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דו”ח הביצועים הסביבתיים של ישראל פרק ההמלצות

פתח דברפתח דבר
פעם האמינו כי המשאבים של כדור הארץ הם בלתי מוגבלים, וכי 
הסביבה הטבעית יכולה להתגבר ללא קושי על הזיהום והפסולת 

שאנו מייצרים. היום אנחנו יודעים שזה לא כך. אנו מכירים בכך 
שניצול בזבזני של משאבים, זיהום סביבתי הולך וגדל וייצור גובר 
של פסולת מאיימים על עצם קיומנו. איומים אלה גדולים במיוחד 

בישראל, מדינה קטנה המיושבת בצפיפות, בעלת גידול מהיר 
באוכלוסיה, משק צומח ועומסים כבדים על תשתיותיה ומשאבי 

הטבע שלה.

אנו גם מבינים ומסכימים עם הצורך לשמור על צמיחה כלכלית 
ולשפר את רמת החיים של אזרחי המדינה. האתגר טמון במציאת 

דרכים למזעור ההשפעות הסביבתיות השליליות של הצמיחה 
והפיתוח. עלינו בין השאר למצוא דרכים להקטין את כמות הפסולת 
הנוצרת, לשמור על משאבי המים ועל המגוון הביולוגי, להפחית את 

זיהום האוויר וכמו גם לשפר את מנגנוני הניהול הסביבתיים, לעיתים 
תוך שיתוף פעולה עם מדינות אחרות, כולל שכנינו הקרובים. רק כך 
נוכל לשמור על משאבים טבעיים חיוניים ולמנוע נזק לסביבה, לנוף 

ולבריאות של כולנו.

לעיתים אנו נדרשים להצבת מראה מול פנינו, כדי לדעת באילו 
צעדים לנקוט על מנת להתמודד עם אתגרים אלה. לכן אני מברך 
על עריכת דו"ח ביצועים סביבתיים ראשון זה על ישראל מטעם 

ה-OECD, ארגון שמבין ומאמין כמוני, שצמיחה כלכלית בת-קיימא 
וסביבה בריאה הולכים יד ביד. הכנת דו"ח ייעודי על מצב איכות 

הסביבה על ידי ה-OECD, שהוא בראש ובראשונה ארגון כלכלי, היא 
ביטוי לחשיבות שמייחס הארגון לסביבה כמנוע לצמיחה כלכלית. 

כמו כן, הדבר מהווה עדות לדירוג הגבוה שעל נושא הסביבה לקבל 
בסדר העדיפויות הלאומי. הצטרפות ישראל ל-OECD מחייבת אותנו 
להבנה כי ישראל היא מדינה מפותחת שצריכה להוביל גם בתחומים 

סביבתיים. 

הדו"ח הנוכחי בוחן את הביצועים הסביבתיים של ישראל במספר 
תחומים: צמיחה ירוקה, שינויי אקלים ואיכות אוויר, ניהול משאבי 

מים, מגוון ביולוגי, ניהול פסולת ומחזור ועוד. הכנת הדו"ח לוותה על 
ידי המשרד להגנת הסביבה תוך סיוע פעיל מצד משרדי ממשלה, 

רשויות מקומיות, נציגי התעשייה, ארגוני סביבה ועוד.

כדי לנתק את הקשר ההרסני שבין צמיחה כלכלית לבין הידרדרות 
מצב הסביבה אנו כבר משתמשים בסל של כלים, כולל אכיפה, חינוך, 
חקיקה, וכלים כלכליים. מהפכת הפסולת שלנו היא דוגמה טובה. היא 

נוגעת לכל אחד מאיתנו - השלטון המרכזי והמקומי, הציבור הרחב 
והמגזר הפרטי, היא מערבת שינויים בדפוסי הייצור אך גם בהרגלי 

הצריכה, והיא טומנת בחובה יתרונות גדולים לכולם.

אני מזמין אתכם לעיין בעמודים הבאים כדי להתרשם מהצעדים 
עליהם ממליץ ה-OECD. אני מאמין שבשנים הקרובות נוכל במאמץ 
משותף מצד כל הגורמים הרלבנטיים ליישם את הצעדים הנדרשים 

כדי ליצור סביבה טובה יותר לכולנו.

בברכה,

ח"כ גלעד ארדן
השר להגנת הסביבה
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לקראת צמיחה ירוקהצמיחה ירוקה
הערכה והמלצות

ישראל היא כלכלה קטנה ופתוחה שבמשך רוב שנות ה-2000 צמחה 
בקצב מהיר יחסית. קצב גידול האוכלוסייה מהיר יותר מממוצע 

ה-OECD. בשל שטחה הקטן יחסית של המדינה, המאופיין בצפיפות 
אוכלוסין גבוהה, במחסור במים ובריכוז של רוב האוכלוסייה בערים, 

לעתים קרובות העומסים על הסביבה גדולים.

משנת 2003 נדרשו משרדי הממשלה להכין אסטרטגיות לפיתוח בר 
קיימא. הדבר סייע להעלאת המודעות הסביבתית במשרדים מרכזיים 

ולקידום הבחינה כיצד אפשר לצמצם את ההשפעות הסביבתיות 
השליליות הפוטנציאליות של מדיניות במגוון תחומים. ואולם איכות 

האסטרטגיות של משרדי הממשלה הייתה מעורבת, ולעתים קרובות 
היה היישום אטי ומנגנוני הפיקוח והמשוב בלתי מספקים. בסיס 

המידע על ההיבטים הכלכליים של המדיניות הסביבתית נותר דל, וכן 
היכולות והדרישות לביצוע ניתוח כלכלי, הדרושות לשילוב טוב יותר 

של תהליכי קבלת החלטות בנושאים כלכליים וסביבתיים.

משנת 2000 היה שיעור ההוצאות הציבוריות על הגנת הסביבה 
 OECD כ-1.6% מההוצאה האזרחית, בדומה לשיעורן במדינות

רבות. תקציב הממשלה למטרות סביבה עלה במידה ניכרת בעשור 
האחרון, אבל נותר שולי בתקציב הממשלה. כמה קרנות ייעודיות 

להגנת הסביבה ובייחוד "קרן הניקיון" סיפקו מקורות מימון משלימים 
ובטוחים יחסית להגנת הסביבה. ואולם קרנות מסוג זה עלולות 

להביא לידי קיבעון במחויבויות להוצאות ולידי הפחתה ביעילות 
הכוללת של הקצאת ההכנסות. יש לבצע הערכה תקופתית של 

השימוש בקרנות כדי להבטיח שהוא מוצדק ושהן משיגות את 
מטרותיהן ביעילות ובאפקטיביות.

בהקשר של המדיניות הפיסקלית, שתעדפה את הפחתת הגירעון 
הציבורי, השתמשה ישראל במידה רבה יותר במיסוי הקשור בסביבה 
ובכלים כלכליים נוספים, בכללם היטל הטמנה )פסולת( והיטל הפקה 

)שאיבת מים(. קשיחות הביקוש לתחבורה פרטית )רכבים פרטיים(, 
בין היתר בשל פיתוח לקוי של תחבורה ציבורית, מעידה שמיסוי כלי 

רכב ודלקים הוא מקור הכנסה חשוב, אך שמיסוי זה אינו משפיע 
במידה ניכרת על השימוש בכלי רכב ועל ההשפעות הסביבתיות 
הנלוות אליו. ההכנסות ממסים אלו )בערכים ראליים( עלו ביותר 
מ-50% בין השנים 2000 ו-2009. ב-2009 הן היו כ-3% מהתמ"ג 

.OECD-וכ-10% מסך כל תקבולי המס - שיעור מהגבוהים ב

מנקודת מבט סביבתית מס הרכישה על כלי רכב מתוכנן היטב, 
והוא עודד מעבר לכלי רכב קטנים ו"נקיים" יותר. עם זאת, בהשוואה 
למסים על מוצרים אחרים, המס גבוה יחסית. ניתן להפחיתו, לדוגמה 

על ידי העלאה מקבילה של המיסוי על הדלקים ואגרות הכבישים 
במטרה לטפל טוב יותר בשימוש ברכבים ובכבישים בפועל. היקף 
ההשפעה הסביבתית של אמצעי זה יגדל ככל שתגדל זמינותן של 
חלופות יעילות ואמינות לכלי הרכב הפרטיים. מעבר מסוג זה יש 

ללוות באמצעים לפיצוי קבוצות האוכלוסייה העניות יותר בשל 
ההשלכות של המיסוי הגבוה על הדלקים. המסים על הדלקים 

לתחבורה גבוהים בהשוואה לאלו שבמדינות רבות ב-OECD. כמעט 
שהושג שוויון מס על בנזין וסולר. תצוין לחיוב ההעלאה פי חמישה 

של הבלו על פחם בשנת 2011, שתעודד מעבר משימוש בפחם 
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המלצותצמיחה ירוקה

לפתח גישה כלל ממשלתית לפיתוח בר קיימא וצמיחה   
ירוקה; לשלב באופן מלא שיקולים של פיתוח בר קיימא 

וצמיחה ירוקה באסטרטגיות הפיתוח של הממשלה; להקים 
מנגנוני ניטור ומעקב ברורים לביצועי הממשלה.

להגביר את השימוש בכלי הערכה כלכליים בפיתוח מדיניות   
ציבורית, ולהבטיח שעלויות ותועלות סביבתיות נלקחות 
בחשבון במלואן; להכין קווים מנחים עקביים למטרה זו; 

לשפר את היקף המידע הסטטיסטי על ההיבטים הכלכליים 
של מדיניות סביבתית ואת איכותו )בעיקר בכל הנוגע 
להכנסות ולהוצאות, לתעסוקה ולתעשיות סביבתיות(.

לבצע מעקב אחר תכניות לשימוש במיסוי ובכלים כלכליים-  
סביבתיים )בעיקר ההיטל המוצע על פליטות לאוויר, החיובים 

למניעת זיהום של הים והחופים וההיטל על הזרמה לים(, 
ובהדרגה להסיר הקלות מס בעלי פוטנציאל לפגיעה בסביבה 

)בכלל זה הקלות בהיטל הפקת המים לחקלאים ובבלו על 
סולר לשימוש מסחרי(.

לבצע בחינה מחדש של מדיניות המיסוי על רכבי חברה   
במטרה לבטל את התמריצים המעוותים המביאים לידי 

שימוש מוגבר ברכב והשלכות סביבתיות מוגברות; להמיר את 
התשלום הנוכחי לאחזקת הרכב של עובדי המגזר הציבורי 

ומקצת עובדי מגזר השירותים בסוגים אחרים של תשלומים 
שאינם מותנים בבעלות על רכב.

לחזק את תמהיל המדיניות לתמיכה במסחור ובהפצה של   
טכנולוגיות סביבה ואקלים, לרבות יישום יעיל ואפקטיבי 

יותר של מדיניות סביבתית, רכש ציבורי נכון ותמיכה כספית 
מוכוונת.

בתהליך ייצור החשמל. ואולם על המסים למוצרי אנרגיה למטרות 
נייחות לשקף באופן טוב יותר את תכולת הפחמן בדלק וכן עלויות 

סביבתיות חיצוניות נוספות.

כמה ממנגנוני התמיכה והקלות המס הקיימים היום מספקים 
תמריצים מזיקים מבחינה סביבתית לייצור ולצריכה. בייחוד סולר 
לשימוש מסחרי, הזוכה להקלות מס חלקיות; התמיכה בחקלאות 

מוצמדת ברובה לייצור; ואחזקת רכב לעובדי השירות הציבורי 
והמגזר הבנקאי והטיפול במיסוי רכבי חברה מעודדים באופן מופרז 

את הבעלות על כלי רכב ואת השימוש בהם. יש לציין לחיוב את 
המשרד להגנת הסביבה, על שב-2011 ערך את המחקר הראשון 

בנושא סובסידיות מזיקות. הסרת סובסידיות מזיקות והרחבת 
השימוש במיסוי ירוק יוכלו לתרום ליעדי הממשלה להפחתת החוב 

הציבורי במקביל לצמצום המסים על ההכנסה.

לישראל מגזרי הייטק וחדשנות גדולים ופוטנציאל רב בתחום 
טכנולוגיות הסביבה. סקטור ה"קלינטק" צמח בשנים האחרונות, 

בעיקר בעקבות הגידול בביקוש העולמי, והוא מתמחה בטכנולוגיות 
של מים ואנרגיה מתחדשת. ההתקדמות בתחום זה נתמכה באמצעות 

כלי מדיניות הקשורים בסביבה דוגמת העלאת מחירי המים ותמיכה 
באנרגיות מתחדשות, עלייה במימון ציבורי של מו"פ ותכניות סיוע 

ייעודיות. עם זאת, ככלל, הביקוש המקומי בישראל לטכנולוגיות 
סביבה מצומצם יחסית, בין היתר בשל היישום האטי של נהלים 
ותקינה סביבתיים. ניתן לתמוך טוב יותר בהדגמה ובמסחור של 
טכנולוגיות סביבה חדשות. כמו כן, תעשיית הקלינטק מורכבת 

מעסקים קטנים יחסית המתקשים לקבל גישה לאשראי ולהון סיכון.

כמה צעדים ננקטו לעידוד ביצועים סביבתיים טובים בסקטור 
העסקי והפיננסי. עם זאת יש לחזק את הקריטריונים לבקרה 

סביבתית ואת הנהלים הסביבתיים של מדיניות הסחר וההשקעות 
של ישראל, ובכלל זה הסכמי סחר חופשי עתידיים ומענקים וכיסוי 

ביטוחי המוענקים לתעשייה בתכניות אשראי לייצוא.
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ניהול סביבתיניהול סביבתי
הערכה והמלצות

בעשור שעבר אימצה ישראל כמה חוקים סביבתיים חשובים בכללם 
חוק שמירת הסביבה החופית, חוק המזהם משלם וחוק אוויר נקי. 

אף שחוקים אלו חיזקו את המערכת הרגולטורית הסביבתית, ככלל 
קידמו אותם ארגונים לא ממשלתיים וחברי כנסת, והם לא קודמו 

במסגרת אסטרטגיית חקיקה מחושבת של הממשלה. עובדה זו תרמה 
לקיטוע של החקיקה הראשית הסביבתית. עם זאת בשנים האחרונות 

שיחקה הממשלה תפקיד יוזם יותר בפיתוח החקיקה הסביבתית. 
אף שבתקופה האחרונה נעשו מאמצים להביא לידי רישוי עסקים 

אינטגרטיבי, הדגש הרגולטורי נותר ברמת התחום )מדיום( היחידני  
וברמת הפיקוח על זיהום בקצה הצינור. בנוסף, ההיעדר הנרחב 

יחסית של התקנות הנדרשות ליישום החקיקה הסביבתית הראשית, 
מחליש את מסגרת החקיקה שהעסקים הפרטניים פועלים בה.

לישראל מערכת ריכוזית ביותר לממשל סביבתי, שכן פקידי המשרד 
להגנת הסביבה נדרשים לטפל בנושאי סביבה רבים, בכללם נושאים 

פעוטים יחסית. הדבר מביא לידי ניצול לא יעיל של משאבי כוח 
האדם והמשאבים הכספיים המוגבלים של המשרד. אף שלאחרונה 

ניתנו לרשויות המקומיות סמכויות רישוי ופיקוח מסוימות בנוגע 
למתקנים בעלי השפעה סביבתית מצומצמת, לאחדות מהרשויות 

המקומיות הקטנות יותר אין כיום את האמצעים להשתמש בסמכויות 
אלו. הממשלה מעניקה הכשרות ותמיכה כספית משמעותית ליחידות 

הסביבתיות הקיימות, אבל בכל הנוגע לאופן שבו הן מיישמות את 
המדיניות הסביבתית – השפעתה מוגבלת.

המשרד להגנת הסביבה פועל להרחבה של ההיקף והאיכות של 
הביקורות הסביבתיות, דבר שהביא לידי עלייה בשיעור הציות. 

המשרד גם מערב באופן פעיל אזרחים בפיקוח על מידת הציות 
לרגולציה הסביבתית באמצעות מערך גיוס והדרכה של מתנדבי 

"נאמני ניקיון". עם זאת, רוב הביקורות בשטח, שמבצעת זרוע 
האכיפה העיקרית של המשרד להגנת הסביבה, המשטרה הירוקה, 

נותרו ספורדיות ושטחיות. האפקטיביות והיעילות הנמוכות של 
הבדיקות מוחרפות בשל האכיפה הלקויה של דרישות הניטור העצמי 
לגופים המפוקחים. עסקים ספורים מגישים דוחות בקביעות לרשויות 

המוסמכות, ורוב הדוחות אינם מאומתים. 

ישראל החלה בעבודה חשובה להפיכת האכיפה הסביבתית למהירה 
יותר ולמותאמת לרמת אי-הציות באמצעות פיתוח של מערכת 

קנסות מנהליים משתנים לעברות סביבתיות מכוח מגוון רחב של 
חוקים סביבתיים. יש שיפור בגבייה של קנסות קיימים. הפנמת שווי 

התועלות הכלכליות המופקות מאי-הציות בקנסות/עיצומים הכספיים 
הסביבתיים, כפי שהמשרד להגנת הסביבה מבקש לעשות, ימצב את 
ישראל בחזית הפרקטיקות הבין-לאומיות המובילות בתחום. בה בעת 

יש מקום לשיפור מערכת החבות הסביבתית: גופים מפוקחים האחראים 
לזיהום נושאים בעלויות השיקום הסביבתי רק לעתים רחוקות. 

ישראל התקדמה במידה ניכרת בכל הקשור לשימוש בכלי מדיניות 
שאינם רגולטוריים. הממשלה סייעה לאמץ תקני ניהול סביבתי 

וולונטריים ותיוג סביבתי )eco-labelling(. כמו כן השקיעה רבות 
בחינוך סביבתי, ולאחרונה אימצה אסדרה )רגולציה( המאפשרת 

לציבור גישה חופשית לכר נרחב של מידע על הסביבה. 

אף שבישראל יש מערכת ענפה של תכנון סביבתי אסטרטגי, 
רשויות הסביבה פועלות ללא מערכת מתאימה לניהול ביצועים. 

האפקטיביות והיעילות של פעולותיהן אינן נמדדות, ואף אינן 
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ניהול סביבתידו”ח הביצועים הסביבתיים של ישראל פרק ההמלצות

מקושרות לתכנון ולהקצאות תקציב. אף שמדידה של תוצאות 
סביבתיות היא אתגר מוכר וידוע, על ישראל ללמוד מהניסיון החיובי 

של מדינות ה-OECD דוגמת בריטניה וארצות הברית כדי לפתח 
מדדי תוצאה ליישום מדיניות סביבתית, בכללם הבטחת הציות. 

המלצות

ליישם רישוי סביבתי משולב חוצה-תחומים למתקנים בעלי   
סיכון סביבתי גבוה; להנפיק היתרים מעין אלה על בסיס 

פתרונות טכנולוגיים וניהוליים מתקדמים הקשורים ישירות 
לתהליך התעשייתי ומתוך שימוש בתהליכים פתוחים 

להשתתפות הציבור.

לחזק את יישום המדיניות הסביבתית ברמה המקומית על   
ידי התניית הסבסוד הממשלתי לעיריות בהקמת יחידות 

סביבתיות בנות קיימא )ובכלל זה יחידות העובדות בשיתוף 

פעולה בין רשויות מקומיות – איגודי ערים( ובקיום הכשרות 
חובה ליחידות כאלה.

לחזק את מערכת הניטור העצמי על ידי חיוב כל המפעלים   
הכפופים לדרישות מעין אלה לדווח באופן סדיר לרשויות 

הסביבה; לשפר את יכולתם של מפקחי הסביבה לבצע 
בדיקות ציות, ניטור ודיגום של כל התחומים הסביבתיים.

להטיל חבות סביבתית על נזק למשאבי טבע באמצעות:   
הרחבת השימוש בצווי ניקוי מנהליים, חיזוק הוראות החקיקה 

)לרבות אלה הנכללות בחוק מניעת זיהום קרקע ושיקום 
קרקעות מזוהמות( לגביית עלויות השיקום והניקוי מהגורמים 

האחראים, ויישום הוראות אלה בתקיפות רבה יותר.

לפתח וליישם מערכת של מדדי ביצוע למדידת האפקטיביות   
והיעילות של יישום מדיניות סביבתית במסגרת תכנון ותקצוב 

מונחי תוצאות.
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שיתוף פעולה
הערכה והמלצות

פעילות השת"פ הסביבתי הבין-לאומית של ישראל התרחבה במידה 
ניכרת משנת 2000 ומתקיימת הן ברמה הדו-צדדית והן ברמה הרב-

צדדית. ישראל הוכיחה את נכונותה לעמוד בהתחייבויות הסביבה 
הבין-לאומיות שלה ולתרום ממומחיותה הרבה למען ההתמודדות עם 
אתגרי סביבה בין-לאומיים ואזוריים. ישראל היא צד לרוב ההסכמים 
הסביבתיים העולמיים העיקריים, ויש לה עבר טוב באספקת נתונים 

ודוחות התקדמות, כנדרש בהסכמים אלו, וכן בהטמעת אלמנטים 
מרכזיים בחקיקה המקומית. ישראל השתמשה באופן אפקטיבי 

בהמלצות, בנהלים, בהנחיות ובמשאבים של תכניות בין-לאומיות 
שונות בבואה ליישם מענה מקומי לאתגרי הסביבה. עם זאת, ישראל 

טרם אשררה כמה הסכמים סביבתיים רב-צדדיים, אמנות אזוריות 
ופרוטוקולים נלווים חשובים. בכלל אלה הסכמים עולמיים על תהליך 
הודעה והסכמה מראש )prior informed consent(, מזהמים אורגניים 

לא פריקים )POP's( ו-Biosafety, נוסף על פרוטוקולים מהתקופה 
האחרונה במסגרת תכנית הפעולה לים התיכון )MAP( של תכנית 

 .)UNEP( הסביבה של האו"ם

גאו-פוליטיקה מוסיפה להגביל את יכולתה של ישראל להשתתף 
עם שכנותיה הקרובות ועם עוד כמה מדינות בפעילות משותפת 
בנושאי סביבה. הדבר משפיע על יכולתה להשתתף באופן מלא 

בארגונים בין-לאומיים ובקבוצות אזוריות, ולהציע ולפעול במסגרת 
יוזמות אזוריות וחוצות גבולות. אף על פי כן, בעשור האחרון נעשתה 

 UNEP של )Governing Council( ישראל חברה במועצה המנהלת
ובנציבות האו"ם לפיתוח בר קיימא )UNCSD( והיא משתתפת בגופים 

אלה באופן פעיל. כחברה חדשה ב-OECD פעלה ישראל במהירות 

להתאמה של מדיניותה ונהליה לכלים המשפטיים ולכלי המדיניות 
של ה-OECD. היא אף הרחיבה את שיתוף הפעולה הסביבתי 

שלה עם האיחוד האירופי ובאזור הים התיכון, בעיקר באמצעות 
השתתפות פעילה בתכנית הפעולה לים התיכון (MAP) ועל ידי 
 Mediterranean( הצטרפות ליוזמת הים התיכון לשינוי אקלים

 .(Climate Change Initiative

הניהול האפקטיבי של נחלים ואקוויפרים חוצי גבולות )המקורות 
העיקריים לאספקת המים של ישראל( הושפע גם הוא מהמצב הגאו-
פוליטי. העלייה המתמדת בביקוש למים מתוקים מצד כל השותפות 

לאגני הנחלים יצרה בעיות בכמות המים ובאיכותם, והחריפה את 
הסכסוכים הקשורים לזכויות על המים ולאחריות עליהם. עם זאת, 

הגדלת השימוש החוזר בשפכים והתפלת מי ים הקלו על כמה 
מהעומסים על אספקת מים מתוקים.   

בעשור האחרון התקדמה ישראל במידה ניכרת בתחום ניהול 
אזורים חופיים וימיים, בניהול המערכות הביולוגיות של הים התיכון, 

בצמצום זיהום הים ובמוכנות למענה לדליפות שמן. דליפות שמן 
קטנות יחסית והטלה של מי שיפוַליים )bilge water( מזוהמים הם 
אירועים נדירים כיום. בהשוואה לשנים עברו, הרשויות המקומיות 

ומקורות התעשייה היבשתיים מזרימים פחות מזהמים למי הים, אך 
הזרמות אלו לא מוגרו באופן מוחלט. חוק שמירת הסביבה החופית-

התשס"ד )2004( מטיל תקנות מחמירות על  פיתוח באזור החוף. 
בזכות התכנית "חוף נקי" החופים נקיים יותר מבכל תקופה אחרת 
בעשורים האחרונים. עם זאת, באזורי חוף ונמל מסוימים הזיהום 

)ברובו הזרמות של שפכי תעשייה ושפכים עירוניים אל תוך נחלים( 
נותר ולא מוגר.  

שיתוף פעולה בין-לאומי
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אומצו אמצעים חדשים במטרה למגר את הסחר במיני צמחים ובעלי 
חיים בסכנת הכחדה, וישראל הצטרפה לגוף הפיקוח של האמנה 

 International Whaling"-הבין-לאומית להסדרת ציד הלווייתנים, ה
Commission". ישראל התקדמה עד מאוד בעמידה בדרישות 

להפסקה הדרגתית של השימוש בחומרים הפוגעים בשכבת האוזון 
בהתאם לפרוטוקול מונטריאול בדבר חומרים המדללים את שכבת 
האוזון. יש לציין שהייצור והשימוש במתיל ברומיד, חומר בעל ערך 

כלכלי שישראל היא אחת היצרניות הגדולות ביותר שלו, צומצמו 
במידה ניכרת. שימוש יעיל במימון למאמצים סביבתיים בין-לאומיים 

הכרחי כדי שישראל תוכל לעמוד במחויבויותה וביעדיה במלואם. 
תעדוף במימון צריך לכלול: שיפור הניהול של אזורי שימור שזכו 
להכרה בין-לאומית; וחיזוק הניטור, הפיקוח והאכיפה הקשורים 
בזיהום ים, בסחר בלתי חוקי בחומרים הפוגעים בשכבת האוזון, 

במינים בסכנת הכחדה ובפסולת מסוכנת.

היקף סיוע החוץ הרשמי ביחס להכנסה הלאומית הגולמית נמוך 
במידה ניכרת מזה של מדינות ה-OECD האחרות, ומזה של רוב 
המדינות המוגדרות Middle-Income. החלק של סיוע החוץ של 

ישראל המוקצה לניהול הסביבה קטן יחסית. הגדלה ניכרת של סיוע 
החוץ המופנה לתחום הסביבה תהיה השקעה נבונה, שכן ישראל 
הוכיחה כי ביכולתה לקיים שיתופי פעולה יעילים בתחום הפיתוח 
הסביבתי כאשר יש בידה משאבים. פעילויות אלו התמקדו בעיקר 

בניהול משאבי טבע, בכללם ניהול משאבי מים במדינות המזרח 
התיכון ובאפריקה.

המלצות

לזרז את האשרור של האמנות והפרוטוקולים העיקריים   
בנושא הסביבה ברמה העולמית והאזורית, בייחוד בתחומים 

של כימיקלים, פסולת, Biosafety, מגוון ביולוגי והגנה על הים 
התיכון.

להציב במרכז (mainstream) ולחזק את רכיב הסביבה בסיוע   
החוץ הרשמי, במסגרת הרחבת סיוע החוץ. 

לחזק את יכולות הניטור, הפיקוח והאכיפה של הממשלה   
כדי לצמצם יבוא לא חוקי של מינים פולשים וסחר לא חוקי 

במינים בסכנת הכחדה, בפסולת מסוכנת ובחומרים הפוגעים 
בשכבת האוזון.

להמשיך בבחינת דרכים לשיתוף פעולה עם מדינות שכנות   
בסוגיות בוערות של זיהום הים וניהול המים ופסולת חוצה 

גבולות, בייחוד ברמה המקומית ובערוצים לא ממשלתיים, וכן 
באמצעות הצטרפות להסכמים בין-לאומיים רלוונטיים.
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מיםמים
הערכה והמלצות

משאבי המים המוגבלים של ישראל נמצאים בלחץ חמור בשל 
מיקומה הגאו-אקלימי, גידול האוכלוסייה המהיר, כלכלה בצמיחה 

וזיהום מים. כמענה לאיומים והזדמנויות אלו, אימצה ישראל 
מדיניות מים שאפתנית, ונמצאת בחוד החנית של פיתוח טכנולוגיות 

יעילות במים. 

הלחץ על משאבי המים התגבר בשנים האחרונות בעקבות 
התמודדותה של ישראל עם משבר המים החמור ביותר בתולדותיה. 

בין השנים 2003/4 ל-2010/11 חוותה המדינה כמעט שבע שנים 
עוקבות של בצורת. צריכת המים עולה על שיעור ההתחדשות 

הטבעי, כשעצימות השימוש במים מתוקים גבוהה ביותר בהשוואה 
לנהוג ב-OECD. השימוש במי התהום אינו בר קיימא, ומתפתחת 

סכנת זיהום חמורה )הכוללת המלחה וניטרטים(, בייחוד באזור 
אקוויפר החוף. שינוי האקלים מחריף עוד יותר את הלחץ על 

משאבי המים.

ישראל נהפכה לחלוצה בטכנולוגיות יעילות במים כגון השקיה 
בטפטוף, טיפול בקרקע לטיהור של מי קולחים והחדרתם 

לאקוויפר, התפלת מי ים ומים מליחים, וסינון בהיקף גדול לטיהור 
מי אגמים. לאחרונה יש עלייה בשימוש בתמריצים כלכליים ובכלים 

אחרים להפחתת הביקוש למים. כמעט כל צריכת המים נמדדת 
באמצעות מד מים. השימוש במוני מים חכמים נמצא בעלייה. 
מחירי המים עלו במידה ניכרת, והתעריף הדיפרנציאלי הגדל 

מספק תמריץ לחיסכון במים. עם זאת, אפשריים צעדים נוספים 

לצמצום הצריכה הביתית בהתאם לפרקטיקות בין-לאומיות 
מומלצות. עלייה של 40% במחיר המים הביתיים מינואר 2010 

הייתה צעד אמיץ שיסייע במענה לנושא זה. היטל על הזרמות 
ישירות של שפכים לים נמצא כעת בדיונים1.  

ככלל השיגה ישראל החזר עלות מלא בעבור אספקת שירותי 
המים, דבר עקרוני בעת קביעת מדיניות, ובכלל זה למגזר החקלאי. 
עם זאת כ-35% מהשימוש החקלאי במים שפירים ובמים מושבים 

עודם נתונים לסבסוד צולב על ידי הסקטור הביתי וזוכים לנתח 
גדול יחסית מהתמיכה הציבורית. ב-2006 כלל בתוכו "ההסכם עם 
החקלאים" מחויבות להשגת מחיר יעד מוסכם לקראת החזר עלות 

מלא עד 2017. 

עם העמקת משבר המים ניתן דגש רב יותר להגדלת היצע המים. 
ישראל החלה במדיניות שאפתנית של התפלת מי ים, מתוך כוונה 

לספק 750 מיליון מטרים מעוקבים )כמחצית מצפי הצריכה של מים 
שפירים בסקטור העירוני, התעשייתי והחקלאי( עד 2020. מתקני 

ההתפלה שלה הם מהיעילים ביותר בעולם מבחינת צריכת אנרגיה 
ובמונחי עלות-תועלת. עם זאת, ההרחבה הגדולה המתוכננת בייצור 

מים מותפלים מבוססת על כמה הנחות מפתח. ראשית, יש הנחה 
שהסקטור החקלאי יוכל לספוג עליות חדות בעלויות המים עם 

אימוץ החזר עלות מלא בעבור האספקה. שנית, בתחזית אספקת 
המים של ישראל לא צפוי שינוי גדול בעלויות ייצור המים המותפלים. 

ייתכן שמדובר באופטימיות, שכן מחיר המים המותפלים קשור 

1. מה שנמצא כעת בדיונים הוא היטל על הזרמה לנחלים ולא לים )א"ש(.



13

מיםדו”ח הביצועים הסביבתיים של ישראל פרק ההמלצות

בעלויות האנרגיה, החשובות הן לייצור והן להובלת המים למרחקים 
ארוכים. עלייה במחירי האנרגיה עשויה להעמיד במבחן את המאזן 
הכלכלי וגם/או את הנכונות הפוליטית להבטחת החזר עלות מלא. 

אף שנערכו כמה מחקרים, ההשפעות הסביבתיות והבריאותיות 
של התפלת מי ים )לדוגמה ההשפעה על המגוון הביולוגי החופי, 

ההשפעות הבריאותיות של ריכוז המגנזיום הנמוך של מים מותפלים( 
מצריכים המשך בחינה. 

ניהול משק המים השתפר מ-2007, עם הקמת רשות המים. היא 
אחראית על האסדרה )רגולציה( של כל מחזור המים ומפקחת על 

רשת המים הארצית, שבאמצעותה ניתן להוביל מים כמעט לכל 
מקום בישראל )במעלה ובמורד הזרם(. מצב זה ייחודי. ב-2010 

הוקצו 60 מיליון מטרים מעוקבים של מים )מי שתייה ומי קולחים( 
למטרות סביבה. עם זאת, הניהול הריכוזי של משאבי המים לא נתן 

משקל מספק לשיקולי סביבה. הוקמו רשויות ניהול לאגני ניקוז, 
אם כי ביצועיהן נותרו לא אחידים. לנחלים לא נקבעו יעדי איכות 

סביבתיים. נחלים גדולים, שבעבר תמכו במערכות אקולוגיות 
אקווטיות או לחות עשירות, נהפכו למדולדלות ומזוהמות ביותר. 

ואולם, תכניות שיחזור ושיקום הובילו לשיפור מתמיד באיכות המים 
במהלך חמש השנים האחרונות. המשמעות של השימוש החוזר 

בשפכים ביתיים מטופלים להשקיה היא שרוב המים הללו הולכים 
לאיבוד באידוי ובדיות מצמחים, מה שלא מותיר כמעט דבר לזרימת 

הנחלים ולהתחדשות האקוויפרים. עם זאת, מתן מענה לבעיה זו 
יצריך שימוש נרחב יותר במים שפירים. 

המלצות

להגדיל בהדרגה את חלקם של מגזרי החקלאות והתעשייה במימון   
העלות הכוללת של תשתיות המים, מתוך התחשבות בתועלות 
החיצוניות הקשורות באספקת מים; לקבוע יעדים לצריכת מים 
ביתית בהתאם לפרקטיקות המומלצות במדינות מערב אירופה.

להמשיך ולבחון בזהירות את ההנחות הכלכליות ואת ההשפעות   
הסביבתיות והבריאותיות של ייצור המים המותפלים והשימוש 

בהם; להפנים עלויות סביבתיות במחיר המים המותפלים.

לשקול להרחיב את השימוש בכלים כלכליים לניהול מים,   
ובכלל זה: הרחבת היטל ההזרמה גם להזרמת שפכים אל 
מקורות מים מתוקים ואקוויפרים; שיקוף המחסור במים 

בשיעורי היטל ההפקה; הטלת מס על שימוש בחומרי הדברה 
בהתאם לרמת רעילות החומר; וסחר במכסות מים בין יצרנים 

חקלאיים, ובטווח הבינוני, גם עם משתמשים אחרים במים.

לשקול כיצד התנאים האקולוגיים המקומיים וזרימות מינימום   
נדרשות בנחלים יכולים לקבל ביטוי טוב יותר בהחלטות על 

הקצאת מים למגזרים השונים ולטבע.

להגדיר יעדי איכות מים לכל מקטעי הנחלים, ולהנפיק היתרי   
הזרמה והפקה בהתאם.
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שמירה על המגוון הביולוגיהמגוון הביולוגי
ושימוש בר קיימא בו

הערכה והמלצות

על אף גודלה הקטן יחסית, לישראל מגוון ביולוגי גדול במיוחד, 
בעיקר הודות למיקומה בנקודת הממשק בין אפריקה, אסיה ואירופה. 

ישראל היא גם מוקד חשוב לציפורים נודדות ומינים ימיים. לכן 
מדיניות המגוון הביולוגי שלה משפיעה על מערכות אקולוגיות 

במדינות אחרות, עובדה שקובעי המדיניות הישראלים מכירים בה.

אחד המאפיינים הייחודיים למדינה הוא הבעלות הציבורית על 
האדמה. את ייעוד השימוש בקרקע קובעת מדיניות תכנון לאומית 

לשימושי קרקע. כ-20% מהקרקע מוגדרת כיום כשמורות טבע 
)בעיקר לשימור טבע( ו-1% כפארקים לאומיים )בעיקר לשימור 
מורשת וארכאולוגיה(. אף שמספרן והיקפן של שמורות הטבע 

נמצא בעלייה, הן אינן מייצגות באופן הולם את מגוון בתי הגידול של 
הארץ. אף לא אחת משמורות הטבע גדולה דיה כדי לשמר מערכות 

אקולוגיות שלמות. שטח הפנים הקטן שלהן והיעדר אזורי חיץ מותיר 
אותן פגיעות לפעילות האדם. כדי לסייע בהפחתת קיטוע בתי הגידול 

מאותרות שמורות ביוספריות. 

מעמדו העכשווי של המגוון הביולוגי מציג תמונה מעורבת. המגוון 
הביולוגי בישראל נתון ללחצים מכמה מקורות: קיטוע בתי הגידול, 
כניסת מינים פולשים, ניצול יתר של משאבי טבע וזיהום. שינויים 

דמוגרפיים, פיתוח כלכלי ושינוי אקלים הם הגורמים העיקריים 
ללחצים אלו. בתגובה התקדמה ישראל בהפחתת הלחצים על 

מערכות אקווטיות מזיהום הנחלים ובחיזוק ההגנה על בתי הגידול 
באמצעות תכנית ייעור מרשימה. מנגד, מצב בתי הגידול של שוניות 

האלמוגים התדרדר, וגודלן של המערכות הביולוגיות החופיות קטן. 
מספר מיני היונקים בסכנה גבוה יחסית למדינות OECD אחרות, אך 

מצבם של מינים אחרים טוב יותר. 

התכנית הלאומית למגוון ביולוגי שהושלמה ב-2010 מספקת מסגרת 
מקיפה לניטור של המגוון הביולוגי, לשמירה עליו ולשימוש בר קיימא 
בו. התכנית מכירה בכך שיעדי פיתוח כלכלי ושמירה על מגוון ביולוגי 
אינם בהכרח סותרים. הדבר מייצג מעבר חשוב מהגישה המסורתית 
לשימור שרווחה בישראל ובמדינות רבות אחרות כמה שנים. הצורך 

להטמיע )mainstream( את המגוון הביולוגי בכל תחומי המדיניות 
והסקטורים הכלכליים קיבל הכרה ברורה. התכנית מאותתת גם על 

מעבר ברור מהמדיניות הקודמת של מגוון ביולוגי, בכך שהיא מכוונת 
לשמירה על מערכות אקולוגיות שלמות ולקידום שמורות ביוספריות 

ומסדרונות אקולוגיים במקום התמקדות במינים יחידים.

התכנית הלאומית למגוון ביולוגי הגדירה הנחיות ומטרות. יעדים 
יפותחו בעתיד. לקיחת יעדים אלו בחשבון בחקיקה ובהחלטות 

ממשלה תתמוך ביישום יעיל. מערכת המידע והמדדים הקיימים 
מספקים בסיס מספק לצורכי ניהול. עם זאת הם יוכלו להיות 

אפקטיביים יותר אם בסיס המידע יהיה מקיף יותר ומורחב כך 
שיכלול אלמנטים כלכליים הקשורים בשמירה על המגוון הביולוגי. 

גם ניתוח שיטתי יותר של המגמות העתידיות יחזק את הבסיס 
לפיתוח מדיניות מגוון ביולוגי, ובכלל זה פיתוח היעדים.

התכנית הלאומית מכירה בתפקיד שכלים כלכליים יכולים 
למלא בהטמעת העלויות הסביבתיות בפעילויות הכלכליות וכן 
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שמירה על המגוון הביולוגי ושימוש בר קיימא בו דו”ח הביצועים הסביבתיים של ישראל פרק ההמלצות

במתן תמריצים לשימוש בר קיימא במשאבי המגוון הביולוגי. יש 
להשתמש במידה רבה יותר בגישות מסוג זה כדי לסייע בהטמעת 

)mainstream( המגוון הביולוגי במדיניות כלכלית וסקטוריאלית 
)לדוגמה במתווים חקלאיים-סביבתיים על ידי יצירת שווקים לשמירה 

על מגוון ביולוגי ולשימוש בר קיימא בו, יצירת מכסות דיג סחירות 
וקביעת היטלים להגנה על אזורים ימיים וחופיים(. תיאום בין-מוסדי 
ותיאום מדיניות הם עדיין אתגר מרכזי. תיאום עם מדיניות ההפחתה 

)mitigation( וההסתגלות )adaptation( לשינוי האקלים, ובכללם 
שקלולי תמורות )trade-offs( אפשריים, הוא בעל חשיבות הולכת 

וגדלה. לישראל מגוון של תכניות חינוך ותכניות הסברה שימושיות, 
שאותן יש להמשיך ואף לחזק. 

המלצות

לבצע הערכת מצב לאומית כוללת של המערכות האקולוגיות   
והמגוון הביולוגי של ישראל, לרבות הערך הכלכלי שלהם; 
לנתח כיצד הלחצים העיקריים על המגוון הביולוגי צפויים 
להתפתח וכיצד ניתן להפחיתם באמצעות מדיניות חלופית.

לקבוע יעדים בני מדידה למגוון הביולוגי; להתאים את   
מנגנון הניטור הלאומי למגוון הביולוגי )המאר"ג( כדי למדוד 

ההתקדמות בהשגת יעדים אלה ולתמוך בפיתוח המדיניות 
בעתיד.

לחזק ולהרחיב את השמירה על המגוון הביולוגי בתוך   
שמורות הטבע ומסביב להן, למשל על ידי הקמה של אזורי 

חיץ, מסדרונות אקולוגיים ושמורות ביוספריות.

לאתר אמצעים ספציפיים לצמצום כניסת מינים פולשים   
זרים מכל המקורות. 

להרחיב את השימוש בכלים מבוססי שוק כגון אגרות, חיובים   
ותשלומים בעבור שירותים אקולוגיים במגזרים כלכליים 
עיקריים כגון בנייה, פיתוח תשתיות, חקלאות, דיג וייעור; 

לבחון דרכים ליצירת הזדמנויות שוק חדשות כדי להרחיב את 
מעורבות המגזר הפרטי בשמירה על המגוון הביולוגי, למשל 

במגזר התיירות. 

 )trade-offs( לבחון כיצד להתייחס לשקלולי התמורות  
בין המגוון הביולוגי לתחומי מדיניות אחרים, בעיקר שינוי 

האקלים, בעת יישום התכנית הלאומית למגוון ביולוגי 
והתכנית הלאומית להסתגלות לשינוי אקלים.
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שינוי האקלים ואיכות אווירשינוי האקלים
הערכה והמלצות

בשנים 2000 עד 2008 עלו פליטות גזי החממה של ישראל בכ-5%, 
בעיקר בשל הצמיחה הכלכלית המהירה, הגידול באוכלוסייה 

והעלייה הנלווית בביקוש לאנרגיה, בייחוד חשמל. עם זאת, עצימות 
האנרגיה2 והפליטות של הכלכלה קרובה לממוצע ה-OECD, כאשר 
אספקת האנרגיה נותרה בעצימות פחמן גבוהה מזו של רוב מדינות 
ה-OECD. מצב זה נוצר משום שייצור החשמל כולו מתבצע בתוך 

ישראל ומתוך שימוש כמעט בלעדי בדלקים פוסיליים. מבחינה 
היסטורית, פחם ונפט שלטו בתמהיל דלקים זה. תגליות הגז בים 
לאורך חופיה של ישראל והשימוש הגובר בו לצורך ייצור אנרגיה 
למן אמצע שנות ה-2000, סייעו להפחית את פליטות גזי החממה 
ותרמו לירידה בפליטות של מספר מזהמי האוויר. פליטות של גזי 

חממה צפויות להמשיך ולגדול בשל הצמיחה הכלכלית המהירה. יש 
הערכות הטוענות שבתרחיש של "עסקים כרגיל", הן תוכפלנה עד 

2030 בהשוואה לרמות של 2005. 

מאחר שישראל אינה כלולה בנספח Annex( 1( של אמנת המסגרת 
של האו"ם בדבר שינויי האקלים )UNFCCC(, היא אינה מחויבת 

ליעד הפחתה של פליטות גזי חממה לתקופה של 2008‑2012. ייתכן 
שבשל כך היא החלה מאוחר יחסית לגבש מדיניות הפחתה של גזי 

חממה. במשך רוב שנות ה-2000 הייתה גישתה לא-שיטתית. עם 
זאת, ב-2009 היא קבעה יעד של הפחתת 20% עד 2020 בהשוואה 

לתרחיש "עסקים כרגיל". צעד זה היה צעד חיובי קדימה, אם כי 
עמידה ביעד משמעה עלייה נוספת בפליטת גזי חממה. אף שהוכנה 

תכנית לאומית להפחתת הפליטות של גזי חממה, נותרו כמה 
אי-ודאויות ביחס להגדרה של היעד עצמו והאסטרטגיה לעמידה בו, 
דבר העשוי לפגוע באפקטיביות שלהם בכל הנוגע להתוויות ולעידוד 

של היישום. לא רק שהיעד מוגדר בהתייחס לתרחיש של "עסקים 
כרגיל" במקום במונחים מוחלטים, הוא אף אינו מעוגן בחקיקה. אף 
שתרומתו של מגזר החשמל לעמידה ביעד ברורה למדי, אין הדבר 

נכון בנוגע למגזרים האחרים. ועדה בין-משרדית ברשות משרד 
האוצר הוקמה כדי לפקח על היישום של תכנית הפעולה ולזהות 

צעדים נוספים הנדרשים כדי לעמוד ביעד הפחתת פליטת גזי 
החממה. ואולם מנגנון פיקוח פתוח ועצמאי יותר עשוי לספק בסיס 

רחב יותר לדיון בהתאמות שאולי יידרשו כדי לעמוד ביעד זה. כמו כן 
יש מקום לשיפור של איסוף הנתונים והדיווח על המגמות בפליטת 

גזי החממה כדי לתמוך בקבלת ההחלטות.

האמצעים העיקריים להפחתת פליטות של גזי חממה מגובשים 
ברמת המגזר. על פי התכניות הנוכחיות של הרשויות, אמצעי 

ההפחתה במגזר החשמל יספקו את רוב ההפחתה הרצויה בפליטות 
על פי היעד. בנוגע להתייעלות אנרגטית, במשך התקופה שנבחנה 

בדו"ח זה היו יוזמות אפקטיביות ספורות. מכאן שהתכנית הלאומית 
להתייעלות באנרגיה, שהתקבלה בשנת 2010, היא צעד חשוב; היא 

מבקשת להשיג הפחתה של 20% בצריכת החשמל הצפויה עד 2020. 
כדי לעמוד ביעד זה יש לתכנן בקפידה את כלי היישום העיקרי, הקרן 

להתייעלות אנרגטית. יש הזדמנויות לשיפור ביצועי האנרגיה של 
מבנים באמצעות תקני ביצועים טובים יותר והסברה במשקי הבית. 

שנים רבות קידמה ישראל חימום מים סולרי, שכיום מספק כ-80% 
מסך כל דרישות חימום המים. עם זאת, מקורות אנרגיה מתחדשת  2. עצימות אנרגיה: מונח המשקף את היחס בין התוצר ובין עלות השימוש באנרגיה )צ"ש(.
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הם רק חלק שולי בייצור החשמל, נמוך בהרבה מיעדיה של ישראל. 
היישום של תעריפי הזנה לרשת החשמל ומכסות ייצור שיפרו את 

הביצועים במידה ניכרת. על מנת לעמוד ביעד של אספקת 10% 
מהחשמל מאנרגיות מתחדשות עד 2020, יש לתת מענה לכמה 

חסמים. למשל, אף שנעשה שימוש במגוון של תמריצים פיננסים 
לתמיכה בשימוש באנרגיות מתחדשות )ייתכן שיש חפיפות(, תהליכים 

של שינוי שימושי קרקע מיועדים ורישוי הם מורכבים וגוזלים זמן. 

הדרישה לתחבורה ושיעור הבעלות על רכב פרטי עלו במידה ניכרת 
בשנות ה-2000. בדומה למדינות רבות ב-OECD, תחבורה היא מקור 

עיקרי לפליטה של גזי חממה ומזהמי אוויר. כמה אמצעים ננקטו 
להפחתת פליטות מתחבורה, בכללם: אימוץ התקינה האירופית לכלי 

רכב מיובאים, בדיקת רכבים ואיכות הדלק. ב-2009 עודכן מס רכישת 
הרכב, שזה זמן רב מהווה מקור הכנסות חשוב, וכעת הוא מקושר 

לפליטות של פחמן דו-חמצני ומזהמי אוויר מקומיים. כתוצאה מכך 
ממוצע ביצועי הפליטות של כלי רכב חדשים השתפר, בייחוד בכל 
 )Nox( הקשור לפליטות מזהמי אוויר מקומיים כגון תחמוצות חנקן
וחלקיקים. יחד עם זאת, היעילות הפחמנית3 של כלי רכב חדשים 

עדיין נמוכה בהרבה מהממוצע באיחוד האירופי. יצירת מערכת אגרה 
אלקטרונית על הכביש המהיר הראשי לתל אביב היא צעד חיובי. 

אם תצליח להפחית את הגודש את והפליטות, תהיה המערכת בסיס 
לבחינת ההרחבה של אגרות כביש לעוד כבישים מהירים גדושים 

ולאזורים נוספים במטרופולין. עם זאת יש מקום לשיפור התמריצים 
הכלכליים בנוגע לשימוש ברכב. נדרשים מאמצים נוספים גם כדי 
לשלב בין תחבורה ובין תכנון השימוש בקרקע במטרה לשפר את 

החלופות לשימוש ברכב הפרטי. 

אמצעים רבים להפחתת הפליטה של גזי חממה יסייעו גם 
להפחתת מזהמי האוויר העיקריים ולהפך. אף שעצימות הפליטות 

של   תחמוצות הגופרית והחנקן )SOx ו-NOx( פחתה מאז שנת 

2000, בעיקר הודות למעבר לגז טבעי ולשיפור איכות הדלק, היא 
נותרה מעל ממוצעי ה-OECD. סך כל הפליטות של מזהמי האוויר 
העיקריים נטו לרדת או להתייצב במהלך שנות ה-2000, אך נותרו 
מוקדי זיהום אוויר )hotspots( באתרי תעשייה. באזורי מטרופולין 

מרכזיים ריכוזים של תחמוצות חנקן )PM10 ,)NOx ואוזון מוסיפים 
לחרוג מערכי הסף, בייחוד בשל לחצי תחבורה כבדים. יישומו 

של חוק אוויר נקי למן שנת 2011 הוא צעד חשוב לקראת איחוד 
הרגולציה על זיהום אוויר ממקורות ניידים ונייחים כאחד. זאת ועוד, 

החוק מעניק בסיס משפטי להשתת היטלי זיהום אוויר על מתקני 
תעשייה גדולים הנדרשים להיתר פליטה. מערך ניטור איכות האוויר 

הוא אחד הצפופים בעולם, והנתונים נגישים לציבור. עם זאת, היעדר 
האחידות בבקרת הנתונים בין הגופים השונים העוסקים בניטור 

עשויה לפגוע באמינות הנתונים.

המלצות

לשקול ביטוי של היעד להפחתת פליטות של גזי חממה עד שנת   
2020 במונחים מוחלטים ואת הפיכתו למחייב משפטית; לשלב 

באופן מלא שיקולים של אקלים, סביבה ובריאות במדיניות 
ארוכת הטווח של הממשלה בתחומי האנרגיה והתחבורה.

להקים מערכת לניטור היישום של האמצעים להפחתת   
פליטות של גזי חממה; לספק לכנסת הערכה שנתית של 

ההתקדמות בהשגת היעדים, רצוי על ידי גוף עצמאי, ועל 
בסיס תקופתי )למשל כל שלוש שנים( להציע המלצות 

להתאמת צעדי המדיניות.

לשקול הטלת מס פחמן כלל-משקי או התאמת הבלו על   
דלקים פוסיליים כך שישקף את מחיר הפחמן.

להסדיר את נושא התמריצים הכספיים למיזמים של אנרגיה   
מתחדשת מתוך התחשבות בכל מגוון התועלות והעלויות של  3. יעילות פחמנית: היחס בין פליטות הפחמן הדו-חמצני לתוצר )צ"ש(.

שינוי האקלים ואיכות אוויר
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אנרגיות מתחדשות; לספק הנחיות עקביות בנוגע לסוגי הקרקע 
המשמשים למיזמים מסוג זה ובנוגע לתנאים החלים במקרים 

כאלה; לייעל את התיאום בין הליכי התכנון והרישוי הרלוונטיים. 

לוודא שהקרן להתייעלות אנרגטית מממנת מיזמים מוצדקים   
מבחינה סביבתית וכלכלית באמצעות קביעת קריטריונים 

מתאימים לזיהוי פרויקטים זכאים; שימוש בכלים למתן 
תמיכה ממוקדת ומינוף משאבים אחרים; והקמת מנגנון 

עצמאי להערכת התקדמות.

לקבוע תקני מינימום מחייבים ליעילות אנרגטית של בניינים,   
ולהבטיח שמידע על ביצועי האנרגיה של הבניין יהיה זמין 

לצרכנים.

לשלב בצורה טובה יותר בין תכנון התחבורה ובין שימושי   
הקרקע; להמשיך בפיתוח רשתות תחבורה ציבורית; לשפר 

את האינטגרציה של שירותי ורשתות התחבורה הציבורית 
השונים. 

להרחיב את השימוש באגרות כביש במקטעי כביש עמוסים   
ולשקול שימוש באגרות גודש או זיהום בערים הגדולות.

להשתמש בבסיס המשפטי שחוק אוויר נקי מספק, כדי   
להשית היטל פליטה לאוויר מתוך מתן עדיפות למזהמים 

עיקריים הנפלטים ממקורות נייחים גדולים ובינוניים 
והתמקדות בהם.

בהתבסס על מנגנון דיווח הפליטות הוולונטרי, להקים מנגנון   
רישום פליטות ופסולות )PRTR( מחייב הכולל פליטות של 
גזי חממה; לחזק את בקרת איכות הנתונים בכל הרשתות 

הקיימות לניטור איכות האוויר.
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ניהול פסולתדו”ח הביצועים הסביבתיים של ישראל פרק ההמלצות

ניהול פסולתניהול פסולת
הערכה והמלצות

מגמות דמוגרפיות וכלכליות הביאו לידי עלייה של כ-15% בייצור 
הפסולת העירונית בישראל בעשור האחרון, אבל הגידול היה מנותק 

יחסית מהצמיחה בתמ"ג ומצריכת הקצה הפרטית. על אף יוזמות 
מדיניות חדשות במחצית השנייה של שנות ה-2000, ייצור פסולת 

עירונית לנפש היה מהגבוהים ביותר במדינות ה-OECD. במהלך 
העשור המשיכה ישראל במאמציה לפקח באופן הולם על השלכת 

הפסולת הלא-חוקית, בעיה שהייתה חמורה מאוד בשנות השמונים 
והתשעים. נערכו שיפורים גדולים כדי להבטיח תפעול בטוח של 

מטמנות, שנותרו האמצעי העיקרי לסילוק פסולת עירונית. עם זאת, 
האתגרים נותרו בעינם, והתנגדות מקומית חזקה מנעה את פתיחתם 

של אתרי הטמנה חדשים.

שתי יוזמות מדיניות מהתקופה האחרונה מספקות בסיס לפיתוח של 
מדיניות ניהול פסולת מודרנית, בהתאם לפרקטיקות בין-לאומיות 

מומלצות. תכנית האב לניהול משולב בר קיימא של פסולת מוצקה 
מ-2006 זיהתה סדרי עדיפויות, הציבה יעדים שאפתניים להשבת 

פסולת ולמחזור, והביאה לידי הכנסת מערך חדש של כלי מדיניות 
הכוללים היטל הטמנה ותכניות של "אחריות יצרן מורחבת". ב-2010 

חיזקה תכנית הפעולה למחזור כמה מהאמצעים הללו וסיפקה 
את הבסיס להפרדה באיסוף ובמחזור של פסולת ביתית, בדגש 
על פסולת אורגנית שיכולה להגביר את השימוש בפתרונות של 
קומפוסטציה, עיכול אנאירובי ופסולת לאנרגיה. תכנית הפעולה 

הציבה יעד שאפתני להפחתת חלקה של הפסולת העירונית מסך כל 
הפסולת להטמנה מ-87% ל-50% עד 2020. 

האחריות העיקרית למתן שירותי טיפול בפסולת נתונה בידי הרשויות 
המקומיות. מפעילים פרטיים הם כ-20% ממערך איסוף הפסולת, 
ויש עדויות שבכמה מקרים פעילותם יעילה יותר מזו של הרשות 

המקומית. התנגדותם של ועדי עובדים מנעה תפקיד מרכזי יותר של 
המגזר הפרטי בתחום זה. עם זאת, למגזר הפרטי תפקיד מרכזי יותר 

בטיפול בפסולת ובסילוקה. יצירת תחרות גדולה יותר בין מפעילים 
פרטיים וציבוריים במגוון פעילויות של ניהול הפסולת, בליווי אסדרה 

)רגולציה( מתאימה, עשויה להפחית את העלויות ולשפר את איכות 
השירות. יש לתמוך בכך באמצעים המאפשרים החזר גבוה יותר 

של עלויות ובכלל זה: חיוב בעבור איסוף פסולת על בסיס העלויות 
הראליות של השירות; הכנסה הדרגתית של חיוב מבוסס משקל - 
או נפח - לפסולת מעורבת; העלאת שיעור הקומפוסטציה, עיכול 

אנאירובי ופתרונות של פסולת לאנרגיה. 

השתת אחריות יצרן מורחבת על מכלי משקה וצמיגים משומשים 
העלתה את שיעור האיסוף. מערכת דומה לאריזות החלה לפעול 

ב-2011 ומערכת וולונטרית נוצרה בעבור השבה ומחזור של פסולת 
נייר. ניתן להרחיב מערכות אלו למגוון של מוצרים אחרים )לדוגמה: 

סוללות, פסולת אלקטרונית או רכבים(, כמו שנעשה במדינות אחרות. 
עם זאת, על תכנון המערכת לתת מענה לכשלים הארגוניים ולכשלים 

בשוק המחזור הקיימים כעת, ולהבטיח שהמאמצים להפחתת 
ההשפעות הסביבתיות של מוצרים שהם post consumer )לאחר 

השימוש( יינקטו מתוך מיקסום הרווחה החברתית. נדרשים מאמצים 
נוספים כדי להביא לידי כך שתעשיית הבנייה תהיה אחראית על 

הפסולת שלה. עם זאת, עד כה תכניות של "אחריות יצרן מורחבת" 
לא העלו במידה ניכרת את שיעורי הִמחזור וההשבה של הפסולת 
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העירונית. אחד החסמים העיקריים הוא העלות הנמוכה של ההטמנה. 
השתת היטל הטמנה ולאחרונה העלאת שיעורו הם צעדים חשובים 
במתן מענה לבעיה זו, אך עד כה לא הועלתה העלות באופן מספק. 

עם זאת בהכנסות מההיטל נעשה שימוש כדי לתמוך בתכניות הרצה 
)פיילוטים( בעיריות. 

חלה התקדמות רבה בניהול של פסולת תעשייתית, ו-60% ממנה 
ממוחזרים. היקף הייצור של פסולת מסוכנת גדל בקצב מהיר 

)ב-33% בשנים 2000 עד 2008(, בזמן שהיכולת לטפל בה ולסלק 
אותה לא עמדה בקצב. היעדר תשתית מתאימה לאיסוף פסולת 
בכמה אזורים הביאה לידי הטמנה של פסולת מסוכנת )לדוגמה 

פסולת רפואית( במטמנות עירוניות. המסגרת הרגולטורית לניהול 
פסולת מסוכנת מקוטעת, ויש לגבשה באמצעות חוק חדש. ניתן 
לחזק את שיתוף הפעולה עם המגזר העסקי מתוך כוונה לפתח 

יוזמות וולונטריות ופעולות מנע. 

קרקע מזוהמת זוהתה בכמה מקומות. רובה תוצר של פעילויות 
תעשייה וחקלאות מהעבר או תוצר של טיפול בליקויים של פסולת 

וסילוק שלהם. כמה אמצעים ננקטו כדי לזהות את האתרים 
המזוהמים במידה הרבה ביותר ולגבש דרישות ניקיון. אמצעי שיקום 

טכניים יושמו אף הם, בין היתר באחד האתרים המזוהמים ביותר 
באזור התעשייה של רמת חובב - האתר הראשי לסילוק פסולת 
מסוכנת בארץ. עם זאת, ההתקדמות אטית בשל עלויות הניקוי 

הגבוהות ונושאים לא פתורים הקשורים בחבות לזיהום עבר. פתרון 
בעיות אלו ייארך עשורים. בטווח הקצר יש לגבש מסגרת מקיפה 

יותר כדי לזהות בעיות בעדיפות גבוהה יותר המסכנות במידה הרבה 
ביותר את בריאות האדם והסביבה. אימוץ מהיר של חוק מניעת 

זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות יספק בסיס טוב למאמצי 
שיקום מקיפים. 

המלצות
לבחון מחדש את ההסדרים הקיימים לניהול פסולת, ובכלל   
זה פסולת מסוכנת, ולאחד אותם במדיניות כוללת ועקבית 

חדשה, אולי בצורת חוק חדש, ובתכנית פעולה.

להגביר את המאמצים ברמה הלאומית והמקומית לטיפול   
במצבים של טיפול לא מוסדר בפסולת, ובפרט: לזהות 

מקומות הטמנה חלופיים לפינוי הפסולת של ירושלים; לחזק 
את האחריות של מגזר הבנייה בכל הנוגע לטיפול ולסילוק 
בטוח של פסולת בניין; ולהאיץ צעדים שיסייעו להפסקת 

ההזרמה הישירה של בוצה אל הים התיכון. 

להעלות את החלק היחסי של רכיב פינוי הפסולת במס   
הארנונה כדי לשקף את העלויות האמיתיות של השירות; 

להכניס בהדרגה לשימוש אגרות מבוססות משקל או נפח 
לפינוי פסולת מעורבת; לזהות שיטות מוצלחות לניהול פסולת, 

ואת הפרקטיקות האלה לשתף בין הרשויות המקומיות. 

בהתבסס על תכניות ההרצה להרחיב את ההפרדה בין איסוף   
פסולת אורגנית ויבשה לכל הרשויות המקומיות; לפתח את תשתית 

הטיפול בפסולת, ובכלל זה שימוש נרחב יותר בפתרונות של הפיכת 
פסולת לאנרגיה, ובמאמץ זה לשתף גם את המגזר הפרטי.

להרחיב את המנגנונים של "אחריות יצרן מורחבת"   
לזרמים אחרים של פסולת, ובכלל זה סוללות, ציוד חשמל 

ואלקטרוניקה וכלי רכב; להגביר את האיסוף והסילוק הבטוח 
של שמנים ומסנני שמן משומשים ממכוניות; להבטיח 

שהתכנון והיישום שלהם אפקטיבי ויעיל.

לפתח חקיקה כוללת בנושא חבות לזיהום היסטורי ותכנית   
לשיקום אתרים מזוהמים מתוך הקצאה של משאבים 
מתאימים ושימוש בסיכונים לבריאות האדם ולסביבה 

כקריטריון לתעדוף הפעולות.
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