השרון -: משאיות פסולת ביתית מעורבת/יבשה 104איור 
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 מועצה מקומית שגב שלום

 9,000 -שבע, שטחה נפרס על פני כ-מועצה מקומית בדואית במחוז דרום. ממוקמת בפאתי באר

משקי בית. בשטח  1,100 -תושבים וכ 2,000 -דונם. אוכלוסייתה מונה כ

המהווה מקור תעסוקה מרכזי  ,לשחיטת עופות המועצה ממוקם מפעל

בישוב. בישוב קיימים מספר בתי ספר ומתנ"סים המהווים מרכזים 

 חינוכיים. 

)אנו משערים כי ק"ג/יום/תושב.  4.41 -קצב ייצור הפסולת מוערך בכ

הנתונים שהועברו מהרשות אינם מייצגים רק את הפסולת הביתית 

 (ת הפסולת שדווחו אינן מדוייקות, לחילופין יתכן כי כמויועירונית

שגב  – 1021: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 105איור 

 שלום
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 תוצאות הסקר

התפלגות הפסולת שונה בתכלית מהממוצע הארצי. ממצא זה תואם לתצפיות שנערכו בשטח, 

פסולת יבשה, פסולת גזם בשילוב עם פסולת בהן נראה כי המשאית מכילה שיעורים גבוהים של 

 ביתית.

 שגב שלום -: משאיות פסולת ביתית מעורבת/יבשה 106איור 
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 *אביב-תל

אלף תושבים  400 -המטרופולין הגדול בגוש דן, עיר מרכזית במחוז תל אביב. אוכלוסייתה מונה כ

המרכז העירוני, תרבותי, עסקי המרכזי ביותר בישראל. אלף משקי בית. העיר מהווה  100 -וכ

דונם, בתוכם אזורי מסחר  50,000 -שטחי העיר נפרסים על פני כ

ועסקים נרחבים, בית חולים, אוניברסיטה ומרכזים אקדמיים וכן מוסדות 

  ציבור ומשרדי ממשלה.

)אנו משערים כי ק"ג/יום/תושב.  2.20-קצב ייצור הפסולת מוערך בכ

הנתונים שהועברו מהרשות אינם מייצגים רק את הפסולת הביתית 

 עירונית(

 – 1021: התפלגות הפסולת ע"פ נתוני הרשות לשנת 107איור 

 אביב-תל
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 תוצאות הסקר

ניתן לראות כי רכיב פסולת הבניין מהווה רכיב משמעותי במדגם שנעשה בתל אביב. התוצאות 

משתי סיבות עיקריות, הראשונה היא האופי של אזורי המסחר בתל אביב שמעורבים עם נובעות 

מסחרית  -אזורי מגורים בצורה הומוגנית לחלוטין שאינה מאפשרת הפרדה בין פסולת עסקית 

לפסולת ביתית. השנייה, צפיפות עירונית לא מאפשרת הצבה של מכולות לפסולת הגושית והרבה 

חשוב לציין כי נהגי המשאיות מונחים לאסוף את כל  סולת הביתית.ממנה נזרק למכולות הפ

 הפסולת הנמצאת בסביבת כלי האצירה.

 אביב-תל -: משאיות פסולת ביתית מעורבת/יבשה 108איור 
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 2102 -כמויות פסולת המועברות למחזור בישראל 

 , ע"פ נתוני המשרד להגנת הסביבה.1021בשנת להלן מוצגות כמויות הפסולת שהועברו למחזור 

 כמו כן מצורפת טבלה של מפעלי המחזור מהם הועברו כמויות הפסולת הנ"ל.

 1021 -: כמויות הפסולת המועברות למחזור בישראל 21 טבלה

(טון) 2102כמות מחזור  רכיב  

 26,000 אלקטרוניקה

 10,000 טקסטיל

 1,000 זכוכית

 4,300 מתכת

 450,000 נייר וקרטון

 30,000 פלסטיק

 

 

 

 

  

 1021 -: התפלגות כמויות הפסולת המועברות למחזור 109 איור
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 : רשימת מפעלי מחזור בישראל22 טבלה

 סוג הזרם הממוחזר שם המפעל

 נייר אמניר תעשיות מיחזור בע"מ

 מתכות חוד פלדות
 מתכות יהודה פלדות

 נייר ק.מ.מ מפעלי מיחזור בע"מ

 זכוכית פניציה דרום
 נייר טל אל
 נייר שניב

 אלקטרוניקה אולשק
 צמיגים טיירק
 צמיגים ת.מ.צ

זהר ש.ב.א. סחר ותעשיות מיחזור 
 בע"מ

 אלקטרוניקה

 נייר מאי בע"מ-הרטמן
 טקסטיל רוזניר
 פלסטיק אביב

 אלקטרוניקה אקולוגיה לקהילה מוגנת

ח.מ.מ. מחזור חומרי גלם בע"מ 
 )לשעבר: מובילי התעשיה(

 פלסטיק

 טקסטיל ( בע"מ2664עופרטקס תעשיות )

 פלסטיק ויסמן פרידמן פיתוח תעשייה בע"מ

Vpm-plast פלסטיק 

 מטל טק
מחזור מתכות, נטרול סוללות 

 ליתיום

 פלסטיק בע"מ  רום שרותים אקולוגיים

 פלסטיק ע.ד.א פלסט

 אלקטרוניקה איי אס אם מתכות כהן בע"מ

אי.אמ.אס. זיקוק מתכות עדינות 
 בע"מ )גאיה(

 מתכות
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 השוואה לתחזיות ולסקרים קודמים -' הפרק 

  

 השוואה לתחזיות וסקרים קודמים': הפרק  
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 סקרים קודמים  -רקע 

סקרים אלו בוצעו בצורה נקודתית . 2629, 2621/2, 2694 -בוצעו בשנים סקרים ודגימות מקומיות 

, בני ברק, חירייה(, כמו כן, נבחנו תכולת ל אביבלבחינה של הרכב הפסולת במקומות שונים )ת

הרטיבות, ו"המשקל המרחבי" )משקל נפחי לפי ההגדרות כיום(. הסקר המקומי שנערך בחירייה 

 .2649כפי שנבדק בסקר "תושיה"  –רך ההיסק של הפסולת ניסה לכמת את השינוי בע 2629

סקרים אלו לא נדרשו לתת תמונת מצב ארצית להרכבה של הפסולת אלא לאפיין בצורה מקומית 

 ע"פ הפרמטרים שהוגדרו.

מהנדסים יועצים בע"מ,  (2649) "סקר כמויות והרכב הפסולת הראשון, בוצע ע"י חברת "תושיה

ד הפנים. הסקר הוזמן ושימש כחומר רקע להכנת תכנית מתאר ארצית עבור מינהל התכנון במשר

לטיפול בפסולת מוצקה. סקר זה היה מקיף וכלל את כל סוגי הפסולת בכלל זה  – 29)תמ"א( 

הבוצה. במהלך הסקר נסקרו אתרי ההטמנה הקיימים והמתוכננים, כמו גם היבטים כלכליים של 

ישובים  100-שנדגמו בפועל, ובנוסף נאספו נתונים מרשויות  20הטיפול בפסולת. סקר זה כלל 

שונים. הסקר כלל גם נתוני עלויות איסוף וסילוק פסולת, בשילוב עם פרמטרים שונים כגון רמה 

סוציואקונומית ואזורים גיאוגרפים. ראוי לציין שתחזיות סקר זה היו מדויקות עד סוף שנות 

 . השמונים, ומסמכי הסקר היוו במשך שנים ארוכות בסיס נתונים חשוב לאנשי המקצוע בארץ

רשויות. זהו הסקר הראשון  4נערך בשתי עונות דיגום )חורף קיץ( וכלל  2665 –סקר "ביוטק" 

שהגדיר את פורמט הסקר וקבע כיעד לערוך סקר במתכונת  ת הסביבהשנערך בעידן המשרד להגנ

 של אחת לעשר שנים.

 2111סקר "שלדג" 
. הסקר נערך באותן 1009וחורף  1005מורכב מנתונים שנאספו בשתי עונות דיגום קיץ  1005סקר 

רשויות של סקר "ביוטק", מתוך כוונה לאפשר השוואה בין הסקרים ויצירת מסד נתונים רציף  4

"שיטת בדיקה תקנית  1112לאורך השנים לקביעת המגמות. הסקר נערך ע"פ התקן הישראלי 

רשויות לקביעת ההרכב של פסולת מוצקה". הדיגום התבצע בתחנות המעבר המשרתות את ה

למרות ההיקף הנמוך יחסית . מיכלי אצירהל משלים הנדגמות. לאחר השלמת הדיגום בוצע סקר

 .של מדגם כלי האצירה שבוצע, חשיבות התוצאות הייתה ברורה

 : השוואה בין תוצאות הסקרים לאורך השנים23טבלה 

 2013 2005 1995 1986 1983 1975 שם קטגוריה

 37% 40% 41% 49% 60% 65% אורגני חומר

 24% 25% 24% 21% 17% 17% נייר וקרטון

 18% 13% 15% 15% 10% 8% פלסטיק

 3% 3% 4% 3% 4% 2% מתכות

 4% 4% 4% 4% 4% 4% טקסטיל
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 2013 2005 1995 1986 1983 1975 שם קטגוריה

 3% 3% 4% 3% 2% 2% זכוכית

 11% 13% 9% 3% 3% 3% שונות

 

  המשפיעים על ערך ההיסק: ממצאי המרכיבים 24טבלה 

 2013 2005 1995 1986 1982/3 1975/6 1967/8 שנה

נייר וקרטון, על  %

 בסיס משקלי
15.6 16.9 17.3 21.1 24 25 24.4 

חומר סינטטי  %

)פלסטיק(, על 

 בסיס משקלי

3.1 7.7 9.9 14.9 14.8 15.5 17.7 

חומר אורגני  %

רקבובי, על בסיס 

 משקלי

70.3 64.8 60.4 49.2 41.2 39.7 36.7 

הרטיבות בנייר  %

 והקרטון
63.2 53.25 45.25 39 16.51 42.3 36 

ערך ההיסק 

(Kcal/Kg) 
650 1,298 1,436 1,798 2,630 2,865 2,989 

 

ככל שהמקטע  כיבהחלט ניתן לראות  . עם זאת,ערך ההיסק הינו ערך מחושבחשוב לזכור כי 

האורגני מצטמצם, כך גם יורד אחוז הרטיבות של רכיבי הנייר הקרטון שבפסולת מה שגורם 

בהרכב הפסולת,  רכיבי הפלסטיק )הרכיבים הסינטטיים(בעלייה ה ,לעלייה בערך ההיסק. כמו כן

לפיתוח  העלייה בערך העסק של הפסולת הביתית, מהווה תמריץ .ערך ההיסקב הביאה לעלייה

במקביל וללא  ,במהלך העשור הקרוביוקמו הערכתנו , שלני טיפול טרמיים להפקת אנרגיהמתק

שעתיד לקום באתר   RDFפגיעה בתחנות המיון המפרידות רכיבים בעלי ערך למחזור. מתקן ה 

חירייה בשיתוף עם חברת נשר יהיה המתקן הראשון שיוכל לנצל את ערך ההיסק הגבוהה של 

 ביחד עם רכיבים נוספים מתוך הפסולת הביתית עירונית.הפסולת המסחרית היבשה 
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 שינויים בהרכב הפסולת לאורך השנים

 השנים לאורך המעורבת הביתית הפסולת בהרכב שינויים: 110איור 

 

ועד שנת  2649בגרף הנ"ל ניתן לראות כי ישנה ירידה דרסטית באחוז החומר האורגני משנת 

הפלסטיק שבחלקה מוסברת על ידי כמות ו ראית עלייה ברכיבי הנייר, הקרטוןבמקביל נ. 2665

ניתן לראות עלייה דרמטית ברכיב  ,המוצרים הארוזים שנרכשים ע"י הצרכן הישראלי. כמו כן

 השונות שמושפע ברובו מחיתולים חד פעמיים שנכנסו לשוק הישראלי במהלך שנות השמונים.

ביחס  1005בסקר שלדג  אשר נעשתההתחזית ש, בצד ימין של הגרף() 1020בצפי  ניתן לראות

 הוכחה כמדויקת ברוב הרכיבים. 1020שנת ל הצפויה להרכבה של הפסולת
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 2121הישראלית תחזית הרכב הפסולת 

, הרכב הפסולת הישראלית עבר שינויים דרמטיים במהלך ארבעת העשורים האחרונים. כאמור

פלסטיק,  –בפסולת ירדה בצורה משמעותית, בעוד רכיבים יבשים, כגון כמות הפסולת האורגנית 

שינויים אלה משקפים במידה רבה את השינויים בתרבות הצריכה . עלו בהדרגה נייר וקרטון

  .הישראלית 

, בה עדיין לא 1024 –הגרף הבא מציג את תחזית הרכב הפסולת הישראלית עבור שתי נקודות זמן 

בה מרבית הרשויות בישראל יאמצו מודל  1010-יפרידו פסולת במקור ו כל הרשויות המקומיות

התחזית המוצגת כאן, מתייחסת לכלל הפסולת. לפיכך, בסקר  כלשהו של הפרדת זרמים במקור.

 ההשוואה תצטרך לקחת בחשבון את הרכב הפסולת עבור כל זרמי הפסולת שיופרדו בעתיד. ,הבא

גמות הכלליות שנצפו בעשורים האחרונים ימשכו אך ככלל, התחזית נשענת על הערכה כי המ

 קצב השינוי יתמתן.

מן הפסולת ואילו  25% הווההתחזית היא כי הפסולת האורגנית ת 1010כפי שניתן לראות בשנת 

 .  11%-. שאר הרכיבים יסתכמו בכ22%ורכיב הפלסטיק  15%רכיב הנייר והקרטון יתפוס 

 1010 -כמויות פסולת  חזיתת :111איור 
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 סקרים בעולם

אפיון של הרכב הפסולת העירונית. למרות ניסיון לאחיד לבחינה ובינלאומי כיום, אין סטנדרט 

(. European Commission, 2004האירופאית לייצר כלי שכזה ) הנציבותחשוב אך לא מוצלח של 

במספר שיטות וסקרים שנעשו לאורך  אפילו במדינות קטנות כמו שבדיה, אנו יכולים להבחין

 (. Dahlén & Lagerkvist, 2008השנים )

 בתוך מגוון שיטות האפיון והמדידה של הפסולת העירונית המעורבת, ישנן שתי גישות עיקריות:

  Material Flow Analysis -ניתוח זרימת חומרים 

נקבעים בחישוב בשיטה זו, שנעשה בה שימוש בין היתר בארה"ב, הכמויות וההרכב של הפסולת 

 המשתנים הבאים: מתוך 

 .הכמות השנתית המיוצרת של חומרים שונים בתוך המדינה 

 .הכמות השנתית המיובאת והמיוצאת של חומרים שונים 

 ( הערכות של תוחלת חיים של מוצרים שוניםEPA, 2006.) 

משלימים לקבלת התמונה הכוללת. שיטה זו  שטח בסקרינבדקת  גזםפסולת זון ופסולת מ

מבוקרת ע"י גורמים רבים על חוסר הדיוקים שבה, אך חסידיה מדגישים את הכלכליות שבה 

והתאמתה לקנה מידה לאומי. חשוב להדגיש כי במדינות גדולות, בעלות שטח נרחב וכמות 

ין טעם בביצוע סקרי שטח בקנה מידה לאומי עקב תושבים גדולה, בהחלט יכול להיות שא

 בסקרים אלה, חשיבות מכרעת לאמינות הנתונים. הפריסה הגדולה וגודלי המדגם הנדרשים.

  Physical Survey -סקרי הרכב פסולת פיזיים 

שיטה זו מבוססת על דגימות פיזיות בשטח ועל מיון הפסולת למרכיביה השונים. הדיגום יכול 

אצירה של פסולת ביתית או אחרת ו/או בתחנות מעבר הקולטות את הפסולת  להתבצע בכלי

השיטה מיושמת בארה"ב ברמה המוניציפאלית וכן באירופה   לאחר איסופה במשאיות הפינוי.

 ובישראל. 

 Dahlén andסקרים פיזיים לאפיון  הרכב הפסולת  לביצועשיטות שונות  10-יש כ באירופה

Lagerkvist, 2008)) . 

 קטורים העיקריים המשפיעים על סוגי הסקריםהפ

 יחידת הבסיס 

יכולה להימדד או כמסה )משקל דגימה של פסולת שאינה מעובדת(, או לחילופין כגודל  

 )כמות משקי הבית באזור מסוים(. מתהאוכלוסייה הנדג

 ייצוגיות המדגם

בסקרים שונים נלקחים פרמטרים שונים לקביעת הייצוגיות, אך באופן כללי ניתן לומר כי זהו מדד 

שמאפשר להתפלגות מאפייני הפריטים במדגם להיות דומים, עד כמה שניתן, למאפייני 
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האוכלוסייה ממנה נדגמו. מכיוון שמספר המאפיינים גדול מאוד, חשוב לקבוע את הפרמטרים 

 דת הקשר לנושא המחקר. לייצוג על פי מי

 בתחום הפסולת אופיינו כמה פרמטרים מרכזיים:

 גודל היישוב 

 רמה סוציואקונומית 

 מרקם התיישבות 

 מגזר 

 אזור גיאוגרפי 

  :מגורים, מסחר, תעשיה, בסיסי צבא, וכן הלאהשימושי קרקע 

  מערך אצירת הפסולת –הפרדה במקור 

 שיטה ותדירות פינוי 

 אופן ביצוע הדגימה 

טכניקת הדיגום בשיטות העבודה של הסקר. צמצום  גודל הדגימה  מפורטתבמקרים רבים 

ממשאיות שפורקות בתחנת המעבר, למסה שאותה ניתן למיין באופן ידני, יכולה להתבצע במספר 

שיטות. העיקרון המנחה בכלל השיטות בסקרים השונים, הוא ערבוב של כלל הפסולת שנפרקה 

הערמה המעורבבת לערמות קטנות יותר ובחירה רנדומאלית של אחת  ע"י המשאית, חלוקה של

לא נדרשת עבודה הכנה לדגימה, מהערמות למיון. בסקרי הרכב פסולת שנדגמת בכלי האצירה 

 הפסולת הנדגמת מכלי האצירה ממוינת. וכל

  שיטות המיון

הפסולת ממוינת  באופן ידני, למרות שישנם סקרים בהם הסוקרים עושים שימוש בנפות  בדר"כ

 -מסוגים שונים למיון של חלקיקים קטנים בשלבים האחרונים של מיון הדגימה )למשל 

Nordtest, 1995 .) 

אמצעים מכאניים שונים כגון בהפסולת ממוינת  11בסקרים שנערכים ע"י המשרד להגנ"ס ההולנדי

 . (Cornelissen and Otte, 1995)ד ם, נפות למיניהם ועומגנטי

"שיטת בדיקה תקנית לקביעת ההרכב של פסולת מוצקה עירונית  1112ע"פ התקן הישראלי,  ת"י 

( ASTM 5231-1992לא מעובדת" )הזהה למסמך של האגודה האמריקנית לבדיקות חומרים 

(, המיון מבוצע באופן D 5231 – 92 (2008)) 1002ובהתאם לעדכונים למסמך האמריקני משנת 

 ידני מתחילתו ועד סופו.

 שיטות סיווג החומרים

; אנאורגני –בסקרי פסולת פיזיים, מספר קטגוריות המיון יכול לנוע משתי קטגוריות )אורגני 

קטגוריות  44(, ועד Rugg, 1997אינו מתאים לשריפה לאנרגיה( ) –מתאים לשריפה לאנרגיה 

                                                           

11
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(. בסקרי שטח מוגדרות קטגוריות המיון הראשיות ותת Maystre & Viret, 1995)מפורטות 

 סוגי חומרים )קטגוריות(.  10ל  20קטגוריות של סיווגי משנה. בדר"כ המיון נעשה בטווח שנע בין 

 : הןהקטגוריות הנפוצות 

 פסולת פריקה ביולוגית 

 נייר 

 פלסטיק 

 זכוכית 

 מתכת 

 עץ 

 טקסטיל 

 פסולת מסוכנת 

  חומרים אורגניים אחרים 

 חומרים אנאורגניים אחרים 

  מ"מ( 20)חומר מתחת גודל מסוים למשל,  –שאריות מיון 

  שיקולים סטטיסטיים

בביצוע סקרי שטח לבחינת הרכב הפסולת הוא להעריך את הפרופורציות  האתגר האמיתי

)היחסים( של החומרים השונים בזרם הפסולת ברמת מובהקות גבוהה. ככל שהשונות ומספר 

 קטגוריות המיון גבוהות יותר אזי יש צורך במספר דגימות גדול יותר. 

ק"ג  229 – 62דגימה תהיה בין  גודל הדגימה: פרוטוקול הסקר של התקן האמריקאי, דורש שכל

קטגוריות בסיס ממליץ על  44-קטגוריות בסיס. פרוטוקול הסקר ההולנדי שמסווג ל  22לסקר של 

ק"ג לכל דגימה, ואילו סקרים אחרים במדינות אחרות דורשים גודל דגימה שונה. השונות  200

לת יש למיין על מנת הנ"ל בגודל הדגימה מצביעה על מגוון שיטות שונות הקובעות כמה פסו

 להגיע להתכנסות בסטיות התקן של כל אחד מהחומרים הנבדקים.

גודל המדגם: על מנת לענות על השאלה המתבקשת של כמה דגימות יש לבצע במהלך סקר, 

 שימוש בצורות שונות של נוסחת הבסיס הבאה: נעשה

 
 כאשר: 

n*  - מספר הדגימות הנדרש 

 S – ית מיון )מתוך סקרים קודמים(סטיית התקן לחומר/קטגורי 

 t -   ערך של מבחןt   (. 60%לקבלת רווח בר סמך הרצוי )למשל 

 e –   ( 05.>רמת המובהקות הסטטיסטית הרצויה ) למשל 

 הערך הממוצע של חומר/קטגוריה ספציפית )מתוך סקרים קודמים(. -  
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שיהיה בידיהם צריכים כפי שניתן לראות, על מנת לקבוע מהו גודל המדגם הנדרש, מבצעי הסקר 

מידע קודם שמהווה בסיס לחישובים הנ"ל. הידע הקודם הנדרש לשימוש בנוסחה הופך אותה 

לשנויה במחלוקת אצל חלק מהחוקרים, שגורסים שהפסולת כה דינמית ויכולה להשתנות 

וששימוש בנתוני עבר לקביעת גודל המדגם העתידי הינו בעייתי. כמו כן,   בדרמטיות לאורך השנים,

גבוה מאוד   עלולה לחייב מדגםסטיית התקן לחומרים נדירים בעלי יחס נמוך בהרכב הפסולת, 

 לביצוע.  ולא הגיוני

למרות שזאת הנוסחה המומלצת והמקובלת בסקרים רבים, היא אינה מושלמת ורמת הדיוק שלה 

, כמו גם בסקרים רבים אחרים, 1022בסקר הרכב הפסולת  .לגופו סקרבכל יבחן צריכה לה

  הפתרון הינו שימוש ברכיב מווסת.

לעיתים יש צורך בזיהוי של דגימות חריגות המצביעות על ערכים קיצוניים, בעיקר 

בקטגוריות/חומרים אשר יחסם בהרכב הפסולת נמוך ו/או תדירות הופעתם נמוכה. שיקול דעת 

 והכרות עם הרכב הפסולת המקומי הינם כלי הכרחי לקביעת גודלי המדגם הנכונים. 

 ממצאים מהעולם

כפי שניתן לצפות, האחוז היחסי של חומרים שונים משתנה בצורה דרמטית מאזור לאזור, למרות 

זאת ניתן לראות כי החלק היחסי של החומר האורגני "הרטוב" בפסולת, גבוהה באזורים עניים 

יותר בעולם, לעומת רכיבים "יבשים" )נייר, קרטון, פלסטיק וכדומה( שמהווים חלק יחסי גדול יותר 

 יותר.אמידים זורים בא

 ניתן לראות את הרכב הפסולת הממוצע בהתאם לרמה הכלכלית של המדינות. 12בתרשים הבא

 

                                                           

 
12
  Investing in energy and resource efficiency –Waste  -מתוך  

http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_8_Waste.pdf
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הרכב הפסולת משתנה בצורה ברורה כתלות במצב כלכלי, אקלים, צפיפות אוכלוסין, תשתיות של 

ותים , תשתיות משלימות אחרות )מים, ביוב ושיר)ביחס לזרמי הפסולת השונים( טיפול בפסולת

 מוניציפליים אחרים(, ועוד משתנים רבים אחרים. 

בחרנו לבצע השוואה בין הרכב הפסולת בישראל ואיטליה מתוך מחשבה שיש מספר נקודות דמיון 

 בין שתי המדינות הנ"ל.

  הנשיא  – דיוויד ניומןע"פ( איגוד הבינלאומי לפסולת המוצקהISWA,)  מצב ניהול

דרום  ספרד, ה"עולם השני" בדומה לאיטליה,הפסולת בישראל דומה למדינות 

 . (Newman, 2013)אפריקה, יוון, צפון אפריקה, וברזיל 

 ( במדד התמ"ג לנפש ,)ממש מתחתיה( ישראל נמצאת בסמוך לאיטליהGDP ע"פ קרן ,)

 .(1022המטבע הבינלאומית, והבנק העולמי )

 יותר בנושא  בשתי המדינות נהוג היטל הטמנה, באיטליה נעשתה חקיקה מוקדמת

נוסחה תשתית חוקתית המתבססת על הדירקטיבה  2664-הטיפול בפסולת, כבר ב

האירופית, ישראל מחוקקת בשנים האחרונות חוקים ברוח הדירקטיבה האירופית 

 בנושאים שונים דוגמת חוק האריזות.

 מהפסולת המיוצרת, לעומת ישראל בה הפסולת המוטמנת  90%-באיטליה מוטמנת כ

. כמות הפסולת המיוצרת בישראל פר נפש גבוהה יותר ועומדת על 20%עומדת על 

 (IPCC 1009 ,Massarutto, 2012טון באיטליה בשנה ) 0.5טון אל מול  0.92

 איטליה מול אל ישראל – המוצקה העירונית הפסולת הרכב:  25 טבלה

 Israel 2005  Israel 2003  Italy 2005 

Organic 26.1 29.4 39.5 

Paper/cardboard 15.4 14.4 25.8 

Plastics  22.5 24.4 14.6 

Diapers 4.2 5.4 no data 

Textiles 4.2 4.4 no data 

Glass  1.4 1.4 5.8 

Metal  1.9 2 2.7 

Wood  no data no data 4.6 

Misc./other: 4.5 5.4 7 

Sources: Massarutto (2012), Shaldag (2006) 
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 סקרי המשךלהמלצות לבקרה ו

סקר הרכב הפסולת הארצי במתכונתו הנוכחית מאפשר להגיע לרמת מובהקות גבוהה באשר 

לעומת לממוצע הארצי ברכיבים המרכזיים בפסולת הן בסקרי המשאיות והן בסקרי כלי האצירה. 

לפיכך, יש צורך חיוני לערוך  זאת, בסיס הנתונים של כמויות הפסולת לוקה, שלא לומר אינו קיים. 

על איסוף נתונים מהימנים בפורמט אחיד הן סקר משלים לסקר הרכב הפסולת, שיתבסס 

העסקים, הן מקבלני האיסוף ותחנות המעבר, והן ממתקני הקצה ומפעלי המיחזור. ממהרשויות ו

אחרי  בעזרתה ניתן יהיה לעקוב ,יש לייצר מערכת סגורה של נתונים שלא תאפשר "זליגות"

סקר זה ניתן לעשות בשילוב עם  הפסולת של כל מקור משלב הייצור דרך האיסוף ועד לטיפול.

, תוך סגירת המעגל בדיגום ומעקב Material Flow Analysis -ניתוח זרימת חומרים חישוב 

 במתקני הקצה.

 ,מערכות בקרה מתקדמותבאמצעות בעולם המערבי איסוף מידע באופן שוטף ואמין, מבוצע 

העובדה שבישראל עדיין  והמשאבים המושקעים בענף. עלויותה ביחס ישר להיקףדבר שבשגרה, כ

אין בקרה מסוג זה, תשתנה בעתיד הקרוב מול העלייה הדרמטית בעלות הטיפול בפסולת )למעלה 

  עם היד על הדופק...(, מה שיחייב את הרשויות להיות Gate Feeטון ₪/ 200-מ

שאינן רשויות שישנן רשויות במסגרת הסקר הנוכחי, נדהמנו לגלות במהלך איסוף הנתונים מה

 נדרשתמהקבלן המפנה. בנושא זה  שנתייםומסתמכות על דיווחים שלהן מודעות לנתוני הפסולת 

 ,התערבות של הרגולטור במהלכה ניתן יהיה להפעיל סנקציות כספיות על רשויות ו/או מתקנים

ניתן להקים בסיס מידע עבור כמויות הפסולת  .קבוע כנדרשבירים נתונים על בסיס אשר אינם מע

ידי חיוב כל מתקני הקצה בישראל, תחת מערכת בקרת כניסה ממוחשבת, שתהווה כל לגביית -על

  היטל ההטמנה מחד ובסיס מידע לתכנון מאידך.

 המלצות נוספות

 ות, שמתקשות הרשויות המקומי –מקומית לעניין פינוי פסולת עסקית  ואכיפה קידום חקיקה

להתמודד כיום עם עלות הטיפול הגבוהה בפסולת, מחפשות אפיקי מימון, שהראשון בהם 

ראה עמוד  -הינו המגזר העסקי )כפי שניתן ללמוד מתקדימים משפטיים בשנים האחרונות

בהקשר זה אנו ממליצים לרשויות לקדם את חוקי העזר על מנת למנוע מצב בו הרשות (. 62

ביצוע סקר מפורט . ציבורי לת עסקית ללא תמורה ועל חשבון תקציבמממנת פינוי פסו

לפסולת מעסקים, כמו גם פיתוח מערכות בקרה עבור הרשויות, עשוי להוות פתרון ראוי לצורך 

 חיוני זה.

  להערכתנו כל אזור תעשייה גדול מחויב לבצע סקר כמויות והרכב פסולת –אזורי תעשייה, 

שיאפשר טיפול מותאם בפסולת המיוצרת בתחומו, הפסולת המיוצרת באזורים אלו שונה 

ועשויים לקדם  ם שנמצאים באזור התעשייה הנבחןבהרכבה בהתאם לסוגי העסקים והמפעלי

 פתרונות מקומיים, כמו הקמת מתקני הפקת אנרגיה מפסולת.

 צירה, מעבר לתצורת הדיגום יש לייצר פרוטוקול דגימה אחיד לסקרי הרכב פסולת בכלי הא

חיוני עבור הרשויות צורך זה  ופריסתו. תת את הדעת על בחירת גודל המדגםוהמיון יש ל

 המפרידות כבר היום.
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 גביית בתחנות המעבר הממיינות לבחינת  פיתוח מערכי בקרה לאיכות הפרדה במקורGate 

Fee יזות, לצורך קבלת זיכוי דיפרנציאלי, שיהווה תמריץ להפרדה. כמו גם, מול פסולת האר

 פי כמויות פסולת האריזות המופרדות בפועל. -מהימן של הרשויות על

ות כיום. קל וחומר הקצאת אזורי בקרה על הרכב הפסולת בתחנות הקיימלצורך כך, נדרשת 

  במתקני המיון המתוכננים.

 ף עם סקר הרכב פסולת מקיף בבסיסי צה"ל הכולל אפיון ע"פ פרמטרים שיוגדרו בשיתו

הגורמים הרלוונטיים. משרד הביטחון וצה"ל הינם גופים גדולים אשר מחויבים לקחת אחריות 

 על כמויות הפסולת המיוצרות בהם, וקידום הטיפול בפסולת שנאספת בתחומם.
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 פסולת גינה - גיאוגרפים אזורים לפי עירונית העסקית הפסולת התפלגות: 128איור 
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 טקסטיל - גיאוגרפים אזורים לפי עירונית העסקית הפסולת התפלגות: 129איור 

 

 בניין - גיאוגרפים אזורים לפי עירונית העסקית הפסולת התפלגות: 130איור 
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 מתכת - גיאוגרפים אזורים לפי עירונית העסקית הפסולת התפלגות: 131איור 

 

 זכוכית - גיאוגרפים אזורים לפי עירונית העסקית הפסולת התפלגות: 132איור 
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 שונות - גיאוגרפים אזורים לפי עירונית העסקית הפסולת התפלגות: 133איור 
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 תוצאות בסיסי צה"ל -: גרפים נוספים 3נספח 
 שאריות מזון - גיאוגרפים אזורים לפיבסיס צה"ל  פסולת התפלגות: 134איור 

 

 פלסטיק - גיאוגרפים אזורים לפי ל"צה בסיס פסולת התפלגות: 135איור 
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 נייר - גיאוגרפים אזורים לפי ל"צה בסיס פסולת התפלגות: 136איור 

 

 קרטון - גיאוגרפים אזורים לפי ל"צה בסיס פסולת התפלגות: 137איור 
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 חיתולים - גיאוגרפים אזורים לפי ל"צה בסיס פסולת התפלגות: 138איור 

 

 פסולת גינה - גיאוגרפים אזורים לפי ל"צה בסיס פסולת התפלגות: 139איור 
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 טקסטיל - גיאוגרפים אזורים לפי ל"צה בסיס פסולת התפלגות: 140איור 

 

 בניין - גיאוגרפים אזורים לפי ל"צה בסיס פסולת התפלגות: 141איור 
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 מתכת - גיאוגרפים אזורים לפי ל"צה בסיס פסולת התפלגות :142איור 

 

 זכוכית - גיאוגרפים אזורים לפי ל"צה בסיס פסולת התפלגות :143איור 
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 שונות - גיאוגרפים אזורים לפי ל"צה בסיס פסולת התפלגות: 144איור 
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 הגדרות: 4נספח 

 אתר המשמש לדיגום משאיות ולמיון הפסולת. - אתר מיון

אתר המשמש לנטילת דגימה בלבד. הדגימה מאתר זה מועברת ל"אתר המיון"  - אתר דיגום

 הקרוב.

כלל הרכיבים אשר במהלך דחיסת הפסולת במשאית, עולה תכולת הרטיבות  – ופגיםרכיבים ס

עם העלייה בתכולת הרטיבות עולה גם  .נוזלים שמקורם בחומר האורגני פיגתשלהם כתוצאה מס

לסוגיו, קרטון, טקסטיל, העיקריים הם: נייר  פגים. הרכיבים הסוגיםמשקלם של אותם רכיבים סופ

 .חיתולים

משקל נפחי הינו המשקל ליחידת נפח פסולת. ברור כי לחומרים העשויים   – משקל נפחי

נה. כך לדוגמא ניתן לראות כי המשקל מחומרים שונים וברמות צפיפות שונות יהיה משקל נפחי שו

לעומת משקל נפחי של  , שהוא מדד הייחוס = מים(2-)למעלה מהנפחי של פסולת בניין הינו גבוה 

 ., כלומר נפחן גבוה ומשקלן נמוךהינו נמוךשאריזות פלסטיק 

אלו שאריות הרכיבים שלא אמורים להימצא  בדרך כללהמונח מתייחס לשאריות מיון,  – ריג'קט

המושג מתייחס גם לשאריות מיון בתחנות  בתוך כלי האצירה המיועד להפרדה של חומר ספציפי.

 מעבר.

נייר מעורב, נייר לבן, נייר  -רשימת החומרים הנכללים תחת ההגדרה של חומר יבש  - חומר יבש

קשיח, פסולת עץ מעובד, מתכות ברזליות,  , פלסטיק גמיש, פלסטיקPET  ,HDPEעיתון, קרטון, 

 ברזליות, זכוכית שקופה, זכוכית חומה, זכוכית ירוקה, טקסטיל, גומי, אחר.-מתכות אל

חפץ וכל חומר שהוא, המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש  - אריזה

 .או שנועד לשמש לנשיאת מוצר, להצגתו או להגנה עליו

 .אריזה שנועדה לצורכי מכירה למשתמש סופי או לצרכן, בנקודת מכירה - מכירהאריזת 

אריזה שנועדה לרכז בנקודת מכירה כמה מוצרים למכירה, שאפשר להפרידה  - אריזה קבוצתית

מהמוצרים בלי להשפיע על תכונותיו של כל מוצר או על אריזת המכירה שלו, בין שהמוצרים 

נמכרים בנקודת המכירה למשתמש סופי או לצרכן יחד עם האריזה הקבוצתית ובין שהיא 

 מכירה.ידוש מלאי המוצרים בנקודת המשמשת לח

אריזה שנועדה לאפשר נשיאה או הובלה של כמה מוצרים למכירה או של אריזות  - אריזת הובלה

קבוצתיות, כחלופה לטיפול ידני בהם ולשם מניעת גרימת נזק כתוצאה מהובלתם, והכל למעט 

 דות להובלה ביבשה, באוויר או בים.מכולות המיוע

ק בישראל, שהשימוש בה לאריזת המוצר אריזה המיועדת למכירה או לשיוו -אריזת שירות

 .מתבצע שלא בעת הייצור
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משקל הדגימה לפני המיון מחולק בנפח הדגימה כפי שהוערך ע"פ אחוז  -משקל נפחי לפני מיון 

מילוי מכלי מדידה בנפח ידוע מראש. מדד זה אינו מפרט את המשקל של כל רכיב ורכיב בנפרד 

 האצירה.אלא פר כלל הדגימה מהמשאיות או מכלי 

משקל מרכיב הפסולת מחולק בנפח אותו מרכיב כפי שנמדד לאחר  - אחרי מיוןמשקל נפחי 

 המיון. חשוב לציין כי הפסולת לא נדחסה ונמדדה בתנוחתה הטבעית בתוך כלי המדידה.
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 שאלון נהג: 5נספח 

במהלך שאלון הנהג הושם דגש על מסלול האיסוף, במידה והמשאית עברה באזורי 

מסחר/תעשייה, הסוקר ביקש לדעת באיזה שלב של האיסוף )התחלה/אמצע/סוף המסלול( הנהג 

נתקל בפסולת המסחרית וזאת על מנת להרחיקה מהדגימה לקבלת דגימה המורכבת מפסולת 

פסולת העסקית עירונית, ובסיסי צה"ל נבחרו המשאיות ביתית ללא הפרעות. במהלך סקר הרכב ה

 בקפידה כך שייצגו אך ורק את מושא הסקר. 
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 ציוד המיון: 6נספח 

מכלי פלסטיק, בגדלים שונים, בהתאם למרכיב הנמדד. לשקילת הדגימה, והמרכיבים לאחר מיון, 

 ק"ג.  0.045נעשה שימוש במשקל אלקטרוני, המודד ברמת דיוק של 

 ציוד נוסף למיון

יריעות פוליאתילן, שולחן מיון, שקיות אשפה אטומות עבור דגימות הרטיבות, אתים, מגרפות, 

 מטאטים, יעים ממתכת, מלקחיים, מגנטים, סרטי סימון, רשת מחוררת.

 ציוד לשימוש הסוקרים: 

ודה, ערכת עזרה ראשונה, אפודים זוהרים, סרבלי עבודה, חליפות אטומות לגשם, כפפות עב

 כפפות לטקס, נעלי עבודה תקניות. 

  כמויות וסוגי המכלים לדיגום ומיון: 19טבלה 

סה"כ כמות  סוג המרכיב שהוכנס למכל נפח המכל

 מכלים

 5 פסולת אפורה, קלקר, מורכבת, גומי, אחר ליטר 25 – 20

פסולת זכוכית שקופה, זכוכית חומה, זכוכית ירוקה,  ליטר 15

 אלקטרונית, פסולת בניין

5 

ליטר                   41

)סל כביסה 

 מחורר(

 2 פלסטיק גמיש

, PET ,HDPEנייר מעורב, נייר לבן, נייר עיתון, קרטון,  ליטר 50

פלסטיק קשיח, פסולת גינה, שאריות מזון, פסולת עץ 

ברזליות, חיתולים,  –מעובד, מתכות ברזליות, מתכות אל 

 מכלים( 4)בד(, פסולת מעורבת לפני מיון )טקסטיל 

12 
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 נהלי עבודה ובטיחות: 7נספח 

סקר הרכב הפסולת טומן בחובו סכנות רבות לעושים במלאכה. הציוד המכאני הכבד, תנועת 

המשאיות, המגע הישיר עם הפסולת, ותנאי השטח הקשים בחלק ממתקני הטיפול בפסולת בארץ 

מחייבים את הצוות לשמור על נהלי עבודה קבועים וברורים על מנת לסיים את תקופת הדיגום עם 

  מינימום פגיעות.

 להלן נהלי העבודה והבטיחות שהועברו לסוקרים לפני תחילת עבודת המיון: 

במהלך פריקת הפסולת מרכב האיסוף ולקיחת הדגימה באמצעות הציוד הכבד, יש לשמור טווח 

ביטחון, עקב הסכנה מפגיעת רכיבים מתוך הפסולת, שעפים/מתנפצים מהלחץ תחת הציוד 

 הכבד.

מחפצים חדים, כגון מסמרים, סכיני גילוח, מזרקים רפואיים,  במהלך עבודת המיון יש להיזהר

 .שברי זכוכית וכדומה

במהלך המיון חובה להשתמש בציוד מגן כגון, כפפות, נעלי עבודה מתאימות, ובגדים ארוכים. 

במידת הצורך, )לפי שיקול הדעת של מנהל העבודה(, יש להשתמש בכובעי מגן, משקפי מגן, 

 ומסכות אבק.

 י המיון, ומנהל העבודה יהיו עם אפודים זוהרים במהלך כל יום העבודה.כל עובד

 .בכל מקרה בו מישהו מהעובדים חש כי יש סיכון בטיחותי חריג, יש לעצור את העבודה

זיהוי של חומר החשוד כמסוכן, הינו סיכון בטיחותי חריג ועל כן יש לעצור את המיון ולפנות 

 .ר מכן יש להמשיך בעבודהבזהירות את החומר החשוד, ורק לאח

 בכל מקרה חריג במהלך יום העבודה יש ליידע את מנהל הסקר. 

בחלק מהאתרים, בנוסף להוראות הבטיחות הפרטניות של הסקר קיבלו העובדים תדריכי בטיחות 

יומיים מאחראי הבטיחות של המתקן עצמו, ולעיתים אף נאסר עליהם להסתובב מחוץ לאזור 

 תרחישים בעלי מרכיב סיכון גבוהה. המיון על מנת למנוע
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 : שאלון לאיסוף נתונים מהרשויות0נספח 

 היקף ייצור הפסולת וההפרדה למחזור ברשויות
 סקר הרכב הפסולת הארצי

 

 * שם הרשות

 מחזור פסולת קרטון
 )טון( 2103מהי כמות פסולת הקרטון שנאספה ברשות במהלך שנת 

 
  

 הקרטוןהחודשים בעבורם הדיווח לפסולת 

   1022ספטמבר  - 1022ינואר 

   1022אוקטובר  - 1022ינואר 

   1022נובמבר  - 1022ינואר 

  Other:  
 מלאו בתיבת הטקסט את שמות כלל קבלני הפינוי או לחילופין ציינו אם נעשה פינוי עצמי* מיהו קבלן הפינוי

 
  

 פרטו את כולם בתיבה מטהאם ישנם מספר אתרים, * שם אתר קליטת הפסולת 0 יעד הפינוי

 
  

 מחזור פסולת נייר
 )טון( עד כה 2103מהי כמות פסולת הנייר שנאספה ברשות במהלך שנת 

 
  

 החודשים בעבורם הדיווח עבור פסולת הנייר

   1022ספטמבר  - 1022ינואר 

   1022אוקטובר  - 1022ינואר 

   1022נובמבר  - 1022ינואר 

  Other:  
מלאו בתיבת הטקסט את שמות כלל קבלני הפינוי או לחילופין ציינו אם נעשה פינוי * פסולת הנייר מיהו קבלן פינוי

 עצמי
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 אם ישנם מספר אתרים, פרטו את כולם בתיבה* שם אתר קליטת הפסולת0יעד הפינוי

 
  

 פסולת בקבוקים
 עד כה 2103מהי כמות פסולת הבקבוקים שנאספה ברשות במהלך שנת 

 
  

 בעבורם הדיווח הנ"ל עבור פסולת הבקבוקיםהחודשים 

   1022ספטמבר  - 1022ינואר 

   1022אוקטובר  - 1022ינואר 

   1022נובמבר  - 1022ינואר 

  Other:  
מלאו בתיבת הטקסט את שמות כלל קבלני הפינוי או לחילופין ציינו אם * מיהו קבלן פינוי פסולת הבקבוקים

 נעשה פינוי עצמי

 
  

 אחרפלסטיק 
 אם ישנם מספר אתרים, פרטו את כולם בתיבה* שם אתר קליטת הפסולת0יעד הפינוי

 
  

 האם נאספים סוגי פלסטיק אחרים ברשות מלבד בקבוקים* פלסטיק אחר

  כן 

  לא 
כל פלסטיק שאינו מופרד במסגרת ההתקשרות מול תאגיד אל"ה, לדוגמה שקיות ניילון, אריזות מעדנים, קופסאות 

 שקופות ועודפלסטיק 
 * מהם סוגי הפלסטיק האחר הנאספים ברשות

  שקיות ניילון 

  אריזות מעדנים 

  מכלי פלסטיק שקופם או אטומים 

  Other:  
 )טון( מהי כמות פסולת הפלסטיק האחר שנאספת ברשות
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 החודשים בעבורם הדיווח הנ"ל עבור פסולת פלסטיק אחר

   1022ספטמבר  - 1022ינואר 

  1022אוקטובר  - 1022 ינואר 

   1022נובמבר  - 1022ינואר 

  Other:  
מלאו בתיבת הטקסט את שמות כלל קבלני הפינוי או לחילופין ציינו * מיהו קבלן פינוי פסולת הפלסטיק האחר

 אם נעשה פינוי עצמי

 
  

 אם ישנם מספר אתרים, פרטו את כולם בתיבה* שם אתר קליטת הפסולת0יעד הפינוי

 
  

 זכוכית
 האם נאספת פסולת זכוכית ברשות* זכוכית

  כן 

  לא 
 )טון( עד כה 2103מהי כמות פסולת הזכוכית שפונתה ע"י הרשות בשנת 

 
  

 החודשים בעבורם הדיווח הנ"ל עבור פסולת הזכוכית

   1022ספטמבר  - 1022ינואר 

   1022אוקטובר  - 1022ינואר 

   1022נובמבר  - 1022ינואר 

  Other:  
 מיהו קבלן פינוי פסולת הזכוכית

 
  

 שם אתר הקליטה0יעד הפינוי

 
  

 מתכת
 האם נאספת פסולת מתכת ברשות* מתכת

  כן 

  לא 
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 )טון(   עד כה 2103מהי כמות פסולת המתכת שפונתה ע"י הרשות בשנת 

 
  

 החודשים בעבורם הדיווח הנ"ל עבור פסולת המתכת

   1022ספטמבר  - 1022ינואר 

   1022אוקטובר  - 1022ינואר 

   1022נובמבר  - 1022ינואר 

  Other:  
 מיהו קבלן פינוי פסולת המתכת

 
  

 שם אתר קליטת הפסולת0יעד הפינוי

 
  

 טקסטיל
 האם נאספת פסולת טקסטיל* טקסטיל

  כן 

  לא 

 
 )טון( עד כה 2103מהי כמות פסולת הטקסטיל שפונתה ע"י הרשות בשנת 

 
  

 החודשים בעבורם הדיווח הנ"ל עבור פסולת הטקסטיל

   1022ספטמבר  - 1022ינואר 

   1022אוקטובר  - 1022ינואר 

   1022נובמבר  - 1022ינואר 

  Other:  
 מיהו קבלן הפינוי של פסולת הטקסטיל

 
  

 שם אתר קליטת הפסולת0יעד הפינוי

 
  

 פסולת אלקטרונית
 פסולת אלקטרונית ברשותהאם נאספת * פסולת אלקטרונית

  כן 

  לא 
 )טון( עד כה 2103מהי כמות הפסולת האלקטרונית שפונתה ע"י הרשות ב
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 החודשים בעבורם הדיווח הנ"ל עבור הפסולת האלקטרונית

   1022ספטמבר  - 1022ינואר 

   1022אוקטובר  - 1022ינואר 

   1022נובמבר  - 1022ינואר 

  Other:  
 הפסולת האלקטרונית מיהו קבלן פינוי

 
  

 שם אתר קליטת הפסולת0יעד הפינוי

 
  

 פסולת צמיגים
 * ?האם נאספת פסולת צמיגים ע"י הרשות בנוסף לאיסוף שנעשה ע"י בתי העסק והפנצ'ריות

  כן 

  לא 
 עד כה )טון( 2103מהי כמות פסולת הצמיגים שפונתה ע"י הרשות בשנת 

 
  

 עבור פסולת הצמיגיםהחודשים בעבורם הדיווח הנ"ל 

   1022ספטמבר  - 1022ינואר 

   1022אוקטובר  - 1022ינואר 

   1022נובמבר  - 1022ינואר 

  Other:  
 מיהו קבלן פינוי פסולת הצמיגים

 
  

 שם אתר קליטת הפסולת0יעד הפינוי

 
  

 פסולת בניין
 האם יש פסולת בניין המפונה ע"י הרשות* פסולת בניין

  כן 

  לא 
 )טון( עד כה 2103כמות פסולת הבניין שפונתה ע"י הרשות במהלך שנת מהי 

 
  

 החודשים בעבורם הדיווח הנ"ל עבור פסולת הבניין

   1022ספטמבר  - 1022ינואר 
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   1022אוקטובר  - 1022ינואר 

   1022נובמבר  - 1022ינואר 

  Other:  
ת כלל קבלני הפינוי או לחילופין ציינו אם נעשה פינוי מלאו בתיבת הטקסט את שמו מיהו קבלן פינוי פסולת הבניין

 עצמי

 
  

 אם ישנם מספר אתרים, פרטו את כולם בתיבה שם אתר קליטת הפסולת0יעד הפינוי

 
  

 פסולת גזם0פסולת גושית
 * האם פסולת הגזם נאספת בנפרד מהפסולת הגושית

  לא 

  כן 

 פסולת גזם מעורב
 מפסולת גושיתרשות שאינה מפרידה פסולת גזם 

 )טון( עד כה 2103מהי כמות פסולת הגזם המעורב שפונתה ברשות בשנת 

 
  

 החודשים בעבורם הדיווח הנ"ל עבור פסולת הגזם המעורב

   1022ספטמבר  - 1022ינואר 

   1022אוקטובר  - 1022ינואר 

   1022נובמבר  - 1022ינואר 

  Other:  
מלאו בתיבת הטקסט את שמות כלל קבלני הפינוי או לחילופין ציינו אם * מיהו קבלן פינוי פסולת הגזם המעורבת

 נעשה פינוי עצמי

 
  

 אם ישנם מספר אתרים, פרטו את כולם בתיבה* שם אתר קליטת הפסולת0יעד הפינוי

 
  

 פסולת גזם נקי ופסולת גושית
 רשות המפנה בנפרד פסולת גזם נקי ופסולת גושית

 )טון(עד כה  2103מהי כמות פסולת הגזם הנקי שפונתה ברשות בשנת 
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 )טון(עד כה  2103מהי כמות הפסולת הגושית שפונתה ברשות בשנת 

 
  

 החודשים בעבורם הדיווח הנ"ל עבור פסולת גזם נקי ופסולת גושית

   1022ספטמבר  - 1022ינואר 

   1022אוקטובר  - 1022ינואר 

   1022ובמבר נ - 1022ינואר 

  Other:  
מלאו בתיבת הטקסט את שמות כלל קבלני הפינוי או * מיהו קבלן פינוי פסולת הגזם הנקי0הפסולת הגושית

 לחילופין ציינו אם נעשה פינוי עצמי

 
  

 אם ישנם מספר אתרים, פרטו את כולם בתיבה* שם אתר הקליטה של הפסולות0יעד הפינוי

 
  

 הפרדה במקור לשני זרמים
 עבו רשויות המשתתפות ביישום הפרדה במקור לשני זרמים, ובעלות כלי אצירה חומים בתחומן

 פח ירוק( -האם הרשות מיישמת הפרדה במקור לשני זרמים )פח חום 

  כן 

  לא 

 רשות מפרידה
 )טון(עד כה 2103מהי כמות הפסולת האורגנית שנאספה ע"י הרשות בשנת 

 
  

בו נאספת הפסולת היבשה )שאינה מעורבת( בנפרד, או למקרה בו כלל בתי  למקרה מהי כמות הפסולת היבשה
 האב ברשות מפרידים לשני זרמים )טון(

 
  

 החודשים בעבורם הדיווח הנ"ל עבור הפסולת היבשה והפסולת האורגנית

   1022ספטמבר  - 1022ינואר 

   1022אוקטובר  - 1022ינואר 

   1022נובמבר  - 1022ינואר 

  Other:  
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 מהי תדירות הפינוי של המכל האורגני )הפח החום(

  פעם בשבוע 

  פעמיים בשבוע 

  שלוש פעמים בשבוע 

  Other:  
 מהי תדירות הפינוי של המכל היבש )הפח הירוק(

  פעם בשבוע 

  פעמיים בשבוע 

  ארבע פעמים בשבוע 

  יום יום 

  Other:  
מלאו בתיבת הטקסט את שמות כלל קבלני הפינוי או לחילופין ציינו אם מיהו קבלן הפינוי של הפסולת האורגנית 

 נעשה פינוי עצמי

 
  

מלאו בתיבת הטקסט את שמות כלל קבלני הפינוי או לחילופין ציינו אם מיהו קבלן הפינוי של הפסולת היבשה 
 נעשה פינוי עצמי

 
  

 אם ישנם מספר אתרים, פרטו את כולם בתיבה האורגנית0יעד הפינוישם אתר קליטת הפסולת 

 
  

 אם ישנם מספר אתרים, פרטו את כולם בתיבה שם אתר קליטת הפסולת היבשה0יעד הפינוי

 
  

 פסולת להטמנה
 הפסולת היבשה/המעורבת המגיעה לתחנת המעבר/יעד הפינוי

 )טון( עד כה 2103בשנת  מהי כמות הפסולת המעורבת )המכל הירוק( שפונתה ברשות

 
  

 החודשים בעבורם הדיווח הנ"ל עבור פסולת להטמנה

   1022ספטמבר  - 1022ינואר 

   1022אוקטובר  - 1022ינואר 
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   1022נובמבר  - 1022ינואר 

  Other:  
 מהי תדירות הפינוי של הפסולת המעורבת

  פעם בשבוע 

  פעמיים בשבוע 

  ארבע פעמים בשבוע 

  יום יום 

  Other:  
מלאו בתיבת הטקסט את שמות כלל קבלני הפינוי או לחילופין ציינו אם  מיהו קבלן פינוי הפסולת המעורבת

 נעשה פינוי עצמי

 
  

 אם ישנם מספר אתרים, פרטו את כולם בתיבה שם אתר קליטת הפסולת0יעד הפינוי

 
  

 פסולת תעשייתית0עסקית
 המפונות מאזורי תעשייה/מפעלים/עסקים/מסחר ועודמידע הקיים ברשות לגבי פסולות 

 )טון( עד כה 2103מהי כמות הפסולת שפונתה ע"י הרשות ממקור תעשייתי0עסקי בשנת 

 
  

 החודשים בעבורם הדיווח הנ"ל עבור פסולת עסקית0תעשייתית

   1022ספטמבר  - 1022ינואר 

   1022אוקטובר  - 1022ינואר 

   1022נובמבר  - 1022ינואר 

  Other:  
מלאו בתיבת הטקסט את שמות כלל קבלני הפינוי או לחילופין  מיהו קבלן הפינוי לפסולת התעשייתית0עיסקית

 ציינו אם נעשה פינוי עצמי
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 אם ישנם מספר אתרים, פרטו את כולם בתיבה שם אתר קליטת הפסולת0יעד הפינוי

 
  

 הערות נוספות:
 

 


