
 

 
 

 נתונים מסד

 סביבתי-כלכלי

  וטכנולוגיה כלכלה אשכולל מוגש

 הסביבה להגנת משרדה

 

 7102 מרץ

 
 

 



2 
 

 סביבתי - כלכלי נתונים מסד

  -הקדמה -

 -תקציר-

 -0-3 מסכמים ות"חדו-

 

 חי-המכללה האקדמית תל –פרופ' ניר בקר 

 
מחקר יישומי כלכלי ומכללה  –פרופ' נאווה חרובי 

 אקדמית נתניה

 
 "כיוון" ייעוץ כלכלי – גדי רוזנטל

 
 יועצים יאנג ארנסט – חפר שירי

 
 אמפיביו  –עמית טל 

 
 AVIV AMCG –מיכל גרוסמן 

 

 

  



3 
 

 הקדמה

המטרה המרכזית של המשרד להגנת הסביבה היא לצמצם נזקים בריאותיים וסביבתיים 

להשגת בדרך ולהבטיח צמיחה בת קיימא של הפעילות הכלכלית במשק. אחד הכלים החשובים 

סביבתי המוצג בעבודה זו ומוגש לשר להגנת -מסד נתונים כלכליהקמת מטרה חשובה זו הוא 

 ולמנכ"ל המשרד, מר ישראל דנציגר.  השר, ח"כ ירון מזוז, לסגן זאב אלקין ח"כהסביבה, 

 

מטרת העבודה היא להציג לראשונה תמונה אינטגרטיבית של כלל הנזקים הבריאותיים 

הן בשגרה, הן כתוצאה מתקלות  ,והסביבתיים המתרחשים במהלך הפעילות הכלכלית של המשק

 ל וגריעה של משאבי טבע. והן בעקבות ניצו )ככל שיש נתונים( או מפעילות לא חוקית

 

יאפשרו לשמר את הידע, לבחון התפתחויות תקופתיות בערך  עבודה חשובה זוממצאים של ה

מוניטרי של הנזקים הסביבתיים; להציג סדרי עדיפויות של טיפול בנזקים סביבתיים; ההכלכלי 

 מסורתיצר לקבוע יעדים ארוכי טווח לצמצום הנזקים הסביבתיים; לחשב את התמ"ג הירוק )תו

בניכוי נזקים סביבתיים( ולנתח את השפעת הנזקים הסביבתיים על התוצר על פני הזמן; ליצור 

 בסיס לקידום השימוש בכלים כלכליים; ליצור בסיס להשוואה בינלאומית ועוד. 

 

העבודה אינה תחליף לחשבונות ענפיים מסודרים, אלא אמורה להתבסס עליהם ועל מסדי נתונים 

מים נוספים, ולספק תמונה כוללת על התרומה היחסית של המגזרים השונים כגון: ודוחות קיי

 סביבתיים בישראל הן ברמה הארצית והן ברמה האזורית.הנזקים לתעשייה, תחבורה, ועוד 

 

רבה בסיס נתונים מלא שנשען כולו על בדיקות ישירות של המשרד יש חשיבות  ה ופרסום שללבניי

במונחים כמותיים וגם במונחים כספיים. זאת לטובת הרחבת הידע של להגברת השקיפות גם 

 הציבור, מוסדות אקדמיים ומשרדי ממשלה אחרים.

 

-במהלך העבודה נחשפנו לסוגיות שונות שרוכזו בטיוטת הדוח שנשלחה לפורום המקצועי ב

 ועיקרן:  61.8.13

  פסולת בניין.ווכנים קרקעות מזוהמות, חומרים מס מים שונים כגון:נתונים בתחוחסרים 

 .מסד נתוני זיהום האוויר אינו שלם ואינו עקבי בין השנים 

  והתקלות  ובתי העסק )לרבות המפעלים הקטנים(אין תיעוד מסודר של כלל מפעלי התעשייה

 בכל אחד מהם.

 נתוני ה-PRTR  .חלקיים ומה שקיים מוטה כלפי מטה 

המלצות לעבודות המשך במטרה להמשיך בעקבות ממצאים אלה, נמסרות בתקציר ובגוף הדוח 

 ולשפר את מסד הנתונים.

 

בנוסף, יש חשיבות גבוהה לעדכון שנתי של מסד הנתונים, ולכן אנו מקדמים הקמה של מערכת 

 בהלימה עם מערכות המיחשוב של המשרד. מיחשוב הנתונים יאפשר פעלשתנתונים ממוחשבת 

 תאים סטטיסטיים.גם ניתוחים נוספים של הנתונים ברמה של  לבצע
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לסיום, מדובר בעבודה ייחודית וראשונה מסוגה שהוכנה על ידי צוות יועצים רחב: מנהל 

גב' מיכל גרוסמן )חברת  -חי(, מרכזת הפרויקט-תל אקדמיתה המכללהפרופ' ניר בקר ) -הפרויקט

שירי חפר רו"ח אביב( וחברי הצוות: פרופ' נאוה חרובי )מכללת נתניה(, גדי רוזנטל )חברת כיוון(, 

 )ארנסט אנד יאנג( ועמית טל )אמפיביו(.

 

אני מודה לצוות היועצים על עבודתו המרשימה ומקווה שכלי זה יסייע למשרד להגנת הסביבה 

 .ובקבלת החלטות אסטרטגיות לטווח הארוך בעבודתו השוטפת

 

 בברכה,

 
 ד"ר אור גולדפרב

 סמנכ"ל כלכלה וטכנולוגיה

 המשרד להגנת הסביבה
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 תקציר 

 

 הוקדש למתודולוגיה ולסקירת הספרות העבודה מורכבת משלושה דו"חות, הדו"ח הראשון

ית ההטמעה של הכימות המוניטארי בהתייחס ימתודולוגלהתווה את הדרך לאיסוף הנתונים וו

מוגשים כמקשה אחת מכיוון שהם שתי רגליים אשר  6-ו 2 ותח"לנזקים הסביבתיים השונים. דו

מהווים בסיס משותף להבנה של מטרת העבודה הנוכחית. סינרגיה בין מדדים סביבתיים למדדים 

מתבסס ישירות עליו  6ואילו דו"ח  פליטות מזהמים כמויותמסכם של הינו דו"ח  2כלכליים. דו"ח 

לדו"חות הבאים הצוות המשיך  1לציין כי בין דו"ח  ישוממיר את הכמויות לערכים מוניטאריים. 

המשיך בביצוע סקרי הספרות בנושאים השונים. ובאיסוף הנתונים, קיים פגישות עם אנשי מקצוע 

 בהתאם לכך התעדכנה המתודולוגיה בחלק מהנושאים, ועל כן אין הלימה מלאה בין הדו"חות.

 ביותרלה שנה מייצגת הקרובה לאו  7102הנתונים המוצגים בעבודה זאת מתייחסים לשנת 

. לכן, כל השלכה היו נתונים זמינים )פירוט השנה הרלוונטית לכל נושא בפרקי העבודה( שעבורה

לשנה אחרת מחייבת שיערוך הערכים לפי המלצה שנכתבה בדו"ח עצמו. השלב האחרון של 

מחשוב של העבודה מוקדש להטמעה של מערכת הנתונים כך שתהיה בהלימה עם מערכות ה

 המשרד. מחשוב הנתונים יאפשר גם ניתוחים נוספים של הנתונים ברמה של תאים סטטיסטיים.

חשוב לציין כי מעבר להצגת התמונה הלאומית של הנזקים, ערכי העלויות החיצוניות המרוכזים 

בעבודה זו המותאמים ליחידות המידה השונות הרלוונטיות לכל נושא יוכלו לסייע בעבודות 

 יות.עתיד

 

סך להלן היא תמונת מצב לאומית של 1התוצאה המרכזית של העבודה כפי שניתן לראות בטבלה 

. נזקים אלו 2112מיליארדי שקלים לשנת  61.3-על כ יםעומדההיקף כל הנזקים הסביבתיים 

 היא מיליארדי שקלים. המשמעות 1,1,2 -מהתוצר באותה שנה שעמד על כ 6%-מהווים כ

 בלבד. ₪מיליארד  1,132-כל יותר ומסתכם הירוק נמוך ג"שהתמ
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 ח"מלש ,7102 לשנת הנזק סוג לפי והסביבתיים הבריאותיים הנזקים ריכוז - 1 טבלה

פרקים רלוונטיים  שגרתי/תקלות סוג נזק 
 בעבודה

 אחוזים מלש"ח

נזקים 
בריאותיים 
 ואקולוגיים

 זיהום אוויר

פסולת זיהום אוויר  שגרתי
 מעורבת

 פסולת חקלאית

00,112  

תקלות ואירועי  1תקלות ועברות
 חומ"ס

0,901  

 23% 17,,03  סך הנזק מזיהום אוויר

 זיהום מים

  792 זיהום אקויפר שגרתי אקויפר

 ים
  773 זיהום ים תיכון שגרתי

תקלות ואירועי  1תקלות ועברות
 חומ"ס

03,  

 נחלים
  032 נחליםזיהום  שגרתי

  01, זיהום נחלים 1תקלות ועברות
 2% 0,317  סך הנזק מזיהום מים

 3% 9,1 רעש שגרתי רעש

 זיהום קרקע

 זיהום קרקע שגרתי
 שימוש בקולחים

,,7  

תקלות ואירועי  1תקלות
 חומ"ס

03  

 7% 11,  סך הנזק מזיהום קרקע

פגיעה 
במערכות 
 7 אקולוגיות

  072 הדברהחומרי  שגרתי
תקלות ואירועי  1תקלות ועברות

 חומ"ס
022  

סך הנזק מפגיעה במערכות 
 אקולוגיות

 313 0% 

מינים 
 פולשים

תקלות ואירועי  הסתברותי
 חומ"ס

22 127% 

 127% 29 קרינה שגרתי קרינה
אוסף נזקים 

 3אחרים

 פסולת חקלאית 0תקלות
 פסולת בניין

 חומרי הדברה

101 3% 

 1%, 02,120  נזקים בריאותיים ואקולוגייםסך 
 כרייה וחציבה 2סך הנזק מגריעת משאבי טבע למעט שטחים פתוחים

 מתקנים ימיים –ים 
,,229 01% 

 71% 1,033 אויר סך הנזק הגלובלי מגזי חממה
 011% 72,,30  7102סך הנזקים הבריאותיים והסביבתיים לשנת 

 .מתקלות השנתי הנזק תוחלת של ראשוני אומדן 1

 .ביולוגי ומגוון גידול בתי ליציבות, ולצומח לחי נזק משמעותן – אקולוגיות מערכות 2

 קטן במגזר שמדובר או מידע היעדר בשל) לעיל המפורטים המגזרים לאחד משויך שאינו נזק משמעותו – אחרים נזקים אוסף 6

 נזקים, ריח מפגעי(, מטופל לא פרש בגלל) ממזון ותמותה תחלואה: כגון, תחומים אוסף כוללים האחרים הנזקים(. לאחרים יחסית

 . ועוד למשק ישירים

 .ל"מנכ הנחיית לפי הוצג לא 2112 בשנת שנגרעו הפתוחים השטחים ערך 2

 

שני סוגי הנזקים המשמעותיים ביותר למשק המקומי הינם זיהום מהטבלה לעיל ניתן לראות כי 

(. בנוסף, קיימים נזקים גלובאליים )מפליטת גזי 18%(, וגריעת משאבי טבע )26%) אוויר מקומי

, . אלו נזקים עולמיים אשר מקורם בישראל(23%) מיליארדי שקלים 8.1-כלמסתכמים החממה( 

מהפליטה העולמית אינם נזקים למשק הישראלי )אם כי ישנם נזקים מקומיים כתוצאה  הםאולם 

 גזי חממה(. של 
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והן נזקים הסתברותיים  ₪מיליארד  11.1האוויר כולל הן נזקים שגרתיים בהיקף של זיהום 

-כב באופן ראשוני מתומחר. ערך הנזקים מתקלות ת מזהמים לאווירופליט הנובעים מתקלות של

הערכה לתוחלת הנזק כתוצאה מפליטה לאוויר שאינה במסגרת  המיליארדי שקלים ומהוו ,.1

 היתרי הפליטה.

בדורות  וגעפ( נזקים בריאותיים לאדם או לסביבההיום )מעבר ליצירת  טבעמשאבי ב שימוש יתר

על תחליפים יקרים, מזוהמים או מסוכנים עודפים עתידיים תשלומים כך שיוצר בהבאים 

  למשאבי הטבע המתכלים.

מיליוני שקלים( ועד  33,כל שאר הנזקים לא עולים על מיליארד שקלים לסוג נזק. החל מרעש )

 מיליוני שקלים(. ,2קרינה )

 

 . 2בטבלה  להלן מוצגה י מגזרים שוניםפילוח חשוב הוא זיהום לפ

 

 ח"במלש 7102 לשנת מגזרים לפי והסביבתיים הבריאותיים הנזקים ריכוז - 2 טבלה

 מגזר מזהם
מזהמים/ 

 מפגעים
גזי 

 חממה
גריעת 

 משאבי טבע
 הערות אחוזים סה"כ

 3-מזה זיהום אוויר כ 34% 10,756  4,591 6,165 חשמל
 מיליארד ש"ח

 2.2-מזה זיהום אוויר כ 19% 5,998  674 5,295 תעשייה
 מיליארד ש"ח

 2.3-מזה זיהום אוויר כ 17% 5,261  1,828 3,433 תחבורה
 מיליארד ש"ח

 6% 1,886  49 1,837 חקלאות
 

 ביתי וסולר הסקה VOC 3% 949  598 351 ביתי

 מים בלבד 2% 486   486 מט"שים

 0% 74   74 יבוא מינים פולשים
 

 3.3מזה רנטת נדירות  18% 5,749 5,749   גריעת משאבי טבע
 מיליארד ש"ח

  1% 395  394 1 1מגזר אחר

  011% 31,524 5,749 8,133 17,641 סה"כ
 יחסית קטן במגזר שמדובר או מידע היעדר בשל) לעיל המפורטים המגזרים לאחד כיםמשוי םשאינ יםנזק כולל – אחר מגזר 0

מיערות, פליטות גזי חממה שלא שויכו למגזר ספציפי ע"י הלמ"ס, מבנים  מזהמים אורגנים נדיפים כגון: פליטות, (לאחרים

 מסחריים החוסמים שטח חוף וכו(

 

-חשמל )ככצפוי, שלושת המגזרים המזהמים ביותר הם אלו המעורבים בפליטת מזהמים לאוויר. 

מיליארד(. גריעת משאבי טבע עומדת  3.6-מיליארד( ותחבורה )כ 8.2-מיליארד(, תעשייה )כ 11.8

מיליארדי שקלים. כל שאר הסקטורים מזהמים  ,.1-מיליארד שקלים וחקלאות על כ 3.1על 

 . שלעיל בסכומים הנמוכים ממיליארד שקלים לשנה כפי שניתן לראות מהטבלה

 

 , מוצג פילוח6להלן, בטבלה פילוח חשוב נוסף הוא פילוח לפי אזורים )מחוזות( בישראל. 

 .סקטוריםאזורים ו, וכן פילוח נזקי זיהום אויר בין התוצאות בין אזורים בארץ
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 ח"מלש ,7102 לשנת מחוזות לפי והסביבתיים הבריאותיים הנזקים ריכוז - 3 טבלה

נזק סך  מחוז

במיליוני 

 שקלים

מזה זיהום 

יר במיליוני ואו

 שקלים

חלקו של כל 

מחוז בזיהום 

 ירואו

 ירופירוט הנזק מזיהום או

 אחר תחבורה תעשייה חשמל

 79 404 1,138 5,008 2%, 6,629 6,765 חיפה

 56 198 571 1,077 01% 1,902 2,141 דרום

 111 574 283 0.06 1% 968 1,251 מרכז

 219 190 321 0.07 1% 730 1,209 צפון

 92 798 40 28 1% 959 1,129 תל אביב

 88 302 33 1.11 2% 422 513 ירושלים

 15 11 2 - 127% 28 187 יהודה ושומרון

ך נזק לפי ס

 659 2,477 2,389 6,112 011% 11,6387 13,196 מחוזות

 26 - 1,918 -  2 1,944 18,328 0ארצי

 685 2,477 4,307 6,112 011%  13,582 31,524 סה"כ
 .וכו רעש, קרינהנזקי גזי חממה, גריעת משאבי טבע,  :כגון .גיאוגרפי פירוט לגביו נמסר שלא נזק משמעותו – ארצי נזק 1
 שמופיע כפי אויר מזיהום ח"מלש 11,332 -ל שווה גיאוגרפי מיקום לגבי נתונים ישנם לגביו אויר מזיהום נזק ח"מלש 11,368 2

 מפסולת אויר מזיהום הנזק.  מחוזי מיפוי אליו נלווה שלא, חקלאית מפסולת אויר מזיהום הנוסעים ח"מלש 23 פחות לעיל 1 בלוח
 מפורט מידע לגביהם ואין ותמתקל אויר מזיהום הנובעים ח"מלש 18,,1 על ונוסף" ארצי נזק" של לקטגוריה שויך חקלאית

 .מחוזית ברמה יתפרגיאוג
 

, לאומיים נזקים הם שקלים מיליארד 18.6-שכ 6 בטבלה שהוצג המחוזי מהניתוח לראות ניתן

 לפלגו שניתן הזיהום'. וכו ים זיהום, טבע משאבי גריעת כגון גיאוגרפית מפולגים שאינם

 11.3-כ) אוויר מזיהום בעיקר ומורכב, שקלים מיליארדי 16.2-כ של בסך הינו גיאוגרפית

 3.3-כ על עומד בו והנזק אוויר מזיהום כתוצאה ביותר הנפגע זהמחו הוא חיפה מחוז(. מיליארד

 מתוך חיפה במחוז 3.3 כלומר) בישראל האוויר נזקי כל מסך 31% הוא זה נזק. שקלים מיליארדי

 (. המדינה בכלל אויר נזקי כלל ₪ מיליארד 11.3

, ש"ח מיליון 1,8-כ אביב הנזק העיקרי הינו מתחבורה אשר עומד על-שבמחוז תל ניתן גם להבחין 

חשמל. ייצור מ הוא בלבד מפעילות תעשייתית. במחוז דרום הנזק העיקרי "חש ןמיליו 21-כלעומת 

חשיבות פילוח מעין זה היא בהתוויית מדיניות רגולציה שונה מאזור לאזור על בסיס דיפרנציאלי 

 של יעילות הפחתה ליחידת מאמץ רגולטורי )מיסוי או כל כלי אחר(.

 

  :ייחודי בוחן כמקרה החיפ מחוז

 לבצע טעם יש ולכן ומתעשייה חשמל מייצור אוויר זיהוםמ בעיקרשנובעים  נזקים חיפה מחוזב

בו  חשמל ייצור של פעילותשה ,חדרה אזור בין האוויר זיהום פילוג את להבין בכדי משני פילוח

 אשר התוצאות את מסכמת 2 טבלה. חיפה מפרץ ובמיוחד ,חיפה מחוז יתר ובין ,היא משמעותית

הנובע  נזק ₪ מיליארד 3-כ כולל חיפה במחוז אוויר מזיהום הנזק סך. משני פילוח גם כוללות

  .חיפה מפרץ באזור תעשייהנזק מ ₪ מיליארד 1.1-וכ ,חדרה באזור חשמל ייצורמ

הזיהום הוא  ,ובמיוחד בערים חדרה וחיפה ,שבמחוז חיפה ,לאור העובדה שמהממצאים עולה

. מהטבלה 2הכבד ביותר, מצאנו לנכון לנתח יותר לעומק את מחוז חיפה, כפי שמוצג להלן בטבלה 
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 עומד עלכולל הנזק עם  הוא האזור המזוהם ביותר (2)כהגדרתו בנספח  אזור חדרהש ניתן לראות

ומת בייצור חשמל. זאת לע ומקורמתוכו  ₪מיליארד  3-כנזק של  כאשר "חמיליארד ש 3.1-כ

בעיקר מייצור תעשייתי של  הנובע ש"חמיליארדי  1.2-כזיהום אוויר במפרץ חיפה אשר עומד על 

(. הטבלה אף מצביעה על החשיבות של הפילוח ביחס לסוגי "חמיליארד ש 1.1-כמפעלי המפרץ )

הסקטורים המזהמים בכל אזור. כך למשל באזור מפרץ חיפה הנזק העיקרי נובע מפעילות 

 מיליוני שקלים בלבד מסקטור התחבורה.  231מיליארדי שקלים( לעומת  1.1אמור, תעשייתית )כ

 

 ח"מלש, 7102חיפה לשנת  במחוז האוויר זיהום נתוני פירוט - 4 טבלה

 סה"כ אחר תחבורה תעשייה חשמל 

 5,114 3 81 22 5,008 0אזור חדרה

 1,387 17 261 1,109 0 0מפרץ חיפה

מחוז  יתר

 חיפה
0 7 62 58 128 

 6,629 79 404 1,138 5,008 סה"כ

 מפתח מפת את לראות וניתן, וטכנולוגיה כלכלה אשכול י"ע בוצעה" חיפה מחוז יתר"ו" חדרה אזור", "חיפה מפרץ"ל החלוקה 1

 .2 בנספח החלוקה בוצעה בסיסה על, חיפה במחוז ויישובים מפעלים

 

 3כדי להבין טוב יותר את הנזק מתעשייה במפרץ חיפה, המופיע בטבלה שלעיל, להלן טבלה 

 .1המפרטת את הנזק לפי מפעלים. ניתן לראות כי מרבית הנזק נובע מפעילות של בז"ן

                                                           

 לפי שחושב לנפש לטון ח"לש והמחיר הנחשפים חישוב ועל, מוקדי מצאי כמויות על מתבססות בטבלה התוצאות כי להדגיש יש 1

 המוצגים אלו לבין במסד שחושבו הנזקים בין הבדלים ישנם, לכן. 6.1.1 כפרק אויר זיהום כמויות בפרק המפורטת הפונקציה

 ועל(, מוקדי מצאי ולא ס"מפל: למשל) אחרים מידע מקורות על המתבססים, וטכנולוגיה כלכלה אשכול של אחרים חות"בדו

 (.לנפש לטון ₪ ולא לטון ₪) אחרת חישוב מתודולוגיית
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 0(7102ש"ח לשנת מלמקור הנתונים מצאי מוקדי ומצאי לא מוקדי ) -חיפה  לפי מפעלים  מפרץ לינזקי זיהום במפע - , טבלה

 סה"כ    NOx   SOx   CO   10PPM   2.5PPM   NMVOC   Benzen  שם מפעל

 601 0 6 10 1 1 186 397 בתי זיקוק לנפט בע"מ חיפה  

 298 0 16 255 25 0 0 2 חיפה כימיקלים בע"מ  

 143 0 0 57 5 0 0 79 חברת חשמל תחנת הכח חיפה  

 44 0 1 2 0 6 2 34 גדיב תעשיות פטרוכימיה בע"מ  

 8 0 0 1 0 0 1 6 כרמל אולפינים בע"מ  

 4 0 0 0 4 0 0 0 חברת נמל חיפה בע"מ  

 3 0 3 0 0 0 0 0  תחנות דלק – חיפה 

 3 0 0 0 2 0 0 0 חיפה  -רדימיקס  

 1 0 0 0 1 0 0 0 קרית ביאליק  -רדימיקס  

 3 0 2 0 1 0 0 0 יתר המפעלים  

 1,109 0 28 326 40 7 190 518 סה"כ  

 מפעלים מפתח מפת את לראות וניתן, וטכנולוגיה כלכלה אשכול י"ע בוצעה" חיפה מחוז יתר"ו" חדרה אזור", "חיפה מפרץ"ל החלוקה  .בלבד חיפה מפרץ ממפעלי, מוקדי לאה מצאיהו מוקדיה מצאיב נתוניםה מקור 1

 בפרק המפורטת הפונקציה לפי שחושב לנפש לטון ח"לש והמחיר הנחשפים חישוב ועל, מוקדי מצאי כמויות על מתבססות בטבלה התוצאות  כי להדגיש יש .2 בנספח החלוקה בוצעה בסיסה על, חיפה במחוז ויישובים

(, מוקדי מצאי ולא ס"מפל: למשל) אחרים מידע מקורות על המתבססים, וטכנולוגיה כלכלה אשכול של אחרים חות"בדו המוצגים אלו לבין במסד שחושבו הנזקים בין הבדלים ישנם, לכן. 6.1.1 כפרק אויר זיהום כמויות

 (.לנפש לטון ₪ ולא לטון ₪) אחרת חישוב מתודולוגיית ועל
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נזק. לצורך כך בחרנו ההתבוננות הייחודית למזהמים שונים ותרומתם לסך הלעיתים חשובה 

, בהתאם למיטב מזהמיםהאת הנזק מזיהום אוויר במחוז חיפה לפי סוגי  להלן 3להציג בטבלה 

 .הידע שהיה בידינו

 

 ח"מלש, 7102חיפה לשנת  במחוז האוויר זיהום נתוני פירוט -6 טבלה 

  חשמל תעשייה תחבורה חקלאות ביתי מטשי"ים מגזר אחר כוללסכום 

2,951 - - - 2.6 334.1 531.5 2,082.4 NOx 

2,915 - - - 0.1 2.1 192.3 2,720.6 SOx 

570 - - - 35.9 26.7 328.4 179.0 2.5PPM 

111 - - - 14.3 29.4 47.7 19.7 10PPM 

59 0.0 0.0 22.7 0.6 4.7 30.4 - NMVOC 

20 - - - 2.2 6.8 8.0 3.4 CO 

3      0.0 2.8 Pb 

0.1 0.0   0.1  0.0 0.0 Formaldehyde 

0.1    0.0 0.0   1_3_Butadien 

0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Benzen 

 סה"כ 5,008 1,138 404 56 23 0.0 0.0 6,629

  

המזהם מיליארדי שקלים נגרם כתוצאה מפליטה של  2.1הנזק הגדול ביותר ברמה המגזרית בסך 

SOx  אם מנתחים את כל  - ביותרהמשמעותי המזהם  ,חשמל. לעומת זאתמייצור אשר נפלט

מיליארדי שקלים. ההפרדה חשובה מכיוון  6-אשר מסתכם לכ NOxהוא דווקא  - המגזרים יחד

שהיא יכולה להיות רלוונטית לסוג הרגולציה. אם הרגולציה מותאמת להשפיע על מזהם מסוים 

אזי הערך האחרון הוא הרלוונטי למטרות יעילות הפחתת זיהום. אולם אם הרגולציה היא 

משמעות רלוונטית מותאמת להשפיע על סקטור מסוים אזי דווקא הערך הראשון יכול לקבל 

 יותר. 

 SOx-ו NOxמצביע על כך שעיקר הנזק מזיהום אוויר נובע מפליטות של  ניתוח הנתונים לעיל

באזור חדרה מפעילות של ייצור חשמל כלומר מתחנת הכוח אורות רבין. היות ונזקים אלו הינם 

אלפי טון  11ת הכוח אורות רבין )נמתח SOx-ו NOxראוי לציין שכמות הפליטה של  ,משמעותיים

NOx אלפי טון של  32-וSOx מהווה שיעור ניכר מאוד מסך הפליטה המדווחת ע"י חברת חשמל )

מוצע לבדוק  (.SOxאלפי טון של  82-ו NOxאלפי טון  1,) 2112בדו"ח הסביבתי השנתי לשנת 

  לעומק נתונים אלה בהמשך. 
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יישובים, ומוצגים היישובים  שלהלן מוצג ניתוח לפי 1ה בטבללעיל, בנוסף לניתוח המחוזי המוצג 

 - 2)חשבון חלקי האוירזיהום נזקי מ %12בהם נזקי האויר הגבוהים ביותר. מהטבלה עולה כי 

מתרכזות בערים חדרה וחיפה, ערים משמעותיות נוספות מבחינת היקף החשיפה  מצאי מוקדי(

 לנזקי זיהום אויר הינן: אשקלון, אשדוד ונצרת עלית.

                                                           

זיהום אוויר מהמצאי  ₪מיליארד  8.6מתוך  ₪מיליארד  3.1 לפי מחושביםחדרה וחיפה במחוז חיפה  ליישובים מהנזק %12 2

 .₪ מיליארד 11.3 מתוך ₪ מיליארד 3.3 לפי המחושבחיפה  למחוזהכולל של זיהום אוויר  מהנזק 31%בלבד, לעומת  המוקדי
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 לשנת)מלש"ח  מוקדי מצאיהנתונים  מקורהיישובים הנפגעים ביותר מזיהום אויר,  71ניתוח  - 2 טבלה

7102)0 

 SOx NOx CO NMVOC PPM2.5 PPM10 שם היישוב מס"ד
סה"כ נזק 

 מלש"ח

סה"כ נזק 

 באחוזים

 61% 5,019 20 180 - 3 2,095 2,721 חדרה 1

 13% 1,094 31 325 23 7 518 190 חיפה 2

 13% 1,079 4 39 - 6 406 625 אשקלון 3

 7% 552 1 11 1 1 79 459 אשדוד 4

 3% 227 1 9 0.1 0.04 56 161 נצרת עילית 5

 1% 102 0 3 0 1 94 4 רמלה 6

 1% 58 0 5 0.1 0 4 48 מגדל העמק 7

 1% 57 0 3 - 0 7 46 רחובות 8

 1% 40 0 2 0 0 29 8 יפו-תל אביב  9

10 
-מודיעין

 רעות*-מכבים
0.1 0.2 0.1 1 12 1 14 0.2% 

 0.1% 8 0.2 2 0.3 0 1 4 ירושלים 11

 0.1% 8 0.1 0.4 0.0 0 6 1 בית שמש 12

 0.1% 5 0 0.3 0.1 0 1 4 בת ים 13

 0.1% 4 0 0.4 0.0 0 0.3 3 רעננה 14

 0% 4 0 0.3 0.0 0 0.4 3 עפולה 15

 0% 1 0 0.2 0.0 0 0.1 1 צפת 16

 0% 1 0 0.2 - 0 0.1 1 ראשון לציון 17

18 
גבעת חיים 

 )איחוד(
1 0.1 0 0.0 0.1 0 1 0% 

 0% 1 0 0.3 - 0 0.1 1 תל יוסף 19

 0% 1 0 0.2 - 0 0.1 1 ערד 20

 99.8% 8,274 60 591 26 20 3,298 4,280 ערים 71 -סה"כ הנזקים

 0.2% 17 0.3 3 0.2 0 3 10.5 יתר הערים

 100% 8,291 60 594 71 20 3,301 4,290 סך כל הנזק

 מתבססות בטבלה התוצאות  כי להדגיש יש .בארץ הזיהום מקורות כלל את ולא המוקדי המצאי נתוני את רק מסכמת זו טבלה 1
 אויר זיהום כמויות בפרק המפורטת הפונקציה לפי שחושב לנפש לטון"ח לש והמחיר הנחשפים חישוב ועל, מוקדי מצאי כמויות על

 כלכלה אשכול של אחרים ומאזנים חות"בדו המוצגים אלו לבין במסד שחושבו הנזקים בין הבדלים ישנם, לכן. 6.1.1 כפרק
 .וטכנולוגיה
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העבודה נפגשנו עם כל היחידות הרלוונטיות במשרד, ואנו מודים לכל מי  לבסוף נציין שבמהלך

. דגיבוש המסלכל השותפים לסיעור המוחות בנושאים השונים ול ,שסייע לנו באיסוף הנתונים

לעבודה. במהלך הפגישות נחשפנו לסוגיות שונות שרוכזו  2סיכומי הפגישות מצורפים כנספח 

 .61.8.13-בטיוטת הדוח שנשלחה לפורום המקצועי ב

ח המלצות לעבודות המשך במטרה להמשיך "לדובסעיף האחרון בעקבות ממצאים אלה, נמסרות 

 ולשפר את מסד הנתונים.

הנתונים עצמו. הקבצים במקביל להגשת דו"ח זה, הוגשו אוסף קבצים המהווים יחד את מסד 

כוללים את החישובים לכל נושא, המאופיינים באופן מפורט בקבצי האפיון, שהינם מסמכים 

מפורטים המאפיינים את הקשרים, החישובים ומסמכי המקור לכל קובץ אקסל. מסמכים אלה 

ט יאפשרו לעדכן את הכמויות משנה לשנה. את עדכון המחירים מוצע כאמור לבצע בהתאם למפור

 השימוש בסוף הדו"ח. השלב הבא והאחרון בעבודה כולל את ההדרכה הנדרשת לטובת הטמעת

הנתונים ע"י יחידת המחשוב במשרד להגנת הסביבה ואשכול כלכלה וטכנולוגיה, שיהיה  במסד

 המתפעל של בסיס הנתונים בעתיד. 

 



 סביבתי -מסד נתונים כלכלי

 סקירה כמותית ארצית ומתודולוגיה כלכלית 

 - 1שלב  סופידו"ח  -
 

המכללה האקדמית  –פרופ' ניר בקר 

 חי-תל
 

מחקר יישומי  –פרופ' נאווה חרובי 

 כלכלי ומכללה אקדמית נתניה

 
"כיוון" ייעוץ  –גדי רוזנטל ודנה גבאי 

 כלכלי
 

 יועצים יאנג ארנסט – חפר שירי

 
 –עמית טל, יונה קפלן וורד סגל 

 אמפיביו 
 

 AVIV AMCG –מיכל גרוסמן 

 

 

 אשכול כלכלה וטכנולוגיה –מוגש למשרד להגנת הסביבה 

 5112צורף לדוחות במרץ  – 5112נובמבר הוגש ואושר ב

 

 



 

2 

 :תקציר

". 1 סופידו"ח סביבתי" ומוגדר "-כלכליהמוגש בפרויקט "בניית מסד נתונים  השניהדו"ח הנוכחי הינו הדו"ח 

בהיבטיו השונים: נזקים  הנתונים המהווים את אבני הבסיס הראשונות לבניית מסדכולל מספר פרקים הדו"ח 

 כמויות, נזקים ותמחור עלויות חיצוניות.משאבי טבע מבחינת אומדן גריעת שגרתיים, נזקים הסתברותיים ו

 לנושאים הבאים: זה התייחסנובמסגרת דו"ח 

 – מזהמיםכמויות  בנושא זמינים מידע מקורות סקירת ( 1)

איסוף נתוני הכמויות הינו  זמינות נתוני הכמויות משפיעה באופן ישיר על אפשרויות אמידת הנזק הסביבתי.

המתאימים לשם בניית תמונת  דו"חותהסביבתי. האתגר העיקרי באיתור השלב ראשון לטובת כימות הנזק 

נתונים שלמים )המבוססים על  , ככל האפשר,מכיליםה דו"חותסינון ה הוא המזהמים הלאומית השנתית

 (, ואשר מתעדכנים באופן תדיר ונאספים בפורמט אקסלי. , בפרמטרים אחידיםבקרהומדידה 

ת מקורות המידע המתאימים ולאפיין את תכולתם אספנו דו"חות ומסדי על מנת להתחיל ולגבש את רשימ 

 במשרד להגנת הסביבה נתונים שהיו זמינים ברשת וכאלה שהועברו אלינו מאשכול כלכלה וטכנולוגיה

עם נציגי הגופים המפרסמים את פגישות  החלו להתקייםבמקביל  וממשרדי ממשלה רלוונטיים והלמ"ס.

ק את ההבנה לגבי מקורות המידע וקבלת נתונים גולמיים. לאחר מיון ראשוני שמטרתן להעמי הדו"חות,

מדו"ח נפרד אשר מוגש ב 5מס' "מיון מקורות מידע" המצורף כנספח אקסל התבצע תיוג של הנתונים בקובץ 

  זה.

אוויר, מופיע ניתוח של מקורות המידע לגבי מזהמי  "טבע ומשאבי מזהמים כמויות של ארצית סקירה"בפרק  

, קרינה, רעש, היקפי כרייה וחציבה שנתייםים ונחלים(, פסולת, זיהומי קרקע, מים )שפירים, קולחים, ימ

. לגבי נושאים אלה הוצג ניתוח של מקורות המידע הרלוונטיים, אלו שנראה כי ושטחים פתוחים חומרי הדברה

 אינם רלוונטיים, והחוסרים להשלמה. 

 –בנושא מסדי נתונים כלכליים סביבתיים  בינלאומיים מידע מקורות שלושה תסקיר ( 2)

-הסביבתיים התחשיבים ות הלאומית שהוצעה על ידי האו"ם. מערכתהמקור הראשון הוא מערכת החשבונא 

 כלכלי מידע עם פיזיים במונחים הנמדד סביבתי מידע של אחת במסגרת שילוב על מבוססת( SEEA) כלכליים

, הלאומיים החשבונות להכנת השיטות על מבוססת התחשיבים לבניית השיטה. כספיים במונחים הנמדד

 של תשומות) לכלכלה מהסביבה ואנרגיה חומרים זרימת על פיזי מידע גם נוסף ריאהמוניט למידע כאשר

 הגדרת(. לסביבה פליטות) לסביבה ומהכלכלה(, המוצרים במלאי שינוי) הכלכלית המערכת בתוך(, טבע משאבי

 הייצור את גם וכוללת, הלאומיים בחשבונות בלבד סופי לשימוש המיועדים ממוצרים הורחבה המוצרים

 ם"האו י"ע 2112-ב אומצה המערכת. משפחות של עצמית לצריכה הייצור ואת בתהליך מוצרים של וההובלה

 .כלכליים-סביבתיים תחשיבים לעריכת כסטנדרט
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לכימות זיהומי אוויר מים , המשמש כמודל המקובל באיחוד האירופאי EXTERNE -המקור השני הוא ה

 . (IPAוקרקע באמצעות גישת נתיב ההשפעה )

לדיווח וכימות של זיהומי בנוגע , סוכנות הסביבה בארה"ב EPA-השל השלישי הינו גישת הניתוח המקור 

 אוויר בעיקר. 

 מתודולוגיה ראשונית בנושא בחירת חומרים לניתוח סיכונים סביבתיים   (3)

סיכונים מעיסוק בחומרים מסוכנים ומאירועי סביבה אחרים )תאונות של דליפת חומרים מסוכנים, דליפות 

 ניתוח לצורך מסוכנים חומרים בחירת נפט וכו'( הם חלק מהנושאים שיכללו במסגרת מסד הנתונים. במסגרת

 להגדיר מנת על, בעולם קיימות מסוכנים חומרים רשימות לאתר במטרה ספרות סקירת נערכה, הסתברותי

 לא נותנות מענה מלא הבחירה במסגרת שאותרו הרשימות. העבודה למסגרת ביותר הרלבנטיים החומרים את

בה, יחד לישראל. על בסיס ניסיון מקצועי ופגישות עם אגף חומ"ס במשרד להגנת הסבי או/ו העבודה למטרת

הנוכחית.  העבודה לצורך מייצגים חומרים 15 של בחירה הוצעהעם שקלול שיטת העבודה בדו"חות שנסקרו, 

 נתונים איסוף שלב יחל באישור אנשי המקצוע במשרד להגנת הסביבה, ,חומרים של סופית רשימה גיבוש עם

 פוטנציאל להערכת הנתונים של אקסטרפולציה לבצע במטרה, פרטניים במקרים הסתברות ניתוחי אודות

מתודולוגית הניתוח המוצעת היא שיטת "מחזור חיים". דהיינו, הסיכון הנובע מחומר  .הארצית ברמה הנזק

 .סילוקמסוים בשלביו השונים: ייצור, שינוע, שימוש ודרכי 

 ראשונית כלכלית מתודולוגיה  (4)

זיהום אוויר, מ הנובעים לנזקים הבריאותיים, הסביבתיים והחברתיים מתייחסת הכלכלית המתודולוגיה

 החיצוניות העלויות של להערכה העיקריות השיטות .וכן לנזקים מרעש קרינה ועוד קרקעזיהום ו מיםזיהום 

 בערך תלויות אשר, השונים הנזקים עקב הנגרמות הנזק, כלומר העלויות עלותבעיקר את  כוללות

 העלויות ההפחתה, כלומר עלות. מדי פעם ייעשה שימוש בלסביבה שונים לנזקים שמייחסים הסובייקטיבי

 הנזקים עלות שיטת. מציבה שהממשלה סביבתיים ביעדים לעמוד כדי בתיקונם או הנזקים בהפחתת הכרוכות

, שונות במדינות הסביבתיות השפעות להשוות ומאפשרת, לצורך בניית מסד נתונים יותר מתאימהל נחשבת

 .ובהתפתחות הטכנולוגית המוגדרת במדיניות תלויה ההפחתה עלות ואילו

 לשיטות בעיקר מתייחסיםה רבים מאמרים נםזיהום אוויר, ישלאומדן הנזקים מהמתודולוגיה בנושא  אוויר:

 הנזק הערכות. הקלאסיים המזהמים של קטן מספר עבור מזהם ליחידת כלכלית להערכה וכן האומדן

, תחלואה, תמותה) האדם בריאות על הפליטות השפעת להערכת ההשפעה נתיב שיטת על ברובן מתבססות

. הנזק מניעת עבור לשלם בנכונות והכפלה, נתון מריכוז כתוצאה האירועים מספר בשילוב'(, וכו אשפוזים

 . אקולוגית מערכת כמו נוספות סביבתיות להשפעות התייחסות גם יש מזהמים של קטן במספר

 חיצוניות עלויות) DELFT חברת של המחקר הוא זאת עבודה למטרות אותנו שישמש העיקרי הנתונים בסיס 

 עבור בנפרד רבים מזהמים של הסביבתיות ההשפעות את לנתח מאפשר אשר . דו"ח זה(בהולנד מזהמים של

 לפי המזהמים מרבית עבור נפרדות בטבלאות הערכה נמצאה זה נתונים בבסיס. ומים קרקע, אוויר משאבי
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 והשלמנו הנתונים את ריכזנו. 2112 שנת של ביורו מזהמים קבוצת או מזהם ג"לק נזק ועלויות הפחתה עלויות

 .זה במחקר ערכים להם נמצאו שלא מזהמים עבור ערכים

מוצע להתמקד בשמונת מזהמי הייחוס הנסקרים  , אולםלגביהם ישנה הערכה כלכלית האוויר מזהמי 15ישנם  

- Butadiene, בנזן, NOx ,xOS ,CO ,10PM ,2.5PM ,NMVOCשהם: הפליטות של המשרד להגנת הסביבה  במצאי

1,3. 

(: מחירים להתאמת בנוסף) עיקריים גורמים שלושה על מתבססת סביבתיים נזקים של ההערכה התאמת 

 תשונו במדינות האוכלוסין בצפיפות הבדלים, לנפש המקומי התוצר של כפונקציה לשלם בנכונות הפרשים

 מקור, הפליטה גובה, השאר בין גם ישפיעו לאוויר נזק עבור. הגילאים להתפלגות הבריאותי הנזק והתאמת

ייעשה שימוש בשלושה דוחו"ת עיקריים אשר הוגשו בעבר למשרד להג"ס בהתייחס . רדיוס החשיפהו הפליטה

 (.2113( וחרובי ולשהבת )2111) (, בקר וכיוון2112לערכי הזיהום באיזורי הארץ השונים: פארטו )

שאבי ניתנים לכימות כלכלי אולם שיטת האמידה שונה מזו של אוויר. מ ו לזיהום אוויר, זיהומי מיםכמ מים:

זיהום קרקעות עקב שימוש במי זיהום ים, סיבות עיקריות: זיהום מי תהום,  מים יכולים לגרום לנזק מארבע

ה כרוך בעלות שונה. זיהום מי תהום וזיהום נחלים. כל אחד מהארבעספקת קולחין שאינם מטוהרים במידה מ

זיהום ים פוגע בדגה ובמגוון האקולוגי בים, משמעותו שהעלות תהיה זו של מים חלופיים )מי התפלת ים(, 

זיהום קרקעות משמעו שהעלות היא הירידה בערך התפוקה החקלאית ואילו זיהום נחלים משמעו שהעלות 

הערכת הנזק תיעשה בשיטת ה ירידה בערך הנופש הפוטנציאלי שניתן להפיק ממי נחל נקי. הינה רובה ככול

)זיהום מי  השינוי בערך המלאי של המשאב )לדוגמא נחל עם ערך רפרנס של נחל נקי לגמרי(, שיטת התחלופה

 תהום( ושיטות שוקיות של אומדן נזק חקלאי כתוצאה מזיהום קרקע.

ו בשני מצבי השפעה. הראשון הוא דרך אלמנט הבאפר לאוויר ולמים. השני הוא זיהומי קרקעות ינותח קרקע:

חלק זה הוא הבעייתי ביותר מבחינת איסוף בעקבות זיהום הקרקע.  והחקלאי צמצום יכולת הפיתוח המסחרי

במיקרה זה המתודולוגיה הכלכלית תסתמך על שיטות שוקיות בהתייחס לבאפר  הנתונים הפוטנציאלי.

 ירים הדוניים( והערכות נזק בריאותיות לבאפרים של אוויר ומים. הקרקע )מח

 -קיימות שהן במקום -ההשפעות שתי, מייננת לא קרינה לבין מייננת קרינה בין אבחנה תעשה בעבודה קרינה:

 לריותולס אנטנות של מיפוי וכן מייננת קרינה עם האזורים של מיפוי יש ורעש קרינה באגף. לזו זו מתווספות

בשילוב מינון  –לגבי קרינה ייעשה שימוש במתודולוגית פונקצית תגובה  .ההשפעה מעגלי עם חשמל ומערכות

עם הערכות נזק בריאותיות. לגבי רעש תיעשה הערכה בהתייחס לנזק של חוסר נוחות מרעש בשילוב עם 

 ההשפעה על מחירי הנדל"ן. 

 עם ויורדת הולכת חשיפה של בהנחה. סלולריות ומאנטנות חשמל מקווי נוצרת ההשפעה -מייננת לא קרינה

. נזקים לחשב ואפשר אזור בכל ולתמותה לתחלואה האוכלוסייה של הסיכון על נתונים לקבל אפשר, המרחק

 .האוכלוסייה בצפיפות תלוי הנזק
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, החשיפה רמת עם עולה שהסיכון בהנחה. טבעית ומקרקע מרנטגן נוצרת השלילית ההשפעה -מייננת קרינה

 בצפיפות תלוי הנזק. נזקים לחשב ואפשר ולתמותה לתחלואה הסיכון רמת על נתונים לקבל אפשר

 .האוכלוסייה

כימות כלכלי של מטרדי רעש נעשה בשיטת המחירים ההדוניים של השפעות על מחירי נדל"ן. מפות של רעש: 

 מפגעי רעש.חבית של פיפות דיור יכולות להניב הערכה מררדיוסי השפעה של רעש ביחד עם צ

 הדוגמא .אזורי לניתוח התייחסות תוך, ליישום דוגמא מובאת הכלכלית במתודולוגיה המתמקד הפרק בסוף

 ההשפעות כל את לסכום מנת על במסד להשתמש יהיה ניתן וכיצד בארץ מסוים אזור של ניתוח מפרטת

 .אזור באותו הסביבתיות

כיוון שההיטל הינו מס פעיל, הכימות יוצג באופן נפרד העלות החיצונית תחושב לפי היטל ההטמנה.  פסולת:

 משאר הזיהומים, ולא כתיקון למדדי החשבונאות הלאומית.

תוצרי העבודה יכולים לבוא לידי ביטוי במערכת (: GISיישום המתודולוגיה דרך מערכת מידע מרחבית ) 

GIS:השלבים העיקריים ביישום הם . 

  '...(מ 111 על' מ 111-ל ועד)ממחוזות בעבודה  GIS לניתוח תאי שטח קביעת .1

 ותת השכבות המצורפות.של השפעות סביבתיות מתוך מאות השכבות  רלוונטיות שכבות קביעת .2

 -במפעלים -שפעה )למשלהמרחק התירשם הערה בנוגע לשכבה רלוונטית ולכל תת שכבה בתוכה  לכל .3

  מ'(. 211) לריותוסל(, אנטנות 'מ 511) C-ו"מ(, ק 1) Bק"מA (5  ,)לסמן טווח השפעה של מפעלי 

, ההשפעה אחוז ,עליוהמשפיעות  שמות השכבות ירשמו שהוגדר שטח תא לכל אקסל ובו סינכרון עם קובץ .4

 . האוכלוסייה וכו' צפיפות

 5בנספח סביבתית הרלוונטית יכולה להיות חלק ממערך המידע של המשרד. הטבלה -הכלכלית GIS-מפת ה

 .GISמציגה את תרשים הזרימה של תהליך השילוב עם מירכת ה 
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 מבוא .1

איכות סביבה הולכת ותופשת מקום חשוב יותר ויותר הן במודעות הציבורית והן במדיניות הציבורית. 

בהגנת הסביבה כאשר המשמעות הינה גביית יותר מיסים מהציבור, ממשלות מוכנות להשקיע יותר משאבים 

. ההבנה שהשקעה של שקל מתוך עקרון "המזהם משלם" הפחתה ברווחי פירמות וייקור מוצרים לצרכנים

זולה יותר מהמשמעות הכלכלית של הזיהום אילו לא היה מופחת, הולכת היא לעיתים קרובות במניעת זיהום 

יחד עם זאת, תקני איכות סביבה, מיסי סביבה וכו', אינם מגיעים ללא תג מחיר לצד  ונהיית מובנת מטבעה.

 כלשהו במשק. בין אם יהיו אלו הפירמות עצמן, צרכני המוצרים השונים או משלמי המיסים בעצמם. 

 ניהול ציבורי נבון אמור לשקלל את כל אלו בכדי לקבל החלטות ציבוריות מושכלות יותר. ההכרה בצורך זה

הולכת ותופשת חלק גדול במדיניות הציבורית של ממשלות ישראל בעשורים האחרונים. מבין הנושאים 

ובנים הציבוריים החשובים ניתן לציין את הבעיות הסביבתיות אשר כוללות בתוכן כמעט תמיד קונפליקטים מ

 .בין חלקים שונים בציבור הישראלי

פיתוחן של שיטות  ת מידע למקבלי החלטות בהתבסס עלומספק כלכלת סביבה תופשת מקום נרחב בהקשר זה

אלפי מחקרים ניסו ומנסים לכמת את ההשפעה שונות לכימות מוניטארי של ההשפעה הסביבתית על האדם. 

של הפעילות האנושית על הטבע והסביבה מחד ואת ההשפעה של השינוי הסביבתי על המין האנושי מאידך. 

עיות שונות אשר כוללות בין היתר: מדיניות פסולת, תחבורה, זיהום חות בנושא על ב"בישראל נכתבו דו

תעשייתי ומדיניות של שטחים פתוחים וכו'. יחד עם זאת, ישנו צורך לכלול את הנושאים השונים, אשר 

 קשורים לזיהום על סוגיו, באופן כוללני.

המתעדכן אחת  סביבתי-לכלימסד נתונים כבניית  שתוצרה הוא, זוהי מטרתה העיקרית של העבודה הנוכחית

אחד הנושאים המרכזיים בעבודה זו . לשנה ומציג תמונת מצב שנתית של כלל הזיהומים המשמעותיים במדינה

מים וכו' על האדם. ההשפעה תלויה בסוג ועצמת הכמות הזיהומי האוויר, השפעת מוניטארי של הכימות הינו ה

הרכב של בצפיפות מגורים ב , כתלותבמרחב מאידךאופן התפלגות האנשים בשל המזהמים השונים מחד ו

 .וכו אוכלוסיות רגישות כגון ילדים וקשישים

הדו"ח נכתב לאחר הגשת ואישור דו"ח הביניים וכולל בעבודה.  הראשוןשלב השל  סופידו"ח זה הינו דו"ח 

הדו"ח מפרט נושאים כגון: סקירה על כמויות המזהמים ומקורות  השלמות והתאמות כפי שהתבקשנו לעשות.

המידע עבורם, מתודולוגיות שונות משלושה גופים מובילים בעולם )האו"ם, האיחוד האירופאי והממשל 

 ניתנתכימות הכלכלי של מזהמי סביבה שונים והיישום המוצע בישראל. ל ומתודולוגיה מוצעתהאמריקאי( 

זיהום "רציף" אלא גם זיהום הסתברותי. דהיינו כזה אשר התופעות הכרוכות בו הן ל לא רקהתייחסות בדו"ח 

 .(לדוגמא תאונות כתוצאה משימוש בחומרים מסוכניםל )או שלא קורה דבר או שהנזק הוא נזק כול ,בינאריות

הזה  לבסוף, הדו"ח מנסה גם לכלול את ההשפעה המוניטארית שיש לגריעת משאבי טבע על הרווחה של הדור

 או הדורות הבאים. 

הדו"ח שם דגש מיוחד על נושא המרחביות. טון של זיהום אשר נפלט במרכז אזור צפוף אינו דומה בהשפעתו 

לאותו טון כאשר הוא נפלט בנגב ללא השפעה על האדם כמעט עקב צפיפות מגורים נמוכה. בנוסף, הדו"ח 
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על פרט כלשהו באזור כלשהו. לפיכך נבנתה  מתייחס גם להשפעה המצטברת שיש לזיהום, על כל היבטיו,

 של ההשפעה המצטברת של כלל הזיהום על תושבי אזור מסוים. ראשונית דוגמא היפותטית 

להוות מעין "כדור בדולח" המטרות המרכזיות הינה  תלמסד הנתונים, לכשיושלם, מטרות רבות ומגוונות. אח

והן  לאומית הן לגבי סדר עדיפויות לטיפול במזהמים שונים, שיאפשר להסיק מסקנות ברמה לקובעי ההחלטות

 .לגבי סדר עדיפויות לטיפול באזורים שונים בארץ מבחינת חשיפה למזהמים

 לעבודה ישנן מספר הנחות יסוד אשר יפורטו להלן:

  .מיפוי ההשפעה הוא רק לזיהום שנוצר כתוצאה מפעילות אנתרופוגנית 

 על עלות הנזק ולא על עלות המניעה. ההערכה הכלכלית תתבסס ככל הניתן 

 .)ההערכה לא תיקח בחשבון נזקים שנגרמו בזדון )לדוגמא הרעלות פגרים 

 .נתוני הכמויות יתבססו רק על מסדי נתונים אשר נאספו על ידי משרד הממשלה השונים 

 .העבודה לא מתיימרת לבצע הערכות עצמאיות אלא להסתמך רק על נתונים קיימים בארץ ובחו"ל 

 

 :, הצפויה להימשך שנתיים וחצי, בחלוקה לרבעוניםלהלן גאנט שלבי העבודה
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ומתודולוגיה 

 כלכלית עקרונית

דו"ח ביניים 

                     1לשלב 
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                     1לשלב 
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דו"ח ביניים 

                     5לשלב 

דו"ח סופי 

                      5לשלב 

איסוף חישוב  -3

וריכוז עלויות 

חיצוניות וערך 

 משאבי טבע

דו"ח ביניים  

                     3ראשון לשלב 

דו"ח ביניים 

                     3שני לשלב 

דו"ח ביניים 

                      3שלישי לשלב 

בניית מסד  -4

נתונים כלכלי 

 סביבתי

מבנה מסד 

נתונים לאישור 

                     המשרד

הצגה ראשונית 

של מסד 

                     הנתונים

מסירת מסד 

נתונים למשרד 

כולל מסמך 

הדרכה/ 

הנחייה 

                     לשימוש

דו"ח ניתוח 

שנתי לשנת 

                     5113או  5115

הדרכה 

והטמעת 

השימוש במסד 

                     הנתונים
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 טבע ומשאבי מזהמים כמויות של ארצית סקירה .5

התחלנו לבצע סקירה מקיפה של מקורות המידע הקיימים וניתוח השוואתי  לטובת איסוף נתוני הכמויות

איסוף נתוני  הסביבתי.זמינות נתוני הכמויות משפיעה באופן ישיר על אפשרויות אמידת הנזק ביניהם. 

המתאימים לשם  דו"חותהכמויות הינו שלב ראשון לטובת כימות הנזק הסביבתי. האתגר העיקרי באיתור ה

נתונים שלמים  , ככל האפשר,מכיליםה דו"חותסינון ה הוא בניית תמונת המזהמים הלאומית השנתית

 אופן תדיר ונאספים בפורמט אקסל. (, ואשר מתעדכנים ב, בפרמטרים אחידיםבקרהו)המבוססים על מדידה 

  -Conceptual design)) המסד ארכיטקטורת

ניהול כל הנתונים במסד אחד כדי לאפשר את זמינות המידע, סטנדרטיזציה של הנתונים ובקרות בעת מטרה: 

ידי הסתמכות על התשתיות הקיימות, ככל האפשר. לאחר שנבחנו מספר חלופות -טעינת הנתונים, וזאת על

  (QlikView). במשרד להגנת הסביבה הוחלט כי נשתמש בתשתית הקיימת

 מסד הנתונים: להלן שלבי תהליך תכנון ובניית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 High levelתכנון 

Conceptual design 

ארכיטקטורה סופית 

 MDוהגדרת 

טעינה +  הגדרת שיטת

 Testsביצוע 

בניית המסד: טעינת 

נתונים, בדיקות והפקת 

 חות"דו

בחירת הדו"חות 

 השלב הנוכחי ומתודולוגיה כלכלית

כאשר חלק מהחישובים  Qlick viewהוחלט שהדוחות יופקו ממערכת ה 

יבוצעו בעזרת מאקרו ע"י חישבו שיתבצע מחוץ למערכת והחזרת הנתונים 

 ראה הרחבה מטה –המחושבים לדוחות המקוריים 

בתקופה הקרובה יבוצע פיילוט עבור שימוש בנתונים כמותיים לגבי אויר, 

ושימושם בשאילתה  QVחישוב משמעותם הכלכלית, החזרתם ל מערכת ה 

לאחר הסקת מסקנות מפיילוט זה תוגדר יחד עם אגף  –כלכלית אזורית 

 המחשוב הארכיטקטורה

 הגדרת אופן טעינת נתונים שנתיים כמותיים ונתונים כלכליים מחושבים

הרלבנטיים  טעינת כל הדוחות שהוגדרו בעבודה זו, יצירת כל החישובים

 בקבצי מאקרו והפקת דוחות לגבי נתונים כמותיים, כלכליים ואזוריים
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על מנת לבנות מסד נתונים ממוחשב תידרש תכנית עבודה לבנייתו ולעדכונו השנתי שתתואם עם אגף מערכות 

נבחרה , כלכלה ואגף מידע מערכות אגף עם כה עד שהתקיימו לפגישות מידע במשרד להגנת הסביבה. בהתאם

 :הארכיטקטורה הבאה

להלן "ישויות", ויצירת  –, לדוגמא שם המזהם, שם העיר דו"חותנטיים למספר וונתונים אשר רל מיפויי .א

 בעברית מתאן יהיה המזהם ששם)כך  אחידות ישויות יצירת לשם, Master Dataקובץ מיפוי, להלן קובץ 

 ]רק בשנת הקמת המסד[ (שונים חות"דומ מתאן כמויות לסכום תןינ ויהיה הקבצים בכל

 ]כל שנה[נתוני מקור  קליטת .ב

 ]כל שנה[ אוכלוסייה פילוח, צפיפות, כגון נוספים נתונים קליטת .ג

מה, חילוק( או ע"י שליפת יכ)כגון ס QlikView-החישוב, אם ע"י פעולות שאפשריות במסגרת ה ביצוע .ד

 ]בהתאם לצרכי המשתמשים[ ע"י צוות הפרויקט( ומאקרו )שייכתבפקודות וחישוב ב נתונים החוצה

 ]בהתאם לצרכי המשתמשים[ דו"חותהנתונים המחושבים ל החזרת .ה

המיקום הגאוגרפי, וזאת  "יעפ שונים זה בכל שנה תהיה אפשרות לחשב עלויות מזהמים ממקורות באופן

 .שנתי באופן יעודכנו אשר' וכובהינתן מחיר, צפיפות, רדיוס השפעה 

 :אתגרים

 ע"פ הסדר הבא: הנתונים מסד ת התאמת הדו"חות והעבודות לשימוש לדרג א ניתן

 "סוהמפלהמתעדכנים בתדירות קבועה ובהתאם למתודולוגיות ברורות כגון המצאי  CSV/אקסל קבצי .1

 .תדיר באופן מתעדכנים אינם אם גם, וקיבוץ סינון ברי אקסל קבצי .2

 דבמסלשם שימוש בעבודות אלו  –מתעדכנות מדי תקופה  אשר word/PDF בקבצי ועבודות חות"דו .3

 יהיה צורך להעביר את הנתונים המופיעים בעבודות לקובץ אקסל.  הנתונים

או/ו לא מנוהלים ע"פ מתודולוגיה ברורה, תידרש, מידי שנה, עבודה  אקסלאינם בפורמט  דו"חותככל שה

ורמט המתאים וזאת בנוסף ליצירת קבצי מיפוי לשם התאמת הישויות כפי ידנית של הסבת הנתונים לפ

שעות וכן הוספת  עבודה להתאמת הנתונים,שהוסבר לעיל. המשמעות העיקרית של הסבה כזו הינה בשעות 

 גם בעבודה ידנית. ךאופן הסבת הנתונים כרו, שכן בקרותעבודה ל

, ניקח לדוגמא את חישוב הנתונים להמחיש את טווח האפשרויות והאתגרים הקיימים בעת שימוש במסד בכדי

  , בהתאם לזמינות נתוני הכמויות בנושאים אלה.עלויות זיהום אויר וזיהום קרקע

 הינו דוגמא למדיום המנוטר בהיקף רב, ובהתאם לדרישות חוק אשר מסדיר מתודולוגיה  –אויר  זיהום

חות המתאימים ביותר "דובתחום זה אף מפורסמים (, וכן 2112התשס"ח  ברורות )חוק אויר נקיובקרות 

)קבצי אקסל המתעדכנים מדי שנה(. עבור חישובי העלויות יהיה צורך )בהתאם הנתונים לעבודה עם מסד 

יקף וה לרדיוס ההשפעה בנוסחהלדוגמא האזורית( להכפיל את כמויות המזהמים במחירים וכן להתייחס 
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נתוני הכמויות זמינים לפי מיקום, וכן היקפי האוכלוסייה העלולה להינזק. נדרש  .האוכלוסייה הנפגעת

כיוון שנתוני הכמויות מתעדכנים  להשלים את נושא רדיוס ההשפעה, אשר יוגדר יחד עם אגף איכות אויר.

, יהיה צורך להגדיר תוניםהנ מנת לחשב עלויות זיהום אויר בעזרת מסד-עללפי חוק ובקובץ אקסל קבוע, 

 .בלבדMaster Data -יהיה צורך למיפוי ועדכון קובץ ה במעבר בין שנים, והנוסחהאת 

 הינו דוגמא למדיום שאינו מנוטר באופן שוטף ומוסדר ע"פ חוק, וכיום מנוהל ונמדד  - קרקע זיהום

 ומדידה בעזרת מסדידרשו התאמות רבות לשם חישוב שבנושא זה בפורמט משתנה. כך  דו"חותבעזרת 

 פורמטל( 33)ראה להלן בטבלאות, מס"ד  LDD דו"ח. ראשית יהיה צורך להמיר את נתוני הנתונים

ייתכן שיידרש להחליט על וייתכן שיידרש להטמיע בו מידע משלים מדו"חות אחרים. כמו כן,  ,אקסל

 ות(. בהיקף הקרקעות המזוהמ מסויםמנגנון עדכון בין שנים )לדוגמא גידול באחוז 

 : שיטת העבודה 

על מנת להתחיל ולגבש את רשימת מקורות המידע המתאימים ולאפיין את תכולתם אספנו דו"חות ומסדי 

נתונים שהיו זמינים ברשת וכאלה שהועברו אלינו מאשכול כלכלה וטכנולוגיה וממשרדי ממשלה 

עם נציגי הגופים פגישות  החלו להתקייםבמקביל  רלוונטיים והלמ"ס )ראה פירוט בטבלאות שלהלן(.

שמטרתן להעמיק את ההבנה לגבי מקורות המידע וקבלת נתונים גולמיים.  המפרסמים את הדו"חות,

בקובץ "מיון  לפי סקטור פולט, מדיום מושפע ופורמט הדו"ח, לאחר מיון ראשוני התבצע תיוג של הנתונים

תור הדו"חות לאורך זמן, הדו"חות על מנת להקל על איזה.  דו"חל 5מקורות מידע" המצורף כנספח 

 קוטלגו במספור קטלוגי בקובץ האקסל המצורף, ובהתאם בטבלאות שלהלן. 

סקירה ראשונית של מקורות המידע לגבי מזהמי אוויר, מים )שפירים, קולחים, ימים  המופיעזה בפרק 

אים אלה הוצג ניתוח של פסולת, זיהומי קרקע והיקפי כרייה וחציבה שנתיים. לגבי נושכמויות הונחלים(, 

מקורות המידע הרלוונטיים, אלו שנראה כי אינם רלוונטיים, והחוסרים להשלמה. הקבצים הרלוונטיים 

 נותחו במיון משני לפי תכולה, מתודולוגיה ומידת הרלוונטיות למסד.

 אויר מזהמי כמויות .5.1

 מבוא  5.1.1

אוויר הם תוצר של פעילות תעשייתית מגוונת, כולל ייצור חשמל, ופעילות תחבורתית. החשיפה  מזהמי

הבריאותית למזהמים אלו היא דרך כלי הנשימה, והם יכולים לגרום לבעיות בריאותיות מגוונת, 

אלה הינם גזי חממה  ממזהמים. כמו כן, חלק 'וכוביניהם סרטן, בעיות נשימה, תחלואה לבבית 

 ים לתופעת ההתחממות הגלובלית.ותורמ

, רציף ניטור המבצעות ניטור תחנות: דרכים במספר האוויר איכות את מנטרמשרד להגנת הסביבה ה

מתקני  ממקורות שונים על פני הקרקע, )תחנות דלק, מטמנות,ו מארובות ומדידות סביבתיות דגימות

מזהמים מכלי רכב. כמו כן, מקבל  פליטות הערכת וכן ועוד(, מפעלי בטון טיפול בשפכים, מחצבות,

ומפרסם המשרד להגנת הסביבה דיווחים ממפעלים בנושא זה במסגרת בקשות להיתרי פליטה )מכוח 



 

06 

, PRTR (Pollutant Release and Transfer Registers( ודיווחי 2112 -, התשס"ח חוק אוויר נקי

(. דיווחי 2112 -ות מרשם ודיווח(, התשע"ב חוב –)פליטות והעברות לסביבה  מכוח חוק הגנת הסביבה

PRTR (, 2112 -, התשס"ח משמשים כבסיס לפרסום מצאי פליטות לאוויר )מכוח חוק אוויר נקי

חומרים מזהמים  תמונה מלאה אודות הפליטות בישראל, עבור כל אחד משמונה להציג ושמטרת

 . )פירוט להלן( הסביבה לע או הבריאות על משמעותית השפעה ובעלי ייחוס מזהמי הנחשבים

נתונים גולמיים מהמשרד להגנת  ל"ס מפרסם דו"חות בנושא זיהום אויר, המתבססים בעיקר עהלמ גם

הסביבה, אולם לעיתים מחושבים על בסיס מקדמים שנבחרו אחרת )פירוט להלן(. בנוסף, מתייחס 

 "ס בדו"חות אלה בנפרד גם לסקטור החקלאות.הלמ

עוברים באטמוספירה תהליכים של הסעה, פיזור  לאוויר ממקורות הפליטה השוניםחומרים הנפלטים 

לכן, בנוסף למדידת  .ודילול של מזהמי האוויר ואינם משקפים את מצב איכות האוויר שאנו נושמים

משקל המזהמים הנפלטים מתבצעות גם מדידות של ריכוזי מזהמים באוויר. כיוון שעלויות חיצוניות 

נקבעות בד"כ ליחידות מידה משקליות, בטבלאות שלהלן נסקרים מקורות המידע לגבי  למזהמי אוויר

משקל מזהמי אוויר שונים, אולם אחריה מוזכרים גם דו"חות המתייחסים לריכוז, ובמידת הצורך ניתן 

 יהיה להשתמש בהם כחלופה.
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 טבלת מקורות מידע מרכזיים לגבי מזהמי אוויר 5.1.5

 , : לאורך הפרק, הטבלאות מוצגות במבנה אחיד, הכולל גם עמודה המציגה בקצרה תוצאות, ככל האפשרהערה

 .בעמודה להציגו קושי ויש, נתונים ורווי מורכב"כ בד הוא הנושא, אוויר מזהמי בנושא אולם

 

 : מקורות מידע מרכזיים לגבי מזהמי אוויר5.1טבלה 

# 

 

שם 

 הדו"ח

כותב 

 הדו"ח

מקור הזיהום/  מזהמים שנמדדו

 סקטור

שנת מדידה 

 אחרונה

 מידע יחמ"ד 

 גיאוגרפי

 הערות רלוונטיות מתודולוגיה

מפל"ס  21

PRTR 

המשרד 

להגנת 

 הסביבה

 –תעשיה כבדה  מזהמי אוויר 112

 Aמפעלי 

 14-ל המסווגיםמפעלים,  431דיווח של  GIS טון  2113

, בהתאם לסיווג הלמ"ס שונות פעילויות

בהתאם  –עפ"י שיטות חישוב מיטביות 

לזמינות הנתונים )ניטור, חישוב, הערכה 

 על בסיס ספרות מקצועית(

מקור מידע חלקי, כיוון 

, Aשמתייחס רק למפעלי 

 הערכת כולל אולם

 מזהמים לגבי כמויות

 ומגוונים רבים
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# 

 

שם 

 הדו"ח

כותב 

 הדו"ח

מקור הזיהום/  מזהמים שנמדדו

 סקטור

שנת מדידה 

 אחרונה

 מידע יחמ"ד 

 גיאוגרפי

 הערות רלוונטיות מתודולוגיה

מצאי  22

פליטות 

 לאוויר

המשרד 

להגנת 

 הסביבה

NOx ,SOx ,CO ,

11PM ,2.5PM ,

NMVOC ,בנזן ,

1,3Butadiene-   

תעשיה )כולל ייצור 

בטון, תחנות 

תדלוק(, שימוש 

ביתי, מחצבות, 

יערות קק"ל, ייצור 

 חשמל, תחבורה

לפי נתוני מפל"ס,  –מתעשייה  זיהום GIS טון  2113

 . דיגומים, סקרי פליטות, ראיונות

 על תבססמ –בתחבורה  זיהום

  EEAUSשל  תודולוגיותמ

, 2111נפחי נסועה  לפי -צי רכב ארצי

עיבוד נתונים מסקרי הספירות, סקרי 

הרגלי נסיעה של רכב פרטי ומשאיות, 

 נתוני רישוי אוטובוסים

 ביתי ממגזר פליטות חישוב, ובנוסף

לפי  -Bottom upנייחים:  למקורות

ניטור רציף, דיגום, מאזני מסה, מקדמי 

פליטה, אנליזת דלק, מודלים אמפיריים 

 או הערכה הנדסית

ומודל  EEAניידים: הנחיות  למקורות

CORe 

(CorinairNventoryAIR)emissions  

 ARIANET TREFIC+ שימוש במודל 

רבה. דו"ח  רלוונטיות

להגנת מקיף של המשרד 

הסביבה המתבסס בין 

 כולל"ס, המפלהשאר על 

 .השלמות

לגבי יערנות, 

מחשבים 

פליטות 

OVOC ולא ,

 קליטה.

 רצוי, 2CO לגבי

 עם להתייעץ

 אויר איכות אגף

 רצוי האם

 נתונים להשלים

"ח מדו לגביו

 .אחר
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# 

 

שם 

 הדו"ח

כותב 

 הדו"ח

מקור הזיהום/  מזהמים שנמדדו

 סקטור

שנת מדידה 

 אחרונה

 מידע יחמ"ד 

 גיאוגרפי

 הערות רלוונטיות מתודולוגיה

פליטות  12

משריפת 

 דלק

CO, SO2CO ,2 , הלמ"ס

NOx ,HC 

)פחמימנים מרכב 

 SPMמנועי(, 

)חלקיקי אבק 

(  Pbמרחף(, עופרת )

 מבנזין

 חשמל ייצור, תעשיה

 ותחבורה

הרוב בטון   2113

)מעט 

 באלפי טון(

 :דלק כמויות לגבי לאומי 

 מאזן האנרגיה  -ה ורכב מנועי ילתעשי

 של שימוש בדלק השנתי

  ממשרד  -נסועה לפי כלי רכב

 התחבורה

 ממקורות אוויר זיהום מקדמי לגבי

 :נייחים

 בור עCO ו-NOx – מקדמי IPCC 

מהרשות הפדרלית לשימור הסביבה 

ועודכנו לתנאי  USEPAבארה"ב 

 . 1441הארץ לשנת 

  מקדמי פליטה בין -לייצור חשמל-

לאומיים תוך התחשבות בטכנולוגיות 

ההפחתה הקיימות ובריכוז הגפרית 

 בפחם המיובא.

 :ניידים למקורות פליטה מקדמי

  לרכב פרטי, בנזין ואוטובוסים– 

טרטקובסקי  -מחקרים מהטכניון 

  2111-, ו1441וחובריו, 

  נתונים הולנדיים, בריטיים  -לשאר

 AP42ומנתוני ארה"ב 

 הנתונים אך, רלוונטי

, למצאי חלקית חופפים

 ומתאים מקיף שנראה

 יותר
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# 

 

שם 

 הדו"ח

כותב 

 הדו"ח

מקור הזיהום/  מזהמים שנמדדו

 סקטור

שנת מדידה 

 אחרונה

 מידע יחמ"ד 

 גיאוגרפי

 הערות רלוונטיות מתודולוגיה

 פליטות 13

 חממה גזי

, CH2CO ,O2N ,4, "סהלמ

פלואוריד -גפרית שש

) 6(3)(SF פחמנים ,

הידרופלואוריים 

(HFCs)(3 פחמנים )

פלואוריים -רב

(PFCs)(3 חומרי ,)

מוצא לגזי חממה 

 ,CO ,NOx)טונות(, 

2NMVOC, SO 

, אנרגיה תעשיית

, ובניה ייצור תעשיית

 חקלאות, תחבורה

 ואחר

 טון אלפי 2112

 בשנה

מוצע להתייעץ עם אגף   IPCC-על פי הנחיות ה לאומי

לגבי סוגי איכות אויר 

 מזהמים רלוונטיים

 

15-

13 

פליטות 

 מחקלאות

, 4CH, אמוניה הלמ"ס

O2N ,2CO 

, לשנה טון 2112 חקלאות

 משק לכל

 חי

מספר בע"ח במשק חקלאי  לפי לאומי

 החשמל צריכת"ס. ללמהמדווחים 

 של החשמל מצריכת כפרופורציה חושבה

 החקלאיים היישובים

לאמוניה מתוך עבודה של  מקדמים

DHVMED, 

לשאר המזהמים, לפי הנחיות  מקדמים

IPCC . 

מוצע להתייעץ עם אגף 

איכות אויר לגבי סוגי 

 מזהמים רלוונטיים
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 מסקנות לגבי כמות זיהום אויר 5.1.3

מגוון הדו"חות הקיימים נדונו בפגישה עם נציגי אגף איכות אויר, בעקבותיה הועברה פנייה רשמית 

 מהפגישה עלה כי הדו"חות המתאימים הם:לראש אגף אויר. 

 של מוכרות עלויות ישנן רובם לגבי. ייחוס מזהמי 2 כולל המצאי – לאוויר פליטות מצאי 

 criteria) ייחוס למזהמי כאמור מתייחס זה ח"וד. בוטאדין 3,1 ו בנזן לגבי למעט, המשרד

pollutants ,)שהם :NOx ,SOx ,CO ,11PM ,2.5PM ,NMVOC ,1,3 ,בנזן- Butadiene ,

  .הפליטה למקור התייחסות עם לאומית פליטה תמונת נותן ולגביהם

 2כולל הערכת כמויות  –"ס הלמ"ח של גז"ח פליטות דוCO  לא מופיע במצאי(, וכן התייחסות(

 לסקטור החקלאות למשל שאינו מופיע במצאי עדיין.

 ס מופיעים סוגי מזהמים שונים שאינם מופיעים במצאי המפלבמסגרת דיווחי  –"ס מפל נתוני"

 הפוטנציאלי הנזק מבחינת משמעותיים והם(, פורמאלדהיד, דיאוקסינים)לדוגמא: כספית, 

 .בלבד גדולים ממפעלים הם לגביהם שהנתונים אף על, אליהם גם ייחסלהת לשקול ניתן. לאדם

 כן, בוצעו דוחות מצאי במשרד להגנת הסביבה לגבי מזהמים שונים )לדוגמא: כספית,  כמו

 מתעדכנים שאינם אף על, למסד אלה נתונים להוסיף לשקול וניתן(, פורמאלדהיד, דיאוקסינים

 .עיתי באופן

 .אחרים מייצגים"חות דו לבחור נידרש אויר זיהום ריכוזי להציג ונבחר במידה, לחילופין

לציין כי בכל מקרה לא תינתן התייחסות לאפקט ה"סינרגיה", כלומר להשפעה השונה על בריאות  יש

"חות הדוהציבור של תמהיל מזהמים ביחס לסכימה פשוטה של השפעת כל אחד מהמזהמים בנפרד. 

הצוות ממתין לתשובה רשמית מאגף איכות  ומתעדכנים שנה בשנה. בפורמט אקסלהרלוונטיים הם 

 אויר.

הערכות לרדיוס החשיפה, בהתאם כי למזהמים שייבחרו יספק אגף איכות אויר  בפגישה סוכםכמו כן, 

 למקור הפליטה.

  בטבלה הוצגו שלא נוספים חות"דו 5.1.4

  מתייחס למגמות בריכוזי זיהום  - 2111-2112 אויר איכות ניטור מגמות ח"דו( 23)מס"ד

. וירושלים דן בגוש מתחבורה אויר זיהום ולימי, 1שנמדדו בתחנות ניטור ברחבי הארץ

 .הנתונים למסד רלוונטי פחות, לכמויות ולא למגמות שמתייחס כיוון

  המתבססת  2ניטורים תוצאות חיפוש מערכת -( נתוני פליטות מזהמים לאוויר 52)מס"ד

 נקודת לכל מספקדיגומים בארובות מפעלים ופליטות מזהמים מכלי רכב בכבישים. על 

                                                           

 ואוזון PM2.5דו חמצנית, חנקן דו חמצני,  תחמוצות חנקן, גופריתלגבי  1

2 foServices/ReservoirInfo/MekorotPleta/Pages/default.aspxhttp://www.sviva.gov.il/In 

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/MekorotPleta/Pages/default.aspx
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 לפי אופייני פליטה וקצב פליטה לתקן ביחס אחרון מנורמל ריכוז מזהם ולכל דגימה

 .למסד מתאים לא ולכן לכמות ולא לריכוז מתייחס. הדגימה תאריך

  במשרד אויר ניטור מרכזנתוני  -שנתיים של נתוני ניטור איכות אוויר  דו"חות( 53)מס"ד 

-כובתחנות תחבורתיות  13-ב אויר מזהמי ריכוז המציג)להלן "מנ"א"(  הסביבה להגנת

 .למסד מתאים לא ולכן, לכמות ולא לריכוז מתייחס. 3תחנות כלליות 21

  מבוססים על נתוני מנ"א לשנים הלמ"ס,  דו"חות - באוויר( ריכוזי מזהמים 14-13)מס"ד

 מוצגאזורי מגורים. ו ה, במדגם של מרכזים עירוניים מסחריים, אזורי תעשי2111-2113

 .למסד מתאים לא ולכן לכמות ולא לריכוז . מתייחס4מיקרוגרמים לקוב אוירב

  מציג נתונים  – 2114 דצמבר והסביבה חיפה במפרץ אוויר ואיכות פליטות( 143)מס"ד

 ברמה לנו הזמינים, אחרים מידע מקורות על שמתבסס . כיוון5ממוקדים למפרץ חיפה

 .במסד אותו לכלול צורך אין להערכתנו, ארצית

 מים שפירים  ואיכות היצע  .5.5

 להציג צורך איומים. יש וריבוי משתמשים ריבוי, שימושים ריבוי בעל ודינמי מתחדש משאב הינם מים

 : מים ואיכות כמות של שונים להיבטים נתייחס זה בפרק. כמויות מבחינת מורכבת תמונה

 קולחים., שפירים מים - לצריכה כמשאב מים 

 ואגמים. נחלים, ימים - טבע כמשאב מים 

 הראשונים השניים משנה. סעיפי לשלושה מים בנושא המידע מקורות סקירת את פיצלנו הנוחות למען

 :טבע כמשאב למים והאחרון, לצריכה כמשאב למים מתייחסים

 שפירים מים ואיכות היצע 

 כמות ואיכות קולחים לשימוש בחקלאות 

 ואגמים נחלים ימים זיהום 

)משאב צריכה, משאב  במקביל שלעיל השימושים שני את משרת מים מקור אותו מהמקרים בחלק

 . טבע(

                                                           

 11PM ,2.5PM ,NOx ,O2N ,COבהתייחס למזהמים הבאים:  3

( וכלל תחמוצות חנקן SO2חמצנית )-/ ריכוזי גפרית דו( בתחנות ניטור גבוהותSPM( וחלקיקי אבק מרחף )3Oריכוזי אוזון )ל בהתייחס 4

(NOx( בתחנות ניטור גבוהות בת"א וירושלים. ריכוזי כלל תחמוצות חנקן )NOxופחמן חד )-( חמצניCO .בתחנות ניטור תחבורתיות ) 

2SO ,/ בקשות להיתר פליטה/ דיווחים תקופתיים של מפעלים לגביPRTR 2113כולל ניתוחים לגבי מגמות ושינויים על בסיס נתוני  5

, NMVOCs2.5, PM10NOx, PM בשילוב עם תוצאות מדידות תחבורה וניתוח הסיכון הבריאותי מהם והשוואת תוצאות הדיגום ,

 בחיפה עם התוצאות באזורים אחרים.

javascript:OpenUrl('/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st27_09&CYear=2014');
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 המאיימים הזיהומים לכמות ומאידך, המשאב ואיכות לכמות מחד להתייחס ניתן השימושים שני לגבי

 . הכלכלית במתודולוגיה נדון והנושא, עליו

 הגזרה גבולות את לנתח יש כך ולשם השונים המים לגופי בנפרד להתייחס יש גיאוגרפית מבחינה

 .מהם אחד לכל המתאימים

 

 מים שפירים  ואיכות היצע 5.5.1

 מבוא 5.5.1.1

שפירים משמשים בישראל כמי שתייה או כתשומה בחקלאות ובתעשייה. משאב זה מנוהל ע"י רשות  מים

המים ומופק מאקוויפרים שונים ובאופן משלים מיוצר במתקני התפלה. למען הנוחות מקורות המידע 

י מים נתוני כמות בלבד )נתונים הידרולוגיים( ונתוני איכות )מתייחסים לזיהומ – טבלאות 2-מחולקים ל

 באקוויפרים שונים(. 

, אותם לאגם יש עליהם לשמור מנת על אולם, משקעים"י ע טבעי באופן המתחדש משאב הם שפירים מים

 . החידוש קצב על עולה שאינו באופן הצריכה את ולהסדיר זיהומים מפני עליהם להגן

. שזוהמה קרקע דרך לחלחל או, לנחלים המוזרמים, שפכים דרך המים למקורות להגיע עלולים זיהומים

 הארץ. תעשיה ברחבי באזורי בעיקר, תעשייתית מפעילות כתוצאה בישראל קרקעות זוהמו ארוכות שנים

 היום עד מוזרמים שונה באיכות שפכים, כן כמו. במלואם נוטרו לא אף ובחלקם טופלו טרם אלה נזקים

 אליהם הציבור של חשיפה למנוע מנת ועל, זמן לאורך מתפשטים אלה זיהומים. השונים המים למקורות

 . שתייה מי קידוחי ניטור הבריאות משרד והן המים רשות הן מבצעים

 באופן אותם לאפיין קושי לעיתים יש מגוונים תעשייתיים ממקורות"כ בד הגיעו אלה שזיהומים כיוון

 הזיהומים ויש ואופי היקף להערכת שונים"חות בדו משמשים שונים מדדים. אפקטיבי טיפול לטובת מדויק

 . שונים מים במקורות המים איכות להערכת מתאים אינדקס על להחליט צורך

 בנושא המטפל הסביבה להגנת המשרד הוא מים מקורות זיהום בנושא"חות דו המפרסם נוסף גורם

 .מזוהמות וקרקעות דלקים תעשיה שפכי ואגף ונחלים מים אגף: אגפים שני באמצעות



 

 

24 

 

 כמויות ואיכות מים שפירים טבלת מקורות מידע מרכזיים .5.5.1.5

 טבלת מקורות מידע בנושא נתונים הידרולוגיים, צריכה והפקה

 הערה: לא כולל עמודות "מקור הזיהום/סקטור", כיוון שאינה רלוונטית לנתונים הידרולוגיים

 כמויות ואיכות מים שפירים מקורות מידע מרכזיים: 5.5טבלה 

כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

שנת  שנמדדו כמויות

מדידה 

 אחרונה

מידע   יחמ"ד  כמות

 גיאוגרפי

 הערות רלוונטיות מתודולוגיה

101 

סקירה 

הידרולוגית 

חודשית לכלל 

 האגנים

רשות 

 המים

 – מפלסים וכמויות מים

עובי המשקעים במערכת 

הארצית, ספיקה 

וזרימות בנחלים 

ובמעיינות, מפלס כינרת 

וים המלח, נפח מים 

זמינים בכינרת, 

ומפלסים באגן החוף, 

ירקון תנינים וגליל 

 מערבי

2115 

, לדוגמא, כמות 2115במרץ 

ביחס  113%חודשית של 

הרב שנתי לתקופה  לממוצע

ביחס לכמות  41%זו וב

 השנתית הכוללת

וב או קוב/ ק

לשניה, או 

אחוז ביחס 

לממוצע רב 

 שנתי

 מחוז
מדידת עובי גשם 

 מצטבר וספיקות

יש לשקול 

להפוך את כלל 

 חות"דוה

החודשיים 

לאינדקס 

שנתי מרוכז 

של מפלס 

ממוצע שנתי 

בכל מקור 

 מים
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כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

שנת  שנמדדו כמויות

מדידה 

 אחרונה

מידע   יחמ"ד  כמות

 גיאוגרפי

 הערות רלוונטיות מתודולוגיה

102 

ניהולי לגבי  דו"ח

מצב מקורות 

 2112המים 

רשות 

 המים

מפלסים, שפיעת 

מעיינות, ריכוז כלוריד 

ריכוז חנקה )מג"ל 

ממוצע לאגן(, שאיבות, 

החדרות, נתוני מילוי 

חוזר, מאזני מים של 

מקורות המים הטבעיים 

)לפי משקעים וזרימות(, 

מאזני מים ומלח באגן 

החוף וירקון תנינים, 

ניתוח התפתחות מצב 

מי התהום. וכן פילוג 

 צריכה לפי ייעוד. 

)שנה  2112

הידרולוגי

 –ת 

מאוקטובר 

עד 

 ספטמבר(

ביחס  113%כמות של 

 לממוצע כמות הרב שנתי

אינדקס בצורת שנתי חיובי 

 3)כלומר, אין בצורת, לאחר 

 שנות בצורת(

מפורסם היקף המים 

באיכויות שונות )טובה, 

מספיקה, גרועה, לא מסווג( 

לאגן החוף, ובצורה פחות 

 מפורטת לאגנים האחרים 

 מחוז משתנה

ניטור השירות 

ההידרולוגי, ועיבוד 

החוף,  לאגןתצפיות 

ירת"ן, גליל מערבי, 

כרמל, ההר המזרחי, 

 נגב וערבה וכינרת

נתונים 

שימושיים: 

אינדקס 

בצורת, מאזן 

המים וריכוז 

כלוריד וחנקה 

 לפי אגנים 

ישנו דו"ח 

על מדדים 

דומים 

שנקרא 

 התפתחות"

 ומצב ניצול

 מקורות

 המים

 עד בישראל

 לסתיו

שלא  "2112

נסקר )מס"ד 

43) 
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כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

שנת  שנמדדו כמויות

מדידה 

 אחרונה

מידע   יחמ"ד  כמות

 גיאוגרפי

 הערות רלוונטיות מתודולוגיה

103 
צריכת מים  סקר

2113 

רשות 

 המים

צריכה לפי מטרות 

צריכה, איכויות מים 

 צורת יישוב 

2113 

, 2,113סה"כ צריכה של 

 132.3ביתית,  1,214מתוכה 

 חקלאית 133.2-תעשייתית ו

 ילאומ מלמ"ק

 :הם המידע מקורות

 המים הפקת נתוני

 הפקה ממתקני

 אספקת נתוני ,פרטיים

 חברת של המים

 ,מקורות

 של מים אספקת דיווחי

 מים המספקים ספקים

 מפורטים לצרכנים

 אודות מידע זה ובכלל

 המים כמויות

 ,המים תאגידי שסיפקו

 המקומיות הרשויות

 המתוכננים והישובים

 .שבתחומן לצרכנים

 מעובד המידע כל

 אנשי י"ע ומבוקר

 אסדרה חטיבת

נושא הצריכה 

נראה פחות 

רלוונטי למסד 

מאשר היקף 

ואיכות מים 

ברמה זמינים 

 שנתית
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כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

שנת  שנמדדו כמויות

מדידה 

 אחרונה

מידע   יחמ"ד  כמות

 גיאוגרפי

 הערות רלוונטיות מתודולוגיה

116 
הפקה וצריכה 

 של מים
 למ"ס

אספקת מים שפירים 

לסקטור חקלאי, ביתי, 

 ציבורי ותעשייתי

 ומילא מלמ"ק לשנה 2,151 2112
לפי מפיק, צרכן, ספק, 

 מרשות המים

נושא הצריכה 

נראה פחות 

רלוונטי למסד 

מאשר היקף 

ואיכות מים 

ברמה זמינים 

 שנתית
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 טבלת מקורות מידע בנושא איכות מים באקוויפרים ובכינרת

 הטבלה ללא עמודת הערות

 מקורות מידע בנושא איכות מים באקוויפרים ובכינרת: 5.3טבלה 

כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

מקור  מזהמים שנמדדו

הזיהום/ 

 סקטור

שנת מדידה 

 אחרונה

מידע   יחמ"ד  כמות

 גיאוגרפי

 רלוונטיות מתודולוגיה

98 
 ניטור ומחקרי כינרת

 2113מעבדה  דו"ח -

רשות 

 המים

מפלס, משקעים, טמפ' 

המים ושיכוב, חומר 

עכירות, , כלורידמרחף, 

זרחן מומס מגיב, זרחן 

, פיטופלנקטון, כללי, חנקן

זואופלנקטון, דגים, חומרי 

רעלני כחוליות, הדברה, 

אינדוקטורים לזיהום 

קצבי שיקוע,  ,צואתי

 הנביעה בברבוטים.

בקו אלו המסומנים לעיל 

, וכן אלו המופיעים תחתון

להלן, משוקללים יחד לכדי 

אינדקס מים: מוצקים 

מרחפים, כלורופיל, ייצור 

 ראשוני

לא נבדק 

 באופן ישיר,

אולם לפי 

סוגי 

המזהמים, 

ככל הנראה 

הרוב 

 מחקלאות

)שנה  2113

הידרולוגית 

מאוקטובר  –

 עד ספטמבר(

 241  מל"ג כלוריד

 לליטר. 

  'גובה מפלס מינ

 ומקסי' עלה. 

  נתוני דגה גבוהים

 יחסית לשנים לפני

משתנה 

בין 

הנתונים. 

ישנו 

אינדקס 

 מים שנתי

GIS 

חקר ימים נתוני 

המעבדה  -ואגמים 

ניטור  -הכינרת לחקר 

כינרת בכמות ואיכות 

)כלורידים, חנקות וכו(, 

 מפלס.

 איכותבנושא מגמות ה

מיוחסות לגידול  המים

באוכלוסיה, שיפור 

בסוגי טיפול בשפכים 

 וגידול במחלבות

אינדקס המים 

יכול להוות 

 מדד שנתי
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כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

מקור  מזהמים שנמדדו

הזיהום/ 

 סקטור

שנת מדידה 

 אחרונה

מידע   יחמ"ד  כמות

 גיאוגרפי

 רלוונטיות מתודולוגיה

77 

בדיקות 

מיקרוביאליות של 

מי שתייה, לפי מחוז 

 וצורת יישוב

 2112 לא צוין לא צוין למ"ס

בדיקות חריגות,  1.2%

בדיקות  24,212מתוך 

 שנתיות

% 

בדיקות 

חריגות 

ומספר 

 בדיקות

 מחוז

אחוז בדיקות חריגות 

לפי מחוז וצורת יישוב. 

 נתוני משרד הבריאות

לפי בדיקות ברשת 

 האספקה.

אין מידע לגבי היקף 

 וסוג החריגה

ניתן להציג 

לגבי זיהום מי 

 שתייה

100 

שנתיים נתונים רב 

באגנים השונים 

)מפלס ואיכויות 

2114) 

רשות 

 המים

מדידת חנקות, מוליכות, 

ריכוזי מליחות, מפלס 

כלורידים, ניטראט, 

שאיבה, החדרה וגשם, 

מילוי טבעי ומילוי חוזר וכ 

לכלל  מאזן אוגר מי תהום

: אגם ואגן כינרת, האגנים

חוף, ירקון תנינים, ההר 

המזרחי, גליל מערבי, 

וערבה, בחלוקה  כרמל, נגב

 לאזורים ובהם לתאים

מקורות 

ההמלחה: 

חקלאות, 

ביוב, דלק, 

תעשיה וכו. 

המדידה 

נעשית 

לפעמים 

שנים לאחר 

התרחשות 

הזיהום, 

ולכן לרוב 

אין ייחוס 

 מדויק.

)שנה  2114

הידרולוגית 

מאוקטובר  –

 עד ספטמבר(

דו"חות שונים, ללא  2

 אינדקס מרכז
 מחוז משתנה

ונתוני דגימות קידוחים 

כמויות שאיבה וכמויות 

 גשם בתאי הדיווח

רלוונטי, אך 

רצוי לבדוק 

מול רשות 

המים האם יש 

 חות"דו

מעודכנים 

יותר ברמת 

תאי הדיווח 

באגנים 

 השונים
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כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

מקור  מזהמים שנמדדו

הזיהום/ 

 סקטור

שנת מדידה 

 אחרונה

מידע   יחמ"ד  כמות

 גיאוגרפי

 רלוונטיות מתודולוגיה

104 

סיכום ממצאי ניטור 

בקידוחי הפקה 

הנמצאים בקרבת 

 תחנות דלק

רשות 

 המים

MTBE ,בנזן, טולואן ,

 קסילן, אתיל בנזן

תעשיית 

 הדלק
2111-2111 

 31קידוחים מתוך  4-ב

 –נמצאו מרכיבי דלק 

, אולם MBTE-בנזן ו

הריכוז עלה על  3-רק ב

מתקן מי שתיה.  51%

קידוחים נמצאו  2-ב

חומרים אורגנים 

 21-אחרים. כמו כן, ב

קידוחי ניטור  33מתוך 

חדשים הסמוכים 

לקידוחי הפקה נמצא 

זיהום במרכיבי דלק, על 

אף שקידוחי ההפקה 

נמצאו נקיים. באתרים 

אלה נפתחו חקירות 

 חדשות ופעולות שיקום

 GIS משתנה

 ייעודיים ניטור קידוחי

 ושינוע אחסון באתרי

 31של  ודיגום דלק

 הפקה קידוחי

 בקרבת הנמצאים

מהם  41%דלק,  מתקני

 21מעל אקוויפר החוף. 

מתוכם קידוחי מי 

שתייה, והיתר לתעשייה 

  וחקלאות

 

רלוונטי. 

 ייבדק מול

רשות המים 

האם ישנן 

דרכי חשיפה 

 לציבור
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כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

מקור  מזהמים שנמדדו

הזיהום/ 

 סקטור

שנת מדידה 

 אחרונה

מידע   יחמ"ד  כמות

 גיאוגרפי

 רלוונטיות מתודולוגיה

106 

זיהום מי תהום 

מחומרים שמקורם 

 יהיבתעש

רשות 

 המים

, VOCזיהום מתכות, 

, PHחמצן בתנאי שדה, 

 מוליכות חשמלית וטמפ'.

בהתאם לתעשיה/ממצאי 

דלקים, שמנים,  -הזיהום 

מלחים, חומצות, בסיסים, 

חומרי הדברה 

 ופרמצבטיקה.

 

 תעשיה

2111-2113 

 23מתוך  2)

 (2113-הם מ

אתרים  23מתוך  21

נמצאו מזוהמים בעיקר 

בחומרים מומסים 

אורגניים מוכלרים. גרם 

קידוחים  31לסגירת 

בשל זיהום תעשייתי 

 2111מאז שנת 

 באקויפר החוף.

 
רשות 

 מקומית

יטור שגרתי וייעודי נ

אחר מרכיבי זיהום 

תעשייתי במי התהום 

נערך באופן מערכתי 

עם  אתרים 23-בכ

פעילות תעשייתית 

 5בעבר ובהווה, מתוכם 

נמצאו נקיים והיתר 

מזוהמים, בעיקר 

בחומרים מומסים 

אורגניים מוכלרים על 

 סוגיהם השונים. 

בעיקרון 

רלוונטי. נבקש 

מאגף איכות 

מים תמונה 

ארצית כוללת 

ומעודכנת, 

ודרכי חשיפה 

 לציבור.

107 

סיכום פעולות 

למניעת זיהום 

מקורות מים 

 2112-3מתעשיה 

רשות 

 המים

, דלקים, אורגניים ממסים

EDBמתכות , 
 2113 תעשיה

 האתרים 33מתוך  11

 והשאר נקיים נמצאו

 מזוהמים נמצאו

 כ"סה ,ברמות שונות

 המזוהם השטח

 המרכזיים באתרים

 ונפח ר"קמ 34-לכ מגיע

 המזוהם המים

 1על  עלה באתרים

  .ק"מ מיליארד

ריכוז 

ביחס 

לתקן מי 

שתייה 

 לכל

 מזהם

GIS 

 לסוף נכון ,הושלמו

 113 2112/13שנת 

 11- ב ניטור מערכי

תעשייה.  אזורי

 קידוחים רדודים

 הלא ולתווך לקרקע

 4-3 של לעומק( רווי

 וקידוחים )מטרים

 .התהום למי עמוקים

רלוונטי. כולל 

מיפוי היקפי 

מים 

 ומזהמים.

ייבדק מול 

רשות המים 

האם ישנן 

דרכי חשיפה 

לציבור והאם 

גם את  כולל

נתוני דו"ח 

 113-ו 114
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כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

מקור  מזהמים שנמדדו

הזיהום/ 

 סקטור

שנת מדידה 

 אחרונה

מידע   יחמ"ד  כמות

 גיאוגרפי

 רלוונטיות מתודולוגיה

148 

 התברואית איכותם

 שתייה מי של

 המים במקורות

 ח"דו בישראל

 בדיקות

 מיקרוביאליות

 לשנים וכימיות

2114-2111 

משרד 

 הבריאות

בדיקות מיקרוביאליות, 

כימיות ובקטריאליות, 

מליחות, רמת מתכות 

וציאניד, חנקה, עכירות, 

וכלל הפרמטרים בתקנות 

)איכותם  בריאות העם

התברואית של מי שתייה 

 2111תיקון 

 2114-2111 לא ידוע

 התפלגות בבחינת

 לפסילת הסיבות

 ניתן המים מקורות

 שכשליש לראות

 נפסלו המים ממקורות

 חריגה בגלל

 3, קידוחים 12 - בחנקה

 נפסלו מים מקורות

 3, גבוהה מליחות בשל

 זיהומים בשל

 בשל 1, מיקרוביאלים

 חריגות

 כימיים בחומרים

 ריכוז בשל 2, אחרים

 בשל 2, סלניום של גבוה

 1-, והעכירות רמת

 נפסלו מים מקורות

 שאינן) אחרות מסיבות

 (זיהום

 יש משתנה
בדיקות מעבדה 

 וסקרים תברואתיים

רלוונטי, 

במידה והופץ 

 דו"ח מעודכן
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 היצע ואיכות מים שפיריםמסקנות לגבי  5.5.1.3

וכן לגבי זיהומים בקידוחי  לכלל האגניםהדו"חות מציגים נתונים משלימים לגבי זיהומים וכמויות זמינות 

 מי שתייה וסגירת קידוחים. 

דו"ח " המתאר את מצב האקוויפרים הוא לפי פגישה עם אגף איכות מים ברשות המים, הדו"ח העיקרי הוא

שימושיים: אינדקס בצורת, מאזן המים  נתוניםונים על ובו נת 112)מס"ד  "ניהולי לגבי מצב מקורות המים

דו"ח  - ניטור ומחקרי כינרתלגבי איכות מי הכינרת הוצע להתמקד ב" .(אגניםוריכוז כלוריד וחנקה לפי 

בימים אלה מנסים להכין אינדקס בפגישה הוצג כי (, ובו אינדקס מים משוקלל. 42)מס"ד  "2113מעבדה 

 נתעדכן מול האגף בנוגע לזמינות מדדים אלה. הן מהכינרת והן מאקוויפרים.אופייני יותר למי שתייה, 

)מס"ד  "תעשיהחומרים שמקורם בזיהום מי תהום מ" ואנוגע לזיהומים התעשייתיים הה העיקרי ו"חהד

רשות המים פיתחה מתודולוגיה לאומדן כלכלי בנושא ותעביר לנו את טיוטת העבודה בנוסף אליו, . (113

היבטי ניהול בעיקרם נזקים הנוגעים ל מתייחס לנזקים שונים, אולם לא בריאותיים אלא"ח . הדובנושא

אומדן גס של היקפי כתמי הזיהום, אבל לא אומדן  ו להציגיאפשר דו"חות אלה. משק המים, נדל"ן וכו(

הזיהומים החדשים מתחנות דלק  מדויק של היקף ההתפשטות או הצמצום של הכתמים הללו משנה לשנה.

  ., ולכן הדו"חות לגביהם פחות רלוונטייםהינם מינוריים מאוד מיחס לנזקי העבר

 איכותםוכן " (11"ד מס) "בדיקות מיקרוביאליות של מי שתייה, לפי מחוז וצורת יישוב""חות מי שתייה דו

-2114 לשנים וכימיות מיקרוביאליות בדיקות ח"דו בישראל המים במקורות שתייה מי של התברואית

 מגמה לאורך זמן. להציג  יםלאוכלוסיה קבועה של קידוחים ומאפשר יםמתייחס (142)מס"ד " 2111

רלוונטיים, משלימים זה לזה ויש ליצור מהם תמהיל אינדיקטיבי, המייצג את  חות"דומרבית הלסיכום, 

 כמות והיקף הזיהום והנזק לציבור. מרבית הדו"חות מתעדכנים שנה בשנה, אולם לא בפורמט אקסל.

 

 נוספים שלא הוצגו בטבלה  חות"דו 5.5.1.4

  רשות המים ע"י  2113-בסיכום פעולות לאיתור, טיפול, ומניעת זיהום מי תהום  -( 115)מס"ד- 

רצוי לבדוק עם האגף האם הנתונים נכללים . 6אגף איכות מים ע"ימפנה לבדיקות שנעשו 

ה יזיהום מקורות מים מתעשיסיכום פעולות למניעת  111בדו"חות שנסקרו )ובפרט במס"ד 

 (, ואם לא, לבקש את הדו"חות המקוריים של הבדיקות.2112-3

                                                           

טפונות, פעילות חקלאית, ניטור אתרי פסולת, בקרת זיהום ית מי שה, מפעל החדריבפרט לגבי ניטור זיהום מדלקים, זיהום מתעשי 6

 ומניעת המשך זיהום ממקורות מתמשכים במים שפירים וקולחים, ותהליכי שיקום וטיוב בארות
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  של בדיקות מיקרוביאליות,  -משרד הבריאות  – תקופתיים של איכות מים דו"חות -( 44)מס"ד

. כיוון 7, לפי מיקוםעכירות וחומר חיטוי, בדיקות כימיות, ללא השוואה לתקןקוליפורמים, 

 רב של דו"חות נקודתיים ללא השוואה לתקן, נראה פחות רלוונטי למסד.שמדובר באוסף 

  מזהמים  -רשות המים  ע"י 2113ניטור מזהמים אורגניים באגן היקוות כינרת  - (44)מס"ד

 כלשהם מזהמים נמצאו לא הדיגומים ברוב .8ו מזהמים מחקלאותנבדקבדו"ח  .מחקלאות

 של תוצאות נמצאו דיגומים 5-הגלוי. רק ב סף מעל אורגניים( חומרים או/ו- הדברה חומרי)

 שנתי ח"דו זהו הכימות. לסף הגלוי ומתחת סף מעל דיגומים 1-וב סף הכימות מעל מזהמים

 ולכן, שלעיל שבטבלה, 42 ד"מס ח"בדו נכלל רבה במידה. כינרת תחום המים לרשות שהוגש

 .למסד רלוונטי פחות

 מקורות מידע שטרם נסקרו   5.5.1.2

)ובהתאם  מנת להשלים ולבחור את מקורות המידע המתאימים, נדרשות פגישות ועם אגף מים ונחליםעל 

. )אגף ים וחופים( היחידה הארצית להגנת הסביבה הימיתועם  להמלצתם עם רט"ג בנושא ניטור נחלים(

 משרד הבריאות.מהנדסת מי שתייה ארצית בעם ו

 .גב ישראל עם משלימה פגישה תתואם לקבלם מנת ועל, משלימים נתונים ישנם המלחה בנושא, בפרט

 ושפכיםכמות ואיכות קולחים  5.5.5

 מבוא 5.5.5.1

קולחים הם שפכים )ביוב( שעברו טיפול, כלומר רוב המזהמים הורחקו מהם וניתן לנצלם למספר שימושים 

והעשרת  טיובהכוללים: השקיה חקלאית, תעשייה, השקיית פארקים וגינון עירוני, הזרמה לנחלים, 

 .9אקוויפרים

 לאחר מכןומ"ק שפכים. מרבית השפכים עוברים טיהור  מיליון 531 –במדינת ישראל מיוצרים מדי שנה כ

, מרביתם לשימוש חקלאי. 15% -משמשים להשקיה חקלאית. שיעור השבת הקולחין בישראל עומד על כ

)מתקני טיהור שפכים( מפעלים  135 -מדובר בשיעור ההשבה הגבוה בעולם. ההשבה מתבצעת באמצעות כ

מסך המים המסופקים לחקלאות  31% -בשנה. כמות זו מהווה כ  קולחים מ"ק מיליון 355 -המספקים כ 

 מסך המים המסופקים במדינה לכל השימושים.  12% -וכ 

                                                           

, Total Trihalomethanes ,Bromoform ,Bromodichloromethane, פלואוריד  Fהמזהמים הנבדקים הם:  7

Dibromochloromethane ,Chloroform (THM)בד"כ במק"ג/ליטר ,. 

 נדיפים אורגאניים פחמימנים 35בדיקת  , (SVOC)נדיפים חצי אורגאניים מזהמים 11 בדיקת ,הדברה חומרי 115 שאריות בדיקת 8

 ותחנה הירדן נהר לאורך דיגום תחנות 2 -ב נחלים מי של אקראי דיגום בוצע ע"ימקובלות.  ספריות מול וזיהוי כללית חומרים ריקתוס

 גשר הפקק() חורי בגשר הדיגום בתחנת( שעות 4 כל) מים של (אוטומטי) מורכב דיגום בוצע לכך בנוסף .משושיםל בנח אחת

9 http://www.mekorot.co.il/Heb/WaterResourcesManagement/waterresource/Pages/treatedWasteWater.aspx 
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שפכים שאינם מטופלים או מטופלים באיכות נמוכה עלולים לזהם את מי התהום, הנחלים, הקרקע, הים 

כן לפגוע בצמחייה. מתקני טיהור השפכים שנבנו עד כה חויבו להביא את הקולחין לאיכות "שניונית". נכון ו

להיום, הכוונה לשדרג את הקולחין לאיכות "שלישונית" שתאפשר לחקלאים השקיה בלתי מוגבלת לגידולי 

  .רשדה. המעבר מאיכות "שניונית" ל"שלישונית" יהיה הדרגתי ויבוצע במתקני הטיהו

 ישנו סיכון של העברתמאידך, שפירים.  למים חלופית תשומה וכן לשפכים פתרון מהווים קולחים, כן אם

"חות בדו נסקרים ואיכותם הקולחים כמויות, השפכים כמויות ניטור. ולחקלאות לקרקעות מזהמים

 .המים רשות נתוני על בעיקר ומתבססים הבאים
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 ושפכיםכמות ואיכות קולחים לגבי  מקורות מידע מרכזיים טבלת 5.5.5.5

 ושפכיםכמות ואיכות קולחים לגבי  מקורות מידע מרכזיים: 5.4טבלה 

 שם הדו"ח #
כותב 

 הדו"ח
 מזהמים שנמדדו

מקור 

הזיהום/ 

 סקטור

שנת 

מדידה 

 אחרונה

 יחמ"ד כמות
מידע 

 גיאוגרפי
 רלוונטיות מתודולוגיה

108 

איסוף וטיפול בשפכים 

וניצול קולחים להשקיה 

 2112חקלאית סקר ארצי 

רשות 

 המים

שפכים המסולקים 

לסביבה ללא טיפול, 

היקף השטחים 

המושקים בקולחים 

ותשומות מלחים בהם 

, הכלוריד )רמות

, הכללי החנקן ,הבורון

 ספיחת ויחס הנתרן

, BOD ,CODהנתרן, 

TSS) 

 2112 חקלאות

מלמ"ק שפכים  512

 44%בשנה, מתוכם 

מטופלים במתקני 

טיפול מכניים ואגני 

ייצוב. תשומות המלחים 

, 2111ירדו ביחס לשנת 

אולם עדיין חורגות 

 מהתקנים

מלמ"ק 

 בשנה
 לאומית

תשומות מלחים ואיכויות 

שפכים המסולקים  - קולחים

לסביבה ללא טיפול, שפכים 

מטופלים, היקף השטחים 

המושקים בקולחים ותשומות 

, הכלוריד מלחים בהם )רמות

 הנתרן ,הכללי חנקןה ,הבורון

, BODהנתרן,  ספיחת ויחס

COD ,TSS התפלגות ,)

אוכלוסיה לפי סוגי טיפול 

 בשפכים

נראה רלוונטי 

להשפעות 

החקלאות על 

 המלחת קרקעות

81 

ללא  שפכים ומים מוחדרים למ"ס שפכים במכוני טיפול

הפרדה 

בין 

תעשייתי 

ביתי 

וציבורי 

– 

קוב בשנת מיליון  511 2113

 131, מתוכם 2113

מיליון קוב טופלו 

 בשפד"ן

מלמ"ק 

 בשנה

GIS  נתוני מט"שים בנושא שפכים

מטופלים בכל הארץ, ומים 

 מוחדרים בשפד"ן.

משרד אגף ים ונחלים בנתוני 

 , והשפד"ןלהגנת הסביבה

בהתאם 

למתודולוגיה 

הכלכלית 

להערכת הנזק 

משפכים 

מטופלים, 

כמויות שפכים 

 פחות מעניינות

 מכמויות קולחים
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 שם הדו"ח #
כותב 

 הדו"ח
 מזהמים שנמדדו

מקור 

הזיהום/ 

 סקטור

שנת 

מדידה 

 אחרונה

 יחמ"ד כמות
מידע 

 גיאוגרפי
 רלוונטיות מתודולוגיה

109 

אפיון תרומת המגזר הביתי 

 (2112להמלחת שפכים )

רשות 

 המים

 ,סולפאט ,כלוריד

 ,מסיס זרחן

 , pH ,פלואוריד

 ,חשמלית מוליכות

 חנקן

 ,בורון ,ברומיד ,כללי

 גופרית ,אשלגן ,סידן

 מתכות וסריקת

מגזר 

 ביתי
2111 

הן  –ונתרן  לגבי כלוריד

 מי לעומת התוספת

 הריכוזים והן ההספקה

קרובים לריכוז המירבי 

 בתקנות ועדת ענבר.

 לגבי בורון ומוליכות

חשמלית הריכוזים אף 

עולים על תקנות ענבר, 

כלומר למגזר הביתי 

תרומה משמעותית 

 להמלחת השפכים

 מג"ל

מדידות 

ברעננה 

כפר סבא 

 .ויקנעם

המלחים  תוספת דגימה ואפיון

בשלוש  לשפכים הנתרמים

 אופייניות מגורים שכונות

נראה רלוונטי 

להשפעות המגזר 

הביתי על 

המלחת קרקעות, 

אולם נתונים 

 מדגמיים בלבד.
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 בחקלאות לשימוש קולחים ואיכות כמותמסקנות לגבי   5.5.5.3

הוא  חקלאיתנראה כי הדו"ח הרלוונטי והמקיף ביותר לנושא כמויות ואיכויות קולחים ומנוצלים להשקיה 

, המציג נתוני היקף 2112איסוף וטיפול בשפכים וניצול קולחים להשקיה חקלאית סקר ארצי ( 112)מס"ד 

 ברות המים , ויש לפנות לאגף איכות מיםPDFואיכות קולחים ביחס לתקן ענבר. דו"ח זה הינו בפורמט 

 לקבלת הנתונים הגולמיים, ולבדיקה בנוגע לתדירות העדכון הצפויה של הסקר.

אפיון תרומת המגזר כמו כן, ייתכן ורצוי להשתמש בשני הדו"חות הנוספים בנושא שפכים במכוני טיפול ו

כאינדיקציה לעומס המזהמים שנדרש להתמודד איתם במט"שים. יש להדגיש כי  הביתי להמלחת שפכים

יל נתונים מדגמיים והערכות ראשוניות בלבד. בנוסף, מומלץ לבדוק זמינות נתונים בנושא האחרון מכ

 הזרמות שפכים לנחלים, כמפורט בסעיף הבא. על כך נתייעץ עם אגף איכות מים.

 נוספים שלא הוצגו בטבלה  חות"דו  5.5.5.4

  כולל נתונים לגבי  10דן( שפכים גולמיים, קולחין ומים מושבים במפעל השפד"ן )שפכי גוש( 21)מס"ד

כמויות הזרמה של השפד"ן בהיתר לים. נתוני ההזרמה לים עשויים להיות רלוונטיים, אולם הם 

חלקיים, כיוון שדרך המסוף מוזרמים שפכים גם ממקורות אחרים. לכן, מוצע לקבל את נתוני 

ים בדו"חות ההזרמה מהמסוף עצמו או מאגף ים וחופים במשרד להגנת הסביבה. שאר הנתונים מופיע

 אחרים שנסקרו בטבלה.

 

 מקורות מידע שטרם נסקרו  5.5.5.2

אגף מים ונחלים במשרד  על מנת להשלים ולבחור את מקורות המידע המתאימים נדרשות פגישות עם

. כמו כן, בהתאם להמלצתם נבחן האם יש צורך גם בפגישה עם נציגי ועם מנהלת הביוב להגנת הסביבה

 משרד החקלאות.

 

 זיהום ימים ונחלים 5.5.3

 מבוא 5.5.3.1

מקורות המים שלנו מספקים לנו בנוסף למשאב המים גם ערכי נוף, דגה, פעילות פנאי ורחצה ובתי גידול 

 למגוון ביולוגי. הם מהווים משאבי טבע לאומיים, ולפעמים עולמיים. 

וקולחים ברמת טיהור הזיהומים העלולים לפגוע בהם הינם בעיקר משפכי תעשיה, שפכים סניטריים 

נמוכה. הבדיקות לאיתור הזיהומים נעשות בד"כ כבר במקור המים עצמו, כלומר לא במקור ההזרמה, ולכן 
                                                           

 .מקורות מחברתבקוב,  2113ועד  11-חלוקה לשפכים, קולחים, מים מושבים, משנות הנתוני כמויות ב –של הלמ"ס  21.14דו"ח  10
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לעיתים קשה לאתר את מקור ועיתוי הזיהום. שיטות הניטור והמזהמים המנוטרים גם הם משתנים, כפי 

 שיפורט להלן, לגבי כל דו"ח.

ם סוף, ונחלים( מנוטרים בעיקר ע"י המשרד להגנת הסביבה, ובהיבטי י ,מקורות המים השונים )ים תיכון

 רחצה גם ע"י משרד הבריאות.
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 כמויות זיהום ימים ונחלים טבלת מקורות מידע מרכזיים 5.5.3.5

 כמויות זיהום ימים ונחלים מקורות מידע מרכזיים: 5.2טבלה 

מקור  ים שנמדדומזהמ ח"דוכותב ה ח"דושם ה מס'

הזיהום/ 

 סקטור

שנת 

מדידה 

 אחרונה

מידע  יחמ"ד כמות

 גיאוגרפי

 רלוונטיות מתודולוגיה

תכנית פעולה  142

אסטרטגית 

להפחתת זיהום 

ממקורות 

מאי  -יבשתיים 

מאזן  – 2114

המזהמים 

 -הלאומי 

מבוצעת בימים 

  אלה.

המשרד להגנת 

 DHV –הסביבה 

בעיקר  

מתעשיה, 

ושפכים 

בדיקה וכן 

לגבי אתרי 

 פסולת

בהשוואה לנתוני  2112

הפחתת  2112

כמות המזהמים 

המגיעים לים 

התיכון, ובפרט 

ריכוז המתכות 

הכבדות )צפוי 

להמשיך ולרדת 

עם הפסקת 

הזרמת בוצת 

-השפד"ן לים ב

2115 

בד"כ 

 ק"ג/טון

ברובו 

לאומי, 

לאורך חופי 

הים התיכון. 

יכול להיות 

שמאגר 

המידע 

הבסיסי 

מאפשר 

 GIS-ניתוח ב

הערכת פליטות דרך 

מקורות מים לפי נתוני 

ניטור נחלים, ספיקות 

מאפיינות בנחלים, 

היתרי הזרמה לים, 

מפל"ס, וחישוב זיהום 

ממקורות אטמוספריים 

לפי נתוני זיהום אויר 

מתעשייה ותחבורה 

ומקדמי פיזור רוחות , 

 זיהום מאתרי פסולת

עירוניים לפי חישוב  

כמות תשטיפים 

מים מאתרים ומזה

סגורים לא משוקמים 

 באגני ההיקוות

רלוונטי, אולם 

יש לבקש את 

הבסיס 

האקסלי 

ולבדוק 

תדירות עדכון 

 צפויה
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מקור  ים שנמדדומזהמ ח"דוכותב ה ח"דושם ה מס'

הזיהום/ 

 סקטור

שנת 

מדידה 

 אחרונה

מידע  יחמ"ד כמות

 גיאוגרפי

 רלוונטיות מתודולוגיה

התכנית  55

הלאומית 

לניטור מימי 

החופין של 

ישראל בים 

ניטור  - התיכון

איכות מימי 

חופין ומגוון 

 2112ביולוגי 

המשרד להגנת 

חקר  – הסביבה

 ימים ואגמים

בסדימנטים, מתכות 

מתכות ומזהמים 

אורגניים בנמלים 

ומעגנות, מתכות 

במים, מתכות בבעלי 

חיים שוכני קרקעית, 

מתכות בדגים, סמנים 

להשפעות ביולוגיות 

של מזהמים, מתכות 

במשקעים 

 אטמוספריים

תעשייה 

 ושפכים

חומרי דשן מתכות  2112

כבדות וחומרים 

רמת  –אורגניים 

זיהום אקולוגי 

מורה בינונית עד ח

בחלק משפכי 

הנחלים הנמלים 

והמעגנות. חריגה 

בריכוז כספית 

מהדגים  14%אצל 

החופיים במפרץ 

חיפה. בעיית 

אאוטריפיקציה 

במספר שפכי 

נחלים ובמפרץ 

 חיפה

אינדקסים 

 שונים

GIS  ניטור איכות מים ומגוון

מצב נוכחי  - ביולוגי

ומגמות רב שנתיות של 

רמות זיהום במי הים, 

מוצאי נחלים ונמלים, 

מגוון ביולוגי של אצות, 

אוכלוסיות בעלי חיים 

ימיים על קרקעית הים 

ואוכלוסיות חופיים 

איתור מקורות  סלעיים.

הזיהום, תפוצתו, מגמות 

ותופעות חריגות, 

פוטנציאל הסיכון 

לבריאות הציבור ונזקים 

גיים, שינוי במגוון אקולו

המינים ומצב בתי גידול, 

הערכת מצב הבריאות 

 של המערכת האקולוגית

רלוונטי, 

בעיקר 

המדדים. נתוני 

הדו"ח 

נמצאים גם 

בדו"ח מס"ד 

המופיע   142

 לעיל
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מקור  ים שנמדדומזהמ ח"דוכותב ה ח"דושם ה מס'

הזיהום/ 

 סקטור

שנת 

מדידה 

 אחרונה

מידע  יחמ"ד כמות

 גיאוגרפי

 רלוונטיות מתודולוגיה

המשך 

55 

נוטריאנטים )דשן(   

במשקעים 

אטמוספריים, בנחלי 

חוף, הערכת עומס 

הנוטריאנטים באזור 

מימי החופים, 

טריאנטים כלורופיל נו

ומיקרואצות במימי 

 החופים.

אוכלסיות חי 

הקרקעית , ניטור 

חברות אקולוגיות 

בחוף הסלעי, סיכום 

סקרי דגים, 

טקסונומיה 

מולקולארית של 

 המגוון הימי בישראל.

מדדים  5-מוצגים ב

 2סביבתיים מסכמים )

 3-למגוון ביולוגי ו

 לזיהום(
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מקור  ים שנמדדומזהמ ח"דוכותב ה ח"דושם ה מס'

הזיהום/ 

 סקטור

שנת 

מדידה 

 אחרונה

מידע  יחמ"ד כמות

 גיאוגרפי

 רלוונטיות מתודולוגיה

ניטור ים של  21

אגף ים וחופים 

+  2112סיכום  -

 דו"חותמספר 

 ניטור תעשיה

המשרד להגנת 

 הסביבה

משתנה בכל מתקן, 

 בין השאר:

א. בדיקות איכות מי 

 הים

ב. בדיקות איכות 

 משקעי קרקעית

ג. מתכות כבדות 

ופחמן אורגאני 

 בגלעיני סדימנטים

ד. תכולת מתכות בחי 

 על המצע

ה. הרכב אוכלוסיית 

 על המצעחי 

ו. הרכב אוכלוסיית 

החי במים, סדימנט 

 וביוטה

ניטור במסגרת  דו"חות GIS משתנה משתנה 2112 תעשיה

היתר הזרמה לים, 

המבוצעים ע"י המפעלים 

מי : בפיקוח של המשרד

, מט"ש הרצליה, אזור דן

מפעלי , תחנות כוח

מתקני התפלה , הקישון

, אגן אשדוד, פלמחים

, אסדות קידוח גז טבעי

במסגרת היתרי הזרמה 

 ליום.

 2-4תדירות מדידה של 

 פעמים בשנה

 שטח הכיסוי של הניטור

משתנה בין ק"מ לעשרות 

 ק"מ

יש  -רלוונטי 

לבדוק עם אגף 

ים וחופים 

האם ישנם 

דו"חות 

ממקורות 

נוספים, 

דו"חות 

מאחדים, 

ובסיס נתונים 

אקסלי לגבי 

היתרי הפליטה 

וניטור הים. 

נתוני הדו"ח 

נמצאים גם 

בדו"ח מס"ד 

המופיע  142

 לעיל
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מקור  ים שנמדדומזהמ ח"דוכותב ה ח"דושם ה מס'

הזיהום/ 

 סקטור

שנת 

מדידה 

 אחרונה

מידע  יחמ"ד כמות

 גיאוגרפי

 רלוונטיות מתודולוגיה

21 PRTR 2012-

2014 

המשרד להגנת 

 הסביבה

מזהמים לים,  51

 שפכים ומקורות מים

 –תעשיה 

 Aמפעלי 

, מפעלים 431דיווח של  GIS ק"ג משתנה 2114

פעילויות  14-המסווגים ל

עפ"י שיטות  שונות,

 –חישוב מיטביות 

בהתאם לזמינות 

הנתונים )ניטור, חישוב, 

הערכה על בסיס ספרות 

 מקצועית(

עשוי להיות 

רלוונטי, אולם 

יש לבדוק 

האם חופף 

לנתוני היתרי 

 הזרמה לים. 

נתוני הדו"ח 

נמצאים גם 

בדו"ח מס"ד 

המופיע  142

 לעיל
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מקור  ים שנמדדומזהמ ח"דוכותב ה ח"דושם ה מס'

הזיהום/ 

 סקטור

שנת 

מדידה 

 אחרונה

מידע  יחמ"ד כמות

 גיאוגרפי

 רלוונטיות מתודולוגיה

ניטור מפרץ  54

 אילת

המשרד להגנת 

ן המכו – הסביבה

הבינאוניברסיטאי 

למדעי הים 

 באילת

סקר חברת השונית, 

אלמוגים, חסרי 

חוליות, מאקרו אצות 

ודגי השונית. אפיון מי 

החופים, מחלות דגים, 

 ניטור מתכות.

אפיון עמודת המים, 

יצרנות ראשונית, 

 זואופלנקטון.

טמפ' וכלורופיל במזח, 

זרמים, מטאורולוגיה, 

 אבק מרחף

ביתי, 

תעשייתי 

 )נמל(,

תיירות, 

חקלאות 

 ימית

הידרדרות  2113

במערכות החי 

-והצומח התת

ימיות במפרץ 

, ויחד עם אילת

זאת שיפור בעשור 

האחרון במצב 

  השונית.

אירועי  2מוזכרים 

שפיכת דלק וסולר 

מספינות, אחת 

 לשנה בממוצע

ניטור סביבה ימית,  מחוז משתנה

 – חופית ואלמוגים

שונית, תחנות חופיות, 

ים פתוח, מדידות 

רציפות בסמוך למכון 

 הבינאוניברסיטאי.

כדאי להתייעץ 

עם המכון לגבי 

אינדקסים 

מייצגים 

ומשמעותיים. 

וכן, לגבי 

תקלות לעומת 

נזקים 

 שגרתיים.
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מקור  ים שנמדדומזהמ ח"דוכותב ה ח"דושם ה מס'

הזיהום/ 

 סקטור

שנת 

מדידה 

 אחרונה

מידע  יחמ"ד כמות

 גיאוגרפי

 רלוונטיות מתודולוגיה

בדיקות  12

מיקרוביאליות 

של מי חופי 

 הרחצה

חריגות לדגימות  % למ"ס

לפי מיקום, ממשרד 

 הבריאות

 

לא  

מיוחס 

לסקטור 

 ספציפי

חריגות  4.3% 2113

 5,115מתוך 

 בדיקות

בדיקות מיקרוביאליות  GIS חריגות %

 של חופי רחצה מוכרזים

ים בים תיכון, כינרת ו

)באחרון גם חופים  סוף

 .לא מוכרזים(

ספירת הבדיקות הן 

חיידקי קוליפורם צואתי 

ובספירת חיידקי 

 111-אנטרוקוק צואתי ב

 .)מ"ל( מי יםמיליליטר 

מקור הנתונים הוא 

 משרד הבריאות

 רלוונטי

בדיקות כימיות  14

וביולוגיות של 

 מי נחלים

לא מיוחס  COD ,BOD ,CI ,TSS למ"ס

לסקטור 

 ספציפי

 BOD-חריגות ב 5 2113

אתרים.  51מתוך 

לשאר אין השוואה 

 לתקן

המשרד להגנת נתוני   GIS מ"ג/ליטר

הסביבה, באמצעות 

והגנים, רשות הטבע 

רשות נחל הקישון ורשות 

נחלים,  11, )נחל הירקון

 נקודות דיגום( 51

 רלוונטי
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 כמות זיהום ימים ונחליםמסקנות לגבי   5.5.3.3

 מקורות המידע מתייחסים כאמור לים תיכון, ים סוף, ולנחלים. 

  תכנית פעולה אסטרטגית ( 142לגבי הים התיכון, המקור שנראה המקיף והמתאים ביותר הוא )מס"ד

מאזן המזהמים הלאומי. זהו דו"ח שהוגש לאחרונה למשרד  – 2114להפחתת זיהום ממקורות יבשתיים 

"א (, היתרי הזרמה לים )ראה להלן( ודו"ח חי21)מס"ד  PRTRלהגנת הסביבה, והוא מתבסס על נתוני 

 (.55)מס"ד 

  מפרץ אילת , חופי רחצה ונחלים, נמצא עד כה מקור מידע יחיד לגבי כל  –לגבי שאר מקורות המים

אחד. לפחות לגבי האחרון, סביר להניח שישנם מקורות מידע נוספים, אולי של אגף מים ונחלים, ונפנה 

 אליהם בנושא זה.

לקבוע אינדקסים מייצגים, המשקללים את הנתונים על מנת להשתמש בנתונים לניתוח הכלכלי, חשוב יהיה 

באופן שמצביע על האיכות של כל אחד ממקורות המים, והשינוי באיכות לאורך זמן, ואשר יוכל לתת 

אינדיקציה למגבלות שמטיל הזיהום על השימושים של הציבור במקור המים. אתגר נוסף הוא שרוב 

וכן אינם קבצי אקסל, ולא ברור מהי תדירות העדכון שלהם.  הדו"חות עמוסי נתונים, ביחידות מידה שונות,

 מתוכנן לפנות לאגף ים וחופים, שהינו המפרסם של מרבית הדו"חות שנסקרו בטבלה.

 

 נוספים שלא הוצגו בטבלה )לפי מס"ד בקובץ "מיון מקורות מידע"( חות"דו  5.5.3.4

  אלה נתונים המצביעים על  – 1413-2112-נתוני מפלס ים המלח ע"י רשות המים מפלס מ( 4)מס"ד

מגמה, אולם לא ניתנת להם פרשנות מבחינת רמת הנזק )לדוגמא בולענים, תיירות, פגיעה בשירותי 

 מערכת וכו(. לכן, נראה פחות רלוונטי למסד. יש להתייעץ בנושא זה עם רשות המים.

  משקלל . 11בע בישראלהתכנית הלאומית להערכת מצב הט -ג "המאר( מדד בריאות הים של 2)מס"ד

לעומתם מקורות על המערכת האקולוגית בים ו לחציםשונות של קטגוריות תועלות שונות בהתאם ל

. על אף שזהו מדד עולמי, החישוב 32קיבל הים בישראל ציון  2114-, לכל תועלת בנפרד. בחוסן

להיות לא משקלות שונים לקטגוריות שונות, ולכן התוצאה עלולה  מבוצע בסכימה פשוטה ללא

 מדויקת. לכן, מוצע לא להסתמך על תוצאותיו.

  

                                                           

שימור המינים הימיים ובתי הגידול,  –משקלל תועלות שונות )מים נקיים, מוצרי טבע, שמירה עם מורשת המקום, מגוון ביולוגי  11

על המערכת האקולוגית  לחציםשונות של קטגוריות התאם לאספקת מזון, אפשרויות דיג עממי, תיירות ובילוי, פרנסה וכלכלה חופית( ב

רגולציה )למשל )לעומתם מקורות חוסן: (, וזיהומי ים, הרס בתי גידול, לחצי דיג, מינים פולשים, שינוי האקלים ולחצים חברתייםבים )

 (חברתית ואקולוגית (integrity) לאומיות שישראל מחויבת להן(, ושלמות-אמנות בין
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 מקורות מידע שטרם נסקרו  5.5.3.2

 היתרהתאם להזרמות קבועות בידוע לנו כי קיימים באגף המחשוב נתונים לגבי כמויות וריכוזי מזהמים ב

הארצית היחידה כמו כן, נדרשת פגישה עם  הזרמה לים או לנחלים, ונדרש להשלים מהם נתונים אלה.

בנושא זה, ובהתאם להמלצתם נבחן האם רצוי להיפגש עם רשויות  (אגף ים וחופיםלהגנת הסביבה הימים )

 להשלמת הנתונים.ועם החברת הממשלתית לחקר ימים ואגמים נחל או רט"ג, 

 

 כריה חציבה .5.3

 חציבה כריה 5.3.1

 שטחים שימור מבחינת הן סביבתית השפעה יש יםיתעשיית מינרלים של וחציבה לכריה – קצר מבוא

 ומרי גלםח של הצריכה צמצום את שיבטיח הנכון כלכלי הסביבתי האיזון מציאת נתימבח והן פתוחים

 .הבאים לדורות שימורם למען

 יש וחציבה כרייה יש בהם במקומות,  נדירותם את מעלה שונים לצרכים הפתוחים בשטחים השימוש

 שיקום: שיקום סוגי שני קיימים. האקולוגי הערך נפגע ובמיוחד הפתוחים השטחים ערך של מוחלט אובדן

  מסחרי לשימוש הקרקע הכנת לצורך רק הוא - המסחרי השיקום. נופי ושיקום מסחרי

 במחצבות השיקום רוב. פארקים הקמת לצורך שיקום כגון, מטרות מספר עבור נעשה - הנופי השיקום

 גדולה שונות יש, בנוסף. שנפגעת האקולוגית למערכת התייחסות ניתנת ולא הנוף שיקום של למטרה נעשה

 חציבה וחומרי פוספטים של כרייה מתבצעת שם בנגב מדברית קרקע למשל, מחצבות של שטחים בין

 ואין, בעבר שנכרו השטחים של שיקום מבצעים הטפל החומר עם הפוספטים כריית בשטחי(. אגרגטים)

 השיקום אולם, לקדמותו המצב להחזרת ניסיונות יש. משתקמות האקולוגיות המערכות אם יודעים

 .המינרלים כריית לאחר רמון מכתש שיקום, למשל. בראשיתו הוא האקולוגי

 , משרד התשתיות הלאומיותת הסביבהמשרד הגנההגופים העיקריים אשר אמונים על משאבים אלו הינם 

יחידת המכרות והקרן לשיקום מחצבות. בנוסף בשנים האחרונות  –כריה וחציבה, משרד האנרגיה והמים  -

 2( ע"י מנהל התכנון ודו"ח ששינסקי 2111ג' ) 14 תמ"א - כלכליות מקיפות –נכתבו שתי עבודות סביבתיות 

 בה.י( בנושא כריה וחצ2114)
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 מרכזיים מידע מקורות טבלת 5.3.5

 לגבי כרייה וחציבה מרכזיים מידע מקורות: 5.3טבלה 

כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

משאבי טבע 

 שנמדדו

שנת 

מדידה 

 אחרונה

 מיקום יחמ"ד כמות

 גאוגרפי

 הערות רלוונטיות מתודולוגיה

ג'  14תמ"א  2

תכנית  -

מתאר 

ארצית 

לכרייה 

וחציבה של 

מינרלים 

 תעשייתיים

מנהל 

 התכנון

מינרלים 

תעשייתיים: 

פוספט, פצלי 

שמן, 

פורצלניט, 

חרסיות חול, 

גיר, נחושת, 

 מלח

פוספט:  2111

3,411 

חול זך: 

142 

גיר 

לאבקות: 

251 

חרסית 

 11ממשית:

חרסית 

דמויות 

 5צור: 

 אלפי
 טון

 בשימוש
 בפועל

 קיימים
 מקורות

 צ"נ לגבי
 של

 מכרות
 בארץ

 מקורות
המידע לא 

פורטו 
 בדו"ח

יש להשלים  כן

נתונים 

מהממונה על 

המכרות או 

 לחילופין

לערוך את 

נתוני הדו"ח 

בפורמט 

 אקסל

 2ששינסקי  4

כרייה  -

 וחציבה

משרד 

 האנרגיה

מחצבים 

)אשלג, 

פוספט, 

נחושת, ברום 

ומגנזיום(, 

חומרי חציבה 

)למשק 

הבנייה 

 -והסלילה 

חול  חצץ,

וחומרי 

חציבה 

למלט(, מים 

 מינרליים

2114 

*שנת 

פרסום 

 הדו"ח

 1פוספט: 

 טון מיליון

 3.5אשלג: 

 טון מיליון

גיר לבן: 

אלף  211

 טון

חרסית: 

 טון מיליון

מגנזיום: 

אלף  145

 טון

 135ברום: 

 טון מיליון

 מפורט
 בעמודת
 כמויות

 מידע איסוף 
 מחברות

 סוג ולפי
 המוצר
 הסופי

רצוי לקבל  כן

מצוות הועדה 

את הנתונים 

המקוריים 

ולהעמיק את 

 הבנת מקורם.

 

*בהתאם 

להמלצת 

חוו"ד 

 לששינסקי של

המשרד 

להגנ"ס, 

מומלץ: 

 מאגר פיתוח

 לאומי מידע

 הקשור בכל

 לכמות
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כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

משאבי טבע 

 שנמדדו

שנת 

מדידה 

 אחרונה

 מיקום יחמ"ד כמות

 גאוגרפי

 הערות רלוונטיות מתודולוגיה

חרסיות 

מיוחדות: 

 אלף טון 21

חול זך: 

אלף  211

 טון

גיר דלומיט 

 31ובזלת: 

 טון מיליון

 4חול: 

 טון מיליון

 ואיכות

 הטבע משאבי

 השונים

 הקיימים

 בישראל

 מידע הכולל

 היקפי אודות

 ,וייצוא כרייה

 ולהשלים

 על זה מידע

 פיתוח ידי

 בקרה מערך

 נתיבי על

 של הזרימה

 משאבים

 גלם וחומרי

תפוקת   111

חומרי 

המחצבות 

לפי סוגים 

 -ושנים 

נתונים רב 

שנתיים 

2112-2113 

)באלפי 

  טונות(

הקרן 

לשיקום 

 מחצבות

אבן וחצץ, 

חול, כורכר 

וחומר ואדי, 

שיש, סיד, 

מלט 

וחומרים 

 אחרים, 

אבן  2113

 וחצץ:

32,452 

 חול:

2,511 

כורכר 

וחומר 

 31ואדי: 

 1שיש: 

סיד: 

431 

מלט 

וחומרים 

אחרים: 

4,331 

 

 אלפי
 טון

 פרוט אין 
 – באתר
 מומלץ
 קשר ליצור
 הקרן עם

רצוי לקבל  כן

 מצוות הקרן

את הנתונים 

המקוריים 

ולהעמיק את 

 הבנת מקורם
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 :מסקנות 5.3.3

 בהיקף ואופן אינם אחידים  אשר קיימים שלושה מקורות מידע עבור הפקת חומרי חציבה

יש להניח שזו אחת הסיבות להפרשים בין הכמויות  .אופן קיבוץ הנתוניםהמדידה וכן ב

ולהעמיק את ההבנה במתודולוגיית  דו"חותהמספריות המוצגת. מומלץ להיפגש עם כותבי ה

 איסוף ומדידת הנתונים.

  של  ג' קיימת התייחסות כמותית הן להיקף העתודות 14בדוח שישינסקי ובדוח תמ"א

המחצבים והן לכמות הנכרת/מופקת בכל שנה, צרוף נתונים אלו יחד יכול לספק מדד המשקף 

 את הידלדלות המשאבים וכן את משמעות ההפקה השנתית.

  קיימים נתוניGIS אשר מנוהלים ע"י משרד האנרגיה והמים והקרן  של מחצבות מוכרזות

 לשיקום מחצבות.

 הינם:אתגרים עיקריים עבור חישוב הכמויות 

 הקיימים הינם בפורמט וורד ואינם מתעדכנים באופן סדיר, במידה ולא נוכל לקבל  חות"דוה

 את הנתונים הגולמיים בפורמט אקסלי תידרש העברת הנתונים לפורמט אקסלי.

  דו"חג' ו 14שימוש בנתונים ממקורות שונים ופורמט שונה )משרד האנרגיה והמים, תמ"א 

 סתירות בכמויות.נסקי( המכילים לעיתים ישש

 בשנים הבאות יהיו  חות"דוהקיימים אינם מתעדכנים באופן שנתי ויש להניח ש חות"דוה

 .הנתונים בפורמט שונה דבר שידרוש התאמה מחודשת למסד

 נוספים שלא הוצגו בטבלה  דו"חות 5.3.4

 .והחציבה הכרייה אתרי מיקום של GIS ונתוני מיקום אודות חות"דו

 שטרם נסקרו מקורות מידע 5.3.2

 כן-כמו, העדכון ותדירות ארגון אופן, הנתונים היקף את למפות כדי המכרות על לממונה לפנות יש 

 ח"דו על כיום שאחראי הגורם עם וכן' ג 14 א"תמ של העבודה צוות עם להיפגש/ לפנות מומלץ

 .הנתונים למסד לקלוט שניתן בפורמט הגולמיים הנתונים את לקבל כדי ששינסקי
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 מזוהמות קרקעות .5.4

 מבוא קצר  5.4.1

זיהום קרקע נגרם כתוצאה משיטות שהיו נהוגות לשם אחסון חומרים מסוכנים, הטמנת פסולת ושפכים, 

פעילות תעשייתית ביטחונית ופעילות של תחנות דלק. לקרקעות מזוהמות השלכות סביבתיות 

פגיעה בצומח, זיהום מבנים תת קרקעיים ובריאותיות נרחבות הבאות לידי ביטוי בזיהום מקורות מים, 

אזורים ועלויות  4,211-ועוד. כיום מספר האתרים בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע אינו ידוע ומוערך בכ

 ופארטו(. נתונים לגבי זיהום קרקעות LDDארד שקלים )ימיל 11.1-לשיקום הזיהום מוערכות בכ

 מקודמת]נכון לכתיבת פרק זה  ות מקומיות.מנוטרים ע"י המשרד להגנת הסביבה, רשות המים ורשוי

 חקיקה בנושא זה[
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 טבלת מקורות מידע מרכזיים 5.4.5

 לגבי קרקעות מזוהמות מקורות מידע מרכזיים: 5.4טבלה 

 
מקור  מזהמים שנמדדו כותב הדו"ח שם הדו"ח #

הזיהום/ 
 סקטור

שנת 
מדידה 
 אחרונה

 הערות רלוונטיות מתדולוגיה מידע גאוגרפי כמות

הערכת  33
יות ועל

ארצית של 
סקירה 
וטיפול 

בקרקעות 
 מזוהמות

LDD 
ופארטו עבור 

המשרד 
 להגנ"ס

שמנים, ממסים, 
דלקים, מלחים 

מתכות, חומרי נפץ 
וציאניד, חומרי 
 הדברה, רעלים.

 כימקלים
VOC's, 

תרכובת חנקן, 
מתכות, ממיסים 

 אורגניים

 –תעשייה 
תעשיית 
הדלק, 

בטחונית, 
אזורי 

תעשייה 
 ומטמנות

 

אזורים  - 4,124 2112
בעלי פוטנציאל 
 לקרקע מזוהמת

 
מוקדי  -11,311
 זיהום

מיקום אתרים 
אך לא מיקום 

 הזיהום

הוגדרו מגזרים בעלי ראשית 
 פוטנציאל לזיהום קרקע.

אותרו ומופו בהמשך 
אתרים פעילים בעבר 

נאסף ש ע"פ מידע ובהווה
 להגנ"ס מהמשרד

נבדקו מספר אתרים מזוהמים  כן
ומספר מוקדי זיהום ולא 

 כמויות המזהמים.

מרשם  21
פליטות 
 - לסביבה
PRTR 

משרד 
 להגנ"ס

 ,תחמוצות חנקן
 ,חומרים אורגאניים
 חומרים אורגאניים

 מוכלרים,
       חומרים

 ,אנאורגניים
 מתכות כבדות

נתונים מורכבים  2113 תעשייה
לא ניתן להציג 

 במסגרת זו

תונים שנתיים נ כן
פליטות  של כמותיים
 .לסביבה מזהמים והעברות

המידע מבוסס על הדיווחים 
השנתיים המועברים למשרד 

 ות,מפעלים, מטמנ 511-מכ
תחנות מעבר, מתקני טיהור 

 שפכים ודומיהם

המידע בדוח זה מייצג את זרם  כן
הזיהום לקרקע להבדיל 

 ממלאי הזיהום
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 מסקנות 5.4.3

המנטרים נתונים לגבי זיהום קרקע הינו מצומצם יחסית, כאשר הדו"ח המקיף ביותר  דו"חותהיקף ה

הערכות לגבי מספר האתרים וופארטו אשר כולל נתונים, המבוססים על חישובים  LDDהינו הדו"ח של

 המזוהמים ומוקדי הזיהום, וכן לגבי היקף הזיהום ועלות שיקום הקרקעות. 

אשר מגיעה אל השוטפת המהווה אינדיקציה לכמות הזיהום השנתית  PRTR -בנוסף קיים דו"ח ה 

ים כל כמו כן, אגף קרקעות מזוהמות יכול לספק נתונים שנתיים לגבי היקפי הקרקעות המטופל הקרקע.

מלאי הקרקעות המזוהמות כל שנה. אולם, הנתונים השנתיים שבו הם  שנה, ובאופן זה לסייע לעדכון

 מינורים ביחס להיקף הזיהומים ההיסטוריים, ולא ברור האם ניתן לסנכרן בין מקורות מידע אלה.

 באתרים הקרקע זיהום חומרת לגבי מייצגים אינדקסים יצירת הינו הכמויות חישוב עבור העיקרי האתגר

 וסנכרון בין דו"חות ברמת דיוק שונה. שונים

 :נוספים שלא הוצגו בטבלה דו"חות 5.4.4

 המשרד להגנ"ס.  –אשר מנוהל ע"י אשכול אכיפה  – תקריות חומרים מסוכנים, לפי מאפיין תקרית

מכיוון שהדו"ח אינו כולל כמויות ב"שפה אחידה" )שם המזהם והכמויות אינם כתובים באופן אחיד 

 לא מצאנו לנכון לכלול דו"ח זה. PRTR-ומאורגן( ומכיוון שהכמויות עקרונית נרשמות גם ב

  מים אלא למ"ס. אינו כולל כמויות חומרים מזה –תקריות אירועים מסוכנים לפי מאפיין כמות

 .הנתונים רועים ולכן לא יהיה בשימוש במסדיכמויות א

  כולל כמויות חנקן וזרחן  למ"ס – מדד מאזן יסודות )זרחן וחנקן( הזנה לצומח בחקלאות( 14)מס"ד

 GISואינו כולל נתוני  2111הנקלטות בקרקע כתוצאה מפעילות חקלאית. הדו"ח עודכן לאחרונה ב 

 .נתוניםולכן לא יהיה בשימוש במסד ה

 מקורות מידע שטרם נסקרו 5.4.2

 -ישנה שכבה המתארת את כל האזורים החשודים כמזוהמים בחומ"ס  govmapבאתר 

https://www.govmap.gov.il  יש לבחון את רמת הדיוק של נתונים אלה, ובהתאם להחליט האם ניתן

הערכת עליות ארצית של סקירה וטיפול בקרקעות להשתמש בהם כמקור מידע משלים/ חלופי לדו"ח "

 .(33" )מס"ד מזוהמות

  

https://www.govmap.gov.il/
https://www.govmap.gov.il/
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 פסולת .5.2

  קצר מבוא 5.2.1 

גזי חממה, זיהום קרקע להטמנת פסולת השלכות סביבתיות רחבות היקף לרבות זיהום אוויר ופליטת 

בנוסף, להטמנה ישנן השלכות על בריאות  ומי תהום ותפיסת שטחי קרקע המהווים משאב במחסור.

. בהתאם למדיניות המשרד להגנ"ס להפוך את הפסולת ממטרד הציבור והשלכות כלכליות רחבות היקף

תאמה בתחום הפסולת למשאב, קיימים זרמי פסולת אשר מופרדים ע"פ חוק ועוברים טיפול נפרד. בה

המנטרים את כמויות הפסולת ברשויות, באתרי ההטמנה ואת היקף הפסולת הממוחזרת  חות"דוקיימים 

הקיימים  חות"דווכן קיימים נתונים רבים אודות פסולת תעשייתית מסוכנת ולא מסוכנת. להלן פרוט ה

 בהתאם לפילוח הנ"ל:

וכמויות פסולת באתרי  , )למ"ס(המקומיות פסולת מוצקה שנאספה ברשויות ח"דו פסולת מוצקה:

 ההטמנה.

שהינו הדו"ח המפורט ביותר אשר מתעדכן PRTR ה ח"דו פסולת תעשייתית מסוכנת ולא מסוכנת:

פול בפסולת יכמות פסולת ומחזור והוצאה על טפסולת מסוכנת של הלמ"ס, ודו"ח  ח"דובאופן שנתי וכן 

  (2111) יבענפי התעשייה והחשמל, לפי ענף כלכלי ראש

הכוללים את נתוני מיחזור פסולת  חות"דופסולת ממוחזרת לפי סוג של הלמ"ס וכן  פסולת ממוחזרת:

 אריזות ופסולת אלקטרונית.

חות אשר מונים את היקף, סוג ומיקום מתקני הטיפול "משרד הגנ"ס מפרסם דו מתקני טיפול בפסולת:

 תחנות מעבר, קומפוסטציה פתוחה או סגורה,בפסולת הקיימים בארץ. בין המתקנים ניתן למנות: 

מתקני טיפול אנארובי ועוד טכנולוגיות וכמובן אתרי הטמנה. יש להניח שבעתיד הקרוב יתווספו עוד ועוד 

 המטופלת הפסולת וכמויות המתקנים מספר ניטורמתקנים מסוג זה אשר יטפלו ביותר ויותר פסולת. 

 מגמות של וכן והשפכים האוויר, הקרקע על הפסולת השפעות של הרחבה התמונה להבנת יתרום בהם

 .בפסולת סביבתי בטיפול ארציות

 



 

 

56 

 

 טבלת מקורות מידע מרכזיים 5.2.5

 לגבי פסולת מקורות מידע מרכזיים: 5.2טבלה 

כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

מזהמים 

 שנמדדו

מקור 

הזיהום/ 

 סקטור

שנת 

מדידה 

 אחרונה

מידע  מ"דיח כמות

 גיאוגרפי

 הערות רלוונטיות מתודולוגיה

 פסולת 21

במגזר 

 התעשייתי

PRTR  נתונים

שנתיים 

של 

פליטות 

והעברות 

מזהמים 

 לסביבה

511 

מפעלים 

גדולים, 

מטמנות, 

תחנות 

מעבר 

ומתקני 

טיהור 

 ודומיהם

2114 

 

פסולת 

 מסוכנת

80,800 

 

פסולת לא 

 מסוכנת

2,353,353 

 

 טון לשנה

 

נתונים שנתיים  כן

פליטות  של כמותיים

לסביבה,  מזהמים והעברות

כפי שדיווחו המפעלים, 

בוסס על הדיווחים מ

השנתיים המועברים 

מפעלים,  511-למשרד מכ

תחנות מעבר,  מטמנות,

מתקני טיהור שפכים 

 ודומיהם

הנתונים  כן

התקבלו 

מאורי 

 .שלהב

הנתונים 

מדוייקים 

יותר מנתוני 

הלמ"ס עקב 

ת ידולוגיומת

 האיסוף

פסולת  25

 –מסוכנת 

לפי סוג 

חומר 

ושיטת 

 טיפול

פסולת  למ"ס

 מסוכנת

הנתונים התקבלו  לא טון לשנה  133,113 2113 תעשייה

מ"החברה לשירותי איכות 

הסביבה )רמת חובב( 

בע"מ" ומאגף חומרים 

מסוכנים במשרד להגנת 

 הסביבה.

קיים פירוט  לדיון

לפי שיטות 

 טיפול



 

 

57 

כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

מזהמים 

 שנמדדו

מקור 

הזיהום/ 

 סקטור

שנת 

מדידה 

 אחרונה

מידע  מ"דיח כמות

 גיאוגרפי

 הערות רלוונטיות מתודולוגיה

פסולת  23

מוצקה 

שנאספה 

ברשויות 

המקומיות, 

לפי מחוז 

 ונפה

פסולת  למ"ס

ביתית 

מסחרית 

 וגזם

 משקי בית

בתי מסחר 

 עירוניים

2113 4.2  

ק"ג  1.34

 לנפש

מיליון 

 טון לשנה

 ק"ג לנפש

רשויות המקומיות וכן  כן

מאגף פסולת מוצקה 

 במשרד להגנ"ס

כבר היום  כן

כלול בתמ"ג 

עקב 

הוצאות 

היטל 

 ההטמנה 

פסולת  25

ממוחזרת 

 לפי סוג

פסולת  למ"ס

ברת 

 מחיזור

פסולת 

עירונית, 

תעשייתית, 

חקלאית, 

 בניין

 מיליון 3 2113

 2111 ב טון

שטופלה במפעלי  פסולת אל לשנה טון

  מחזור ייעודיים

תתכן  לדיון

כפילות 

בנתונים 

עקב מעבר 

חומרים בין 

 תחנות
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 מסקנות 5.2.3

  הנתונים קריים לשימוש מסדיע דו"חותקיימים שלושה. 

o פסולת מוצקה שנאספה ברשויות המקומיות, לפי מחוז ונפה. 

o נתוני פסולת לא מסוכנת מהמפל"ס. 

o נתוני פסולת מסוכנת מהמפל"ס. 

  לגבי היקף פסולת תעשייתית מסוכנת ושאינה מסוכנת, מניתוח  חות"דוהלמ"ס מפרסמת

, בנוסף, דו"ח המפלס הינו מפורט ומתעדכן באופן שנתי חות"דוה ראשוני קיימים פערים בין

 זה.נתונים ולכן מתאים יותר לשימוש מסד 

  פסולת מוצקה, למעשה ניתן לראות את השפעות הפסולת ייצור מכיוון שקיימים היטלים על

כבר היום כהוצאה של רשויות מקומיות, לכן ייתכן שכמויות הפסולת המוצקה  בתמ"ג

 ר מדדים כגון כמות פסולת לתושב ולא עבור חישובים כלכליים. ישמשו עבו

 דולוגיית פסולת ממוחזרת שתגובש ע"י הצוות יוחלט איזה מהדו"חות ובהתאם למת

  הקיימים הינו הרלבנטי ביותר. יחד עם זאת יש להפנות את תשומת הלב כי:

o תכן כפילות בספירה מכיוון שקיימות העברות בין מרכזי המחזורית 

o  מדובר בפליטות מזהמותלא 

 אורגניזציה של נתוני כמויות הפסולת וייתכן כי בהמשך -פסולת נמצא בתהליך רה אגף

יוני -יש לתאם פגישה נוספת לחודש מאי –השנה, ניתן יהיה לקבל נתונים מפורטים יותר 

 .2113 -בשנה הבאה

 

 נוספים שלא הוצגו בטבלה דו"חות 5.2.4

  והוצאה על טיפול בפסולת בענפי התעשייה והחשמל, לפי ( כמות פסולת ומחזור 24)מס"ד

בעל  2111ענף כלכלי ראשי אשר נערך בהתאם לסקר שביצע הלמ"ס. הדו"ח הינו משנת 

( וכן אינו מתעדכן באופן PRTRדולוגיה סטטיסטית לאיסוף נתונים )להבדיל מ ה ומת

ופסולת טון  3,453,414פסולת לא מסוכנת  –שנתי. להלן נתונים מספריים מתוך הדו"ח 

 .2111טון בשנת  411,143מסוכנת 

 גז הנאסף )איסוף -היקף ההטמנה ארצי ובפרט כמויות הביו - כמויות פסולת באתרי הטמנה

 –ומצמצמת פליטות מתאן( והמנוצל )מותמר לאנרגיה(  2COגז ושריפה המשחררת -ביו

קיימים דוחות המתעדים נתונים אלו אך הינם בשלבים גולמיים ולא מעובדים לכדי שימוש 

 במסד )נתונים עבור כל מטמנה בנפרד ופורמט אשר לא ניתן להעברה(.

 מתוכן הינן תחנות ממיינות  1מעבר כאשר  תחנות 33קיימות  -בתחנות מעבר  כמויות– 

לת המטופל בהן אך נכון להיום נושא זה לא התחנות מחויבות לדווח כל שנה על היקף הפסו

 נתונים אלו באופן נגיש. נאכף במלואו וכן אין קובץ מסודר המאגד בתוכו
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 טובלן, בני שמעון וחץ אקולוגיה )מתקנים לטיפול בפסולת אורגנית(  –במתקני קצה  כמויות

 מעבירות נתונים אך כיום לא קיים קובץ מסודר ונגיש המרכז נתונים אלו

 : מקורות מידע שטרם נסקרו 5.2.2

 ח חשב המשרד להגנ"ס לגבי גובה היטל ההטמנה עבור פסולת מעורבת ופסולת בניין "דו

 .נשלחה בקשה לקבל את הדו"ח –השנתי 

 תקבע פגישה בעתיד הקרוב –חות לגבי כמויות פסולת בניין וכמויות במרכזי המחזור "דו. 

 אגף פסולתיש להיפגש עם  - כמויות פסולת ממוחזרת במפעלי המחזור 

 מחזור בהתאם לחוקים השונים )אריזות, אלקטרונית, צמיגים וכו'(  חות"דו 

 לאגף פסולת קיימים נתוני כמויות פסולת והיקף ביוגז במטמנות שנסגרו,  -שנסגרו  מטמנות

גז מחושבת בהתאם לתחשיב מקובל של האו"ם. נתונים אלו רלבנטיים לחישוב -כמות הביו

 נתונים. Hard copyב  באגף פסולתהנתונים נמצאים  –פסולת על שימושי קרקע השפעות 

 התאמות לבצע ניתן, 2111 לשנת מחושב -הגז וכמויות התפשטות תחזית כוללים אלו

  .עכשוויות ביוגז כמויות להערכת

 חות אלו במס"ד."בדק אפשרות לשלב דוית 

 רעש .5.2

  קצר מבוא  .5.2.1

אשר נמדדת, בדרך כלל, בדציבלים המהווים קירוב לתפיסת הרעש אצל בני  תהרעש הינו הפרעה סביבתי

 מתחבורה רעש נושא כי מעלה הקיים המידע סקירת אך, רעש הפרעות של שונים סוגים האדם. קיימים

 :כוללות רעש של ההשפעות, כיום והמנוטר הנסקר העיקרי הרעש הינו

  איבוד שמיעה )זמני או תמידי(, העלאת בעבודה ובביתהאדם בבית הספר, פגיעה בגוף בגין חשיפה של :

 לחץ דם, שיבוש קצב הלב, ייצור אדרנלין, שיבוש פעולת הכליות ומעייף.

 השפעות על מערכות אקולוגיות ואזורי נופש 

 פגיעה במחירי נדל"ן –הפסד אתרי בנייה לפי תקנות ממשלתיות 

ורה ורכבות וכן מתבצע מיפוי של רעש בחלק מערי הארץ מתבצע מיפוי של רעשים הנגרמים מתחב

 מטוסים ע"י המשרד להגנ"ס.

השנים בוצעו מדידות נרחבות של היקפי רעש ממטוסים, רכבות ותחבורה בכבישים ביוזמת  לאורך

שיכולו לסייע ליישם  GISתועדו ע"ג מפה ולכן כוללים נתוני  הדוחותהמשרד להגנ"ס וביוזמת המחוזות. 

 ואשר לא מתעדכנות באופן קבועשת, יחד עם זאת מדובר ביוזמות חד פעמיות מדידת זיהומי רעש אזורי

אביב -)נתב"ג( ומיפוי רעשים בתל 41 שנת(, צבאיים תעופה)שדות  43 בשנת הרעש נתוני את משקפות

 .2113 בשנת אף או כיום המצב את משקפות שאינן כך, 2112 משנת
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 מרכזייםטבלת מקורות מידע  .5.2.5

 מקורות מידע מרכזיים לגבי רעש 5.2טבלה 

כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

מזהמים 

 שנמדדו

מקור 

הזיהום/ 

 סקטור

שנת 

מדידה 

 אחרונה

מידע  מ"דיח כמות

 גיאוגרפי

רלוונ מתודולוגיה

 טיות

 הערות

 מפות 51

 חשיפה

 לרעש

 מטוסים

 המשרד

 ס"להגנ

 רעש

 מטוסים

 לפי משתנה  1443,1441 תחבורה

 – מיקום

 המפה

 מכילה

 ערים

 שונות

Ldn תחנות ניטור רעש  כן- 

-התחנה מורכבת ממד

רעש מדויק בעל זיכרון 

גדול, סוללת גיבוי 

ומערכת אלחוטית 

להעברת הנתונים 

מהתחנה למחשב. 

התחנות מוצבות סביב 

שדות תעופה צבאיים 

ואזרחיים ובסמוך 

לכבישים ראשיים 

 .ומסילות ברזל

 כן

 

במפה מוצגים אזורים 

שונים ברחבי הארץ 

החשופים לרעש משדות 

תעופה אזרחיים וצבאיים. 

בלחיצה על האזור 

המבוקש נקבל נתונים 

אודותיו: מקור הרעש, 

שטח הרעש החשוף לרעש 

בדונמים, מפלס הרעש 

[ dB(A) Ldnביחידות ]

 .ביום ובלילה

 העדכון תאריך על ידוע לא

.הבא  
 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Noise/NoiseSources/AircraftsNoise/Pages/default.aspx
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כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

מזהמים 

 שנמדדו

מקור 

הזיהום/ 

 סקטור

שנת 

מדידה 

 אחרונה

מידע  מ"דיח כמות

 גיאוגרפי

רלוונ מתודולוגיה

 טיות

 הערות

 רעשי מיפוי 145

 רכב כלי

 ורכבות

 באזורים

 בתל שונים

 - אביב

 ברוב

 מעל הערים

211,111 

: תושבים

, א"ת

, חולון

, צ"רשל

 חיפה

המשרד 

להגנת 

 הסביבה

 מכלי רעש

, רכב

 רכבות

משתנה לפי  2112 תחבורה

 –מיקום 

המפה 

מכילה 

ערים 

 שונות

Ldn מאגף הדוח את לקבל יש לדיון  כן 

 לאחר– ורעש קרינה

 יתאפשר וח"הד בחינת

 תרומתו מידת את לקבוע

 למסד
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 מסקנות .5.2.3

 :לשימוש המסד רייםיקעדוחות  ניקיימים ש

 אשר אינו מתעדכן באופן תדיר וכעת טרם ידוע על מועד  – מטוסים לרעש חשיפה מפות

 העדכון הבא

 ץבאזורים שונים באר רכב כלי רעשי מיפוי 

 

 דוחות נוספים שלא הוצגו בטבלה .2.3.4

  לאיכות הרשות י"ע מופו אשר ורכבות רכב כלי מתנועת לרעש חשיפה מפות -( 111–121)מס"ד 

 ומקבלי התכנון גורמי בידי עזר כלי להוות כדי וזאת ס"להגנ במשרד רעש אגף במימון הסביבה

 .Sound Plan 5 מסוג ומיפוי חיזוי בתוכנת שימוש תוך 2112 ב נעשה המיפוי .ההחלטות

  ם בקובץ אינה ימתדולוגית איסוף הנתונ –חומ"ס מוקד סביבה  – 2114רועי יא –( 123ׁ )מס"ד

רועים והשפעתם על הסביבה ולכן דוח זה לא בשימוש עבור מידע ימאפשרת שליפה ברורה של א

 בלמידה ואפיון של סוגי תקלות( "סחומכמותי )ייתכן וישמש את צוות 

 : מקורות מידע שטרם נסקרו .5.2.2

 דציבלים רמת) חשיפה ומפות אקוסטיים במחסומים בהתחשב, מכבישים רעש מיפוי( 145ס"ד )מ 

: תושבים 211,111 מעל הערים ברוב, היאוכלוסי נתוני לפי ורכבות מכבישים לרעש( חשיפה ורדיוס

 .נשלח ע"י אגף קרינה ורעשהדוח טרם  – חיפה, צ"רשל, חולון, א"ת

  

 חומרי הדברה .5.2

  קצר מבוא  .5.2.1

 בכל ,בתחום המוצהרת המדיניות ולפיכך ולסביבה לאדם מסוכנים חומרים הם הדברה חומרי

 רעילים פחות בחומרים השימוש ועידוד מסוכנים הדברה בחומרי השימוש הפחתת היא ,המגזרים

 להלן פרוט השפעות חומרי ההדברה:  השפעה מינמלית על הסביבה. ובעלי לאדם

 :השפעה על בריאות האדם

  בתוצרת טרייה ובצמחי תבלין –שאריות חומרי הדברה במזון. 

  אשר  –חל איסור על שימוש בסימזין ואטרזין  2113החל מ  –שאריות חומרי הדברה במי שתיה

 .נוכחותם במי השתיה נחשבת מדאיגה

 חשיפה של בני אדם לרחף חומרי הדברה שמקורו בריסוס שדות חקלאיים בסמיכות למגוריהם. 

:השפעה על הסביבה  
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 חומרי הדברה בנחלים, מט"שים ומאגרים. 

 יה והחדרה(חומרי הדברה באקוויפרים ובאגני נחלים )השק. 

 

 המידע והדוחות הקיימים:  סקירת

 

 התפלגות חומרי ההדברה המשווקים )בין עם ע"י ייצור עצמי או ייבוא( הינה:

o 25%-כ( הצומח הגנת) בחקלאות הדברה חומרי. 

o 11% -כ ווטרינריים הדברה חומרי. 

o 5% -כ ביתיים הדברה תכשירי. 

o מאחוז פחות -וסקביאס כינמת כגון לאדם נזקים –( הבריאות משרד) הדברה תכשירי. 

 

לפי הסוגים  נעשה ריכוז של כמויות חומרי הדברה המשווקות בארץ OECD-בעקבות הצטרפות ישראל ל 

, נכון להיום לא קיים מידע על הכמויות שהיו בשימוש 2112-2111השונים )ראה מעלה( המשקף את המצב ב 

דוחות אשר מתעדים את נזקי חומרי ההדברה בין אם זה קיימים מגוון  בפועל ולפי האזור בו היו בשימוש.

 מים.  -פגיעות באדם או ריכוז חומרי הדברה במקורות תיעוד לגבי
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 טבלת מקורות מידע מרכזיים .5.2.5

 לגבי חומרי הדברה מרכזיים מידע מקורות: 5.2 טבלה

כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

מזהמים 

 שנמדדו

מקור 

הזיהום/ 

 סקטור

שנת 

מדידה 

 אחרונה

מידע  מ"דיח כמות

 גיאוגרפי

 הערות רלוונטיות מתודולוגיה

 הדברה חומרי מדד 12

 חומרי - מחקלאות

 שנמכרו הדברה

 בחקלאות לשימוש

 פעיל חומר( 2 דוח) -

 ושימוש יעד לפי

 החומר שבין והיחס

 לשטח הפעיל

( 3 דוח, )הגידולים

 שימוש יעד לפי

, כימית ומשפחה

 שבין היחס( 4 דוח)

 לבין הפעיל החומר

 3) צמחית תפוקה

 (מדדים

חומרי  למ"ס

 הדברה

אויר, מים, 

 מזון

משתנה לפי  2111-2112

סוג החומר 

הפעיל 

 והשנה

 על מתבסס הדוח לא טונות

 שנתיים מכירות נתוני

 הנחה מתוך

 הנמכרים שהחומרים

 בשימוש נמצאים

 בפועל

באין  –כן 

בנמצא דוח 

 טוב יותר

הדוח אינו 

כולל פילוח 

גאוגרפי 

ומשקף נתוני 

2112-2111 
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כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

מזהמים 

 שנמדדו

מקור 

הזיהום/ 

 סקטור

שנת 

מדידה 

 אחרונה

מידע  מ"דיח כמות

 גיאוגרפי

 הערות רלוונטיות מתודולוגיה

 הדברה חומרי 14

 2112-2111 בישראל

( 1 דוח: )שימוש לפי

( 5 דוח, )חקלאות

( 3 דוח, )וטרינרי

 תברואה

חומרי  למ"ס

הדברה 

בשימוש 

בחקלאו

ת, שירות 

וטרינרי 

 ותברואה

אויר, מים, 

 מזון

 לפי משתנה  2112-2111

 החומר סוג

 הפעיל

 והשנה

טונות 

ואחוזים 

)סה"כ 

חומרי 

ההדברה 

באותה 

השנה 

מהוים את 

 (111%ה 

הדוח מתבסס על  לא

נתוני מכירות שנתיים 

מתוך הנחה 

שהחומרים הנמכרים 

נמצאים בשימוש 

 בפועל

באין  – כן

בנמצא דוח 

 טוב יותר

 

הדוח אינו 

כולל פילוח 

גאוגרפי 

ומשקף נתוני 

2112-2111 
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 מסקנות .5.2.3

 לשימוש המסד קרייםיעדוחות  ניקיימים ש

 בישראל הדברה חומרי מדד 

 בישראל הדברה חומרי 

 

 שיווק או ייבוא אםהדוחות מתבססים על אותם נתונים גולמיים של מכירות חומרי הדברה בארץ )בין  שני

( והן תברואה, וטרינרי, חקלאות) השונים בסקטורים הדברה חומרי על הן תמונה ומספקים(, הארץ בתוך

. ויחס חומר פעיל לשטח פעיל ותפוקה צמחית( על ההשפעה על החקלאות )פילוחים לפי סוגי חומר פעיל,

, משיחה עם ד"ר משה ינאי מהלמ"ס הובהר לנו 2112-2111הדוחות הקיימים משקפי את נתוני הכמויות ב 

צפוי הלמ"ס לפרסם את  2113 ועד סוף 2111-2113שהלמ"ס נמצא בשלב מתקדם של איסוף הנתונים עבור 

 דו"ח זה.

 

 :כמויות חומרי הדברה במסד  שילוב

 במסד נרחבת התייחסות להם אשר והמים וירוהא במדיומי ביטוי לידי באה הדברה חומרי של השפעתם

  :במזון שימוש בעת וכן סביבתי הכלכליהנתונים 

 לכמויות ספציפית התייחסות כוללים אינם מעלה כי הד"וחות– אוירסקירת דו"חות כמותיים עבור זיהום 

 .הדברה מחומרי הנפלטות

לנושא זיהום  מועטה התייחסות משקפיםמעלה כי הדו"חות  - מיםסקירת דו"חות קיימים עבור זיהום 

 . הדברה חומרי של בהקשר מהתקן חריגות על מצביעים אינם כ"ובדר כתוצאה מחומרי הדברה

 .המזון לסקטור נפרד התייחסות כללה לא הראשונית המסד הגדרת - מזון סקטור

 

 ההדברה חומרי ביטוי עקב, כפילות להוות עשוי עצמאי כסקטור ההדברה חומרי ייחוד ,לעיל האמור לאור

 לשקולניתן ו במסד ההדברה חומרי השפעות שילוב באופן לדון ממליצים אנו ולכן ,ירווהאו המים במדיום

 .מזון עבור נוסף סקטור הקמת

 נוספים שלא הוצגו בטבלהדוחות  .5.2.4

  ההשוואה לביצועי  ומלבד ,2112-2111מייצג נתוני  –מדד חומרי הדברה מחקלאות  –( 12)מס"ד

מדינות אחרות בפרמטרים שונים מדובר על דוחות הכלולים בדוחות אחרים אשר מפורטים 

 2.1.2בטבלה 

  דוח במסגרת פרק המים סקירת ה –ניטור מזהמים אורגניים באגן היקוות הכינרת  - (44)מס"ד

 (2.1.3המים בפרק זה.) וכן ראה התייחסות לנושא מדיום

  כלול סקירת הדוח -איכותם התברואתית של מי שתייה במקורות המים בישראל  –( 142)מס"ד 

 (2.1.3פרק זה.)המים ב במסגרת פרק המים וכן ראה התייחסות לנושא מדיום
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  רועים שונים יהדוח כולל מידע על חמישה א –חומ"ס מוקד סביבה  – 2114ארועי  –( 123)מס"ד

 םיהנתונ איסוף מתודולוגייתכתוצאה מחומרי הדברה )שריפה, מפגע ריח, שאיפת חומר(, אך 

 בשימוש לא זה דוח ולכן הסביבה על והשפעתם אירועים של ברורה שליפה מאפשרת אינה בקובץ

 "ס בלמידה ואפיון של סוגי תקלות(חומ צוות את וישמש)ייתכן  כמותי מידע עבור

 כולל התייחסות בעיקר למדיניות  – 2111חקלאות וסביבה  –המדינה  מבקר"ח דו – 144"ד מס

 והמלצות עבודה למשרדים השונים

  כולל בעיקר מידע כמותי  –השימוש בחומרי הדברה בקרבת מקורות מים בישראל  –( 151)מס"ד

 סקירת הדוח במסגרת פרק  – 2111-2115אטרזין וסימזין במקורות מים ממדידות בין השנים  לגבי

 (2.1.3המים וכן ראה התייחסות לנושא למדיום המים בסעיף )

  לא כולל נתונים כמותיים מעבר לדוח  –שימוש חומרי הדברה המשרד להגנ"ס  –( 111)מס"ד

 (14הלמ"ס )מס"ד 

  לפרק ויהיה רלבנטי ייתכן –עמותת בטרם  –מחומרי הדברה הפגעות ילדים  –( 134)מס"ד 

 סיכונים 

 ורות מידע שטרם נסקרו: מק  .5.2.2

 אזי( 2.1.3 סעיף ראה) המזון להשפעות ניפרד סקטור לייחד יוחלט באם – 2114 וסביבה בריאות 

 .למסד זה דוח של התאמתו לבדוק יש
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  קרינה .5.8

  קצר מבוא .5.8.1

 :12שלהלן, המחולק לקרינה מייננת ובלתי מייננת הספקטרוםסוגי הקרינה השונים מתוארים על 

 

 מייננת קרינה –  

רינה מייננת היא קרינה שהאנרגיה שלה גבוהה מספיק כדי לגרום לשבירת המולקולות לאטומים ק

המייננת נובעת משימוש במחצבים  הקרינה .בודדים ואלקטרונים חופשיים, דהיינו ליינון של החומר

בישראל מנת הקרינה או אפר פחם כחלק מחומרי בנייה, וכן ממאגרי מחצבים, הפולטים קרינה. 

מנת הקרינה  .מיליסיוורט/שנה, כאשר חציה נובע מחשיפה לגז ראדון 2.4 -המייננת הטבעית היא כ

לשנה. אזורים בעלי קרינה גבוהה מילירם  525 -ל 23השנתית לאדם בישראל היא, כתלות באזור, בין 

קרינה ה. מילירם לשנה בלבד 44 -יחסית אינם מאוכלסים, כך שרוב האוכלוסייה בישראל חשופה לכ

שמקורה בחומרים רדיואקטיביים, קרינה מייננת, הוגדרה על ידי ארגון הבריאות העולמי כגורם 

 44 -החשיפה הנפוצה בישראל  מסרטן, וככל שהחשיפה גבוהה יותר כך גדל הסיכון לחלות בסרטן.

 %1.15.13-מעלה את הסיכון ב -מילירם לשנה 

, כיוון הנתונים במסד המלצת אגף קרינה ורעש במשרד להגנת הסביבה היא לא לכלול נושא זה

דו"חות עיקריים בנושא  .אין הנחיות רשמיות של האגף שמדובר ברמות נמוכות של סיכון לגביהן

 מופיעים להלן בסעיף "דו"חות נוספים שלא הוצגו בטבלה".

 

 מייננת  בלתי קרינה–  

                                                           

 /http://www.tnuda.org.il - מייננת על הבריאות-מרכז ידע לאומי להשפעת הקרינה הבלתי -תה תנודע אתר העמו 12

הוקם בשיתוף היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן ושל קרינה במכון גרטנר לחדר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות ובתמיכת משרד המדע 

 הטכנולוגיה והחלל והמשרד להגנת הסביבה

 http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Radiation/IonizingRadiation/Pages/default.aspx -המשרד להגנת הסביבה  13

http://www.tnuda.org.il/
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רינה בלתי מייננת היא קרינה אלקטרומגנטית שאינה מייננת את האטומים שהיא עוברת דרכם. ק

מדיניות המשרד בתחום הקרינה הבלתי מייננת מבוססת על עיקרון הזהירות המונעת, במטרה 

 למזער, ככל האפשר בטכנולוגיות הקיימות ובעלות סבירה את חשיפת הציבור לקרינה. 

הקרינה ועל נותני שירותים בתחום הערכת החשיפה לקרינה ומדידת המשרד מפקח על מקורות 

למניעת הקרינה הבלתי מייננת )התשס"ו  הקרינה באמצעות היתרי קרינה המונפקים מכוח החוק

מטרת החוק להגן על הציבור מפני הקרינה הבלתי מייננת  .14(2114( ותקנותיו )התשס"ט 2113

מקורות קרינה בלתי מייננת, כמו גם את נהלי מדידת ולהסדיר את העיסוק בהקמתם והפעלתם של 

מכח החוק מפרסם המשרד להגנת הסביבה גם טווחי בטיחות ורמות חשיפה מירביות  .הקרינה

מסך החשיפה הבריאותי ולחשיפה רציפה  %31לחשיפה קצרה לפי  - 15רדיו תמותרו לעניין קרינ

הסף הבריאותי שנקבע על ידי מסך החשיפה הבריאותי בתחומי תדרים שונים.  11%וממושכת לפי 

 ICNIRP) המשרד להגנת הסביבה, מבוסס על המלצות הוועדה להגנה מפני קרינה בלתי מייננת

 .16 הפועלת בארגון הבריאות העולמי( 1998

o  קרינת גלים ארוכים מרשת החשמל הנמצאת בתחום בתחום הקרינה הבלתי מייננת נמצאת גם

הבלתי  חוק הקרינה כון להיום, אין תקנות מכחנ ELF (extremely law frequency.)-ה

קיימות המלצות לסף אולם, . מרשת החשמל הקובעות סף לעוצמת השדה המגנטי מייננת

המלצה לתכנון  אולם, ישנהמיליגאוס לחשיפה אקוטית קצרת טווח )חשיפה רגעית(.  1111 של

 4ממוצעת על פני שנה, או  מיליגאוס 2 של מתקני חשמל לפי סף לחשיפה ממושכת של

זאת בהתבסס על מחקרים של ארגון  .מיליגאוס ממוצע ביום בו החשיפה היא הגבוהה ביותר

העולמי. בהתאם, מופיעים באתר המשרד להגנת הסביבה מרחקים מומלצים בין  הבריאות

מתקני חשמל לקוי בניין, בקווי מתח נמוך, גבוה ועליון ועל, לשימושים רגילים ורגישים )שהיה 

(, מגורים, משרדים, מוסדות חינוך, מבני מסחר ותעשייה וכדומהרציפה וממושכת, לדוגמא 

 כמפורט להלן.

 

                                                           

  –אתר המשרד להגנת הסביבה  14

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Radiation/non-ionising/Pages/Non_ionising_Radiation.aspx 

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Radiation/non- –אתר המשרד להגנת הסביבה  15

ionising/Documents/radiation%20exposure%20levels%20chart.pdf 

16 Ionizing Radiation Protection-International Commission on Non, ICNIRP )1442 בשנת שהוקם עצמאי גוף הינה .

 בשיתוף המבוצעות סיכון והערכות דוחות לרבות) העדכנית המדעית הספרות של מקצועית הערכה על בהסתמך נקבעת הוועדה עמדת

 פרסום היא הוועדה של הראשיות מפעילויותיה אחת .(World Health Organization - WHO) העולמי הבריאות ארגון עם פעולה

  .בעולם רבות מדינות י"ע מקובלות אלו הנחיות. מייננת בלתי לקרינה העובדים וציבור הרחב הציבור לחשיפת והמלצות הנחיות

http://www.who.int/
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17 

המלצות אלו, ועל מידע מהמשרד להגנת הסביבה בנוגע למיקום קווי חשמל במתח גבוה על בהתבסס 

 ועליון, נוכל להעריך את כמות הנחשפים, והסיכון הפוטנציאלי, כמפורט להלן.

בפרט, בודק המשרד להגנת הסביבה את הקרינה מרשת החשמל בבתי ספר. נושא נוסף שמנוטר 

 הסביבה כמפורט בסעיף הבא.באופן שוטף ע"י המשרד להגנת 

o מות החשיפה לבנוגע לשימוש בטלפונים סלולאריים, ר SAR מוגבלת על ידי הנחיות ותקני יצור בין-

לאומיים, כך שהמכשירים אמורים שלא לגרום לעלייה מקומית בחום הגוף של יותר ממעלה אחת 

למכשירים  SAR מותיצרנים של טלפונים ניידים, חייבים לבצע מדידות של ר .(C°1) צלזיוס

בתנאים מחמירים )בהספק שידור מקסימלי( בהתייחס לתקנון האמריקאי או האירופי ולציין את 

נמוכה, ובתנאי  SAR-גבוהה ביותר שנמדדה. בתנאי שידור או קליטה טובים, רמת הה SAR-רמת ה

על גבי גדלה ויכולה להגיע עד לערך המקסימלי הרשום  SAR-שידור או קליטה גרועים, רמת ה

 .העלון המצורף למכשיר הטלפון

o וולטאית, הרכיב -מבין כל הרכיבים שכוללת המערכת הפוטו -וולטאיים -קרינה ממתקנים פוטו

הגדיר  (WHO) היחיד המייצר שדה אלקטרומגנטי הוא הממיר. מכיוון שארגון הבריאות העולמי

מדת המשרד ע .לשדות כאלהשדות אלקטרומגנטיים כגורם מסרטן אפשרי, יש להגביל את החשיפה 

וולטאי אינה מסכנת את בריאות -להגנת הסביבה היא כי קרינה בלתי מייננת הנפלטת ממתקן פוטו

 .מטר לפחות מאזור שבו שוהים אנשים באופן קבוע 4הציבור כל עוד הממיר מותקן במרחק של 

o  טבלת עוצמות  מביא לידיעת הציבור את המשרד להגנת הסביבה –קרינה ממכשירי חשמל ביתיים

הן לצורך העלאת המודעות לסכנות הבריאותיות, והן במטרה להפעיל  ,החשיפה לשדות מגנטיים

יריהם. הלקוח יוכל לבחור בציוד המייצר פחות לחץ על היצרנים לפעול להפחתת הקרינה ממכש

קרינה, ובכך, להשפיע על היצרנים, היבואנים והמשווקים ליצר ולשווק ציוד שאינו מסכן את 

                                                           

 ", משרד הבריאות, והקרן לבריאות וסביבה2114מתוך "בריאות וסביבה בישראל  17

http://sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Documents/RadiationDomesticElectronics.pdf
http://sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Documents/RadiationDomesticElectronics.pdf
http://sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Documents/RadiationDomesticElectronics.pdf
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החשיפה  למניעת התחשמלות, אלא גם בכל הקשור לצמצו המרבי של לא רק בכל הקשור הבריאות,

 .18לשדה מגנטי

o  רישוי עסקים )אזהרת בריאות במכון שיזוף( התשע"דתקנות לגבי שימוש במיטות שיזוף, פורסמו-

שלפיהן אסור למנהל מכון שיזוף או מפעילו לאפשר שימוש במתקן שיזוף למי שטרם מלאו לו  2114

שנה. כמו כן, חויבו מכוני שיזוף להקפיד על הכללים הבאים: להציב שלט אזהרה, לחלק  12

ומחוטא ולעמוד בדרישות התקן הישראלי. ללקוחות עלון הסבר, להשתמש במגן עיניים שטוף 

 .19ימים מיום הפרסום 41ונכנסו לתוקף  2/4/14 -התקנות פורסמו ב

 

 

                                                           

  –אתר המשרד להגנת הסביבה  18

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Electrical_Facilities/Documents/RadiationDomesticElectronics.pdf 

 /http://www.tnuda.org.il -אתר תנודע  19
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 טבלת מקורות מידע מרכזיים .5.8.5

 לגבי קרינה מקורות מידע מרכזיים: 5.8טבלה 

כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

מזהמים 

 שנמדדו

מקור 

הזיהום/ 

 סקטור

שנת 

מדידה 

 אחרונה

מידע  מ"דיח כמות

 גיאוגרפי

 רלוונטיות מתודולוגיה

מיפוי קווי  141

חשמל מתח 

 על ועליון

המשרד 

להגנת 

הסביבה 

על בסיס 

נתוני 

חברת 

חשמל 

 ותקן

קרינה בלתי 

מייננת 

פוטנציאלית 

מקווי מתח 

גבוה ועליון 

 411-ו 131 –

 ק"ו

הולכת 

 חשמל

 אשר, מ"ק 3,411 כ"סה 2114

 יש מהם 4% לאורך

 .בצפיפות אוכלוסיה

ממוצע קרינה 

שנתי במיליגאוס 

לפי דונם, 

בהתאמה למספר 

 הנפשות

GIS  נתוני חברת חשמל

 ותקן

רלוונטי לטובת 

הערכת חשיפה 

מקרינה של 

חשמל במתח 

גבוה ועליון 

בהתאם 

להמלצות 

התכנוניות 

המפורטות לעיל, 

ומספר תושבים 

המתגוררים 

 באזורים אלה.
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כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

מזהמים 

 שנמדדו

מקור 

הזיהום/ 

 סקטור

שנת 

מדידה 

 אחרונה

מידע  מ"דיח כמות

 גיאוגרפי

 רלוונטיות מתודולוגיה

ה בדיקות קרינ 111

 בבתי ספר

המשרד 

להגנת 

 הסביבה

קרינה בלתי 

מייננת 

 בפועל

מתקנים 

 –פנימיים 

לוחות 

חשמל 

ורשתות 

 אלחוטיות

 לפי נתוני האקסל 2114

המפורסמים באתר המשרד 

 2114-להגנת הסביבה, ב

חריגות מתוך  124נמצאו 

-בדיקות בבתי ספר בכ 1324

 רשויות מקומיות.  111

לעומת זאת, לפי נתוני אתר 

רד להגנת הסביבה המש

מדידות  135סה"כ בוצעו 

 :קרינה במוסדות חינוך

מדידות קרינה  52-בומתוכן 

נמצא חשיפה חריגה לקרינה 

מהספים המומלצים ע"י 

 . המשרד להגנת הסביבה

 25נבדקו  2113-כמו כן, ב

בתי ספר, ובהם לא נמצאה 

חריגה ממתקני קרינה 

חיצוניים, אלא פנימיים 

 בלבד. 

בעקבות תוצאות אלו, 

המשרד להגנת הסביבה 

מטר  1.5-המליץ להרחיק בכ

את מקומות הישיבה של 

 חשמל.תלמידים מלוחות 

על מנת להבין  מדידה בפועל.  GIS קיום חריגה

ולאפיין את אופי 

החריגה נתייעץ 

עם אגף קרינה, 

ונקבל מהם את 

הבדיקות 

 המלאות.
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כותב  שם הדו"ח #

 הדו"ח

מזהמים 

 שנמדדו

מקור 

הזיהום/ 

 סקטור

שנת 

מדידה 

 אחרונה

מידע  מ"דיח כמות

 גיאוגרפי

 רלוונטיות מתודולוגיה

 מערכת 51

weveguard 

 קרינה לניטור

 מייננת לא

המשרד 

להגנת 

 הסביבה

קרינה בלתי 

 מייננת

חשמל, 

סלולארי 

 וכו

ניטור 

 רציף

  V/m ( רכיב השדה

החשמלי של 

הקרינה 

 (.האלקטרומגנטית

GIS  ניטור קרינת רדיו

תחנות  14 באמצעות

באופן רציף,  ניטור

בעיקר באזורים 

מאוכלסים ואזורי 

תעשיה 

למוקדי שידור  קרבהב

של שידורי רדיו, 

 טלוויזיה וסלולאריים

עשוי להיות 

רלוונטי. יש לקבל 

ניתוחים ארוכי 

טווח מאגף 

קרינה ורעש 

)המערכת 

הותקנה 

 (.2111בספטמבר 
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 מסקנות .5.8.3

אוכלוסיה בקרבה של העל ועליון בהתאם לכמות חשמל,  נוכל להעריך את כמויות הקרינה מקווי

 .המפורט לעיל נמוכה מהתקן

כמו כן, נתייעץ עם אגף קרינה ורעש בנוגע לאפיון החריגות שנמצאו בקרינה בבתי ספר, משכן 

קרינה בלתי  ומשמעותן הבריאותית, ולגבי דו"חות ניתוח ארוך טווח של נתוני הניטור הרציף של

 מייננת.

 

  דו"חות נוספים שלא הוצגו בטבלה .5.8.4

  סוקר - 2114 דוח - מייננת קרינה מקורות על הסביבה להגנת המשרד פיקוח - 113מס"ד 

, שילוט של הינן החריגות, אולם. ותאריך מחוז לפי והמלצות חריגות, בדיקות כמויות

 .קרינה בכמויות ולא ונהלים הדרכה

  מקור מידע לאפיון המחקר בתחום, אך ללא כמויות  –בריאות וסביבה בישראל  – 142מס"ד

 בפועל

  הופק ע"י המכון הגיאולוגי במשרד  1442מפת קרינת הגמא הקרקעית בישראל  - 112מס"ד

האנרגיה, אגף בטיחות קרינה במשרד להגנת הסביבה ומכון המחקר הגרעיני שורק בקנ"מ 

 בריאותיות.  המלצות או בריאותית הערכה לגביהם שאין נתונים - 1:51,111של 

  ומציגה , המפה מופיעה באתר המשרד להגנת הסביבה –מפת סקרי גז ראדון  - 114מס"ד

טווח, וממוצע גיאומטרי בבקרל לקוב.  מספר מדידות לפי מיקום, ריכוז מינימלי ומקסימלי,

חשיפה אלא על דרכי  דרכי על מעידות מדובר בבדיקה מניעתית, ותוצאותיה אינן, אולם

 פעולה שיש לנקוט להקטנת הסיכון. 

כדי להגן על האוכלוסייה מפני ראדון קבע המשרד להגנת הסביבה, בהתאם להמלצות 

כי "רמת הפעולה", כלומר ריכוז הראדון  ,(ICRP1) לאומית להגנה מקרינה-הוועדה הבין

שנתי של ריכוז בקרל/מ"ק. כאשר הממוצע ה 211המרבי המותר בבתי מגורים, תהיה 

הראדון בחדר, בתנאי מחיה רגילים, עולה על רמת הפעולה, יש לבצע פעולות להקטנתו. כדי 

שריכוז הראדון בחדר ייצג את הממוצע השנתי, שניתן להשוות עם רמת הפעולה, יש למדוד 

 20חודשים( בתנאי מחיה רגילים 3 -ל 3חודשים לפחות )באופן מעשי בין  3אותו במשך 

  פעילות ואנטנות  אנטנות סלולריותמפת באתר המשרד להגנת הסביבה מופיעה  – 115מס"ד

מיקומה, תאריך היתר ההקמה ותאריך היתר ההפעלה שלה, תאריך  .סלולריות שבהקמה

אין במפה נתוני קרינה/חריגות מתקן, ולכן אינה מעידה על זיהום  .הבדיקה התקופתית ועוד

 בפועל.

                                                           

20 http://sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Radon/Pages/default.aspx 

 

http://sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Pages/Cellular_Facilities.aspx
http://sviva.gov.il/subjectsEnv/Radiation/Pages/Cellular_Facilities.aspx
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 : מקורות מידע שטרם נסקרו .5.8.2

 בהתאם לפניית משרד החינוך, ערכה חברת החשמל סקר 2112שנת באתר תנודע הוזכר כי ב ,

הבודק את מתקני החשמל בתחומי מספר בתי ספר ואיפיון השדות מאותם מתקנים )מדובר 

רמות אלו בו נמצאו  כים לבית הספר ולא אלו המהווים חלק מרשת החשמל(במתקנים השיי

 גבוהות מהמלצות החשיפה לשדות מגנטיים בישראל. נתוני הסקר במלואם לא פורסמו

 21.ונבקש לקבלו ממשרד החינוך

 

 שטחים פתוחים .5.9

 מבוא .5.9.1

אלו מבונים ואלה שאין עבורם תכנית בינוי מפורטת ומאושרת. -הם כל השטחים הבלתי שטחים פתוחים

מהווים אתרי מורשת, תרבות, פנאי, תיירות, טבע, נוף, מגוון ביולוגי ועוד, ומהויים תנאי לקיום שירותי 

 הצורך המתמיד להסב שטחים פתוחים לצרכימערכת אקולוגית. שטחים אלה מעצבים את פני המדינה, ו

טבעיים הוא אחת הדילמות הסביבתיות המהותיות  פיתוח ובינוי, לצד החשיבות שבשמירה על שטחים

 ביותר בימינו. 

מלאי השטחים הפתוחים משתנה משנה לשנה הן בכמות והן באיכות. כלומר, הן בהיקף הדונמים והן 

ם כמסדרונות בערכיות האקולוגית ושירותי המערכת הייחודיים שהם מצליחים להעניק, ברציפות

אקולוגיים בין המרחבים המבונים, וברמת ההגנה הסטטוטורית שלהם מהתמרה לשימושים אחרים. 

 הפגיעה בקרקע היא בלתי הפיכה, שכן בד"כ אין דרך חזרה מהסבתו של שטח טבעי לשטח בנוי.

דו"ח זה מתייחס רק לאפשרויות הכימות של השטחים הפתוחים מבחינת כמות ואיכות ברמה שנתית, ולא 

 לערך הכלכלי שלהם. 

ומנהל התכנון במשרד הינם המשרד הגנת הסביבה  השטחים הפתוחיםאמונים על ההגופים העיקריים 

 הפנים.

הלאומית להערכת התוכנית  שהינה מארגהשל תכנית  2115המפה שלהלן לקוחה מתוך דו"ח מצב הטבע 

 , ראה פירוט להלן(. 3)מס"ד  מצב הטבע בישראל

                                                           

21 http://www.tnuda.org.il/ 
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 מרכזיים מידע מקורות טבלת .5.9.5

 לגבי שטחים פתוחים מרכזיים מידע : מקורות5.9טבלה 

משאבי טבע  כותב הדו"ח שם הדו"ח #

 שנמדדו

שנת 

מדידה 

 אחרונה

 מיקום יחמ"ד כמות

 גאוגרפי

 הערות רלוונטיות מתודולוגיה

דו"ח מצב  3

של  2115הטבע 

פרויקט מאר"ג 

מערכות )

אקולוגיות 

 ( ורווחת האדם

המאר"ג 

)מייסודם של 

משרד ראש 

הממשלה, 

המשרד להגנת 

הסביבה, רט"ג, 

קק"ל, וקרן 

 רוטשילד(

 -ניטור היבשה 

מצב הטבע 

והשטחים 

 הפתוחים

 הפתוחים השטחים 2115

 24,5%-כ מהווים

 של היבשתי מהשטח

 ופרוסים על פני ישראל

. קצב ר"קמ 14,133

הגריעה של השטחים 

 12-הפתוחים הוא כ

 3/4-קמ"ר בשנה, כ

ממנו שטח חקלאי 

שעבר התמרה והשאר 

שטח פתוח טבעי שעבר 

 התמרה

במסגרת העבודה 

יוצע אינדקס 

 מייצג

 - מחוזי

לפי 

יחידות 

 ניטור

בפגישה עם  ניטור יבשתי

אגף שטחים 

פתוחים 

במשרד להגנת 

הסביבה סוכם 

כי זהו מקור 

המידע 

הרלוונטי 

 ביותר

 ח"דוצפוי 

מלא ומעודכן 

באמצע יותר 

אשר , 2113

יתעדכן כל 

  שנה.

שינוי שנתי  5

 במדד צומח

במסגרת 

פרויקט מאר"ג 

מערכות )

אקולוגיות 

 (ורווחת האדם

שינוי שנתי  מאר"ג

 במדד צומח

(NDVI) 

-נתוני לווין מ

MODIS 

ועד  2111 משנת

 היום

כמות ומצב מדד   2111

-ומח צה

Normalized 

Difference 

Vegetation 

Index 

GIS  ההפרש מחושב בין שני ערכי

בצומח מעוצה  המינימום השנתי

 .מ' 251ברזולוציה של 

נתונים אלה 

מוטמעים 

בדו"ח מצב 

 הטבע
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משאבי טבע  כותב הדו"ח שם הדו"ח #

 שנמדדו

שנת 

מדידה 

 אחרונה

 מיקום יחמ"ד כמות

 גאוגרפי

 הערות רלוונטיות מתודולוגיה

X כלכלית הערכה 

 של ראשונית

 שירותים

 ולוגייםאק

 בשטחים

 טבעיים

 וחקלאיים

 בישראל

המשרד 

להגנת 

 הסביבה

 שירותים

 ולוגייםאק

 בשטחים

 טבעיים

 וחקלאיים

 בישראל

מיליון דונם שטחים  21 2113

 11-טבעיים בחלוקה ל

 אזורים גיאוגרפיים

ברמה  דונם
 מחוזית

ממספר  GISשילוב של שכבות 
מבוסס על מפת מקורות, ה

המערכות האקולוגיות של דותן 
רותם, שטחים בנויים 

ומאגרי/מקווי מים משכבות של 
האוניברסיטה העברית 

ושימושים חקלאיים על פי למ"ס 
)שכבת שימושי קרקע ישנה(. 

השטחים הטבעיים )מפת 
המערכות האקולוגיות( הם מה 
שנותר לאחר חיסור של שטח 

 בנוי ושטח חקלאי מכלל השטח.

יכול לשמש 

כגיבוי 

ואישוש 

לנתוני דו"ח 

מצב הטבע 

של המאר"ג, 

יקים המדו

 יותר

 

X  שמורות טבע

וגנים לאומיים 

 מוכרזים

מנהל התכנון 

 במשרד הפנים

גנים לאומים 

 ושמורות טבע

שר הפנים במסגרת  2113

סמכותו לפי חוק גנים 

לאומיים, שמורות 

טבע, אתרים לאומיים 

על  2113הכריז בשנת 

גנים לאומיים  12

ושמורות טבע בשטח 

 דונם 13,343כולל של 

יכול לשמש   GIS דונם

כאינדקס 

 משלים
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 :מסקנות .5.9.3

דו"ח מצב הטבע של המאר"ג הינו הדו"ח המעודכן והמלא ביותר בנושא כמות ואיכות השטחים 

-הפתוחים. עבודת המיפוי המתבצעת במסגרתו טרם הושלמה, ודו"ח מלא צפוי להיות מוגש ב

 , ולהתעדכן כל שנה.2113אמצע 

 מקורות המידע הנוספים שהוזכרו לעיל יכולים לשמש מדד משלים ומאמת לדו"ח זה.

 

 דו"חות נוספים שלא הוצגו בטבלה  .5.9.4

  מראה חלוקה לשימושי שטח  – 2111לשנת  מדדים נתונים ומגמות –איכות הסביבה בישראל

 . דו"ח לא מעודכן.1442-, בחלוקה למחוזות ובהשוואה ל2111-בנויים ולא בנויים ל

  סוקר בחלוקה לצפון,  – 2111לשנת סקר השטחים הפתוחים של מנהל התכנון במשרד הפנים

משקעים, טמפ', כרייה סימון מפות לפי הנתונים הבאים:  ומציג , לפי יחידות נוףרכז ודרוםמ

וחציבה, חבורות קרקע, נחלים ראשיים אגני היקוות וגופי מים טבעיים, מעיינות ראשיים 

רגישות הידרולוגית להשקייה בקולחים, רום, שיפוע ופנות, יחידות ואתרי קידוח מים, 

ותצורות צומח, צמוח נדיר אנדמי ומיוחד, אזורי קינון ופעילות של עופות, סקר קרקע, 

 . סקר מפורט, אולם לא מעודכן, העוסק בנושא משלים.רגישות קרקע להשקייה בקולחים

  עוקב בדונמים לפי מחוז אחר שטחי היער  -ליער ולייעור  22תכנית מעקב ובקרה אחר תמ"א

ייעור בלבד, ללא נתונים . מתייחס ל1445-2115 בין השנים שבהם ניתנה הקלה וניבנו

 מעודכנים

  אתרים ברחבי הארץ,  43-סקרים פרטניים בכ –שנעשו עבור עמותת דש"א סקרי טבע ונוף

ללא תדירות עדכון , משנים שונות, משנים שונות להערכת משאבי טבע נוף ומורשת האדם

 אחידה

 ( דו"ח 51מס"ד )שנעשה עבור שמירה על השטחים הפתוחיםבנוגע ל ניתוח החלטות תכנוניות ,

מתייחס לניתוח תוכניות שהוגשו למוסדות התכנון, ואינו נותן תמונה מקיפה  –דש"א עמותת 

 .של השטחים הפתוחים

  מספר מינים ברמות שונות של  – 2113למ"ס  סכנת הכחדה של מיני בעלי חוליות (134)מס"ד

סכנת הכחדה, בחלוקה לעופות, זוחלים, דו חיים, דגי מים מתוקים, ויונקים. דו"ח לא 

 מעודכן, העוסק בנושא משלים.

  מספר צמחים ברמות שונות של סכנת  – 2114( צמחים בסכנת הכחדה למ"ס 133)מס"ד

ת, אנדמיות, פריפריאליות, הכחדה לפי קריטריונים שונים )נדירות, פגיעות, אטרקטיביו

 קטיעות, הגנה בחוק, לפי דרגת סיכון(. דו"ח לא מעודכן, העוסק בנושא משלים.
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 מקורות מידע שטרם נסקרו .5.9.2

 מדדים רלוונטיים שטרם פורסמו ייסקרו בעתיד לגבי מידת הרלוונטיות שלהם למסד הם:שני 

 של המאר"ג ניטור מגוון ביולוגי 

 ס, אשר יתבסס על המאר"ג, ויפותח בסיוע אגף שטחים של הלמ מדד למגוון הביולוגי"

 פתוחים במשרד להגנת הסביבה

 פגישות נוספות עם:ייקבעו כמו כן, 

  מספקת בנוגע לניתוח מפת רגישות ש"פ, ה –אגף שטחים פתוחים במשרד להגנת הסביבה

הידרולוגיה, , פיסיוגרפיה, מסלע, צומח וחי מידע מפורט על משאבי השטח ביחידת נוף, כגון:

 וד. עם זאת, אין במפה חלוקה לש"פ ושטחים בנויים.חקלאות, מורשת וע

 רויקט הערכת המערכות האקולוגיות.פ, המוביל במאר"ג את אוריאל ספריאל 
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 סקירה ספרותית  .3

 התחום( i: )מזה זה נפרדים אך משלימים, מחקר כיווני בשני מתמקדת הכלכלי בתחום הספרות סקירת

 של הפנמה שיאפשר באופן, לאומית ברמה סביבתית חשבונאות מערכת לגיבוש במתודולוגיות דן, הראשון

 מוניטארית להערכה לגישות מתייחס, השני התחום( ii. )הכלכליים לנתונים סביבתיים ואינדיקטורים נתונים

 .סביבתיים ומפגעים מזיהומים הנובעות חיצוניות עלויות של

 מכיווני אחד לכל ב"בארה והן באירופה הו ,לאומית ברמה, מובילים יישומים יתוארו הסקירה במסגרת

 מחקר זרועות שתי בין המשלבת ממשלתית/מוסדית מערכת בעולם יושמה טרם כי ונאמר נקדים. אלו מחקר

 . אחת ניתוח במסגרת אלו

 חשבונאות סביבתית .3.1

באופן עצמאי ע"י מדינות  , תחילה21-של המאה ה 11-חשבונאות סביבתית החלה להתפתח בשנות ה

בצורה מוסדית ומאורגנת ע"י ארגונים בינלאומיים כמו האו"ם, הבנק  41-שונות, והחל משנות ה

 . OECD-העולמי וה

 SEEA (System of Environmental and Economic-במרכז העשייה בתחום עומד פיתוח ה

Accountingשמשת להרחבת מערכת (. מערכת זו מגדירה ומפרטת את המתודולוגיה אשר מ

החשבונות הלאומיים )מח"ל( ובכך מגדירה את הסטנדרט העולמי להגדרה, פילוח ומיפוי המידע 

 הסביבתי. 

 NAMEA (National Accounting Matrix Including -מערכת חשבונאות סביבתית נוספת ה

Environmental Accountsבניגוד ל41-( פותחה בהולנד בשנות ה .-SEEA ה, מערכת-NAMEA 

אינה מנסה להעניק ערכים מוניטאריים לנתונים פיזיים של חומרים/מזהמים. כלומר, חשבונות 

 SEEA-בפרק זה יינתן דגש נרחב למערכת ה הלוויין הם כמותיים בעיקרם ולא מוניטאריים.

 .1יוצגו בנספח  NAMEA, נתונים על 2112המעודכנת לשנת 

תית אינה מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי לניתוח חשוב לציין שהקמת מערכת חשבונאות סביב

  השפעות הכלכלה על הסביבה, וכלי לבחינת עלות תועלת של אמצעי מדיניות ספציפיים.

3.5. SEEA - System of Environmental and Economic Accounting 

 מבוא 3.5.1

למידע  (SNAת הלאומיים )נומיישמת את עקרונות הבנייה של מערכת החשבו SEEA-מערכת ה

)הנמדד במונחים פיזיים( עם מידע כלכלי )הנמדד במונחים  סביבתי במטרה לאפשר שילוב של מידע זה
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 מנת לכספיים( במסגרת עקבית ואחידה. המערכת תוכננה להכניס סדר בסטטיסטיקה הסביבתית, ע

 להכניס את הנתונים הסביבתיים לניתוח הכלכלי. זאת ע"י:

  במערכת הסטטיסטיקה והדיווח הסביבתייםאימוץ הגדרות סטנדרטיות 

 עידוד פיתוחה של מערכת מקיפה ועקבית לדיווח נתונים סביבתיים לאורך זמן 

 קידום השוואות בינלאומיות 

למרות שהיה אפשרי לייסד מערכת של חשבונות סביבתיים נפרדים לגמרי ממסגרת המח"ל, הראיה 

י ידוע ומוכר לקובעי המדיניות, ומכיוון היא שמכיוון שהמח"ל היא כל SEEA-שבבסיס מערכת ה

 SEEA-שכלי זה מאפשר השוואות בינלאומיות שמוסיפות לאמינות של האינדיקאטורים, ייבנה ה

בצורה שתאפשר אינטגרציה בין אינדיקאטורים כלכליים לסביבתיים. דבר זה יאפשר בחינה של 

מדיניות כלכליים לביצוע  השפעת הכלכלה על הסביבה, ניתוח כלכלי סביבתי, ובניית אמצעי

 אסטרטגיות סביבתיות. 

 בישראל(  (SNA 1993בעקבות היישום ההדרגתי של מערכת החשבונות הלאומיים הבינלאומית

 2112, השתנו והתרחבו החשבונות הלאומיים בצורה משמעותית. בשנת 41-שהחל בסוף שנות ה

ים בו ניתנה יותר תשומת לב לנכסי הסתיים עדכון נוסף של המערכת הבינלאומית לחשבונות הלאומי

משאבי טבע, הן ברמת המלאי והן ברמת השטף. עם זאת הגישה הייתה שאין לשלב את החשבונאות 

הסביבתית בתוך המערכת הכלכלית של המח"ל, וחשבונאות זו עדיין מוצגת במח"ל במסגרת חשבונות 

שאינם מוסיפים מידע חדש, אלא רק "לוויין". חשבונות לוויין מתחלקים לשניים: חשבונות פנימיים 

מציגים אינדיקאטורים שנגזרו מנתונים חדשים במח"ל, וחשבונות חיצוניים אשר מוסיפים מידע חדש 

היא סוג של חשבון לווין של המח"ל, בעל מאפיינים הן  SEEA-נוסף על זה שמוצג במח"ל. מערכת ה

 של חשבון פנימי והן של חשבון חיצוני.

י ובהתאם לסדר ארלושום יהיה מודיום המערכת וההמלצה היא כי הייישלצות קיימת גמישות בהמ

העדיפויות של אותה מדינה. עם זאת, חשוב שהיישום יהיה באופן עקבי ומשלים בין התחשיבים. חלק 

גדול מהתועלת נובע מההתאמה לסטנדרטים סטטיסטיים בינלאומיים המאפשרים להשוות בין 

 ולפתח מערכת מידע לאומית וגלובלית.המידע הקיים במדינות שונות 

 

 עקרונות וחוקים שבבסיס מערכת החשבונאות 3.5.5

 כללי

 -ה להכנת החשבונאות מערכת כמו וחוקים עקרונות אותם על מבוססת הפיננסית החשבונאות מערכת

SNA (ל"מח -לאומיים חשבונות מערכת .)כל של ומרובעת כפולה ספירה הוא הבסיסי העיקרון 

 הרוכש בית משק, לדוגמה. ביניהן עסקה העורכות היחידות בשתי הפעולה ספירת בין והתאמה, פעולה
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 בצד. הבית במשק המזומן במלאי כירידה, שני ומצד, דגים בצריכת כגידול, אחד מצד יירשם דג

 במלאי ירידה שני ומצד, המזומנים במלאי גידול אחד מצד ירשם, הדג את שמכר העסק עבור, המקביל

 את ולא הפיזיות התנועות את רק תכלול המקבילה הפיזית החשבונאות מערכת. העסק של הדגים

 התשלום אם גם, אחת זמן בנקודת שהתבצעו כאילו נרשמות הפעולות כל. הפיננסי במלאי השינויים

 הפיזיות הפעולות ואילו, כספיים במונחים נמדדות הכספיות הפעולות. אחרים בזמנים נעשה בפועל

 .הרלוונטי הנכס בסוג בתלות, שונות ביחידות נמדדות

 מספקים שטף חשבונות. לשטף מלאי המושג בין היא, בהמשך שתורחב, נוספת חשובה אבחנה

 השוטף השימוש על - התעשייה וברמת המשק ברמת - (, ומוניטאריים פיזיים במושגים) אינפורמציה

 חשבונות. מוצקה ופסולת מזהמים ייצור ועל וצריכה תעשייה לצורכי שונים ובחומרים באנרגיה

, מוניטאריים במושגים וגם פיזיים במושגים גם, טבע ומשאבי סביבתיים נכסים מתארים המלאי

 ואת, וסביבה טבע משאבי נכסי של והסגירה הפתיחה מלאי רמת את מראים החשבונות שני כאשר

 . המדידה תקופת במהלך השינויים

 הכלכלית ההערכה עקרונות

 עלויות לתמחור התייחסות ואין שוק מחיר על מבוססים במערכת הכלכלית ההערכה עקרונות

 לאורך ובחינתם מדדים ביצירת מתבטא המוניטארי התוצר עיקר. הבאים הדורות וצרכי חיצוניות

 (. מוניטארי וגם פיזי מידע גם המשלבים חשבונות) משולב מידע בהצגת גם כמו, זמן

 בין פער שקיים מכיוון .המחירים בסוגי ותלויה פשוטה אינה למוניטאריים פיזיים ממושגים ההמרה

 מחיר, בסיסי מחיר: מחירים סוגי שלושה נקבעו'(, וכו הובלה עלות, מיסים) והמכירה הקנייה מחיר

 :לצרכן ומחיר לייצרן

 שהיצרן קיבל מהצרכן, פחות מיסים ובתוספת סובסידיות ליצרן,  הממוצעהסכום -המחיר הבסיסי

 בלי להתחשב בעלויות הובלה ומכירה. אם זמין, זה המחיר בשימוש.מ

 מס ערך מוסף או מיסים אחרים המשולמים על ידי  פחותסכום שהיצרן קיבל, ה -המחיר ליצרן

 ובסידיות שהוא מקבל.כולל ס לאהצרכן וללא עלויות ההובלה, כולל מיסים שהיצרן משלם ו

 הוא הסכום שהצרכן משלם, פחות מס ערך מוסף ומיסים אחרים המשולמים על  -המחיר לצרכן

 ת ההובלה של המוצר.יוידו, כולל עלו

(. מוצר/המשאב של הכולל הכלכלי הערך על שמשפיעה) בכמות ושינוי במחיר שינוי בין אבחנה יש

 השינוי של" הריאלי" המדד. מתאים מחירים במדד שקלול באמצעות יילקח זמן לאורך במחיר השינוי

 .בסביבה לשינויים כלכלי שינוי בין להבחין שמאפשר מכיוון, SEEA-ה במערכת במיוחד חשוב
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 מבנה התחשיבים 3.5.3

 מחלקת את החשבונות הסביבתיים לארבע סוגי קטגוריות עיקריות:  SEEA-מערכת ה

 וברמת המשק ברמת(, ומוניטאריים פיזיים במושגים) אינפורמציה מספקים - שטף חשבונות 

 ייצור ולגבי וצריכה תעשייה לצורכי שונים ובחומרים באנרגיה השוטף השימוש לגבי, התעשייה

 המתארות( supply and use tables) ושימוש אספקה בטבלאות משתמשים. ופסולת מזהמים

 משקפות הפיזיות הזרימות .בסביבה הנשארות והפליטות המוצרים, התשומות של הזרימה את

, לדוגמה. ושאריות, מוצרים, מהטבע תשומות כוללות הן. ואנרגיה מים, בחומרים ושימוש תנועה

 הזרימות ;החומרים של והנפח המאסה י"ע או האנרגיה כמות במונחי דלק זרימת למדוד ניתן

 ותחשיבים האספקה טבלת במסגרת, SNA-ה במערכת לרישום זהה בצורה נרשמות הכספיות

 תחשיבי, והשימוש אחרות וזרימות( הדדית בהסכמה המתבצעות) עסקאות כוללות והן, אחרים

 (. מוסכמת עסקה של תוצאה שאינם הכספי בערך שינויים) נכסים

 במושגים וגם פיזיים במושגים גם, טבע ומשאבי סביבתיים נכסים מתארים - נכסים חשבונות 

 ואת, וסביבה טבע משאבי נכסי של והסגירה הפתיחה מלאי רמת את מראים הם. מוניטאריים

 נכסים של הכוללת לכמות מתייחס פיזיים במונחים המלאי. המדידה תקופת במהלך השינויים

 כספיים במונחים המלאי. לאדם שמועילים המשאבים כל את לכלול ויכול, מסוימת זמן בנקודת

 תלוי אשר, זמן לאורך בערכם ולשינוי אינדיבידואלים סביבתיים נכסים של לערך מתייחס

 המוניטארית ההתייחסות. הבאים לדורות או לחברה ערכים כולל אינו אך, הנכס לבעלי בתועלת

 . גלוי שוקי ערך למשאב יש כאשר רק ניתנת המלאי לערכי

 י"ע שנעשו ההוצאות את מתארים – טבע משאבי וניהול הסביבה להגנת הוצאות של חשבונות 

 התייחסות וכן, טבע משאבי ולנהל הסביבה על להגן כדי הבית ומשקי הממשלה, התעשייה

 .סביבתיות ולסובסידיות למיסים

 לנושאים התאמה שמבצעים, ל"למח מרחיבים חשבונות – מותאמים כלכליים-מאקרו חשבונות 

 הגנה על והוצאות הסביבה באיכות התדרדרות, טבע משאבי של הפחתה, שכוללים הסביבתיים

 . סביבתית

 חשבונות שטף 3.5.4

 כללי

 היא העיקרית תכליתה אך, מוצרים של שטף חשבונות מציגה הסביבתית החשבונאות גם, ל"המח כמו

 על אלה זרמים של השפעתם ובבחינת, לסביבה הכלכלה בין הקושרים, נוספים שטף חשבונות בהצגת

 -הפיזיים, ומוניטאריים לפיזיים מתחלקים השטף חשבונות. הכלכלה ביצועי ועל המוצרים זרם

 . השינויים של הפיננסיים בהיבטים מתמקדים -והמוניטאריים השינוי של הכמותי בהיבט מתמקדים

 אותם מייצרת כלשהי תעשייה כאשר, לכלכלה" מסופקים" מוצרים כוללים האספקה חשבונות

 אחרת תעשייה י"ע ניצול -ביניים צריכת :כולל השימוש. אחרת ממדינה אותם מייבאת או(, תפוקה)
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 -ממשלתית צריכה, סופי לשימוש בית משקי של הוצאות -בית משקי צריכת, אחרים מוצרים לייצור

 לשימוש שנשמר -מלאי, העולם שאר י"ע צריכה -ייצוא, סופי לשימוש ממשלתית צריכה הוצאות

 .אחרים מוצרים לייצור זמן לאורך במכונה שימוש -הון מלאי/  ונכס, יותר מאוחר

 יחידות באמצעות נעשית הכלכלית המערכת מתוך שאריות ופליטת טבע משאבי של התשומות מדידת

 ומדידת הכלכלי הניתוח למסגרת זהה במסגרת מאורגנות הן כאשר יותר שימושיות התוצאות. פיזיות

 מסגרת של מלא יישום. בסיסי מידע של גדולות בכמויות כרוך זה מידע ואיסוף, הסביבתיים הנכסים

 של נתונים לנתח שניתן מכיוון, נחוצה בהכרח ולא שאפתנית מטרה מהווה זה בפרק המוצגת הניתוח

 בפועל יתמקדו המידע שאוספי היא ההנחה. המלאה המערכת קיום ללא גם יחידים מרכיבים

 .מוצקה ופסולת לאוויר פליטות, מים, אנרגיה מדידת, כגון, ספציפיים בתחומים

 

 :השטף בחשבונות שנכללים הזרמים סוגי להלן

 טבעיים משאבים (natural resources) – ומקורות, מים, אנרגיה מקורות, מינרלים מרבצי 

 . לכלכלה מהסביבה עוברים אשר טבעיים משאבים כן כמו. והצומח מהחי ביולוגיים

 אקולוגיות תשומות (ecosystem inputs )– וכמו נקי ואוויר מים כמו לקיום הנדרשות תשומות 

 הדרושים(, ועוד, חמצני דו פחמן, מזינים וחומרים חלבונים למשל) אחרים טבעיים חומרים כן

 של מפורטת הגדרה. לכלכלה מהסביבה עוברות האקולוגיות התשומות. לגדול כדי ולצומח לחי

 .2 בנספח מובא מהטבע התשומות מושג

 מוצרים (products )– כתוצר הכלכלה בתוך לצריכה ומשמשים הכלכלה במסגרת המיוצרים 

 ומהכלכלה ייצוא בצורת העולמית לכלכלה עוברים או, בנכסים השקעה, ביניים תוצר, סופי

 .2 בנספח מובא המוצרים מושג של מפורטת הגדרה. ייבוא ידי על למקומית העולמית

 שאריות (residuals( )זיהום/  פסולת )– כתוצר המתקבלת גזית או, נוזלית, מוצקה פסולת 

 השאריות. המוצר של לצרכן או ליצרן חיובי כלכלי ערך בעלת אינה ולרוב, הכלכלה של לוואי

 או מיחזור י"ע הכלכלה בתחומי להישאר עשויות כי אם, לסביבה בחזרה מהכלכלה עוברות

 .2 בנספח מובא השאריות מושג של מפורטת הגדרה .מחדש שימוש

 

 .פיזי ושימוש אספקה טבלת וכן מוניטאריים ושימושים אספקה טבלת של בסיסי מבנה להלן
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 22מוניטארי ושימוש אספקה טבלת של בסיסי מבנה: 3.1טבלה 

 משקי תעשיות 

 בית

 "כסה העולם שאר צבירה ממשלות

 אספקה טבלת

 אספקה"כ סה ייבוא  תפוקות מוצרים

 שימוש טבלת

 צריכת מוצרים

 ביניים

 צריכת

 בית משקי

 צריכה

 ממשלתית

 שימוש"כ סה ייצוא *הון יצירת

 

 מוסף ערך

 

 במלאי שינוי כולל*
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 23פיזי ושימוש אספקה טבלת של בסיסי מבנה :3.5 טבלה

 שאר צבירה בית משקי תעשיות 

 העולם

 "כסה סביבה

 אספקה טבלת

 תשומות

 מהטבע

 זרימות 

 מהסביבה

 אספקת"כ סה

 מהטבע תשומות

 אספקת"כ סה  ייבוא  תפוקות מוצרים

 מוצרים

 שאריות שאריות

 כתוצאה

 מתהליכים

 תעשייתיים

 שאריות

 כתוצאה

 של מצריכה

 בית משקי

 שאריות

 מתוצאה

 או מהשלכה

 של מהריסה

 מוצרים

 אספקת"כ סה  

 שאריות

 שימוש טבלת

 תשומות

 מהטבע

 של הוצאה

 טבע משאבי

 שימוש"כ סה 

 טבע במשאבי

 צריכת מוצרים

 ביניים

 צריכת

 בית משקי

)כולל  הון יצירת

 (במלאי שינוי

 שימוש"כ סה  יצוא

 במוצרים

 איסוף שאריות

 וטיפול

 באשפה

 ושאריות

 הצטברות 

 במזבלות אשפה

 זרימת 

 שאריות

 לסביבה

 )פליטות(

 שימוש"כ סה

 בשאריות

 (.בהגדרה ריק שתוכנם תאים הם אפורים תאים)

 י"ע נספרת הממשלה פעילות, פיזיים שבמונחים מכיוון" ממשלות" העמודה כלולה לא, 3.2 בטבלה

 ממשלה מגופי שירותים צריכת לכלול יכולה הפעילות, כספיים שבמונחים בעוד, התעשייה פעילות

 בית שמשקי למרות) הבית משקי של צריכה לפעילויות רק מתייחסת "הבית משקי" עמודת ;אחרים

 י"ע תשומות כאספקת בטבלה מופיעה זו פעילות, עצים איסוף כגון ייצור פעילויות לבצע עשויים

 כתוצאה אחרות ושאריות אשפה ייצור גם כוללת הבית משקי עמודת, השימוש בטבלת(. תעשיות

 . הצריכה מפעילות

 צריכה האספקה כ"סה, פיזיים במונחים הנמדד מוצר כל עבור, כאן גם, המוניטארית לטבלה בדומה

, לכך בנוסף. והשאריות מהטבע התשומות לגבי גם נכון זה עקרון. במוצר השימוש כ"לסה שווה להיות
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 בית למשק או לעסק או, לכלכלה הזרימות כ"סה שלפיו, תפוקות-תשומות זהות עיקרון גם קיים

 עסק לתוך אנרגיה זרימת, לדוגמה. לסביבה לחזור או במשק להצטבר או יכולות, נתון בזמן ספציפי

(, חום איבוד) כשארית לסביבה נפלטת: דרכים משלוש באחת החוצה זורמת ודלק חשמל בצורת

 אלו עקרונות(. פלסטיק מוצרי לייצור בדלק שימוש, לדוגמה) אחר למוצר מומרת או, כמלאי מצטברת

 .סגורה במערכת והאנרגיה המאסה שימור חוק על ומבוססים הפיזית למערכת בסיסיים הם

 הסטנדרטים על מבוססות SEEA-ה טבלאות בכל המוצרים הגדרות, עקביות על לשמור מנת על

 :הבאים

 תעשיות הגדרת: International Standard Industrial Classification of All Economic 

Activities (ISIC4). 

 מוצרים הגדרת :Central Product Classification (CPC) . 

 מסוימים במקרים. התושבות עקרון על מבוסס כלכלית יחידה של הגיאוגרפי השיוך קביעת

 Standard International Energy Product כגון אחרות ידועות בהגדרות משתמשים

Classification (SIEC). 

 

 פיזיים שטף חשבונות

 יחידות באמצעות נעשית הכלכלית המערכת מתוך שאריות ופליטת טבע משאבי של התשומות מדידת

 הכלכלי הניתוח למסגרת זהה במסגרת מאורגנות הן כאשר יותר שימושיות התוצאות. פיזיות

 של מלא יישום. בסיסי מידע של גדולות בכמויות כרוך זה מידע איסוף. הסביבתיים הנכסים ולמדידת

 לנתח שניתן מכיוון, נחוצה בהכרח ולא שאפתנית מטרה מהווה זה בפרק המוצגת הניתוח מסגרת

 יתמקדו המידע שאוספי היא ההנחה. המלאה המערכת קיום ללא גם יחידים מרכיבים של נתונים

 ופסולת לאוויר פליטות, מים, טבעיים מחצבים, אנרגיה מדידת: כגון ספציפיים בתחומים בפועל

 .מוצקה

 בתוך, הכלכלה אל מהסביבה: זרימות לכלול יכולות( PSUT) הפיזיות והשימוש האספקה טבלאות

. הסביבה אל חזרה ומהכלכלה(, המערכת בתוך השונות הכלכליות היחידות בין) הכלכלית המסגרת

 שלוש פותחו לכן, שונים מסוגים זרימות לחבר ניתן לא רבים במקרים, כספיות לזרימות בניגוד אולם

 מים תחשיבי(, טונות) במאסה הנמדדים חומרים זרימת תחשיבי: התשומות למדידת מערכות-תת

-שתת למרות(. joules) אולים'בג אנרגיה בתכולת הנמדדים אנרגיה ותחשיבי(, ק"מ) בנפח הנמדדים

 מלאה זרימות מערכת מהווה מערכת-תת כל, הפיזיות הזרימות מסך חלק רק מייצגות אלו מערכות

 סיכום כולל, התעשיות כל עבור כולל לסיכום להגיע ניתן מערכת-תת בתוך. עצמה בפני ומאוזנת

 .הכלכלית במערכת מלאה חומרים זרימת
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 מערכת יצירת מאפשר שהוא, בכך ויתרונו, ברוטו כרישום מוגדר SEEA-ה בתחשיבי הכולל הרישום

 זה רישום אולם. ומוצר תעשייה לפי והשימוש האספקה טבלת של הרמות בכל הזרימות כל של שלמה

 כשיטות המוגדרות, הזרימות רישום של שונות שיטות ישנן, ולכן חשובים יחסים מספר להסתיר עשוי

 . אותן המייצר הגוף של התושבות מבחן לפי למדינה מיוחסות עצמן הזרימות כאשר, נטו רישום

 בתוך וזרימות מהטבע תשומות - לכלכלה מהסביבה זרימות כוללת הפיסיים החשבונות מערכת

 זרימות(. פיקוח תחת במזבלה המאוחסנת פסולת, לדוגמה) שאריות או מוצרים -הכלכלית המערכת

 במידה, הנכסים בתחשיבי להיכלל עשויות אך, ואספקה שימוש בתחשיבי נכללות אינן הסביבה בתוך

 (.מים ממאגר התאיידות כגון) הנכסים במלאי שינוי משקפות והן

 :בהם שהעיקריים, שונים אינדיקאטורים ביצירת עוזרים הפיזיים השטף חשבונות

 .שונים מינרלים או אנרגיה, מים - תשומה ליחידת ג"תמ( 1

 (. ג"תמ ליחידת או) מיוצרת תפוקה ליחידת הזיהום כמות (2

 שטף חשבונות על להרחבה. ומגוונים רבים לניתוחים להשתמש אפשר אלה אינדיקאטורים סוגי בשני

 . 2 נספח ראה וחומרים מים אנרגיה של פיסיים

 חשבונות נכסים 3.5.2

 הם אשר הסביבתיים הנכסים במלוא זמן לאורך והכספיים הפיזיים השינויים את בוחנים נכסים תחשיבי

 הסביבתיים הנכסים. הארץ כדור של פיזית-הביו הסביבה את שמהווים -ודוממים חיים -בטבע המרכיבים

 משאבים, גולמי עץ משאבי, קרקע משאבי, קרקע, ואנרגיה מינרלים משאבי: הבאים המרכיבים את כוללים

 כל את כולל הפיזי התחשיב. מים ומשאבי(, ימיים ומשאבים מעץ חוץ) אחרים ביולוגים משאבים, ימיים

 ערך בעלי למרכיבים מוגבל הכספי התחשיב ואילו, לאדם תועלת להביא שעשויים המדינה בשטח המשאבים

 . המערכת עבור שנקבעו הכלכלית ההערכה לעקרונות בהתאם, כלכלי

 יחידה בידי הנאכפות הנכס על בעלות זכויות( 1: עיקריים מאפיינים שני י"ע מוגדרים נכסים( SNA) ל"במח

 לאורך בו שימוש או החזקתו י"ע כלכליות תועלות מהנכס להפיק האפשרות( 2 -ו( קולקטיב או יחיד) מוסדית

 נכסים כוללת אינה אולם(, דגים בריכות או מעובדת אדמה כמו) רבים סביבתיים נכסים כוללת זו הגדרה. זמן

(. פתוחים ושטחים נקי אוויר: כגון) בעלות זכות עליהם שאין או רווח מפיקים שאינם אחרים רבים סביבתיים

 .אקולוגיות מערכות גם וכוללת יותר מרחיבה לנכסים SEEA-ה הגדרת

(, שנה כ"בד) ובסופה התקופה בתחילת המלאי את בודק, ביותר הפשוטה בצורתו, נכסים של המלאי חשבון

 ואילו, במשאב משימוש כתוצאה נעשית במלאי הפחתה כ"בד(. גריעה או תוספת) בו שנעשו השינויים ואת

 כתוצאה או(, דגים להקות של ביולוגית מאסה או יערות למשל) טבעית מגדילה כתוצאה לקרות יכולה תוספת

, הסגירה מלאי, הפתיחה מלאי את כולל סביבתי נכס של מאזן(. מינרלים חיפוש למשל) כלכלית מהשקעה

 :להלן בטבלה כמוצג, התקופה במהלך שנעשו והשינויים
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 : מבנה בסיסי של תחשיב נכסים )על פי יחידות המשאב(3.3טבלה 

     התחלתי מלאי

 למלאי תוספות

 במלאי גידול 

 חדש מלאי גילוי 

 מעלה כלפי מחדש הערכות 

 מחדש הגדרות 

 למלאי תוספות"כ סה 

 במלאי ירידה

 חומרים והוצאת כרייה 

 מלאי של טבעי אובדן 

 מאסונות כתוצאה אובדן 

 מטה כלפי מחדש הערכות 

 מחדש הגדרות 

 במלאי ירידה"כ סה 

 *המלאי של מחדש הערכה

     סופי מלאי

 הכוונה לשינויים במחירים ולכן סעיף זה ישים רק בחלק המוניטארי של התחשיב* 

 המוצרים, לדוגמא,חלק מהסעיפים בתחשיבי הנכסים מקבילים לאלו שבטבלאות השימוש והאספקה הפיזיים של 

אספקת התשומות מהטבע בטבלאות המקורות והשימושים מקבילה לסעיף "כרייה והוצאת חומרים" בטבלת 

 הנכסים. 
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 24הסביבתיים הנכסים של הקטגוריות פירוט: 3.4 טבלה

 

. הנכסים של( depletion) ההתכלות מדידת הוא סביבתיים נכסים בתחשיבי המרכזיים המרכיבים אחד

 המתרחשת, כלכליות יחידות ידי על הוצאתו עקב טבע משאב של המלאי בכמות כירידה מוגדרת התכלות

 או קיצוניים טבע מאורעות עקב המשאב במלאי ירידה כאשר, המשאב של ההתחדשות מקצב גבוה בקצב

 . להתכלות ולא" קטסטרופלי אובדן"ל נחשבת, מגיפות

 של העצמית ההתחדשות יכולת של מודלים על מבוסס ההתכלות קצב חישוב, מתחדשים משאבים עבור

 עשויה מצומצמת באוכלוסייה פגיעה כל. בגודלה תלוי נתונה אוכלוסייה של ההתחדשות קצב כאשר, המשאב

 יותר גדולה כמות לנצל ניתן, יותר גדולה אוכלוסייה עבור, שלה ההתחדשות יכולת על משמעותית להשפיע

 carrying) הקיבולת לסף מגיעה האוכלוסייה, מסוימת לרמה מעבר אולם, ההתחדשות ביכולת לפגוע מבלי

capacity )משמעותית יורד האוכלוסייה של הגידול קצב, למינימום מגיעה בשטח הצפיפות כאשר; השטח של ,

 .יורד ההתחדשות בקצב לפגוע מבלי לנצל שניתן והכמות

 קשה זה מרכיב. שונות מסיבות סביבהל לתרום המשאב ביכולת( degradation) להפחתה אפשרות גם קיימת

 .הנוכחית מהמערכת חלק מהווה אינו ולכן למדידה מאד

 מוניטאריים נכסים חשבונות

 העושר את למדוד מאפשרים וכך, הפיזיים הנכסים לחשבונות כלכלי ערך נותנים מוניטאריים חשבונות

 של שונים מאפיינים בהערכת עוזר שמתקבל הערך. במדינה והמיוצרים הטבעיים הנכסים סכום שהוא הלאומי

 והשונות(, ממשלתית או פרטית) הנכסים על הבעלות תפוצת, העושר מקורות של ההרכב כגון, הלאומי העושר

                                                           

  p135 central framework 2012 -SEEAמקור:  24
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 או ההתדלדלות על מידע נותנת זמן לאורך במלאי השינויים מדידת. במחירים לתנודתיות ביחס העושר של

 הלאומי בעושר השינוי את מציג השינוי של הכלכלי הערך וחישוב, השונים במשאבים השנתית הצמיחה

 כדי, גדלה המדינות ברוב שהאוכלוסייה שמכיוון לציין יש. לנפש העושר ברמת השינוי את גם כמו, הכולל

 המדידה, כן כמו. האוכלוסייה גידול של בקצב לפחות לגדול הלאומי העושר צריך דורי הבין העושר על לשמור

 נכסים בייצור השקעה בדמות, מסוימים משאבים התדלדלות על פיצוי ישנו האם לנתח מאפשרת זמן לאורך

 . אחרים

 : הנכס בעלי עבור לתועלות מוגבלת הכלכלית ההערכה, SNA-ב הכלכלית ההערכה לעקרונות בהתאם

 במהלך בנכס בשימוש הקשורות התועלות לתביעת הזכות בעלת המוסדית כיחידה מוגדר -הנכס בעל 

 . בכך הקשורים לסיכונים אחריותה עקב, הכלכלית הפעילות

 לאורך בו השימוש או הנכס אחזקת באמצעות הנכס לבעל המגיעה תועלת המייצג ערך כמאגר מוגדר -נכס 

 . זמן

 התועלת. צבירה או צריכה, כלכלי ייצור מתהליך הנובעת חיוביות תועלת או רווח מייצגת -כלכלית תועלת 

 של כרייה או לשימוש אישור ממתן הנובעת כרנטה, מעיבודו או הנכס ממכירת נטו כעודף בתחשיב נרשמת

 .הנכס ממכירת( העסקה הוצאות הורדת לאחר) נטו המתקבל כסכום או, הנכס

 :פיננסיים נכסים או, מיוצרים-לא נכסים, מיוצרים נכסים להיות יכולים כלכליים נכסים

 ב הייצור גבולות במסגרת המוגדרים ייצור מתהליכי כתוצאה שנוצר נכס הוא -מיוצר נכס-SNA לדוגמה ,

 .מעובדים ביולוגים ונכסים, מוצרים מלאי, בניינים

 אדמה שטח, לדוגמה. ייצור תהליכי באמצעות מאשר שונות בדרכים שנוצר נכס הוא -מיוצר-לא נכס 

 .טבע ומשאבי

 נכסים. עתידיים תשלומים לקבלת זכויות הם -בהם הקשורות הפיננסיות וההתחייבויות פיננסיים נכסים 

 לנכסים נחשבים אינם הם אולם, הסביבתית הכלכלית הפעילות להערכת חשובים להיות עשויים פיננסיים

 .עצמם בפני סביבתיים

 במונחים הנמדדים הנכסים מהיקף גדול להיות עשוי פיזיים במונחים הנמדדים הסביבתיים הנכסים היקף

. לבעליהם כלכלית תועלת ישיאו שהנכסים דרישה אין הפיזית שבמדידה מכיוון, SNA-ה הגדרת לפי כספיים

 .כלשהו כלכלי ערך לו שאין אדמה שטח לכלול עשויים פיזיים במונחים הנמדדים סביבתיים נכסים, לדוגמה

 ערכים להם שיש מהנכסים בנפרד להירשם צריכים, כלכלי ערך לא אבל, פיזי ערך להם שיש סביבתיים נכסים

 .כלכליים

 : מוניטאריים למושגים הפיזי העושר להמרת עיקריות דרכים שתי ישנן

 נקי נוכחי ערך (NPV )– ה י"ע כיום המקובלת הדרך זוהי-SEEA .משאב ליחידת הערך מחושב זו בשיטה 

 לגבי – רבות הנחות שנדרשות היא זו דרך של הבעייתיות. בעתיד ישיא שהמשאב הרווחים של היוון פי על
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 רבות הטיות ייתכנו ההנחות כל בשל. ההיוון ריבית ולגבי בעתיד הפקתו ועלות כמותו, העתידי המשאב מחיר

 .שונות מדינות בין או שונים חשבונות בין אחידות וחוסר

 Net Price – הנחה) זו בשיטה ההנחה. ליחידה הנוכחי במחיר המשאב של הכמות מוכפלת פשוט זו בשיטה 

 במחקרים. ההיוון ריבית של גודל בסדר לשנה משנה עולה המשאב שמחיר היא( רבים במקרים ריאלית לא

 .זו בשיטה בעיקר השתמשו יותר מוקדמים

 טבע משאבי בנכסי הפחתה

, מיוצרים בנכסים. נכסים להערכת בהקשר" גולמי" או" נקי" המושגים של המשמעות מהי להבהיר חשוב

 את חישבו האם היא המשמעות, נקי תוצר או גולמי תוצר על מדברים כאשר. זמן לאורך המשאב ערך מופחת

, אופן באותו. הכלכלית התועלת את להפיק כדי השתמשו שבהם, המשאבים הפחתת של העלות כולל התוצר

 שאחת, SEEA-ה כמו במערכת. כלכלית תועלת להפיק כדי משתמשים שבהם הטבע משאבי את להפחית צריך

 העושר על מכך וכתוצאה הטבע משאבי נכסי מלאי על במשאבים השימוש השלכות את להבין היא ממטרותיה

 החשבונאות במערכת מאשר יותר אף חשובה נהיית הנקי לערך מדידה באמצעי שימוש של החשיבות, הלאומי

 .הרגילה הלאומית

 חשבונות של הוצאות להגנת הסביבה וניהול משאבי טבע 3.5.2

 רקע

 מוסיפים שאינם בכך, נכסים וחשבונות שטף חשבונות, הראשונים הסוגים משני שונים אלה חשבונות סוגי

 וניהול הסביבה להגנת הקשורים ל"המח מתוך רכיבים לוקחים אלא, הקיימים ל"המח לחשבונות מידע

 כספיים תשלומים. שונים ניתוחים ביצוע המאפשרת יותר ברורה בצורה אותם ומציגים, טבע משאבי

 נרשם מהם גדול חלק. כלכליים-סביבתיים בתחשיבים חשוב מרכיב מהווים הסביבה בתחום הקשורים

 . אלו תשלומים לזהות קשה קרובות לעיתים אולם(, SNA) הלאומיים החשבונות במסגרת

 והמוצרים הסביבתיות הפעולות זיהוי הוא הראשון השלב. SNA-ה של לוויין חשבונות עורכים כך לצורך

 הגנה הוצאות תחשיב. i: לניתוח הנדרשות מידע מערכות שתי ארגון הוא, השני השלב. הרלוונטיים והיצרנים

 על סטטיסטיים נתונים. ii[, environmental protection expenditure account (EPEA)] הסביבה על

 ;[environmental goods and services sector (EGSS)] הסביבתיים והשירותים המוצרים סקטור

, סביבתיים וסובסידיות מיסים :שכוללים שונים מסוגים עסקאות של טווח וןבחשב לקחת יש, לכך בנוסף

 הכלכליות בפעילויות המשמשים קבועים בנכסים הקשורות ועסקאות, סביבתיים בנכסים לשימוש אישורים

 .לסביבה הקשורות

 הסביבה בתחום ויצרנים מוצרים, פעילויות

 היא העיקרית שמטרתן הכלכליות הפעילויות – הסביבה על הגנה פעילויות כולל הסביבתיות הפעילויות תחום

 השימוש יעילות את להגדיל העיקרית שמטרתן – משאבים ניהול ופעילויות הסביבה על הלחצים את להוריד
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 שלפעילויות מכיוון(. טבע משאבי וניהול, לסביבה טבע משאבי השבת, מיחזור גם כולל) הטבע במשאבי

 מתאימה היא אם לבחון כדי הפעילות של העיקרית המטרה את לזהות חשוב, מטרות מספר יש רבות כלכליות

 בקטגורית נופלות אינן הסביבה על להגן ולא סביבתי מנזק אדם בני על להגן שמטרתן פעילויות. זו לקטגוריה

 .זו פעילות

 Classification] סביבתיות פעילויות של הסיווג לעקרונות בהתאם לקבוצות מסווגות הסביבתיות הפעילויות

of Environmental Activities (CEA) ]הבאה בטבלה המוצגות: 
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 סביבתיות פעילויות סיווג: 3.2 טבלה

 סיווג  קבוצה

 . הגנת אוויר ואקלים הסביבתי1 הגנת הסביבהא. 

 . ניהול מי קולחים2  

 . ניהול פסולת3  

 . הגנה ושיקום של משאבי קרקע, מי תהום ונחלים4  

 הפחתת רעש ורעידות )להוציא הגנה במקום העבודה(. 5  

 . הגנה על המגוון הביולוגי והנופים3  

 . הגנה נגד קרינה )להוציא ביטחון חיצוני(1  

 . מו"פ בתחום הגנת הסביבה2  

 הגנת הסביבה-. פעילות אחרת4  

 . ניהול משאבי מינרלים ואנרגיה11 ניהול משאביםב. 

 . ניהול משאבי עץ גולמי11  

 . ניהול משאבים ימיים12  

   . ניהול משאבים ביולוגים אחרים )חוץ מעץ/משאבי ים(13  

 . ניהול משאבי מים14        

 . מחקר ופיתוח בניהול משאבים15  

 . פעילויות אחרות בניהול משאבים13  
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 הסביבה על ההגנה הוצאות תחשיב

 צד את הן כולל התחשיב. SNA-ה בניית עקרונות על מבוסס -(EPEA) הסביבה על ההגנה הוצאות תחשיב

 והן מהיצרנים הן מידע איסוף מצריכה הכנתו ולפיכך, ובשירותים במוצרים השימוש צד את והן האספקה

 ועל הסביבה להגנת השירותים תפוקות על מידע מספק התחשיב. הסביבה הגנת שירותי של מהקונים

 הוצאות מפרט התחשיב. הסביבתי בתחום ככלל החברה פעילות את לזהות מנת על אלו שירותים על ההוצאות

 משאבים וניהול הסביבה הגנת לתחום המיועדים כשירותים המוגדרים, לסביבה ספציפיים שירותים על

 .עצמי לשימוש או למכירה כלכליות יחידות י"ע המוצעים

  הסביבתי הסקטור לתיאור סטטיסטית מערכת

 על מידע כוללת המערכת -(EGSS) הסביבתיים והשירותים המוצרים סקטור לתיאור הסטטיסטית המערכת

, תחשיב בצורת מוצגים אינם זו במערכת הנתונים. הסביבתיים והשירותים המוצרים בתחום הייצור פעילויות

 האספקה בצד מתמקדת המערכת. SNA-ה הכנת לעקרונות התואמת בצורה ונמדדים מוגדרים עדיין הם אך

 בתחום וטכנולוגיות, שירותים, מוצרים ייצור על האפשר ככל מפורט מידע וכוללת, והשירותים המוצרים של

. זה מסקטור וייצוא השקעות, תעסוקה על נלווים ונתונים; ככלל לכלכלה זה ייצור תרומת; הסביבה

 הון מלאי ויצירת, ייצוא, תעסוקה, מוסף ערך, התפוקה הם במערכת הנכללים העיקריים הכלכליים המשתנים

 . סביבתיים ושירותים מוצרים לייצור הקשור קבוע

 :סביבתיים ושירותים מוצרים של סוגים ארבעה כוללת המערכת

 וניהול הסביבה הגנת לתחום המיועדים כשירותים המוגדרים שירותים -לסביבה ספציפיים שירותים •

 בקולחין טיפול מתקני, לדוגמה עצמי לשימוש או למכירה כלכליות יחידות י"ע המוצעים משאבים

 .במים לחיסכון ופעילויות

 משרת בהם שהשימוש שירותים או( לא או קיימא ברי) מוצרים – בלבד סביבתיות למטרות מוצרים •

 .שמש דודי, לדוגמה אחרות למטרות שימוש כל להם ושאין, ישיר באופן סביבתית מטרה

 יותר שיהיו מנת על ספציפי שינוי שעברו ריםמוצ – מאומצות סביבתיות וטכנולוגיות מוצרים  •

 עם מכוניות, לדוגמה סביבתית תועלת מביא בהם ושהשימוש", נקיים" או" לסביבה ידידותיים"

 מביאים אמנם זו בקטגוריה שהמוצרים הוא לה לקודמות זו קטגוריה בין ההבדל. מופחתות פליטות

 הוא המכונית לייצור העיקרית המטרה) לייצורם העיקרית המטרה אינה זוהי אולם, לסביבה תועלת

 (.תחבורה לצרכי

 שבאופיין(, שירותים) ידע או שיטות וכן( מוצרים) ומיכשור טכניים תהליכים – סביבתיות טכנולוגיות  •

 טיפול או למניעה טכנולוגיות, לדוגמה משאבים בניהול או הסביבה על בהגנה מסייעים במטרתם או

 .הקודמות הקטגוריות בשתי בפועל נכללות אלו מטכנולוגיות חלק. בזיהום
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 או, כלכלית, טכנית תועלת להביא היא העיקרית שמטרתם אך לסביבה תועלת המביאים ושירותים מוצרים

 .זו במערכת נכללים אינם( לבריאות סיכונים מניעת, לדוגמה) חברתית

 רחב מגוון מכסה( הסביבתיים והשירותים המוצרים סקטור לתיאור הסטטיסטית המערכת) EGSS -ה מערכת

 הגנת לשירותי המוגבלת( הסביבה על הגנה הוצאות תחשיב) EPEA -ה מערכת מאשר פעילויות של יותר

 הביקוש על מבוססת EPEA-ה מערכת, לעומתה; טכני היצע על מבוססת EGSS-ה מערכת. בלבד הסביבה

 . יותר רחב הוא נתון שירות עבור במערכת המוגדר ההוצאות היקף ולפיכך לשירותים

 

  משאבים ניהול עלויות תחשיבי

 הגנת לשירותי במקום משאבים לניהול מתייחסים אולם EPEA -ה עקרונות על מבוססים אלו תחשיבים

 .יחסית נדיר זה מסוג בתחשיבים השימוש, בפועל. הסביבה

 אחרות סביבתיות לפעילויות תחשיבים

: על מיסים כוללים כאשר, ממשלתיות וסובסידיות מיסים כוללות העיקריות האחרות הסביבתיות הפעילויות

 להביא עשויות סובסידיות(. מים מס) ומים, זיהום(, בכבישים או ברכב שימוש) תחבורה, ופחמן אנרגיה מוצרי

 אחרות להוצאות דוגמאות. לדלק סובסידיה כגון, לסביבה פוטנציאלי נזק בעלות חלקן אך, לסביבה תועלת

 לשימוש אישורים עבור תשלום, קרקע כגון קבוע בנכס שימוש על רנטה, סביבתיים לארגונים תרומות: כוללות

 . לסביבה שנגרם נזק תיקון ועלות, סביבתיים בנכסים

  מותאמים כלכליים-מאקרו חשבונות 3.5.2

 מוניטאריים באמצעים למדוד שמנסים חשבונות מציגה SEEA-ה במערכת חשבונות של האחרונה הקטגוריה

 של הרגילה המדידה על הסביבה באיכות והתדרדרות משאבים הפחתת של ההשפעה את בלבד

-ה מחשבונות שנלקחים הנתונים על בהתבסס אינדיקאטורים מפתחים כך לצורך. הכלכליים האינדיקאטורים

SEEA לעיל שפורטו האחרים.  

 של החלקים לשאר יחסית מעט ומיושם, הגדול ברובו תיאורטי עדיין SEEA-ה חשבונות של זה חלק

 יחסית פשוטה הכלכליות התשומות של שההשפעה שבעוד היא לכך העיקרית הסיבה. הסביבתית החשבונאות

 שימוש או ייצור של הלוואי לתוצרי, כלומר) לשאריות הקשור החלק, למוניטאריים פיזיים ממונחים להמרה

 בפרק יפורט) לכך מגוונות וגישות שיטות וקיימות, מוניטארי לתרגום יותר מסובך( סופית לצריכה במוצרים

 (.הבא
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 אוסטרליה -ליישום דוגמא 3.5.2

 החשבונות יצירת על האמון הגוף. SEEA-ה מערכת ליישום בעולם המתקדמות המדינות בין היא אוסטרליה

 ומוניטאריים פיזיים חשבונות מבצעת הלשכה 2115 לשנת נכון(. ABS) לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה היא

 :הבאה בטבלה כמפורט, סביבתיות והוצאות מיסים חשבונות מייצרת ובנוסף תחומים שבעה עבור( חלקיים)

 : סיכום דו"ח סביבתי3.2טבלה 

 פרסום מועד חשבון סוג
 הראשון הדוח

 שטף נכסים עדכון תדירות
 מלאי פיזי מלאי

 מוניטארי
 שטף פיזי שטף

 מוניטארי
  √  √ קבוע לא 1999 דגה

 √ √ √ √ שנתי 1992 אנרגיה
  √  √ קבוע לא 1998 מינרלים

 √ √   שנתי 5111 מים
 שימושי

 קרקע
 √ √ √ √ שנתי 5111

 מיסים
 סביבתיים

 √    שנתי 5113

 הוצאות
 סביבתיות

 √    ניסיוני 5113

 √ √   שנתי 5115 פסולת
  √   ניסיוני 5115 חממה גזי

 http://www.abs.gov.au/AUSSTATS/abs@.nsf/Lookup/4655.0Explanatory%20Notes12015?OpenDocument: מקור

 Energy Account Australia (EAA)חשבון האנרגיה, 

 י"ע ומיוצר, זמן לאורך במדינה השונים האנרגיה במקורות והשימוש הייצור אודות נתונים מספק החשבון

 מידע מערך לגבש מנת על SEEA-בעקרונות שימוש עושה הלשכה. באוסטרליה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 המידע מערך. 25המדינה בחשבונות המפורסם המוניטארי המידע לבין באנרגיה והשימוש הייצור בין המקשר

 ההתייחסות(. 2115 לשנת נכון) הבאה בטבלה ומפורטים, שנה מידי המתעדכנים, אינדיקטורים 35 כולל

 של המלאי ערך וחישוב( מסוים סקטור של תוצר ליחידת אנרגיה צריכת) מדדים באמצעות ניתנת המוניטארית

 :הבא בלוח כמופיע(, הנוכחי הערך בשיטת) האנרגיה מקורות
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 26ערך נוכחי -חשבון האנרגיה של אוסטרליה -3.2טבלה 

4

 

 הערך מוצג שתחתיה ובזו, אנרגיה ביחידות האנרגיה ומקורות הדלקים מלאי את מציגה העליונה הטבלה

 כי נדגיש. שוק מחירי על ובהתבסס SEEA-ב המוצגת ההיוון מתודולוגיית פי על מלאי אותו של הנוכחי

 את או/ו המשאב של הנדירות רנטת את לרוב משקפים אינם, האנרגיה בנושא ובפרט, בכלל שוק מחירי

 והכרייה השימוש לקצב המתייחסים פיזיים פרמטרים מוצגים התחתונה בטבלה. הבאים הדורות צרכי

 . לקיומו הנותר החיים ומשך המשאב של

 עיקריים ויישומים חיצוניות עלויות להערכת גישות 3.3

 רקע 3.3.1

לפעילות כלכלית יש קשר ישיר עם הסביבה. בין אם באמצעות שימוש במשאבי הטבע עצמם, ובין אם 

המסורתיות למדידה של פעילויות כלכליות באמצעות פליטת פסולת ומזהמים לסביבה. הדרכים 

המתקבלות דרך מערכת החשבונאות הלאומית )מח"ל(, כמו התוצר הלאומי הגולמי )תמ"ג(, אינן 

מפנימות ההשפעות הללו. התמ"ג באמידתו המקובלת מסתמך על תפוקה אשר נמדדת דרך מנגנון שוקי. 

ן להם מחירי שוק ושאינם נסחרים )אוויר נקי, לכן, הוא אינו מפנים עלויות שימוש במשאבי טבע, אשר אי

מקורות מים, שטחים פתוחים וכו'(. כך יוצא שמשתנים התורמים לרווחה החברתית אינם נלקחים 

  בחשבון כמו גם אלו הפוגעים בה אנושות )זיהום אוויר(.
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 שאביובמ הסביבתית בסוגיה תלויה סביבתיים ומפגעים חיצוניות עלויות להערכת המיושמת הגישה

 שהיסודות, האוויר זיהום הוא הסביבתיות הסוגיות מבין ביותר הנרחב הנתונים מערך. המחקר

 המים זיהום סוגיות של מאלו משמעותית חזקים נזקיו של הסביבתית האמידה של המתודולוגיים

 בעבודות נרחבות שפורטו ותמותה מחלות של כלכלית לאמידה רבות ושיטות גישות קיימות. והקרקע

, וכיוון בקר", בישראל ותעשייה מתחבורה אוויר זיהום של החיצוניות העלויות חישוב: "למשרד שהוגשו

 (.2113, חרובי", וקרקע מים, אוויר מזיהום חיצוניות עלויות"ו( 2111

 באירופה בעולם כיום העיקריים היישומים ויוצגו הכלכליות הגישות על קצרה סקירה תינתן זה בפרק

 . ב"ובארה

 הנזקים לאמידת ובמתודולוגיות בגישות האחרון השלב את מהווה הכלכלית האמידה כי להדגיש חשוב

 המפנימים באוויר המזהם התפזרות ומדידת חיזוי של מורכבים מודלים לה קודמים. לאדם הבריאותיים

 מופנמים מיכן לאחר. הנבחנים הפליטה מקורות ושל האתר של ופיסיים גיאוגרפים, מטאורולוגים נתונים

 או לתמותה מזהמים ריכוזי בין הקשר את המתרגמים האפידמיולוגי המחקר תוצאות אלו במודלים

, מסוים ארובה ומגובה במקום המזהם פליטת בין הקשר נוצר, בכך(. האוויר זיהום בדוגמת) תחלואה

  השלב. הציבור בבריאות הפגיעה לבין

 האורכים שלבים של ארוך תהליך כוללים, הפרק בהמשך יוצגו שבהם המתקדמים אשר, אלו מודלים 

 בדוגמאות העוסקים הבאים בסעיפים שיורחב כפי) גבוהים תקציבים ודורשים שנים מספר לרוב

 עושים, לדוגמא אויר מזיהום הנזק של הכלכלית באמידה העוסקים המחקרים מרבית, לכן(. ליישומים

 מתבצעת זו התאמה. המחקר של המקומיים לתנאים התאמה תוך אלו מודלים בתוצאות שימוש

 שנעשו מחקרים תוצאות על המסתמכת, BT-benefit transfer התועלות העברת שיטת באמצעות

 כוללת ההתאמה(. אקונומטריים באמצעים) הספציפי המקום לתנאי התאמה תוך אחרים במקומות

 הילדים אחוז, המדינה של ג"התמ, הנחשפת האוכלוסייה וצפיפות גודל, כמו למשתנים התייחסות

 והן( Ex-ante) תכנוניות למטרות הן מהשיטה בתוצאות להשתמש ניתן '.וכו באוכלוסייה והקשישים

 (.Ex-post) בדיעבד נזקים אמידת של למטרות

 : עיקריות שיטות בכמה שימוש נעשה סביבתי מנזק החיצוניות העלויות לאמידת

 את אומדים( Contingent Valuation) המותנית ההערכה בשיטת :ישירה גישה על המבוססות שיטות

 WTP-willingness to ) לשלם הנכונות לאמידת, סקרים תוצאות על בהתבסס סביבתיים נזקים של הערך

pay  )לנזק הסיכוי הגדלת על לקבל המוכנות לחילופין או) לנזק הסיכוי הפחתת על- (WTA-willingness 

to accept .)כאשר, האוכלוסייה של מייצג למדגם מועבר אשר היטב מנוסח שאלון על מבוססת זו גישה 

 הנחקרים. ואקוטית כרונית לתחלואה והן לתמותה הן ערכים מייצרות מהמדגם המתקבלות התשובות

. חיים תוחלת להקטין או/בריאותי סימפטום לקבל הסיכון הפחתת על לשלם מוכנים יהיו כמה נשאלים

 של שונים במינים מפגיעה הנזק הערכת: כמו שונים סביבתיים בנושאים גם שימוש נעשה זו בשיטה
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 מירידה הנזק והערכת, המינים באחד פגיעה למנוע כדי לשלם הנכונות בסיס על -חיים ובעלי צמחים

 .השטחים שימור עבור לשלם הצרכנים נכונות בסיס על -טבע בשטחי

( Hedonic price model) ההדוניים המחירים שיטת, לדוגמא :עקיפות גישות על מבוססות אשר שיטות

 היא ובכך, יותר נקי באזור מגורים על לשלם לנכונות עקיף כמשתנה בתים במחירי עקיף באופן משתמשת

 המחלה עלות שיטת הן נוספות עקיפות שיטות. רווחתו הגדלת עבור לשלם הפרט נכונות את מבטאת

(cost of illness  )ממחלה ההימנעות ושיטת (Avoided cost method ,)של בהוצאות משתמשות אשר 

 בכדי חולים בבית אשפוז, לדוגמא( עצמה המחלה לעלות כמובן מעבר) לחלות לא או לטפל בכדי פרט

 . יותר חריפים מתסמינים להימנע

 בגלל הן והקונטרוברסלי ביותר המורכב הנושא זהו אדם חיי ערך אחרות במילים או התמותה ערך

 דרכים בשלוש למדידה ניתנת החיים של הכלכלית ההערכה. הגדול ערכו בגלל והן שבו המוסרית הבעיה

 :עיקריות

 הצריכה או האבוד התוצר מדידת -העתידית הצריכה איבוד/ האבוד הגולמי התוצר גישת 

 .אדם של מחלתו או מותו עקב האבודה

 לשלם מוכנות"ה גישת( "WTP – Willingness To Pay" /)סטטיסטית אבידה מניעת( "Value 

of Prevented Fatality -VPF) - למוות מסיכון הימנעות עבור לשלם המוכנות נמדדת זו בגישה 

 .כלשהוא

 סטטיסטי אדם חיי ערך גישת (VOSLvalue of statistical life- )– העבודה בשווקי שימוש 

 .מהם להימנע בכדי לשלם והנכונות הסיכונים להערכת עקיף כמשתנה

 .שתוארו הנפוצות השיטות את סכמטית מציג הבא האיור 
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 הערכת תועלת כלכלית הנובעת מהפחתת זיהום אוירשיטות ל - 3.1איור 

 

 2111 ,כיווןו בקרמקור: 

תהליך ארוך של שלבים  תכוללבערך כספי,  וכימותו הנגרם מזיהום אוירהבריאותי הערכת הנזק 

)כפי שיורחב בסעיפים הבאים העוסקים  תקציבים גבוהים דורשיםהאורכים לרוב מספר שנים ו

, BT-benefit transferת העברת התועלות . לכן, מקובל ונפוץ כיום השימוש בשיטבדוגמאות ליישומים(

תוך התאמה לתנאי המקום הספציפי המסתמכת על תוצאות מחקרים שנעשו במקומות אחרים 

סות למשתנים כמו, גודל וצפיפות האוכלוסייה )באמצעים אקונומטריים(. ההתאמה כוללת התייח

ניתן להשתמש בתוצאות  הנחשפת, התמ"ג של המדינה, אחוז הילדים והקשישים באוכלוסייה וכו'.

 (.Ex-post( והן למטרות של אמידת נזקים בדיעבד )Ex-anteמהשיטה הן למטרות תכנוניות )
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EXTERNE-External Costs of Energy  3.3.2  

 רקע 3.3.5.1

 תקופה אותה במהלך. 2115 ועד 41-ה בשנות שהחלו ופרויקטים מחקרים מערכת היא EXTERNE-ה

-IPA-- Impact-Pathway בשם מאז להתפתח והמשיכה, המחקרים את ששימשה מתודולוגיה גובשה

Approach . 

 חישוביים מודלים של ופיתוח בנייה אפשרו ExTERNE-ה במסגרת הגישה בישום והמידע הנתונים

 הוא שבהם העיקריים אחד ,27ובממשלה באקדמיה בתחום רבים למחקרים בסיס כיום המשמשים

 שהושלם( New Energy Externalities Development of sustainability) האירופאי NEEDS פרויקט

 ושימוש יצור, מהפקה כתוצאה הנגרם הנזק של מוניטארי תרגום לאפשר נועדו אלו מודלים. 2112 בשנת

 סקטור: לו הגורמים למקורות הנגרם הנזק את לשייך יכולת תוך זאת. הציבור בריאות על באנרגיה

 מזיהום הנזק בהערכת הינו מחקרים מערכת של כיום העיקרי יישומה. והתעשייה האנרגיה, התחבורה

 . האוויר

 מתודולוגיה 3.3.5.5

 לייצר תחילה נדרש, האנרגיה בתחום מדיניות ועקרונות שונות טכנולוגיות בין השוואה לאפשר מנת על

 שונות השפעות של לאדיטיביות משמעות שתהיה מנת על המושפעים הפרמטרים כלל של משותף מכנה

 העקרונות בסיס על זה לצורך מענה מספקת EXTERNE-ה של המתודולוגיה. שונות ביחידות הנמדדות

 :הבאים

 שנפלט מזהם טון) כמותיים נתונים על תתבסס שונות השפעות בין שההשוואה הוא המנחה העיקרון 

 למציאות ודינאמית קרובה תמונה לספק יכול כמויות מבוסס מודל שרק תפיסה מתוך זאת( לאוויר

 . המזהם לגורם לנזק האחריות את להטיל לאפשר, מיכך חשוב ויותר

 כסף היא הסביבתיות ההשפעות נמדדות ידה שעל המידה יחידת . 

 עם מפותחות מדינות נתוני מתוך( נמדדו או) נאמדו אנרגיה וייצור שימוש של הפיזיות ההשפעות 

 . מהימנים מידע מקורות

 שלהם התועלת אובדן את מעריכים כשהנחקרים מיטבי הוא פיזיות השפעות של הכלכלי הכימות 

 . ההסתברויות השפעות על בהערכות ופחות, הנזק התממשות בעת

 המותאמות חיצוניות עלויות לחשב, הקודמים העקרונות התממשות בעת, מאפשרת המתודולוגיה 

   .והמקום הזמן לתנאי

  

                                                           

27 http://www.externe.info/externe_2006/ 
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3.3.3 IPA-- Impact-Pathway-Approach  

 ואת EXTERNE תכנית את ששימש האמידה לתהליך מתודולוגי בסיס מהווה( IPA) ההשפעה נתיב גישת

 החומר התפזרות ואת המזהם מהמקור הפליטות כמות את בוחנת הגישה. כיום עדכניים מחקרים של זה

 גיאוגרפיים באזורים החומר ריכוז את לחזות מאפשרים אלו מודלים. אטמוספריים מודלים באמצעות

 להיחשף העשויה האוכלוסייה גודל את לחשב מאפשרת האוכלוסין צפיפות נתוני עם המידע ושילוב שונים

 שונים מסוגים המחלות מספר את להעריך ניתן, גיםאפידמיולו ממחקרים נתונים עם בשילוב. לחומר

 לקבל כדי מחלה מקרה מכל הבריאותי הנזק בערך מוכפל המחלות מספר. זו מחשיפה כתוצאה הצפויות

 בארבעה הפליטה השפעת את שבוחן BUTTOM UP ניתוח למעשה היא הגישה.הצפוי הנזק ערך כ"סה את

 (:מטה איור ראה) כלכלנים ולבסוף רופאים מטאורולוגים בהערכות שימוש תוך שלבים

 [.(Preiss et al., 2008) על מבוסס] ההשפעה נתיב גישת פירוט להלן

 הטכנולוגיה או המקום של מיפרט י"ע הרלוונטיים הפליטה מקורות כל את מזהים -הראשון בשלב

  .לזיהום שאחראים

 אטמוספרי מודל י"ע, מסוים גיאוגרפי באזור ספציפי ריכוזל הפליטות כמות את מתרגמים -השני בשלב

 .שונים מרחקים בטווח המזהם התפזרות של חיזוי המאפשר

( הכלליות הקטגוריות ברמת) הפיזיות וההשפעות הזיהום ריכוזי בין הקשר את מזהים -השלישי בשלב

 מחקרים של תוצר הינן הללו הפונקציות(. dose response function) תגובה-מינון פונקציות באמצעות

( מסביר משתנה) באוויר מסוים מזהם ריכוז בין( הפונקציה) הקשר את לאמוד שמטרתן אפידמיולוגיים

( אקונומטריקה באמצעות) לאמוד ניתן הקשר את(. מוסבר משתנה) מסוימת במחלה לחלות להסתברות

 של והן מזהם כל של הפליטה רמת של הן, מזה זה שונים אזורים של ומאפיינים נתונים מאגר מתוך

 .באזור והתמותה התחלואה מקרי מספר

, חקלאיים ביבולים פגיעה, ביולוגי במגוון פגיעה, תחלואה, מוקדם מוות: כוללות הפיזיות ההשפעות

 חלקיקים פליטת עקב מינון -תגובה כפונקציית חושב האדם לבריאות הנזק. ומבנים בחומרים פגיעה

 כדי שזוהה לנזק כלכלי ערך ייחסו מכן לאחר. הפליטה גובה, למשל שונים מתנאים מושפעת אשר, לאוויר

, למבנים נזק, ליבולים נזק: גם חושבו האדם לבריאות לנזק בנוסף. הבריאותי הנזק ערך את לחשב

 .אקולוגית מערכת על והשפעות

 : עיקריות פיזיות השפעות בשלוש התמקדו NEEDS במחקר

 תמותה (mortality)- חומרים, ערפיח, אוזון) לזיהום מחשיפה כתוצאה עת בטרם מוות של הסיכון 

 כתוצאה החשיפה בשנת מיידי מוות -אקוטית תמותה בין מבחינים כאשר(, מייננת וקרינה רעילים

 שנים מספר לאחר מוות -כרונית ותמותה, פוטוכימיים למחמצנים חשיפה בשל ערפיח מהיווצרות

  ;חלקיקים מפליטת כתוצאה, לזיהום חשיפה של מסוימת מתקופה כתוצאה

file:///C:/Users/michal-fr/Dropbox/מסד%20נתונים%20סביבתיים-כלכליים/טיוטות%20לדוח%20ביניים%201/סקירה%20ספרותית/דוח%20סביבה%20סופי%2029%20בדצמבר_sviva_report_sofi_ed.docx%23_ENREF_21
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 תחלואה ((Morbidity – שנעשו החישובים. למזהמים מחשיפה כתוצאה מחלות לפתח הסיכון 

  ;בתרופות ושימוש חולים בבתי אשפוז, עבודה ימי הפסד, מוגבלים פעילות ימי כוללים זה בנושא

 והמגוון האקולוגית המערכת על משפיעים מזהמים בה המידה – מינים של פוטנציאלית הכחדה 

 . הביולוגי

 האסטמה מחלת של הכספית העלות, למשל) הזיהום של כספית הערכה מתבצעת – הרביעי בשלב

 הנזק עלות של להערכה השיטות את לחלק ניתן כספית הערכה עבור(. כלשהו מזיהום כתוצאה שנוצרה

  :קטגוריות לשתי

 נזק הערכת: ישירים כספיים במונחים אותם למדוד שניתן נזקים יש כאשר -חופשי בשוק מחירים לפי 

 הערכת ;עבודה ימי אובדן עקב הכלכלי ההפסד או הרפואי הטיפול עלויות בסיס על -האדם לבריאות

 נזק הערכת ;ושקטים רועשים באזורים נכסים מחירי בין ההפרש בסיס על -לנכסים הנגרם הנזק

 ;הכלכלי בערכם פגיעה בסיס על -למבנים נזק הערכת ;לחקלאים הכספי ההפסד בסיס על -ליבולים

 .המשאבים של שוק מחירי פי על -מתכלים במשאבים משימוש הנגרם נזק הערכת

 בשיטות הערך את אומדים, שוק מחיר לנזק אין שבהם במקרים -לנזק שמייחסים הערך לפי 

 של לאמידה סקרים תוצאות על בהתבסס( Contingent Valuation) מותנית הערכה על המתבססות

 Willingness To Pay (WTP .) הנזק את למנוע מנת על לשלם הצרכנים נכונות

 

 

 

 ועבור באזורים, שפותחו במודלים ישיר שימוש המאפשרים ממוחשבים כלים מספר כוללת המערכת

 הבסיס תרחיש: למודל שיוזנו פליטות תרחישי שני נדרשים חישוב בכל .28שונים פליטה מקורות

                                                           

28 http://www.externe.info/externe_d7/?q=node/2 



 

 

017 

 עבור בייחוד חשוב פרמטר מהווה והוא הרקע זיהום רמת הוא ההשוואה תרחיש. הנבדק והתרחיש

 הפליטה תרחישי שני תחת החזוי הזיהום מצב. ליניארית תגובה -מינון פונקציית בעלי שאינם מזהמים

 פיסיקאלית להשפעה, בזיהום ההפרש את לתרגם מנת על מינון התגובה שבפונקציות המידע עם משולב

 . שונות מדינות בין המזהמים הסעות מאפייני את גם מפנים המודל(. והמבנים הסביבה) האדם בריאות על

 הגישה. הזיהום השפעות של הכלכלי הכימות הוא התהליך של האחרון השלב, לעיל שתואר כפי

 לשלם ונכונותם הפרטים העדפות את הבוחנת הישירה זו היא EXTERNE-ה פי על לאמידה המומלצת

(WTP )הערך(. תמותה של במקרה)  סטטיסטי אדם חיי וערך( מחלה של במקרה) לנזק הסיכון הפחתת על 

 ניתן זה ערך באמצעות. 29נפלט טון/₪ במונחי המקרים של ככולם ברובם הינו שנאמד הבסיסי הכלכלי

 יחידת/₪: כגון אחרים וכלכליים סביבתיים אינדיקטורים של רחב למגוון הכלכלי הנזק את לתרגם

 '(. וכו תוצר ליחידת/₪, אנרגיה

 מאלו פחות הרבה מפותחות הביולוגי והמגוון האקולוגית המערכת של הכספית להערכה השיטות

 Ext-New30 במסגרת האחרונות בשנים שפותחו המתקדמים המודלים. האדם לבריאות הנוגעות

 CE חברת שימוש עשתה אלו במודלים .וקרקע מים לזיהומי גם אוויר לזיהום מעבר המודל את מרחיבים

Delft לממשלת וקרקע מים אויר מזיהום חיצוניות עלויות בנושא נרחבת עבודה לראשונה ביצעה אשר 

 .הבא בסעיף שיפורט כפי, הולנד

3.3.3 DELFT Ce 

CE Delft צל ומחירי חיצוניות עלויות לאמוד 2111 בשנת נשכרו ששירותיה ויעוץ למחקר פרטית חברה היא 

 נרחב פירוט. להלן שיוצגו מחקרים שני במסגרת, סביבתיים וזיהומים משאבים של ביותר רחב מגוון של

 בסיס)" 2113 בשנת הסביבה להגנת למשרד שהוגשה בעבודה נמצא, אותם ששימשו המתודולוגיות לרבות

 (. 2113 חרובי נאווה' פרופ", חיצוניות עלויות בנושא כלכלי נתונים

, שונים יםמסוג פליטות של כוללת כלכלית בהערכה עסק( de Bruyn et al., 2010b)  הראשון המחקר

 הן, ביותר המקיפים המחקרים אחד זהו. בהולנד וסביבה אזורי תכנון, דיור לנושאי המשרד בהזמנת ונערך

 המחקר תוצר. בחשבון שנלקחו הסביבתיות ההשפעות היקף מבחינת והן, שנבחנו המזהמים היקף מבחינת

 (.וקרקע מים, אויר) השונים למדיומים( מזהם ג"ק/₪) זיהום ליחידת מחירים בטבלאות הוא

 : שיטות בשתי חושבו( מזהמים קבוצות או) שונים מסוגים מזהמים פליטות של החיצוניות העלויות

                                                           

תמחור נזק ליחידת ריכוז אינה מיושמת בישומים שנסקרו בין היתר בשל הקושי לשייך את הנזק למקור ספציפי והתלות הגבוהה של  29

 ריכוזי מזהמים למשתנים אקסוגנים כגון: משטרי רוחות, גובה מקור הפליטה, גובה הארובה וכו'. 

30 tes/newextstuttgart.de/forschung/projektwebsi-http://www.ier.uni/ 
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 תלויות אלו עלויות. השונים הנזקים עקב הנגרמות העלויות זיהוי: (Damage Cost) הנזק עלות .א

 . לסביבה שונים לנזקים שמייחסים הסובייקטיבי בערך רבה במידה

 .בתיקונם או הנזקים בהפחתת הכרוכות העלויות זיהוי: (Cost Abatement) ההפחתה/התיקון עלות .ב

 להשגת, וסביבתית כלכלית, הקיימת ביותר היעילה הטכנולוגיה של כעלות חושבה העלות זה במחקר

 .הממשלה מטרות

  

 שנבחנו האזורים נתוני התאמת תוך EXTERNE-ה במסגרת שפותחו וכלים מודלים בסיס על חושבו העלויות

 מים) נוספים סביבה לנושאי הרחבה עם -EXTERNEשב לזו זהה המתודולוגיה. בהולנד הפליטה ומקורות

 היחידים המחקרים אחד זהו(. NEEDS בפרויקט גם ששימש)EcoSense -ה מודל באמצעות( וקרקע

 של רחב למגוון נתונים בסיס מהווים וממצאיו לאומית ברמה ולמים לקרקע בזיהומים גם העוסקים

 והאפשרות הסופיות תוצאותיו היא זו עבודה למטרת המחקר של תרומתו עיקר. באקדמיה מחקרים

 חרובי" )וקרקע מים, אויר מזיהום חיצוניות עלויות" בעבודת. ספציפי לאזור( חלקית כי אם) להתאימם

. השונות במדינות קנייה כוח במחירי לנפש בתוצר בהתחשב לישראל הנזק ערכי של התאמה בוצעה(, 2113

 .3 בנספח מוצגים ולקרקע למים לאוויר מזהמים פליטת של הנזק ערכי

 -קרקע מזיהומי חיצוניות עלויות אמידת

 ,van Wezel et. al) בהולנד קרקע טיפולי של חברתית תועלת-עלות ניתוח הוא החברה שביצעה נוסף מחקר

 ערכי של חישוב כולל. בהולנד קרקע מזיהומי הנזקים הורדת של ציבורית תועלת-עלות בניתוח עוסק(. 2008

 של מהמותר גבוהה ריכוז רמת עם קרקעות עבור הדיור על וההשפעה השתייה למי הנזק, הבריאותי הנזק

 של חלופות שלוש עבור תועלת-עלות ניתוח ערכו החוקרים .כללי באופן מסרטנים וחומרים, עופרת, קדמיום

 .הקיים המצב השארת של האפס לחלופת בהשוואה הנזקים להורדת בקרקע טיפול מדיניות

 משלב הפליטות אחר העוקבת( Impact Pathway Approach) ההשפעה נתיב בגישת חושבו הנזק עלויות

. הפיזיות ההשפעות ערך את ומחשבת, הפיזיות ההשפעות לשלב עד( Dispersion-Dose-Response) הפיזור

 להשפעות הפליטות בריכוז שינוי בין המקשרים מודלים באמצעות נעשה הפיזי הסביבתי הנזק כימות

 של ההופעה לתכיפות הפליטות ריכוז בין המקשר מודל, לדוגמה. שונות סביבתיות בקטגוריות הפיזיות

 נעשתה זה במחקר. הפיזיות ההשפעות של הכספי הערך את מחשבים, מכן לאחר. שונים מסוגים מחלות

 המערכת פרודוקטיביות(, ותחלואה עת בטרם מוות) האדם בריאות: הבאות הקטגוריות בין הבחנה

 (.ביולוגי מגוון כולל) אקולוגי חוסן, ובניינים חומרים, האקולוגית

 העבודה שיטת

. תועלת-עלות וניתוח בקרקע מהטיפול התועלות חישוב, בקרקע הטיפול עלויות חישוב כוללת העבודה שיטת

 תוצאותיו ותוצגנה( 2113 חרובי ראה להרחבה) המחקר את ששימשה המתודולוגיה של תמציתי תיאור להלן

 .זו לעבודה הרלוונטיות
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 יום מדי לה להיחשף יכול שאדם הכמות והיא, רעילות ממחקרי לקוחה המותר המקסימלי הסיכון כמות

 עולה אינו( המחלה ללא הבסיסית הסיכון לרמת מעבר) בסרטן לחלות שלו הנוסף כשהסיכון, חייו כל לאורך

 המקסימלי הסיכון כמות את המהווה בקרקע שונים חומרים של הריכוז (.1:10,000) אלפים לעשרת אחד על

 המותר הריכוז על עולה בקרקע הריכוז שבהם המקרים מספר. Baars et al., 200131 -מ לקוח חומר כל עבור

 בריכוז שינוי בהשפעת. GIS הגיאוגרפית המידע ומערכת חשיפה ממודל לקוח הנחשפים האנשים ומספר

 . למחלה ההסתברות על בקרקע החומר

 : הבאים השלבים פי על חושבה העלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
toxicological maximum permissible risk levels. RIVM report 711701 025. -evaluation of human-Baars, A. J. et al. (2001). Re 31

Bilthoven: National Institute of Public Health and the Environment.  

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701025.pdfURL:  

 

 הבאים מהמקורות מידע איסוף

 .בהולנד מזוהמות קרקעות של( GIS) גיאוגרפית מידע מערכת .1

 .ועלותם בהולנד קרקע זיהומי להפחתת שנעשו טיפולים על מידע מערכת .2

 המידע לפי סוג הזיהוםאפיון 

 נקבעו שמונה סוגים של זיהומי קרקע:  .3

 מפעלי גז 

 תחנות דלק 

 ניקוי כימי 

 מכלים 

 ( מילוייםfillings) 

 שטחים צבאיים 

 .זיהום כללי: חלוקה נוספת לזיהום בשטח קטן ובשטח גדול 

 

  הקיים המידע בסיס על שחושב מידע

 סוג לפי, האזורים בשאר וריכוזם הכימיקלים סוגי לגבי הסיקו, זיהומים ריכוזי על מהמידע .4
  בקרקע הזיהום

 הצפויים הטיפולים לגבי הסיקו הזיהום רמת לפי קודמים טיפולים לגבי שהתקבלו מהחלטות .5
 .אחרות מזוהמות בקרקעות

 .הזיהום סוגי לפי הצפויות הטיפול עלויות את קבעו, הקודמים הטיפולים מעלויות .3

 

http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/711701025.pdf
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 סוג לפי בקרקע טיפול עלות x בזיהום לטיפול ההסתברות x סוג לפי מזוהם שטח=  הזיהום עלות כ"סה

 .הזיהום

 

 : הבא באופן חושבה בקרקע מהטיפול התועלת

 ועובדים שחיים האנשים מספר לפי שנמדדת, לזיהום הפוטנציאלית החשיפה אזורי מופו הראשון בשלב

 מסרטנים מזהמים, קדמיום: עבור הנזק ערכי חושבו האדם לבריאות בנוגע. סוג לפי מזוהם שטח בכל

 . ועופרת אחרים

 :בקרקע לקדמיום מחשיפה הנזק ערך

 לפי, אזור בכל לקדמיום הנחשפים האנשים מספר חושב, קיים אפידמיולוגי מחקר תוצאות על בהתבסס

 בהסתברות גידול כפול נחשפים מספר=  ריאות בסרטן הצפויים החולים מספר. בקרקע החומר ריכוז רמת

 (. חיים שנת) חיים ערך שיטות פי על חושב הנזק ערך. ריאות לסרטן

 :בקרקע אחרים מסרטנים לחומרים מחשיפה הנזק ערך

 על בהתבסס הבריאותית ההשפעה את חישבו, אחרים מכימיקלים הסיכון רמת לגבי ישיר מידע בהעדר

 .טוקסיקולוגי ומידע חשיפה של מודלים

 :בקרקע לעופרת מחשיפה הנזק ערך

 יותר גבוה עופרת ריכוז. בדם יותר גבוהות עופרת לרמות הסיכון את מגדיל בקרקע העופרת בריכוז גידול

 .הממוצעת באינטליגנציה בירידה קשור(, ארבע גיל עד) קטנים ילדים אצל, בדם

 .4 נספח ראה -שיטות לסיכום

 

3.3.4 EPA- הערכות כלכליות של הנזק מזיהום אויר 

 הנובעות הבריאותיות ההשפעות של מקיף סיכום ערך ( EPA)  בארה"ב הסביבה להגנת המשרד

 National) הנתונים בסיס סמך על נקבעה פליטות רמת. התחבורה מסקטור הנפלטים שונים ממזהמים

Mobile Inventory Model NMIM,) ב בהתחשב- Motor Vehicle Emissions Simulator (MOVES) 32 

(U.S. Environmental Protection Agency, 2010b) .מסוגים פליטות של ההשפעות את חישבה הסוכנות 

 במדדי השינויים את המכמתת,  Health Impact Assessment (HIA) -ה בשיטת האדם בריאות על שונים

                                                           
http://www.epa.gov/otaq/models/moves/ 32 
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 כגון ממוחשב נתונים סבסי יישום תוך, אוויר זיהום לגורמי בחשיפה משינוי כתוצאה שונים בריאות

Mapping and Analysis Program (BenMAP)33Environmental Benefits  . 

  :(U.S. Environmental Protection Agency, 2019a, 2010b) שלבים שלושה על מבוססת השיטה

 ; שונים מסוגים מזהמים בריכוזי השינויים רמת הערכת( 1)

 ; למזהמים החשוף האוכלוסייה ףהיק הערכת( 2)

 . אפידמיולוגים מחקרים מתוך תגובה-מינון יחס באמצעות הבריאות על השפעות חישוב( 3)

 נזקים של כלכלית להערכה השיטה שבחירת ההנחה על מבוסס הסוכנות עבודת של הבסיסי העיקרון

, בדיעבד או(, ex ante) קרה שהוא לפני, מראש הבריאותי הנזק את בוחנים אם בשאלה תלויה בריאותיים

 היא מטרתם. (U.S. Environmental Protection Agency, 2010b)( ex post) בפועל התרחש שכבר לאחר

 את מוניטארית המכמתים ממצאים ישנם ולכן ותקנים מדיניות משינוי הנובעת תועלת העלות את לבחון

 מערכות של מטרתם. הפליטה כמויות על המתבסס EXTERNE-ה ממודל בשונה זאת. ריכוזים במונחי הנזק

 לכמת או/ו מסוים פולט מסקטור הנגרם הנזק את לכמת נועד EXTERNE-שה בכך שונה הינה אלו מחקרים

 הכלכלית בתועלת העוסקים EPA-ה ממחקרי חלק לעומת, הקיימת הפליטה של הלאומית ברמה הנזק את

 . ריכוזים במונחי בהגדרה שהינם כלליים פליטה תקני משינוי הנובעת

( ריכוז במונחי) האוויר זיהום ברמות שינויים: ex ante הנזק בחינת על מתבססות הסוכנות עבודות

 מיהו מראש יודעים איננו כאשר, שונות במחלות לחלות הפרטים של והסיכון החשיפה רמת על משפיעים

, האוכלוסייה כל עבור מסוימים באחוזים לחלות מראש ההסתברות בהורדת מדובר, כלומר. שיחלה האדם

 בהסתברות בשינוי בהתחשב, למחלה הסיכון הורדת עבור מראש לשלם נכונות במונחי נמדדת התועלת ולכן

 הסוכנות. לקונגרס המוגשות בהערכות וכן שונים פדרליים ובגופים EPA -ב משמשת השיטה. בה לחלות

, חמצנית-דו גופרית: מזהמים שני של מתחבורה הנגרמות הפליטות מהורדת התועלות על מחקר ערכה

 האוזון לריכוז והן קטנים חלקים ליצירת הן התורמת, חנקן ותחמוצת, קטנים חלקיקים ליצירת התורמת

 סימולציה במודל שימוש באמצעות הוערך הנוכחית לרמה בהשוואה הצפוי הפליטות היקף. הקרקע ברמת

 . אזור באותו האוכלוסייה גודל לפי הנזק והתאמת אזור לפי הפליטות להערכת

 בתקופות הראות ביכולת בפגיעה המתבטא", רווחה אובדן" והן לבריאות נזק הן כלל זה במקרה הנזק

 בריאותי לנזק בפליטות שינוי בין המקשרת נזק פונקציית באמצעות חושב הבריאותי הנזק. אקוטי זיהום

 סיכום באמצעות, המותנית ההערכה בשיטת חושב הבריאותי הנזק של הכלכלי הערך חישוב. ראות ואובדן

, מקורי מחקר כללה לא זו עבודה. לאדם בריאותיים נזקים מניעת עבור לשלם נכונות של שונים מחקרים

(. benefits transfer) תועלות העברת בשיטת ב"ארה לתנאי קיימים מחקרים התאמת על התבססה אלא

                                                           

33 http://www2.epa.gov/benmap 
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 לשינוי ותחזיות, והכנסה, מיקום, גיל כולל, מקומיים דמוגרפיים נתונים על התבססה אזור לכל ההתאמה

 ב"בארה הסביבה להגנת הסוכנות. האזורים בין פנימית הגירה נתוני על בהתבסס האזור באוכלוסיית

 העלויות הערכת של חות"הדו כל עבור שונים מסוגים מפליטות הנזק ערך של קבועה בהערכה משתמשת

 . שונים מסוגים סביבתית ממדיניות החיצוניות

 במונחי הפליטה מפיחות התועלת את לאמוד שמטרתם נוספים מחקרים מתבצעים הסוכנות במסגרת

 להלן כמתואר. פליטה כמויות

 34(et al., 2009 Fann) ב"בארה הסביבה להגנת בסוכנות פליטות מטון הנזק להערכת העבודה שיטת

 מהקטנה הנובעת, הפליטות מהגבלת המשנית מהתועלת הערך על בלעדי באופן מבוססת התועלת הערכת

 (. 2.5PM) באוויר עדינים חלקיקים פליטת טון של

 השני בשלב .במדיניות משינוי כתוצאה הנגרם האוויר באיכות השינוי את מעריכים הראשון בשלב

 להשתמש המאפשרת תוכנה –BenMAP תוכנת כגון כלי באמצעות הבריאותיות ההשפעות את מעריכים

 המקדמים. 35האוויר באיכות משינוי התועלת את להעריך כדי כלכלי וערך בריאותיות השפעות במקדמי

 זו שגישה מכיוון. הנבחנת לאוכלוסייה דומה שאוכלוסייתם וכלכליים אפידמיולוגיים ממחקרים לקוחים

 תועלת להעריך כדי העברה במקדמי לכן משתמש EPA-ה, מוגבל שלה היישום ולכן ובמשאבים בזמן עתירה

 מודל מתוך הנוצר(, response model-RSM) תגובה במודל שימוש על מבוססת המתודולוגיה. רפואית

CMAQ (Community Multi-scale Air Quality Model, )- הקשורים התהליכים של סימולציה מודל שהוא 

 עבור האוויר איכות על בפליטות השינוי השפעות את להעריך מאפשר RSM מודל. ואוזון חלקיקים ביצירת

( area-of-influence analysis) השפעה אזור ניתוח ערכו. ב"ארה כלל ועבור אורבניים אזורים תשעה

 וזאת, האוויר איכות על השפעות מבחינת האזורים בין החפיפה מידת את להעריך כדי העירוניים באזורים

 עצמאיים אזורים תשעה לבחור להם אפשרו התוצאות. אזוריות לעומת מקומיות השפעות בין להפריד כדי

 . מזה זה

  .road gradient-near 36 של שונות ברמות נעשה ההשפעות ניתוח

 

  :השיטה
                                                           

 ניתן לקרוא את המאמר המקורי )גישה חופשית( בקישור: 34

 0/fulltext.html-0044-009-http://link.springer.com/article/10.1007/s11869  

35  Environmental Benefits Mapping and Analysis Program (BenMAP; Abt Associates 2009) 

מתייחס לפער הצפוי בין התוצאות בתחנת הבקרה לבין התוצאות ליד הכביש הקרוב, כאשר הערכות  road gradient-nearהמונח  36

 יותר מהרמה בתחנות המדידה המרוחקות מהכביש. 111% -ל 31%הסוכנות מבוססות על ההנחה שרמת הפליטות בכביש היא בין 

http://link.springer.com/article/10.1007/s11869-009-0044-0/fulltext.html
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 בפליטות 51% של ירידה של תרחיש הרצת, נניח) קבוע באחוז פליטות המורידות אסטרטגיות ניתוח 

 (.האזורים מתשעת אחת בכל נוקסים

 כוללות מזהמים קבוצות למספר פליטות קיבצו. 

 הבאה בטבלה במודל הפליטות וסוגי מקורות סיכום: 

 RSM מקורות וסוגי פליטות במודל:3.8טבלה 

 חשמל חשמל ייצור תעשייה פליטות

 ביחד ותעשייה

 מקורות

 אזוריים

 ניידים מקורות

פחמן אורגני 

 ואלמנטרי

  X X X 

SOx X X  X  

NOx X X   X 

3NH    X X 

VOC   X   

 .(Fann et al., 2009)במאמר  1מקור: טבלה 

 לטון תועלות של מטריצה יצירת

 : שלבים בשלושה נעשה למזהם לטון בדולר ערך חישוב

 פליטות עבור הפליטות ברמת מראש שנקבע משינוי הנובעת האוויר באיכות שינויים סדרת של יצירה .1

 .RSM מודל באמצעות מסוים ומקום מקור, מסוג

 .BenMAP מודל באמצעות האדם בריאות על ההשפעה הערכת .2

 .בטונות בפליטות בשינוי התועלת חלוקת .3

 שלבים בחישוב הערך לטון של שינויים בפליטות 3.4
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 שלבים בחישוב הערך לטון של שינויים בפליטות – 3.5איור 

 

 .(Fann et al., 2009)במאמר  2מקור: איור 

 בפליטות הירידה חישוב. 1 שלב

I. במודל מקור/פליטה שילובי 12 של מערכת בנו. 

II. כדי, המקורית מכמות 15%-ו, 51%, 25% של ברמה בפליטות הירידה של ההשפעה את העריכו 

 . הכלכלי בערך לינאריים לא שינויים של האפשרות את לבדוק

III. מודל בעזרת בפליטות מהשינוי כתוצאה הקטנים בחלקיקים שינויים של מודל בנו RSM (מיושם 

 על השינויים למיקום גם מתייחס המודל(.  SAS 9.1 בתוכנת PROC MIXED פרוצדורת באמצעות

 .המפה

IV. למודל כתשומה מועברות התוצאות BenMAP הבא השלב את לבצע מנת על. 

 בפליטות שינוי של לטון הכלכלי הערך להערכת המודל ותפוקות תשומות :3.3איור 
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 . הערכת ההשפעה על בריאות האדם2שלב 

כאמור, כמות השינויים בפליטות חלקיקים מהשלב הקודם מועברת כתשומה לשלב זה. שימוש בתוכנה 

 השינויים בהשפעות בריאותיות וערכן הכלכלי כתוצאה משינויים בזיהום אוויר.המעריכה את 

 מגבלות וחוסר וודאות:

 .מגבלות טבעיות הנובעות משימוש בשיטת העברת התועלות ולא מחקר עצמאי 

  הניתוח כולל רק את התועלת מהירידה בחלקיקים, אך יש גם תועלת חשובה מהירידה במזהמים

 .2SOחמצנית -וגופרית דו 2NOחמצני -חנקן דו ,3Oאחרים כגון אוזון 

 .יש הבדלים משמעותיים בין אזורים, ולכן יש בעייתיות בהשלכת התוצאות על אזורים אחרים 

  ניתוח מלא כולל לעיתים קרובות מרווח ביטחון סביב התוצאה הממוצעת, בהתבסס על רמת הטעויות

 הסטנדרטיות במחקרים האפידמיולוגיים והכלכליים שהיוו בסיס לניתוח. במחקר זה נעשה שימוש 

  בנתון הממוצע בלבד.

 סיכום סקירת הספרות 3.2

 חשבונאות מערכת לגיבוש במתודולוגיות הדן התחום. לזה זה משלימים מחקר כיווני שני תוארו כה עד

, הכלכליים לנתונים סביבתיים ואינדיקטורים נתונים של הפנמה שיאפשר באופן, לאומית ברמה סביבתית

. סביבתיים ומפגעים מזיהומים הנובעות חיצוניות עלויות של מוניטארית להערכה לגישות המתייחס וזה

 . אחת ונתונים ניתוח למסגרת אותם לאחד, העולמית ברמה גם, חלוצי ניסיון היא זו עבודה

חשוב לציין  .לאומית סביבתית חשבונאות של והיישומים התיאוריה מוצגים, הסקירה של הראשון בחלקו

שהקמת מערכת חשבונאות סביבתית אינה מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי לניתוח השפעות הכלכלה על 

 באופן להיעשות צריך ישומהלכן, י הסביבה, וכלי לבחינת עלות תועלת של אמצעי מדיניות ספציפיים.

כיר כי חלק מהתחשיבים עדיפויות מובנה ומושכל של הסוגיות הסביבתיות בישראל. נז סדר פי ועל הדרגתי

 מיוצרים כיום במסגרת חשבונות הלווין של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )בעיקר בתחום המים(. 

הנזקים  שלהשני של הסקירה סיפק הצגה מתודלוגית וישומית של תהליך האמידה המוניטארית  החלק

 בעולם שנעשים רבים מחקרים של המתודולוגי הבסיס את כיום מספקים שתוארו המודליםהסביבתיים. 

 שימוש עושים, לדוגמא אויר מזיהום הנזק של הכלכלית באמידה העוסקים המחקרים מרביתו

 זו בשיטה מהשימוש כתוצאה הטיה קיימת שכן, הרצוי את ולא המצוי את משקף זה מצב. בתוצאותיהם

 מזהם טון אותו לפליטת( באוויר ריכוז במונחי) שקולה אינה האירופאי באקלים מזהם טון פליטת שכן

 המאמצים את למקד חשוב, לכן. לשלם ובמוכנותם הציבור בהעדפות הבדלים ישנם כן כמו. בישראל

 החשבונאות מערכת גיבוש בעניין להמלצה בדומה מהותיות סביבתיות לסוגיות והמחקריים התקציביים

 המחקר בהעמקת משאבים להשקעת טובה דוגמא מספקים שתוארו האקדמיים יםהמחקר. הסביבתית

 שהוא, ב"בארה קריטית סביבתית בסוגיה והסביבה הציבור בריאות על הזיהומים השפעת של וההבנה

 .האוויר זיהום
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 הסתברותיהבחירת חומרים מסוכנים לניתוח  -סקר ספרות .4

במסגרת בחירת החומרים לניתוח הסתברותי נסקרו רשימות חומרים מסוכנים קיימות בעולם, במטרה 

סקר הספרות התמקד ברשימות המדרגות חומרים להגדיר את החומרים הרלבנטיים ביותר למסגרת העבודה. 

 במסגרתו נמצאו הרשימות הבאות: (,priority listמסוכנים לפי סדר עדיפות )

 EPA סגרת תכנית במ -ארה"בAEGLs (Acute Exposure Guideline Levels לקביעת ספי ריכוז )

 קבעו הריכוזים. ימזיקים בחשיפה אקוטית, פותחו שתי רשימות עדיפות של חומרים מסוכנים שעבורם י

הרשימות פותחו ע"י שילוב של חומרים מועמדים שהתקבלו מארגונים בעלי עניין, בכוונה לייצג את 

של שחרור פתאומי של חומרים  שמעוררים את העניין הרב ביותר עבור מגוון תרחישיםהחומרים 

 (.כתוצאה מתאונה או בשל כוונת זדון) מסוכנים

 131חומרים, מתוכם  311. השנייה כוללת 111-חומרים והורחבה ל 25הרשימה הראשונה כללה בתחילה 

 מדורגים כבעלי חשיבות עליונה.

 ניהמשרד להגנת הסביבה הגרמ- ( מפתח ערכי סף במסגרת אותה תכניתAEGLs אך לא פיתח רשימת ,)

 עדיפות.

 הסוכנות לחומרים מסוכנים בארה"ב ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease 

Registry)-  פיתחה רשימת עדיפות לחומרים מסוכנים על בסיס שכיחותם בארה"ב והנזק הפוטנציאלי

(. 2113-ו 2111חומרים מסוכנים )קיים דירוג לשנים  215ברשימה מדורגת של  שהם עלולים לחולל. מדובר

חומרים המסוכנים לפוטנציאל של אירועי טרור. הרשימה דורגה  34עוד פותחה בעבר רשימה מדורגת של 

לפי שכיחות, טווח התפוצצות באוויר, רעילות ושימוש כנשק )חומרי נפץ ומוצרי נפט(. הרשימה פותחה 

 , ואינה מעודכנת יותר.2113-2112בין השנים ועודכנה 

של החומרים המסוכנים  ATSDR-מקור נוסף לבחירת חומרים מסוכנים להתייחסות הוא תיעוד של ה

 NTSIP (National, במסגרת התכנית 2111-ו 2111השכיחים ביותר שהיו מעורבים בתקריות בארה"ב בשנים 

Toxic Substance Incidents Program) החומרים  21תיעוד האירועים נבנתה רשימה של . מתוך

החומרים המסוכנים השכיחים ביותר  11המסוכנים השכיחים ביותר בתקלות שאירעו במתקנים נייחים, וכן 

 בתקלות שאירעו בעת שינוע.
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 5111, קבועים במתקנים שהתרחשו מתאונות כתוצאה בשחרור שכיחיםהכימיקלים ה 51: 4.1טבלה 

 

 NTSIP ,2111מתוך הדו"ח השנתי של תכנית  3: טבלה מספר מקור

 

 5111 הכימיקלים השכיחים בשחרור כתוצאה מתאונות שהתרחשו במהלך שינוע, שנת 11: 4.5טבלה 

 

 NTSIP ,2111מתוך הדו"ח השנתי של תכנית  1: טבלה מספר מקור
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 בחירת חומרים לניתוח הסתברותי  .4.1

למטרת העבודה ו/או לישראל, לכן הוחלט  מותאמות באופן מיטביבהכרח הרשימות שנסקרו אינן 

ראשונית מסוגה  , עבודה שהינהלגבש רשימה מתאימה עבור מדינת ישראל לצורך העבודה הנוכחית

על בסיס ניסיון מקצועי ופגישות עם אגף חומ"ס במשרד להגנת ותוכל לשמש בסיס להרחבה עתידית. 

חומרים מייצגים  15נעשתה בחירה של ו"חות שנסקרו, שיטת העבודה בדובהתחשב בהסביבה, 

 אטרזין נבחר כחומר הדברה מייצג.  .מוצעים, כמפורט להלן

 חומרים מייצגים מוצעים 12: 4.3טבלה 

 דרכי חשיפה / מקור שימוש שם מס'

 דרכי הנשימה, מגע ייצור דשנים, חומרי נפץ, פולימרים, קירור. 3NHאמוניה  1

 דרכי הנשימה, מגע  חומרי ניקוי, תעשיית פלסטיק, ממסים ועוד. חיטוי, 2Clכלור  5

ברומיות, המשמשות לייצור -ייצור תרכובות אורגנו 2Brברום  3

 מעכבי בעירה, צבע, תרופות וחומרי דישון.

דרכי הנשימה, מגע, 

 בליעה

גפ"מ )גז פחמימני  4

 Liquifiedמעובה( 

Petroleum Gas 

 דרכי הנשימה ה והנעת רכבים.משמש כדלק לצרכי בישול, הסק

2 BTEX-  ,בנזן

בנזן -טולואן, אתיל

 וקסילן

 דרכי הנשימה, מגע חלק מהרכב דלקים כמו בנזין וסולר.

דיוקסינים ופוראנים  2

PCDDs&PCSFs 

דרכי הנשימה, מגע,  תוצרי לוואי של שריפת דלקים וייצור כימיקלים.

 בליעה

הנשימה, מזון, דרכי  קוטל עשבים 5ClN14H8Cאטרזין  2

 מגע עם הקרקע

כימי, תעשיית המתכת וייצור חומרים -ציפוי אלקטרו CNציאניד  8

 אורגנים.

דרכי הנשימה, מגע, 

 בליעה

דרכי הנשימה, מגע,  מדי חום, סוללות, קטליזאטור בתהליכים כימיים. +Hgכספית  9

 בליעה

חומצה גופרתית  11

4SO2H 

אלקטרוליט במצברים, קטליזטור בתהליכים כימיים, 

 ייצור דשן.

דרכי הנשימה, מגע, 

 בליעה

 דרכי הנשימה הנעת רכבים, הסקה. סולר 11

פנילים מוכלרים -בי 15

PBC’s 

תוצרי לוואי של תהליכים כימיים ואתרי פסולת 

 מסוכנת.

דרכי הנשימה, מגע, 

 בליעה

 ייצור שרפים לחילופי יונים וחומרים פלסטיים, O2CHפורמלדהיד  13

כרייה, תעשיית עץ ונייר, תעשיית הדבקים, טקסטיל 

דרכי הנשימה, מגע, 

 בליעה
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 דרכי חשיפה / מקור שימוש שם מס'

 ומגוון מוצרי צריכה.

מתאן -כלורו-די 14

2Cl2CH 

משמש בעיקר כממס למסירי צבע וכחומר ניקוי 

 .בתהליכי ייצור פלסטיק ומתכות

 דרכי הנשימה, מגע

רפים, אצטון משמש כממס שומנים, שמנים, שעווה,  O6H3Cאצטון  12

ולייצור סרטי צילום, פלסטיק,  גומי, פלסטיק, לכות,

 תרופות וכימיקלים אחרים, מסירי לכה וצבע.

דרכי הנשימה, מגע, 

 בליעה

 דרכי הנשימה בניה, בידוד חום ואקוסטיקה  אסבסט 12

 

 מתודולוגיית עבודה מוצעת  .4.5

ארצית, מדובר במספר רב של במסגרת הניתוח ההסתברותי של הפוטנציאל לנזק מחומר מסוכן ברמה 

מפעלים ופעילויות שאינו ניתן לניתוח פרטני, ולכן יש צורך בביצוע אקסטרפולציה של הנתונים שהתקבלו 

המתודולוגיה הסופית והמלאה תתואם ותגובש יחד עם אגף חומרים  עבור מקרים פרטניים מייצגים.

 מסוכנים.

ון והערכת הסיכון כתוצאה משינוע. הנזק יחושב עבור כל חומר נתייחס בנפרד להערכת הסיכון מאחס

 באופן הבא:

 אחסון:

 לקטגוריות חלוקה: מיפוי פריסת מתקנים לקבלת צפיפות אוכלוסין עבור מתקן ]נפש/קמ"ר[ .1

 251-1111) בינונית צפיפות(, ר"קמ/נפש 251-ל מתחת) נמוכה צפיפות -לדוגמה, צפיפות

 (ר"קמ/נפש 1111 מעל) גבוהה וצפיפות( ר"קמ/נפש

  כמויות מוחזקות בכל מתקן ]ליטר[ .2

 /שנה[1שכיחות לכשל )שפך או פיצוץ( ] .3

רדיוס/תחום השפעה בפליטה לאוויר ]קמ"ר/ליטר[ / פוטנציאל לזיהום לפי המיקום בפליטה  .4

 לקרקע

 .[שנה/נפש] השנתי ההסתברותי היקף הפגיעה מתקבל בזה זה( 1-4) הערכים בהכפלת

 .נפש[]₪/ ומחלות פציעות, אדם חיי ערך של בעלויות שימוש ידי על כלכליים למונחים המרה .5

 שנה[ של אחסון החומר.]₪/לאחר המרה למונחים כלכליים, מתקבלת העלות ההסתברותית השנתית 

 

 



 

 

021 

 שינוע:

 או כמות חומר מוזרם במקרה של שינוע בצנרת   [שנה]משאית/ שנהמספר שינועים ל .1

 ]ליטר/שנה[     כמות דלק משונעת ]ליטר/משאית[ .2

התפלגות בין שטחים פתוחים )אפקטיבי,  מסלול שינוע )כביש/צנרת(אורך צפיפות אוכלוסיה ל .3

 ]נפש/קמ"ר[ (לשטחים מאוכלסים

  [שנה/1הסתברויות לכשל ]  .4

רדיוס/תחום השפעה בפליטה לאוויר ]קמ"ר/ליטר[ / פוטנציאל לזיהום לפי המיקום בפליטה  .5

 לקרקע

 [.שנה/נפש] מתקבל היקף הפגיעה ההסתברותי השנתי בזה זה( 1-5) הערכים בהכפלת

 [.לשנה/ ₪] ומחלות פציעות, אדם חיי בערך שימוש ידי על כלכליים למונחים המרה .3

 .החומר שינוע של[ שנה/₪] השנתית ההסתברותית העלות מתקבלתלאחר המרה למונחים כלכליים, 

 :ותהבאהפעולות לשם כך, עבור כל חומר מתוך הרשימה הנבחרת יש לבצע את 

 .איסוף מידע על כמויות מוחזקות בישראל, פריסה ארצית של מתקנים נייחים ודרכי שינוע 

 .פילוח המידע הקיים וסיווג לקטגוריות מייצגות: סוג תעשייה, גודל המפעל, צפיפות אוכלוסייה 

 .ניתוח מסלולי החיים של החומר ודרכי החשיפה אליו 

  לכשל במהלך מסלול החיים.איסוף מידע עבור הסתברויות 

  איסוף סקרי סיכונים הסתברותיים רלבנטיים שנערכו בארץ. בחירה עבור כל קטגוריה בסקר

 סיכונים מייצג, להערכת רדיוס הנזק הפוטנציאלי.

 .המתודולוגיה תיושם בה אשרהעקרונית  הדרך ואת אמוניה של בוחן מיקרה נתאר הבא בסעיף
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 חישוב נזק הסתברותיראשונית להצגה כחומר מייצג ל אמוניה .4.3

להלן תשריט סכמתי המתאר את משק האמוניה בישראל )מתוך מסמך "בחינת חלופות למערך היצוא, 

 (:2111האחסון, הניפוק והשינוע של אמוניה במפרץ חיפה", דצמבר 
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 למעשה ניתן לסכם את מקורות האמוניה אליהם יש להתייחס באופן הבא:

 

 בסיסית תמיסה יוצרת היא. חיים ובבעלי אדם בבני חריפות רעילות להשפעות ללהובי יכולה אמוניה

 השפעת רמות. והעור הנשימה קנה, העיניים דוגמת לחות רקמות של הפנים שטח את המאכלת חזקה

 ריח בעלת הינה האמוניה. החשיפה ובמשך הסובב באוויר האמוניה בריכוזי בעיקר תלויות הרעילות

 זו עובדה. המסוכנות הריכוז לרמות מתחת הרבה שהוא ריכוז ,ppm 5 על עומד הריח וסף חריף

 .גבוה הריכוז בו מהאיזור להימלט יהיה שניתן מנת על אזהרה כסימן לרוב משמשת

זאת יון  לעומת; המימיים לחיים במיוחד רעילה הינה – 3NH – מיוננת-הלא בצורתה האמוניה, במים

 האמוניה של הריכוזים. בעיקרו רעיל אינו, המקרים במרבית הארי כחלק נמצא אשר NH ,4+ האמוניום

 מתוך זמינים שעות 43 של בחשיפה LC50 ערכי, דגים עבור .(pH) הגבה בערך רבות תלויים מיוננת-הלא

 באוויר אמוניה. ליטר/ג"מ 3.5 עד 1.1-כ של בטווח נעים והם, האמוניה יצרני של הבטיחות גיליונות

 שכן, מימיות בסביבות שהיא כפי נותרת אינה האמוניה. ולצמחיה הבר לחיות לנזק לגרום יכולה

 התוצר. הניטראט לתוצר משקל שיווי בתהליכי המופיעים האמוניום יוני את מחמצנת טבעית בקטריה

 .37.ביולוגית מצטבר אינו

 :אמוניהאחסון ניתוח של 

האחסון העיקרי כאמור, מתבצע במכל האמוניה במסוף קישון בנמל  -מיפוי פריסת מתקנים .1

קמ"ר. אם זאת, המכל ממוקם בנמל, באזור \נפש 4111-חיפה. צפיפות האוכלוסיה בחיפה היא כ

תעשייה בו צפיפות האוכלוסיה נמוכה יותר. ייתכן ויהיה צורך ברזולוציה גבוה יותר לצורך ניתוח 

ורך במיפוי של מתקנים קטנים יותר )כולל שני מכלי "סיגרים" מלא. בנוסף, לניתוח מלא יהיה צ

של מפעל חיפה כימיקלים( בהתאם להיתרי רעלים מאגף חומרים מסוכנים במשרד להגנת 

 הסביבה.

                                                           

 (2111 דצמבר", חיפה במפרץ אמוניה של נועוהשי הניפוק, האחסון, היצוא למערך חלופות בחינת 37

מקורות אמוניה

:שינוע אמוניה

צנרות הובלה במפרץ חיפה. 0

מכליות כביש  . 2

:אחסון אמוניה

חיפהמפרץאמוניהמכל.0

תעשייהבמפעלימכלים.2
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1.64 -טון של אמוניה כ 1211במסוף בנמל חיפה  – ]ליטר[ מוחזקות בכל מתקן אמוניהכמויות  .2 ∗

 תאם לכמויות בהיתרי רעלים. ליטר. כאמור, מיפוי מלא יעשה בה 1010

להערכת  TNO-ההערכה תעשה על פי מסמכים של ה – /שנה[1שכיחות לכשל )שפך או פיצוץ( ] .3

( SCCסדקי לחץ קורוזיה ) –כוללים  באופן כללי. הסיכונים מאחסון אמוניה  סיכונים מסודר

 ויכול במים במהירות מתמוסס האמוניה גז, חמצן בנוכחות נוזלית אמוניהכתוצאה מהמצאות 

 אך להצתה פשוט אינו האמוניה גז, להמיכ קריסת לסכנת המביאים, גבוהים וואקום תנאי ליצור

 צריך זה סיכון, סגורים כלים או מוקפים בחללים נמצא האמוניה גז בהם במקומות, זאת עם יחד

  .38לחץ שחרור משסתומי או האמוניה של הקרור במנגנוני תקלות גם יתכנו, בחשבו להילקח

 .TNO-הערכה זו תעשה בהתאם למסמכי ה –]קמ"ר/ליטר[ רדיוס/תחום השפעה .4

על  – [.נפש]₪/ ומחלות פציעות, אדם חיי ערך של בעלויות שימוש ידי על כלכליים למונחים המרה .5

 ידי אגף הכלכלה. 

 :אמוניהשינוע 

מכליות  5-השינוע העיקרי של אמוניה עבור דשן מתבצע בכ [שנה]משאית/ שנהמספר שינועים ל .1

 בשנה. 1211-ליום, כ

 טון למשאית  21-25 – כמות דלק משונעת ]ליטר/משאית[ .2

טון  35111-בנוסף, מועברת אמוניה בצנרת במפרץ חיפה למפעל חיפה כימיקלים בכמות של כ

 לשנה.

 – ים מאוכלסים ]נפש/קמ"ר[אורך כבישים אפקטיבי, והתפלגות בין שטחים פתוחים לשטח .3

האמוניה מובלת ממפרץ חיפה לאזור הדרום למישור רותם ולנאות חובב. יידרש מיפוי של 

 הכבישים וריכוזי האוכלוסיה לאורך הדרך. 

להערכת סיכונים  TNO-ההערכה תעשה על פי מסמכים של ה - [משאית/1הסתברויות לכשל ]  .4

פגיעות בצנרת כתוצאה ממזג אוויר או  –כוללים  כלליבאופן . הסיכונים משינוע אמוניה  מסודר

פגיעה מכאנית כתוצאה מפעילות אנושית, במכלי כביש יכולות להיות תאונות דרכים כמו גם 

 תקלות בעת המילוי או הפריקה. 

רדיוס/תחום השפעה בפליטה לאוויר ]קמ"ר/ליטר[ / פוטנציאל לזיהום לפי המיקום בפליטה  .5

 .TNO-בהתאם למסמכי ה הערכה זו תעשה –לקרקע

על ידי  – [נפש]₪/  ומחלות פציעות, אדם חיי בערך שימוש ידי על כלכליים למונחים המרה .3

 כלכלה.אשכול 

 

  

                                                           

 (2111בחינת חלופות למערך היצוא, האחסון, הניפוק והשינוע של אמוניה במפרץ חיפה", דצמבר  38
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 כלכלית מתודולוגיה .2

פרק זה בא להדגיש את הבסיס התיאורטי והיישומי לקביעת ערכי הזיהום השונים. הפרק מחולק לבאפרים 

שיטות ההערכה הכלכלית מבוססים על שיטות ומתודולוגיות שהן חופפות שונים: אוויר, מים, קרקע וכו'. 

 לעיתים ולכן לא נחזור עליהם בכל תת סעיף. 

ככלל הערכה כלכלית של משאבי טבע וסביבה אשר אינם מאופיינים בכאלו שניתן לתמחר אותם בשיטות 

וש כבר מזה עשרות שנים. שוקיות ועדיין יש להם ערך כלכלי מתבססים על מתודולוגיות שנמצאות בשימ

הנקודה החשובה אשר מהווה בסיס לכל השיטות היא ההגדרה של "ערך" בכלכלה בכלל. במושג ערך, כלכלנים 

מתכוונים לכמה פרט )או החברה כולה( מוכנה לשלם עבור יחידה נוספת של המוצר. עניין הנכונות לשלם הוא 

אין דרך אחרת להבין את המושג ערך מבלי להבין את קריטי להבנת אופן השימוש בשיטות ההערכה השונות. 

המשמעות של תחלופה. במילים אחרות יחידת אוויר נקי נוספת חשובה ככל שנהיה מוכנים "להקריב" עבורה 

 יותר משאבים. 

 Revealedשיטות ההערכה מחולקות לשתי תתי שיטות עיקריות: אלו שמבוססות על העדפות נגלות )

preferencesוכאלו ש )( מתבססות על העדפות מוצהרותStated preferences מבין שיטות ההעדפות .)

אלו באות לידי ביטוי בערך זיהום אוויר בעיקר. כמו כן הנגלות ניתן לציין את עלות המחלה וערך חיי אדם. 

שיטת עלות הביקור היא שיטה שיעילה לאמידת ערכי זיהום גופי מים אשר מיועדים לנופש ופנאי. במסגרת 

שיטות ההערכה שמתבססות על העדפות מוצהרות ניתן לציין בעיקר את שיטת ההערכה המותנית. שיטה זאת 

 שימוש. -מבוססת על סקרים ושאלונים ויתרונה הוא במציאת ערכי אי

אנליזה. במסגרת השיטה מקורות הנתונים הם מחקרי עבר. -בנוסף, שיטת העברת התועלות מתבססת על מטא

ה על משתנים מסבירים של כל מחקר ומחקר: הכנסה לנפש, צפיפות צים ברגרסיהמחקרים מורערכי 

 אוכלוסייה וכו. רובם ככולם של הערכים בדו"ח הנוכחי מתבססים על ערכים שנובעים מהעברות תועלות.

 

  אויר זיהום .2.1

 להפרעות גורם הוא. הארץ כדור אטמוספרת של הטבעיים המאפיינים של השינוי את מתאר אוויר זיהום

 ולמקרים מוות למקרי גורם אוויר זיהום. עולמית והתחממות, האוזון שכבת דלדול, חומצי גשם כמו סביבתיות

 חממה גזי של מוגברת פליטה גם(. רכב כלי) וניידים נייחים ממקורות כתוצאה ונגרם, נשימה מחלות של רבים

 .אוויר זיהום של תוצר היא, חמצני דו פחמן כמו גלובלית להתחממות התורמת

 

 אקולוגיות מערכות על להשפיע גם יכול הוא. החיים ובעלי הצומח, האדם בבריאות לפגוע עשוי אוויר זיהום

 אוויר זיהום(. דיאוקסינים) מזון זיהום או( הדברה חומרי) מים זיהום על ולהשפיע החומציות העלאת באמצעות

 .מבנים להשחרת מכך וכתוצאה(, חלקיקי חומר) ופיח חומרים של לקורוזיה גורם חומציים חומרים עקב
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 חומרים קבוצות. במיוחד למזיקים שנחשבים, חומרים קבוצות או, חומרים מספר קיימים, האוויר זיהום בתחום

 פחמימנים כוללות –VOC) נדיפות אורגניות תרכובות, גופרית תחמוצות(, נוקסים) חנקן תחמוצות כוללות אלו

(, CFC) כלורופלואורים פחמנים(, אוזון וביצירת פוטוכימי ערפיח ביצירת עיקרי מרכיב שהם, שונים מסוגים

 .שונים מסוגים מרחפים עדינים חלקיקיים וחומרים

 

 בפגישה עם אנשי אגף זיהום אוויר הוצע כי מזהמי האוויר שיכללו במסד יהיו:

 ה הארובה, של נתוני כמויות משקליות, כולל נקודת פליטה ורדיוס השפעה מוערך בהתאם לגוב

, NOx ,SOx ,CO ,PM10: 2113מזהמי הייחוס שנבחרו לפרסום במצאי פליטות לאוויר 

PM2.5 ,NMVOC ,בנזן ,Butadiene -1,3. 

  בנוסף, מספר מזהמי אוויר מרכזיים שלא מופיעים במצאי, ויש לגביהם כמויות משקליות של

פליטה ארציות והערכה לגבי מיקום הפליטה ורדיוס ההשפעה, בדוחות מצאי נושאיים שבוצעו 

 , פורמאלדהיד, עופרת ודיאוקסינים.2COבמשרד ובלמ"ס: 

 מספר אבחנות:

 וכןחמצני -נקן דוחחמצני, -ות האדם כוללים: פחמן חדהמזהמים העיקריים שמשפיעים על בריא 

  )השייך לקבוצת התרכובות האורגניות הנדיפות(. MBTE-ו, אוזון, חמצנית-גופרית דו

  זיהום מחלקיקים עדינים נגרם מחומרים מסוגים שונים, כאשר בין המרכזיים ביניהם הוא

 . 3NO4Ammonium Nitrate (NH (Chen et al., 2012)(האמוניום החנקתי 

  פליטות לאוויר ממתכות כבדות נחשבות למזיקות במידה רבה עקב שקיעתם למשאבי הקרקע

ברשימה  עופרת, נכללתוהמים והנזקים שהם גורמים למשאבים אלו. אחת מהמתכות הכבדות, 

 .(Scorecard, 2011a)( Criteria Air Pollutantsשל ששת המזהמים העיקריים באוויר )

  ,פחמנים הידרופלואורים )וכן גזים כמו  פחמן דו חמצניבנוסף, נכללים גזי החממה כמו(HFC ,

, אשר משפיעים על (, גופרית שש פלואוריתPFCאוקסיד, פחמנים רב פלואורים )מתאן, ניטרוס 

 התחממות גלובלית.

 כוללים "קלאסיים"ה האוויר מזהמי :VOC  ,תרכובות אורגניות נדיפותCO  חד תחמוצת

 יש לגביהם, NOX  נוקסים, PM2.5, חלקיקים מרחפים PM10חלקיקים מרחפים  הפחמן,

 .מפורטות וכלכליות בריאותיות הערכות

 מזהמיםפירוט 

להלן מתארת את  3.1טבלה . נתונים והימצאות חשיבות סמך על שנבחרו אוויר במזהמי נדון זאת עבודה במסגרת

 המזהמים הרלוונטיים לעבודה.
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 : מזהמי האוויר הרלוונטיים2.1טבלה 

 מס'

 שם באנגלית שם בעברית
כמות הסף 

 לאוויר )בק"ג(

כמות סף 

 לקרקע ולמים

 נימוק )בק"ג(

 סוג מזהם

 רעיל    Benzene בנזן 1

 רעיל    .Butadiene -1,3 בוטדיאן 2

 Carbon monoxide חמצני-פחמן דו  3

)2(CO 

 גז חממה   

 חובת אין Carbon Monoxide (CO) 10,000 חמצני-חד פחמן 4

 דיווח

 עלות ערך יש

 חיצונית

 קלאסי

 בריאות האדם

5 

דיאוקסינים 

)מחושב ופוראנים 

 (WHO-Teq-כ

Dioxins and Furans 

(PCDDs /PCDFs) – 

(as WHO-Teq) 

דירקטיבת  0.0001 0.0001

 מים

 רעיל

 Formaldehyde ורמאלדהידפ 3
תקנות ערכי  1 10

 סביבה

 רעיל

1 
עופרת בכל 

 תרכובותיה

Lead & compounds 

(as Pb) 

תקנות ערכי  0.2 10

 סביבה

 רעיל

 מתכות כבדות

2 

תרכובות 

אורגניות נדיפות 

 למעט מתאן

 

 

 

תרכובות 

 אורגניות נדיפות

Non Methane Volatile 

Organic Compounds 

(NMVOC) 

VOC 

 

 

 

 

 

 

1,111 

 

 

 

 

 

 

 

אין חובת 

 דיווח

 

 

 

 

 

 

 

יש ערך עלות 

חיצונית ללא 

 מימן

 קלאסי

 חנקן תחמוצות 4

 חמצני( דו חנקן)

Nitrogen Oxides (as 

)2NO 

 עלות ערך יש 250 50,000

 חיצונית

 קלאסי

 בריאות האדם

 קלאסי     SOx תחמוצות גפרית 11

 חלקיקי חומר 11

 קוטר) מרחף עדין

 2.5 -מ קטן

 )מיקרומטר

Suspended Particulate 

)2.5(PM  Matter 

 חובת אין 10,000

 דיווח

 ערכי תקנות

 סביבה

 קלאסי

 חלקיקי חומר 12

 קוטר) מרחף עדין

 11 -מ קטן

 )מיקרומטר

Suspended Particulate 

)10(PM Matter 

 חובת אין 10,000

 דיווח

 ערכי תקנות

 סביבה

 קלאסי
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 הדיאוקסינים של ג"בק לאוויר הסף כמויות ,הסביבה להגנת המשרד ידי על שניתנה הרשימה לפי לראות שניתן כפי

 בכמויות גבוהה שסכנתם אלו חומרים עבור משקל ליחידת גבוהות כלכליות להערכות ונצפה(, 1.1111) מאד נמוכות

 הקלאסיים המזהמים של הסף ערכי. ג"ק 11 של גודל בסדר הם ועופרת פורמאלדהיד של הסף ערכי. זעירות

 אלפים עשרות עד אלפים של גודל בסדרי( חמצני חד פחמן,  11 -ו 2.5 מרחף עדין חלקיקי חומר, חנקן תחמוצות)

 .ג"ק

 שיטות אמידה

 נזקים הערכת על ברובה נשענת היא. אחרים לתחומים יחסית מפותחת אוויר מזיהום נזקים של כלכלית הערכה

 של מותנית הערכה של שיטות באמצעות מחושב בשוק נגלה שאינו הנזק ערך. מזהמים ריכוז של כפונקציה פיזיים

 עבור בעיקר הנזקים והערכת חלקיקים פליטת לפי מחושבים לבריאות האומדנים. לבריאות ונזק אדם חיי ערך

 משתנים לפי האבחנה חשובה. מזהם פליטת לטון נזק של הערכות יש עבורם, רעילים וחומרים קלאסיים מזהמים

 לבריאות מחוץ נוספים השפעה ותחומי נוספים מזהמים עבור הכללה וכן, הפליטה גובה, הזיהום מקור, אזור, כגון

 .האדם

 שיטת של ניתוחים עבורם שיש ורעילים קלאסיים מזהמים עבור. התועלת העברת תהיה הנזקים לניתוח הגישה

 שלנו קודמות עבודות לפי. הרגרסיה מקדמי את נמצא שונות מדינות לפי אינפורמציה עבורם ושיש ההשפעה נתיב

 צפיפות(, סביבתי נזק עבור לשלם הנכונות עם מתואם) לנפש ג"תמ כגון משתנים יכללו המסבירים המשתנים

 מבוגרים ואחוז מאד צעירים אחוז) גילאים והרכב( הפוטנציאליים הנפגעים ריכוז עם עולה הנזק סך) אוכלוסייה

 באמצעות שנמצא הערכים עבור התאמה נבצע, אחרת(. בריאותי לנזק במיוחד רגישות אשר קבוצות, מאד

 .לישראל הרלבנטיים המסבירים המשתנים לפי מכפלה כמו אחרת טרנספורמציה

 ספורים רעילים מזהמים עבור מדינות 33 לפי אוויר לזיהום נזק עבור פירוט נמצא, הקלאסיים המזהמים מלבד

 אשר ,ודיאוקסינים פורמאלדהיד, בנזן: הבאים המזהמים עבור רגרסיות לבצע ניתן, מתוכם(. EEA, 2011) בלבד

 צפיפות שכוללים פוטנציאלים מסבירים למשתנים( נפלט חומר ג"לק ביורו) הנזק עלות בין הקשר את אומדות

 .לנפש ג"ותמ אוכלוסין

 שיטות האומדן של מזהמים בהולנד )דלפט( נבדלים לפי המזהמים:

וב האומדנים התבסס על שיטת חיש -SO2 ,NOX ,PM2.5 ,PM10 ,NMVOC -"קלאסיים"ה המזהמים עבור

 המזהמים של ההשפעה. NEEDS בפרויקט שאומצה( Impact Pathway Approach-IPA" )ההשפעה נתיב"

 פונקציות על בהתבסס. וחומרים בניינים, חקלאיים יבולים, האדם בריאות, כגון נושאים עבור הוערכה האלו

, ExternE במהלך שפותחו כספיים וערכיםConcentration Response Function (CRFS ) תגובה-ריכוז

(, ואקוטית כרונית) תמותה: הבאות ההשפעה קטגוריות לגבי מזהם לטון נזק עלויות עבור ערכים של סט חושב

 בעיקר אימצו, אלו אומדנים עבור. אקולוגית ומערכת, וחומרים בניינים, יבולים(, וסימפטומים מחלות) תחלואה

 .NEEDS בפרויקט הערכים את
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 -(Formaldehyde and Dioxins) ודיאוקסינים פורמלדהיד, עופרת כמו כבדות מתכות -רעילים מזהמים עבור

 אשר NEEDS פרויקט תוצאות על מבוססים הערכים. האדם בריאות נושא עבור רק הנזק עלויות את העריכו

 YOLL הכפלת י"ע חושבו ותמותה תחלואה של כספיים ערכים. שונים מחקרים מגוון של התוצאות את מסכמים

 Years Lived לקויה בבריאות שנים) YLD-ו( Years of Life Lost עת בטרם מוות עקב שאובדות השנים מספר)

with Disability ,)ב, אלו מזהמים בגלל שנגרמו שונות למחלות מיוחסים אשר-VOLY (חיים שנת של ערך Value 

of Life Year )יורו 41,111 של . 

 הידרופלואורים פחמנים כמו גזים וכן חמצני דו פחמן, כמו החממה גזי -האוזון את המדלדלים חומרים עבור

((HFC ,פלואורים רב פחמנים, אוקסיד ניטרוס, מתאן (PFC ,)במחקרי נכלל זה נושא. פלואורית שש גופרית 

NEEDS ,מתודולוגית, הבחירה היתה בבספרות כאלו באומדנים מחסור עקב אולם ReCiPe .שינוי של ההשפעה 

-ב מבוטאים הנזק גורמי תוצאות כאשר, AMOUR מודל באמצעות חושבה האדם בריאות על UV-B בקרינת

DALY ב שינוי ליחידת-  Effective Equivalent of Stratospheric Chlorine (EESC .)לגורמי תורגמו אלו 

 החומרים לכל ערך שווה) CFC-11 ליחידת DALY לפי( הסביבה להשפעת תרומה המאפיין מספר) אפיון

 בערך שימוש באמצעות כספית הערכה בוצעה, האדם בריאות על השפעה של במקרה(. האוזון דלדול על שמשפיעים

 . VOLY-ל סטנדרטי

 הנזק של כלכלי ערך על שמשפיעים באומדנים אפשריים שינויים. הזמן ועם לאזור מאזור משתנים הנזק אומדני

 כלכלית צמיחה עקב וגדל הולך הון(, עולה המזהמים של ההשפעה) אוכלוסייה מצפיפות כתוצאה להיות יכולים

 בערך לעליה תביא כלכלית צמיחה. מאידך הפליטה השפעת את להוריד שיכולות טכנולוגיות והתפתחויות מחד

 .לשלם יותר גבוהה נכונות עקב הנזק של הכספיים

 אשר Delft של המחקר ,NEEDS פרויקט על בהסתמך, הכנסות יחס לפי לשלם לנכונות התאמה עבורלבסוף, 

 של כלכלית צמיחה שיש היא וההנחה היות. )1.25 של הכנסה בגמישות שימוש מציע הולנד עבור אומדנים מחשב

 (.1.1% של גידול לערך מוביל זה, 2%

 אומדנים
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גם (. אלו כוללים 2113על ידי חרובי ושלהבת ) כומתו אשרמציגה את הערכים עבור מזהמי האוויר בלבד  5.2 טבלה 

 .הערך הרלבנטי הוא ערך הנזק לאוויר ולא עלות ההפחתה אשר תלויה במשתני מדיניות. המזהמים הקלאסיים את
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)יורו  המשרד מתעניין בהם אשרעבור מזהמי האוויר  Delftכלכליים של חברת  ערכים: 2.5טבלה 

 (5118לק"ג( )מחירי 

 בדו"ח של דלפט. 1הושלם מטבלה  -* חומר חלקיקי

 NMVOC* ערכי הנזק מחושבים עבור **

 

                                                           

כמייצג  pdioxin-tetrachlorodibenzo-2,3,7,8הנתונים בשורה זו מתייחסים לדיאוקסינים, שאותם החוקרים מדדו באמצעות החומר  39

 קלים זו.עבור קבוצת כימי

 שם באנגלית שם בעברית מס'
עלות הפחתה אוויר 

 יורו לק"ג

ערך נזק אוויר 

 יורו לק"ג

 Benzene 4.97 0.24 בנזן 1

Butadiene בוטדיאן 2  -1,3.    

    פחמן דו חמצני 3

 פחמן חד חמצני 4
Carbon monoxide 

(CO) 1.23 1.13 

5 

דיאוקסינים 

ופוראנים )מחושב 

 Teq-WHO)39-כ

Dioxins and furans 

(PCDDs/PCDFs) – (as 

WHO-Teq) 224,000,000 50,900,000 

 Formaldehyde  267.00 0.28 פורמאלדהיד 3

1 

 בכל עופרת

 תרכובותיה

Lead & compounds (as 

Pb) 

  

8 

VOC 

הערה: אין 

נתונים כלליים, 

 יש רק נתונים

 ללא מתאן

(NMVOC) 

No data on VOC: Non 

– Methane Volatile 

Organic Compounds 

(NMVOC) included 

5.00 2.54 

4 

תחמוצות חנקן 

 NOx  נוקסים

Nitrogen oxides (as 

NO2) 8.72 10.60 

    Sox גפרית תחמוצות 11

11 
חומר חלקיקי 

2.5PM* 

Suspended particulate 

matter (PM2.5)  2.30 34.2* 

12 

י חומר חלקיק

10PM* 

Suspended Particulate 

matter (PM10)  2.30 41.1* 
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 לישראל בעולם המחקרים נתוני התאמת

 2113 ושלהבת בחרובי(. EEA, 2011: )מדינות 33 לפי פירוט יש מזהמים של קטן למספר, לעיל כאמור

 בין קשר מתארות הרגרסיות. ודיאוקסינים פורמאלדהיד, בנזן: הבאים המזהמים עבור רגרסיות נאמדו

 .ג"ותמ אוכלוסין צפיפות שכוללים פוטנציאלים מסבירים למשתנים( נפלט חומר ג"לק ביורו) הנזק עלות

 :הבאים הגורמים על מתבססת סביבתיים נזקים של ההערכה התאמת

 מטבע ושערי מחירים לשינוי התאמה. 

 (.קניה כוח במונחי) לנפש המקומי התוצר של כפונקציה המחושבת, לשלם בנכונות הפרשים 

 שונות במדינות האוכלוסין בצפיפות הבדלים. 

 כזאת התאמה +(.35 בני אחוז ,1-14 בני אחוז) הגילאים להתפלגות הבריאותי הנזק התאמת 

 .(בהמשך טבלה ראה) בלבד חלקיקים עבור בספרות בוצעה

 אטמוספריים תנאים, פליטה מקור, פליטה גובה: אוויר השפעה תחום לפי נוספים מסבירים גורמים

 זה במחקר. התאמות שלוש הקודם במחקר כללה ישראל נתוני עבור להתאמה הנוסחה לפיכך .ועוד

 התאמה, שנבחר באזורים פרטניים צפיפות נתוני: שכוללים נוספים לפרמטרים האומדנים את נחבר

 .השונים לחומרים והתאמה, היעד לשנת

 :שבוצעו ההתאמות להלן

 .המחירים ברמת שינויים. 1

 .המדינות בין לשלם בנכונות הפרשים. 2

 להכנסה ביחס הביקוש גמישות של ההשפעה את מבטאתß (GDPi_2012 / GDPh_2012 )הנוסחה

 היחס כאשר ביניהם התוצר בהפרשי בהתחשב שונות מדינות בין לשלם בנכונות ההבדלים על

GDPi_2012 / GDPh_2012 נתונה בשנה המדינות בין הגולמי המקומי בתוצר ההפרשים את מבטא 

 (:2112 כאן)

 GDPh_2012 2112 במחירי בינלאומיים בדולרים, 2112-ב בהולנד לנפש גולמי מקומי תוצר 

=(42,214 ) 

GDPi_2012 2112 במחירי בינלאומיים בדולרים, 2112-ב בישראל לנפש גולמי מקומי תוצר 

=(32,135 .) 

ß  =(. 1.25)= סביבתיים למוצרים הביקוש גמישות 

 .המדינות בין האוכלוסין בצפיפות םהפרשי עבור. 3
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 בשנה המוצא במדינת ערך להתאמת השלבים שלושת את מסכמת והיא דוגמה מהווה הבאה הטבלה

 .אזורים בין הפרדה ללא, 2112 לשנת בישראל לערך כלשהיא

  5115לישראל  5118: מקדמי הכפלה במעבר מנתוני דלפט 2.3טבלה 

 

 מכפלה חישוב 2012 2008

 1.074 115.65/107.78 115.65 107.78 הולנד מדד מחירים

 4.9551  2102שער חליפין  4.9551  5.2585  ליורו ₪שער חליפין 

מקדם הכפלה לפי מחיר 

 בלבד

  

1.074·4.9551 

5.322 

  32,165  28,847  תמ"ג לנפש ישראל $

  42,219 41,277 תמ"ג לנפש הולנד $ 

מקדם הכפלה לפי נכונות  

 לשלם

  

0.85 32,165/42,219)) 
0.7935 

מקדם הכפלה חלקי 

 )מחיר, נכונות לשלם(

  

5.322·0.7935 

4.553 

  349.18    צפיפות ישראל לקמ"ר

  404.52 398 צפיפות הולנד לקמ"ר 

 מקדם הכפלה לפי צפיפות 

  

349.18/404.52 0.8632 

מקדם הכפלה כולל )מחיר, 

 נכונות לשלם, צפיפות(

  

4.223·0.8632 
546.3 

 

מקדם נגזר מ עלות נזק כולל הם: 2112עבור מדינת ישראל בשנת  מקדמי התאמה לישראל שחושבו לעילבפועל, 

 3.345 . כל זה שווה לצפיפותו ה "כולל" לפי מחיר, נכונות לשלםהכפל

)עפ"י בקר  הבאה מסכמת את העלויות המוכרות על ידי המשרד להגנת הסביבה לפי מזהמים ולפי מגזרים הטבלה

נוסחת העדכון לכל עלות )"עלויות חיצוניות של זיהום אויר" נייר עמדה,  . בהמשך נציג את(2111וכיוון, 

(17.4.2012. 

 

 

 

 סיכום העלויות החיצוניות המוכרות על ידי המשרד להגנת הסביבה :2.4טבלה 
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 תעשייה תחבורה חשמל 

יורו  מקור מזהם

 לטון

5112 

₪ 

 לטון*

1.15.11 

 לטון** ₪

 1.15.11 מקור

 לטון ₪

 1.15.11 מקור

 לטון ₪

2SO 41,832 בקר וכיוון --- בקר וכיוון 32,314 23,214 4,441 פארטו 

XNO 59,232 בקר וכיוון 11,133 בקר וכיוון 12,222 15,125 2,235 פארטו 

2.5PM 111,285 בקר וכיוון 133,332 בקר וכיוון 35,221 52,441 4,415 פארטו 

10PM 25,318 בקר וכיוון 22,113 בקר וכיוון 43,531 31,423 1131 פארטו 

VOC --- --- --- --- 12,224 בקר וכיוון 21,111 בקר וכיוון 

CO --- --- --- --- CE 

DELFT 

511 *** CE 

DELFT 

--- 

2CO 113 בקר וכיוון 113 בקר וכיוון 113 --- --- בקר וכיוון 

   2111ליורו לשנת  ₪ 5.3* לפי שער חליפין של     

 (1.2%*1+0.85)*1.020*1-1.025= לשנה 5.3%** לפי     

גידול שנתי ממוצע בתמ"ג  -1.2%, גמישות ביקוש להכנסה -1.25גידול שנתי ממוצע באוכלוסייה,  -2%תוצר,  מדד מחירי -2.5% 

 ראלי לנפש.

 .ליורו ₪ 4.42יורו לטון לפי  113***     

 הן:  (2111עפ"י בקר וכיוון ) עדכון המוצעותהשיטות 

חשמל למעט  .1
2CO- :עדכון שנתי לפי הנוסחה הבאה 

 )תמ"ג ראלי לנפש*גמישות( *צפיפות*מדד מחירי תוצר=שיעור השינוי בעלות   

 תחבורה ותעשייה למעט .2
2CO- .נוסחת עדכון זהה לזו של החשמל שתופעל מידי שנה 

3. 
2CO- .ללא עדכון. פעם בשלוש שנים יש לצאת בעבודה לעדכון עלות הנזק הגלובלי 
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אשר  3.345לאחר עדכון במקדם הניפוח של  השונים האוויר מזהמי עבור הרלוונטייםמציגה את הערכים  5.5טבלה 

 הוסבר לעיל.
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 רעבור מזהמי אווי )ממוצע כללי( ערכים כלכליים מותאמים לישראל :2.2טבלה 

 )הטור הרלבנטי הוא ערך נזק ולא עלות הפחתה(

 

                                                           

כמייצג  pdioxin-tetrachlorodibenzo-2,3,7,8הנתונים בשורה זו מתייחסים לדיאוקסינים, שאותם החוקרים מדדו באמצעות החומר  40

 עבור קבוצת כימיקלים זו.

 שם באנגלית שם בעברית מס'
עלות הפחתה 

 לק"ג ₪אוויר 

 ערך נזק אוויר

 לק"ג ₪

 Benzene 23.45 0.87 בנזן 1

   .Butadiene -1,3 בוטדיאן 2

   CO2 חמצני דו פחמן 3

4 

 פחמן חד חמצני

 

Carbon monoxide 

(CO) 1.22 0.11 

5 

דיאוקסינים  

-ופוראנים )מחושב כ

Teq-WHO)40 

Dioxins and furans 

(PCDDs/PCDFs) – 

(as WHO-Teq) 1,192,128,000 125,531,511 

 Formaldehyde  1,421 1.02 פורמאלדהיד 3

 בכל עופרת 7

 תרכובותיה
Lead & compounds 

(as Pb) 

  

2  VOCנתונים אין 

 רק יש, כלליים

 מתאן ללא נתונים

(NMVOC) 

No data on VOC: Non 

– methane Volatile 

organic compounds 

(NMVOC) included 

26.61 9.26 

4 

תחמוצות חנקן 

  NOx נוקסים

Nitrogen oxides (as 

NO2) 46.40 32.33 

    SOx גפרית תחמוצות 10

11 
חומר חלקיקי עדין 

 2.5PMמרחף 

Suspended 

particulate matter 

(PM2.5)  12.24 *236.20 

12 

 10PMחומר חלקיקי 

 

Suspended 

Particulate matter 

(PM10)  12.24 144.45* 
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 תגובה של הנזק הבריאותי להתפלגות הגילאים בישראל.-ית מינוןיהתאמת פונקצ

חישבה את רמת הסיכון לפי כל סוג נזק בריאותי, עבור קבוצות אוכלוסייה שונות בהתאמת  CE Delftחברת 

התוצאות עבור מדינות אחרות, הסיכון הממוצע עבור כלל האוכלוסייה צריך להתחשב בהתפלגות לפי קבוצות גיל 

הממוצע )בעיקר בכל מדינה. זאת מכיוון שבפועל הזיהום משפיע יותר על אנשים שרגישותם למחלות גבוהה מ

צריך להכפיל במספר מקרים נמנעים )בעיר של  + וחולים באסטמה ובמחלות אחרות(.35תינוקות, מבוגרים מגיל 

 אלף תושבים לאלף טון פליטה( כדי לקבל את סך עלות ההפחתה לפי גישה זאת. 111
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 רמת הסיכון הבריאותי והערך הכלכלי -פליטות חלקיקים  :2.2טבלה 

 קבוצת סיכון מזהם סיכון בריאותי

החלק של 

קבוצת 

הסיכון מתוך 

כלל קבוצת 

הגיל 

 המתאימה

 

קבוצת 

 גיל

החלק של 

קבוצת גיל זו 

בכלל 

 יהיהאוכלוס

)נתוני 

 (ישראל

ת יפונקצי

תגובה -ריכוז

[1(/µg/m3] ) 

ההשפעה 

הפיזית על 

אדם ממוצע 

 פליטות של

µg per m3 

1/µg/m3)) יחידה 

ערך הנזק 

ליחידה 

 )ביורו(

ערך הנזק 

 ₪ליחידה 

 5115 במחירי
סה"כ 

ערך הנזק 

לאדם 

 µg"ח בש

)3per m ) 

 m  n p   חישוב נוסחת

 

q = m · n · 

p  d 

S=d·P 

T=q·s 

ירידה בתוחלת 

חיים )אבדן שנות 

 2.5PM כרוני( -חיים 

כלל 

 n  6.51E-04 6.51E-04 סה"כ 1 האוכלוסייה

אובדן 

שנות 

 40,000 חיים

132,422* 

111.11 

ימי פעילות 

 מוגבלת נטו
2.5PM  כלל

 130 ימים 9.59E-03 9.59E-03 1 משולב 1 האוכלוסייה

341 

3.32 

 אובדן ימי עבודה

2.5PM 

כלל 

 1 האוכלוסייה

מבוגרים 

בגילאים 

15 - 34 1 2.07E-02 1.27E-02 295 ימים 

1,511 

14.44 

פעילות  ימי

המוגבלת במידה 

 מועטה

2.5PM 

כלל 

 1 האוכלוסייה

מבוגרים 

בגילאים 

12 - 34 0.62 5.77E-02 3.10E-02 38 ימים 

212 

3.23 

גידול בסיכון 

לתמותה 

 3,000,000 מקרים 4.00E-03 8.21E-07 0.54 סה"כ 0.002 תינוקות 10PM  )תינוקות(

12,334,111 * 

11.13 
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 קבוצת סיכון מזהם סיכון בריאותי

החלק של 

קבוצת 

הסיכון מתוך 

כלל קבוצת 

הגיל 

 המתאימה

 

קבוצת 

 גיל

החלק של 

קבוצת גיל זו 

בכלל 

 יהיהאוכלוס

)נתוני 

 (ישראל

ת יפונקצי

תגובה -ריכוז

[1(/µg/m3] ) 

ההשפעה 

הפיזית על 

אדם ממוצע 

 פליטות של

µg per m3 

1/µg/m3)) יחידה 

ערך הנזק 

ליחידה 

 )ביורו(

ערך הנזק 

 ₪ליחידה 

 5115 במחירי
סה"כ 

ערך הנזק 

לאדם 

 µg"ח בש

)3per m ) 

 m  n p   חישוב נוסחת

 

q = m · n · 

p  d 

S=d·P 

T=q·s 

מקרים חדשים של 

 כרוניברונכיטיס 

 10PM  כלל

 1 האוכלוסייה

מבוגרים 

 200,000 מקרים 2.65E-05 1.50E-05 0.10 +21מגיל 

1,134,111 

15.43 

אשפוז עקב בעיות 

 נשימה

 10PM  כלל

 2,000 מקרים 7.03E-06 7.03E-06 0.57 סה"כ 1 האוכלוסייה

11,344 

1.11 

אשפוז עקב בעיות 

 לב

 10PM  כלל

 2,000 מקרים 4.34E-06 4.34E-06 1 סה"כ 1 האוכלוסייה

11,344 

1.145 

שימוש בתרופות 

או במרחיב 

סמפונות 

 )ברונכודילטור(

 10PM 
ילדים העונים 

על קריטריון 

PEACE 0.200 

ילדים 

בגילאים 

5 - 14 1 1.80E-02 6.45E-04 1 מקרים 

5 

1.113 

שימוש בתרופות 

או במרחיב 

סמפונות 

 )ברונכודילטור(

 10PM 

 0.045 חולי אסתמה

מבוגרים 

 1 מקרים 9.12E-02 2.63E-03 0.18 +21מגיל 

5 

1.113 



 

 

039 

 קבוצת סיכון מזהם סיכון בריאותי

החלק של 

קבוצת 

הסיכון מתוך 

כלל קבוצת 

הגיל 

 המתאימה

 

קבוצת 

 גיל

החלק של 

קבוצת גיל זו 

בכלל 

 יהיהאוכלוס

)נתוני 

 (ישראל

ת יפונקצי

תגובה -ריכוז

[1(/µg/m3] ) 

ההשפעה 

הפיזית על 

אדם ממוצע 

 פליטות של

µg per m3 

1/µg/m3)) יחידה 

ערך הנזק 

ליחידה 

 )ביורו(

ערך הנזק 

 ₪ליחידה 

 5115 במחירי
סה"כ 

ערך הנזק 

לאדם 

 µg"ח בש

)3per m ) 

 m  n p   חישוב נוסחת

 

q = m · n · 

p  d 

S=d·P 

T=q·s 

סימפטומים 

במערכת הנשימה 

התחתונה 

 )מבוגרים(

 10PM 

מבוגרים עם 

 38 ימים 1.30E-01 2.80E-02 0.64 מבוגרים 0.300 סימפטומים

212 

5.33 

סימפטומים 

במערכת הנשימה 

 התחתונה )ילדים(

 10PM 

כלל 

 1 האוכלוסייה

ילדים 

בגילאים 

5 - 14 0.72 1.86E-01 3.33E-02 38 ימים 

212 

3.13 

 )ללא צפיפות( 4...3* תוחלת חיים לפי מקדם הכפלה חלקי 

 [43בעמוד  11, טבלה (de Bruyn et al., 2010a))] מקור:
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אומדנים עבור החומרים שהגדרנו לעיל התקבלו בהתאמה נקודתית לפי מקדמי התאמה של כפל. המשרד להגנת 

( בהפרדה עבור 2111( וכן בקר וכיוון )2112עלי ידי פארטו ) 2111הסביבה מכיר בעלויות חיצוניות שחושבו לשנת 

וכן חד תחמוצת  VOC, 11 -ו 2.5ם חשמל, תחבורה ותעשייה עבור החומרים הבאים: סוקסים, נוקסים, חלקיקי

 הפחמן ודו תחמוצת הפחמן. עלויות אלו התבססו על העברת תועלת בהסתמך על נתונים עבור מדינות שונות.

 נאמדו 2113בחרובי ושלהבת (. EEA ,2111מדינות : ) 33למספר קטן של מזהמים יש פירוט לפי רק כאמור לעיל, 

רגרסיות עבור המזהמים הבאים: בנזן, פורמאלדהיד ודיאוקסינים. הרגרסיות מתארות קשר בין עלות הנזק )ביורו 

 .ם שכוללים צפיפות אוכלוסין ותמ"גלק"ג חומר נפלט( למשתנים מסבירים פוטנציאלי

 בהם נתמקד לטובת הערכת הנזק מזיהום אויר האוויר מזהמי

 2ים כולל ישמשו מזהמים מרכזיים במסד. אלו במצאי, ונחשבים מזהמי ייחוסהאוויר המוזכרים  מוצע כי מזהמי

. להלן באתר המשרד: Butadiene -1,3, בנזן, NOx ,Sox ,CO ,10PM ,2.5PM ,NMVOC מזהמים:

-emissions-inventory/pages/pollutant-emissions-http://www.sviva.gov.il/prtrisrael/pollutant

gis.aspx-inventory. 

, תחמוצות פחמן, חלקיקים נוקסים, סוקסים עבוראלדהיד, עופרת ודיאוקסינים. פורמ 2COלכך נוסיף את 

מרחפים וחומרים נדיפים יש הערכות כלכליות שמאפשרות שימוש בהעברת תועלת באמצעות מקדמים שמבוססים 

בהתבסס  השוואהאפשר למצוא  , פורמאלדהיד ודיאוקסיניםעל רגרסיות עם משתני מעבר מתאימים. גם לגבי בנזן

, עבור מדינות שונות , אם לא נמצא הערכותועופרת בוטדיאןעבור מספר של מדינות. עבור על הערכות בריאותיות 

נתבסס על נתונים נקודתיים לפי דלפט ונבצע התאמות של מכפלה. מזהמים נוספים ייבדקו בשיטות שהסברנו לפי 

 צורך ו/או אפשרות. 

 

 זיהום מים  .2.5

 מבוא  2.5.1

שום המתודולוגי לאמידת נזקים סביבתיים בתחומי המים והקרקע, נמצאים בצעדיהם יהמחקר והי

ויר. האמור נכון בייחוד לסוגיות הנוגעות לזיהומים והראשונים, וודאי לעומת המקבילים לו בתחום הא

)טבעיים ואנתרופוגנים(. המים והקרקע נבדלים מהאוויר בכך שהם מהווים מוצר צריכה בעלי ערך כלכלי 

 גם במנותק מהנזק. 

המשמשות לאמידת נזקים סביבתיים הקשורים בזיהומי מים וקרקע תלויות במשאב  המתודולוגיות

וויפר, שטח עירוני/פתוח וכו'( ובהיקף המחקר )במרבית המקרים ייעשה שימוש הניזוק )הנחל, האק

 בשיטת העברת תועלות של מחקרים אחרים(. קיימות שתי גישות עיקריות לאמידה:

http://www.sviva.gov.il/prtrisrael/pollutant-emissions-inventory/pages/pollutant-emissions-inventory-gis.aspx
http://www.sviva.gov.il/prtrisrael/pollutant-emissions-inventory/pages/pollutant-emissions-inventory-gis.aspx
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  בגישה זו מוצמד ערך כלכלי ליחידת מזהם )ק"ג מזהם בשנה( שיוכפל בכמות  -מזיקהגישת ערך

זיהום האוויר(. היתרונות של הגישה טמונים בכך שהיא השנתית הנפלטת )בדומה למיושם בתחום 

מבוססת כמויות )להבדיל מריכוזים( ולכן נאמנותה למציאות והיכולת שלה להשתנות בהתאם 

לתנאי השוק הינן גבוהות. ההסתמכות על הכמויות כעוגן מאפשרת שיוך של הפליטה למקורות 

כמו כן, ההתבססות על כמויות  משלם". ם המיישמים את עיקרון "המזהםיוהפעלת כלים רגולטיבי

חו"ל והתאמתם לתנאי ישראל. ( מתוצאות מחקרים בBTמאפשרת תהליך של העברת תועלות )

 בעיה מהותית ראשונה בשיטה זו היא בכך שהגורם המזיק נמדד ביחידות מוחלטות לתקופה)טון

יר "מתגברים" על בעיה זו ובמחקרי זיהום האו לשנה וכו'( בעוד שהנזק ככלל נובע מריכוזים.

(. עקרונית קיימת אפשרות לשימוש EXTERN Eבאמצעות כמה הנחות מפשטות )מודל 

גם ביחס לריכוזים של הגורם המזיק ואולם "המצאי" נמוך  BT)תועלות )-במתודולוגיה של העברת

כך הריכוז לא משייך את הנזק לגורם המזיק.  יותר ובהתאם לכך התקפות הסטטיסטית. כמו כן

יתכן שהריכוז לא נובע ממזיק שיוצר בטריטוריה אליה מתייחסת הבדיקה אלא "הגיע"  למשל

טיביות של הנזק בעוד שמזהם אחד יא שהיא מניחה אדושל השיטה ה ממדינה שכנה. בעיה נוספת

יכול "למצות" את כל הנזק של מקור מים עם הוצאתו משימוש. כמו כן לעיתים קשה )ואף בלתי 

ך נזק מסוים למזהם ספציפי )זיהום נחלים הופך לזיהום ים(. חיסרון מהותי נוסף, אפשרי( לשיי

משמעותי בנתונים ובמחקרים מסוג זה )עובדה  מיעוטשום הגישה הוא כי קיים יהמשפיע על י

קיים אומנם המחקר היסודי של קבוצת  המקשה על העברת התועלות של נתוני מחקרים בחו"ל(.

 פשר לבטא כמותית את רמת הנזקיםדלפט שכבר תואר, אך אין מערך סדור של דיווח לציבור המא

  .והקרקע םהתקופתיים. בעיה זו היא כללית לנושאי המי

 הפחיתה בערך המשאב כתוצאה מהזיהום מהווה אינדיקציה לערך הנזק  – גישת ערך הגורם הניזוק

שנגרם ממנו. המים והקרקע הינם משאב בעל ערך כלכלי גם במנותק מהנזק )בשונה מאוויר(. אופי 

זיהומם דומה במובן הזה שהנזק הינו מצטבר משנה לשנה ולא ניתן להפחיתו באופן מידי כמו 

חתה ניכרת של הזיהום כבר בטווח הקצר עם הפסקת בזיהום האוויר המתפזר )ומאפשר הפ

הפליטה(. לכן, חשובה ההסתכלות הכוללת על ערכי התועלות מהמשאב ולא רק הנזק השנתי שנגרם. 

וית "הזיכרון" של המערכת הניזוקה. בזיהום אויר, ככלל, ההשפעה של ולהציג את הבעיה גם מז ניתן

ויר גורמים לכך והא זרמיוקצרת טווח מאידך.  ויר המזדהם היא מידית מחדויחדת מזהם על הא

 ההסתייגויות)עם  נובע לא הסביבתי הנזקשהשפעת כמות ספציפית מתפזרת באטמוספרה. 

 מים וקרקע המצב שונה בזיהומי אלא מפליטה מתמשכת רציפה. פעמית חד מפליטה( הנדרשות

זוקה ההשפעות הן יהאנושית הניה י. במונחי האוכלוסמאד ארוך"זיכרון"  עם מערכת זו. בדר"כ

למשל כתמי זיהום מים )פלומות( שנוצרו לפני  כךבודאי בין תקופתיות ופעמים רבות גם בין דוריות. 

גורם הפגיעה העיקרי במי התהום  יןיעדטחוניות, הם ישמקורם בתעשיות ב םמזיהומי שניםעשרות 

מת נחלים זורמים( כושר השיקום לסייג כי ככל שמדובר במדיה זורמת יותר )כדוג כדאיבישראל. 

מנזקים ודליפות חד פעמיות הוא מהיר יותר, אך גם הוא לא מיידי, בעיקר בכל הנוגע למערכות 

ובהתאם להשפעת המזיק עליו מידי  הניזוק אצל הנזק את לבדוק יתרון יש כאלו במצביםביולוגיות. 

 זיהומי של ההשפעה טותשמהתפ נובעת בערך תיתקופתתקופות, קרי ירידה או עליה בערך. ירידה 

ויפר המזדהמים, העמקה והרחבה של זיהומי קרקע, פליטות מזהמים ו)הרחבות מקטעי האק עבר

(, עלית הערך יכולה לנבוע ההשפעה תהליך אתרועי זיהום חדשים )המתחילים ייר( וכמובן מאולאו
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המעוניינים  יזמיים גורמים של או, בעיקר בתחום מי התהום, הממשלהמפעולות שיקום יזומות )של 

( וכן תהליכי השתקמות ופיתוח בבניה הקשור יעוד שינוילעשות שימוש בקרקע, פעמים רבות ל

 את ישירות לבחון והמים הקרקע בתחומי הגיון יש הללו וההבדלים הסיבות מכלולטבעיים. מתוך 

סיבה נוספת לשימוש בגישת ערך הניזוק ביחס למים ולקרקע נובעת  .הגורם הניזוק בערך השינוי

-בפני עצמו )לדוגמא: נחל כערך תיירותי ערך בעלמכך שהמים והקרקע הינם פעמים רבות גם משאב 

נופי, קרקע כערך לשימושי נדל"ן, שמורות טבע ועוד ועוד( כך שניתן לאמוד את ערכם במנותק 

 זמין שהואלמצב  בהשוואהתהיה הירידה בערך של המשאב הנובעת מהזיהום  הפגיעהמהנזק. 

 . .נזק וללא לציבור

 :הינם האמידה עקרונות 

o הנזק התקופתי כהפרש בין ערך הכלכלי הסביבתי בתחילה ובסוף התקופה 

o "שימוש באינדקסים של איכויות ונזקים לסביבה להערכת נזקים "חלקיים 

 התאמה ומאפשרת, בישראל הסביבה לתנאי ישירות מותאמת שהיא הם הגישה של יתרונותיה 

 אחד ןחסרו (.לדוגמא הנהנית יהיהאוכלוס גודל) המשתנים לתנאים בהתאם התוצאות של דינמית

 של סובייקטיביים אומדנים על ובהתבססותה ישיר באופן חלקיים נזקים לתאר במוגבלותה הוא

בפרק העוסק בכמויות המשרד ניקח לדוגמא את סוגיית הזיהום בנחלים. כפי שהוסבר  .מומחים

רועי הזרמת השפכים לנחלים. זהו דיווח על כמויות, דיווח כמותי ילהג"ס בודק ומסכם את כל א

יק למדי המשייך את כמות הנזק לגורם נזק )מזיק( ספציפי. הבעיה היא, כמובן, בכך מדוי תקופתי

ה לחלוטין בין נחל אחד זו יכולה להיות שונושעצמת הנזק מאותה כמות שפכים ואותם חומרים, 

למשנהו )עקב הבדלים באורך הנחל, משתני זרימת מים שונים, שוני ברגישות של המערכת 

יה, ערך נופי ועוד משתנים רבים. קיים גם ניטור הנעשה על ידי רשות יהביולוגית, נגישות לאוכלוס

מועדים במהלך הטבע והגנים של ריכוזי המזיקים במים במספר נקודות לאורך כל נחל ובמספר 

לכמת  השנה. זו כבר מדידה המתבצעת ברמת הניזוק )הנחל(. על מנת לאמוד את גודל הנזק יש

במונחים כספיים את ערך הנחל בתקופה נתונה כשהוא בתפקוד מלא )במתודולוגיות של כלכלה 

יה היא שהן באמידת הערך הבעסביבתית( ולהגדיר את הנזק כפחיתה בערך זה כתוצאה מהזיהום. 

הבעיה היא שרמת הידע האקולוגי והכלכלי של השפעת רמות מזהמים במים על השינוי  המלא

היא  ספציפייידע זה, ובמיוחד ברמת נחל  .קולוגיתאבתפקוד הביולוגי ועל פחיתת שרותי המערכת ה

בדרך כלל מועטה למדי. יוצא אפוא שהן האומדן של ערך הנחל ללא פגיעה והן שעורי הנזק הם 

  ועם ביסוס נמוך, כך שתהיה בעיה של קבילות הערכים הכלכליים שיאמדו. ייםסובייקטיב

 מדידת הנזק ברמת הניזוק הוא הקושי לייחס את הנזק לגורם המזיק, וזאת כשיש  חסרון נוסף של

 (.מספר מקורות נזק )לדוגמא: נחל המזדהם משפכים ממפעלי תעשיה רבים

 

 

 כללי -מים  2.5.5
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לנחלים וימים משנה את ההרכב הכימי של המים ואת השפעתם  ,או תעשייתייםהזרמת שפכים, ביתיים 

על צורות החיים הקשורות בהם, וביניהם האדם. ערך הנזק הנובע מזיהום ממקורות אנתרופוגניים 

שפכים, פליטות תעשייתיות( של מים טבעיים, אשר מקטינים את ערך המים לאדם  :דם כגון)מעשה ידי א

המוצעות להערכת עלויות חיצוניות בסוגיות הנוגעות לזיהומי  המתודולוגיותשימוש(. -)ערכי שימוש ואי

במועד  יאמדיאקוויפרים, נחלים וים כאשר מלוא ערך הנזק  מים ינותחו בנפרד על פי המשאב הנדון:

. השפעת מדידת הנזק, כאשר שאיפת הגורם המנטר היא לאבחן אותו קרוב ככל האפשר לארוע הזיהום.

 )המושפעים ממליחות מקור המים( על החקלאות תטופל בנפרד. המושבים מי הקולחים 

 :הינם המים למשאבי הנזק ערך על משפיעיםההנושאים 

 הנזק הנובע מהקטנת כמות המים השמישים באקוויפר 

 :שפכים, פליטות תעשייתיות( של  הנזק הנובע מזיהום ממקורות אנתרופוגניים )מעשה ידי אדם כגון

 שימוש(. -מים טבעיים, אשר מקטינים את ערך המים לאדם )ערכי שימוש ואי

  )איכות המים הטבעיים השפירים מבחינת ריכוז המומסים הטבעיים, קרי: מליחות )כלורידים

 וחנקות. מומסים אלה מושפעים ממדיניות השאיבה וההשקיה. לאיכות המים השפירים, בכל הקשור

למליחותם, השפעה ישירה על איכות הקולחים היוצאים ממתקן הטיפול )הטיפול במט"ש אינו 

 מתייחס לכלור במים( וכפועל יוצא מזה על החקלאות המושקה. 

גישת ערך הניזוק שתוארה בסעיף  עקרונותתתבסס על  המוצעת, לכל סוג משאב, המתודולוגיה ככלל

 41הקודם. ערך הנזק ייאמד אף הוא )עד כמה שניתן ובמגבלת הנתונים( לצורך בקרה ובדיקות סבירות.

בגלל הקשיים בזמינות נתונים וקשיי האומדן, הפרוט כאן הוא ברמה העקרונית ותידרש עוד חשיבה 

 ים הכמותיים הזמינים.והעמקה מתודולוגית אשר תמצא את האפשר וסביר ביחס לנתונ

 זיהום אקוויפרים 2.5.3

רשות המשק. החלופה לאספקת להיצע מקורות המים העומדים  זיהום אקוויפר או המלחתו משפיע על

מי שתייה היא התפלת מי ים המבטאת את מחיר המים השולי במשק המים בישראל. לכן ערך המים 

שת בניכוי ערך השאיבה וההולכה לאותה נקודה. במקור שווה לעלויות התפלת מי ים בנקודת החיבור לר

השאיבה מהתא האקוויפרי למספר  של השבתה/או שיקומו מתאפשר )בחלק מהמקרים( על ידי הגבלה ו

שנים, בהן ירדו ריכוזי המומסים, כך שלאחר מכן ניתן יהיה להמשיך לשאוב באופן מבוקר. אמידת 

העלות החיצונית מהשבתת תא אקוויפרי תתבסס על הערכת שיעור האקוויפר )המתחדש( המושבת עקב 

ית של המים הטבעיים שנשלל הזיהום וחישוב ערך המים האובדים למשק, קרי מכפלת הכמות השנת

ויפרי. העלות הארצית היא סכימה של כל ערכי ופוטנציאל שאיבתם בערך המים במקור באותו תא אק

דרולוגי ירות ההיתקופתיים של הש דו"חותזוקו. מקור הנתונים לכמות הניזוקה הוא יהנזק בתאים שנ

 .)ראה לעיל( ואגף איכות מים ברשות המים

                                                           

נאווה חרובי, פרופסור  ",בסיס נתונים כלכלי בנושא עלויות חיצוניות מזיהום אוויר, מים וקרקעזאת בהתבסס על תוצאות העבודה " 41
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זוקה בתקופה הנמדדת כשהוא מוכפל במחיר יהנ זק התקופתי הוא מכפלת הכמותכאמור כעיקרון ערך הנ

 מ"ק(. המחיר צריך להתייחס לשלושה אלמנטים:)₪/ליחידה 

ים. יאלטרנטיב ערך שימוש שוטף של המים הללו שיחושב בהתאם לעלות היצור וההולכה של מים -

זוקים היא מים מותפלים. המחיר של המים הללו יחושב בדומה לחישוב יככלל החלופה למים הנ

ערך המים במקור. קרי: עלות ההתפלה )במתקן קיים שולי או במתקן עתידי במחירים מעודכנים( 

ויפר ובתוספת/ניכוי הפרש עלויות ההולכה והמים מהאקבניכוי עלויות ההפקה והשאיבה של 

 יפר הפעיל בלבד(וכה להתייחס בסעיף זה לנזק לאקון הכמות: זו צריילצרכן. )הערה בעני

כות האספקה השוטפת לא מספקת )למשל: יערך שימוש של האוגר הניזוק כמלאי חרום למצב שי -

רצף של שנות בצורת, מצב של פגיעה במתקני ההתפלה ועוד(. הערך כאן הוא הערך השוטף מוכפל 

 יה ממצבי מחסור. יזק לאוכלוסבהסתברות להתממשות נזק איסטרטגי כזה בתוספת ערך הנ

ויפר לא מזוהם. נושא זה יחייב ו, כלומר: ערך עצם קיומו כאקערך אי שימוש של האקויפר הנזוק -

 במקומות אחרים. WTPהעמקה ויתכן שימוש והעברה ממחקרי 

 שיקום מקטעי אקויפר לא פעיל. גם לניתוחי עלות תועלת של יםישני האלמנטים האחרונים רלבנט

 התועלת משיקום( לעלות הפרויקט.בניתוחים כאלו נעשית השוואה בין ערך הנזק )

. הנזק התקופתי הוא, כמובן ערך שטף המבטא שינוי ן זה בין ערך המלאי לערך השטףיחשוב להבחין בענ

יפרים אינו מאפשר ובערך מלאי המים הטבעיים בין תקופות. ואולם מרבית הדיווח על זיהום אקו

ויפרים הם נתוני מלאי המבטאים ערוב ותקופות. הדו"חות של רשות המים על זיהום האק השוואה בין

ין ישרק התגלו בין דו"ח אחד לשני. לפיכך ינתח הדו"ח בענ ם לאקויפרים לבין נזקיםיתיאמיבין נזקים 

בנקודת הזמן  את הערך הכולל זה בראש ובראשונה את ערך הנזק הכולל של זיהומי המים. הדו"ח יבליט

המשמעותי משלושה כתמי זיהום  של נזקי הזיהום, תוך דגש על הנזקהנוכחית )לפי הדו"ח האחרון(

 טחוניות.יגדולים ומתפשטים שנוצרו בעבר )עשרות שנים( בעיקר ע"י תעשיות ב

כאמור ערך הנזק התקופתי הוא מאזן בין התפשטות נזקים לבין צמצומם בפעולות של שיקום 

כולל אומדן  לגבי הגורם האחרון קיימים דו"חות מסודרים של הפעולות התקופתיות שנעשוויפרים. ואק

אמד כלכלית כמכפלת יקטור החיובי יוכל להויפר ששוקם. לפיכך הווכמותי של היקף )מספר מ"ק( האקו

 הכמות המשוקמת במחיר, שרכיביו פורטו קודם לכן.

 ם ברשות המים, לא כוללים נזקי המלחה, בהם מטפלנזקי הזיהום הנ"ל, המדווחים ע"י האגף לזיהום מי

ויפר הפעיל בלבד. ההמלחה היא תוצר כפול של ו)ניטור ודיווח( השרות ההידרולוגי. כאן מדובר באק

ערך ההמלחה הוא מכפלת  .החדרת מלח אקטיבית חדירת מי ים )התרחבות/הצטמצמות הפן הביני( ושל

כתוצאה מהמלחה במחיר למ"ק בגישת ערך המים במקור ויפר הפעיל ובגודל האק השינוי התקופתי

 שפורטה.

ויפר )למשל עקב שאיבה מוגברת וחדירת ובעיית הנזקים החלקיים קיימת כאשר גדלה המליחות בתא אק

 סף עוברת ההמלחה כאשר רק נוצר בפועל הנזקמי ים( אך היא בשיעור שעדין מאפשר שאיבה. כלומר: 
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(. ואולם גם כאשר החקלאיים הגידולים במרבית וכן ביתית הבצריכ לליטר כלור"ג מ 251) םמסוי קריטי

יש עליה במליחות שהיא עדין מתחת לסף יש עליה בסיכון בגלל ההתקרבות לסף ועליית ההסתברות 

הוא פונקציה של  תהנזק יתממש בעתיד אם תצטבר המלחה נוספת. הנזק בשנה ספציפי לחצייתו גם אם

קריטי בעתיד. לצורך כך יפותח אינדקס לחלקיות הנזק, והדבר מחייב חשיבה עור היהסתברות ההגעה לש

 נוספת והתייעצות עם מומחים. 

נזקי איכות לאגם  .יליע ויפרים תת קרקעיים( קיים אגם הכנרת , שהוא אוגרובנוסף למי התהום )אק

ס קקיים אינדהכנרת הם גם נזקים אקולוגיים ובמצבים קיצוניים גם נזקים תיירותיים ונופיים. 

מספר מדדי משנה. השתנות בין  של המפורסם באופן סדיר של איכות המים בכנרת שהוא שקלול

ס היא ביטוי לשינוי )הרעה או הטבה( של איכות המים באגן. יש להבין את קדנתקופתית של האי

ו, ולא ולתת לו מאפיינים כספיים. מובן שהערכים המוניטריים כאן מתייחסים לאגם בכללות משמעותו

 דה.יליח מכפלה של כמות ומחיר

 נסכם, איפוא, שהשינויים באיכות המים הטבעיים יאמד כסכימה של הרכיבים הבאים:

 יפרים: ערך המלאי המזוהם ואומדן השטף הנגזרונזקי זיהום אקו -

 ערך פעולות השיקום התקופתיות )ערך חיובי, בסימן הפוך לנזק( -

 )הגדלה שהיא נזק או הקטנה שהיא תועלת ובסימן הפוך(יפר וערך השינויים בהמלחת האקו -

 ערך השינוי באיכות המים בכנרת -

 

 זיהום נחלים  2.5.4

( עבודות ונחלים מיםאגף ו ותקינה כלכלהאשכול ) נת הסביבהלהג דהוגשו למשר בשנים האחרונות

בישראל )צבן ורוזמן, מקיפות בנושא כלכלת זיהום נחלים: אומדן העלויות החיצוניות של זיהום נחלים 

, עדיין 2115) (, עבודתו של ד"ר בועז ברק עבור צלול ועבודתם של בקר ותבור למשרד על היטל נחלים2112

יה בישראל מקיום נחלים י. עבודות אלו עוסקות במתן אומדן כלכלי לתועלת הציבורית לאוכלוס(בעבודה

קיימות עבודות קודמות יותר על ערכם של משוקמים ובמקביל ערך הנזק הנובע מזיהום נחלים. כמו כן 

, עבור 2113נחלים ספציפיים שיוסיפו לבסיס הנתונים. לדוגמא: עבודה מפורטת על הירקון )רוזנטל, 

(, עבודה על נחל שורק )רוזנטל וצבן 2111-רשות נחל הירקון וועדת מנכ"לים לירקון ובדיקה חוזרת ב

עדוף השקעות בשיקום ינחלים לצורך ת 12בה(, עבודה על , עבור נציבות המים והמשרד להגנת הסבי1441

 ., עבור מנהלת הנחלים בקק"ל(1444ופיתוח )שחם ורוזנטל 

  :ערך הנזק מזיהום נחלים יחושב לפי הנזק היחסי לשנת בסיס וישוקלל בערך הכולל של עקרונית

השיקום היחסי הנחל. המתודולוגיה מחשבת את ערך הנחל כאשר הוא נקי לגמרי ומשקללת את ערך 

ביחס לשנת בסיס שבו הנחל היה מזוהם לגמרי. ערך הנזק הוא ההפרש שנותר עד לשיקום מלא. 
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ה הנהנית יתאפשר להתאים את ערך הנזק לתנאי סביבה משתנים כמו גודל האוכלוסי המתודולוגיה

 וכו'.

   יהיה צורך לגבש לכן)הניזוק( הוסברו קודם הבעיות הפרקטיות באומדן ערך הנזק ברמת הנחל .

( וכך לשלב המשרד)דו"ח  השפכים כמויות של יחסית המוצקיםשתשען גם על הנתונים  מתודולוגיה

. לדוגמא: לכל נחל יחושב ערך ללא נזק וערך עם רמת הנזק הנוכחית. לניזוק המזיק רךבין ע

קרוב  כאן שיש מאליו מובן. השפכים בכמויות השינויים של פונקציה יהיו התקופתיים יםיהשינו

העיקרון  ירה ביןסב פשרה היותוהנחת לינאריות בין הנזק לכמויות השפכים, ואולם זו יכולה ל

הכלכלי "הנכון" של מדידת השינוי בערך הניזוק לבין איכות הנתונים המוצקה יותר בכמויות 

  השכים )הגורם המזיק(.

בשל הזרמת  לנהר הירדן שנגרם בעשורים האחרונים נעיר כי קיימת בעיה מיוחדת ביחס לנזק האקולוגי

מצב הבסיס )האם  ת מצב נוכחי למצב בסיס. זאת הן עקב סוגיית הרפרנס להשוואשפכים ושאיבת יתר

סטורית לפני מימוש תכניות השאיבה בכנרת, בירדן הצפוני יזרימה הההמתאים להשוואה הוא ה

ובמקורות הירדן על ידי ישראל, סוריה וירדן לשעורי הזרמה אחרים?( והן עקב היות הנזק משותף לכמה 

 חייב חשיבה מיוחדת.מישויות מדינתיות. הנושא 

 

 השקיה בקולחים 2.5.2

 ועדת ח"דו ראה) הראויים הסטנדרטיםמ נמוכה המים שאיכות בכך מקורו בקולחים מהשקיה הנזק

כלכליים -חשוב להעיר כי הנזק לתוצר החקלאי הנובע מכך כבר נכלל בחשבונות המאקרו (.2112, ענבר

לתוצר הגולמי/נקי של המדינה. ואם זאת יש  )כיון שמדובר בנזק עסקי( ולפיכך אין צורך להוסיפו כתיקון

סביבתיים אזוריים וחשבונות ענפיים )קרי: חיוב של ענף חשיבות רבה לאמוד את גודלו לצורך חשבונות 

תועלת של -"הסביבה" וזיכוי של ענף החקלאות(. בנוסף יאשר האומדן לתת כלי עזר לחשבונות עלות

 מדיניות/פרוייקטים הקשורים בטיוב הקולחים ולבטא את הערך של פעולות אלו על ציר הזמן.

 המוליכות ורמת( ליטר/כלוריד ג"מ) הכלוריד ריכוז הם השקיה מי מליחות לאמידת המקובלים המדדים

 .המים של( EC) החשמלית

 :ההשפעה של הזמן טווח פי על גבוהה מליחות בעלי קולחים במי השקיה של ההשפעות את לחלק ניתן

  השפעות בטווח הקצר, קרי באותה שנה בה הושקו הגידולים. נזק זה נובע הן מטיפול במי השפכים

באיכות נמוכה משלישונית, כך שהתוצר המטוהר באיכות נמוכה מהתקן, והן משעורי המומסים 

 האחרים במים, בעיקר כלורידים ובורון, דבר התלוי במי הרקע המסופקים לעיר. 

  השפעה בטווח הארוך על השחתת הקרקע ויכולתה לתת שרותי מערכת אקולוגיים לגידולים

צמחיים. כאן ההשפעה היא בעיקר של ריכוזי הנתרן שבמלח קיים מדד לרמת הנתרן בקרקע הנקרא 
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SAR (Sodium Absorption Ratioשהוא היחס בין הריכוזים בקרקע של יוני הנתרן לבין ר )כוזי י

 הכלורידים.

נזק החקלאי השוטף )הסוג הראשון( יאותרו בשלב ראשון כל האתרים בהם מתקיימת חריגה הגבי ל

מהסטנדרטים, בעיקר בגלל מליחות. לדוגמא: ערבה דרומית ותיכונה )מליחות מים ובורון(, עמק יזרעאל 

והמים נתונים על כך יאספו מדוחות איכות הקולחים  מערבי, עמק חרוד, עמק המעיינות, בקעת הירדן.

 ג"ס )אגף מים ונחלים(.ההמושקים של רשות המים ושל המשרד ל

 ההשפעות על הגידולים הצמחיים החקלאים הן רב ממדיות.

 השפעה על היבול השנתי במונחים של טון לדונם .1

 השפעה על איכות היבול )בעיקר במטעים( ומחירו .2

 במטעים: השפעה על מספר שנות הניבה .3

 )בגלל הצורך בשטיפה(השפעה על כמות המים הנדרשת  .4

 בירקות שטח פתוח: השפעה על ההרכב והאורך )מספר השנים( של מחזור הזרעים .5

עור הנזק לתוספת ריכוז כלורידים יכגון ש ם,בכל אזור יערך ניתוח של מכלול ההשפעות ויפותחו מדדי

ועבור מערכות למ"ק מושקה. ניתן יהיה לעשות שימוש בעבודות שנעשו בנושאים אלו עבור רשות המים 

ענבר ונציבות ביחס לערך של שדרוג הטיפול -עבור ועדת 2115-אזוריות. לדוגמא: עבודת פארטו מ

(, 2115( ועמק יזרעאל )2115במט"שים, עבודות כיוון עבור רשות המים בנושא תכנית האב למים לערבה )

עבודת כיוון עבור אגודת המים (, 2114ין שיקום הירדן )יעבודות כיוון עבור רשות ניקוז ירדן דרומי בענ

כל העבודות בהן יעשה שימוש תהיינה כאלו שאושרו על ידי  ( ועוד.2112חרוד על נזקי המלחת האקויפר )

 ס(רד להג"גורמים ממשלתיים )רשות המים, משרד החקלאות, המש

 זיהום ים 2.5.2

כלי ישיר לדגה( יש מעט מאוד יש להפריד בין הנזק לים ולחוף. לגבי הנזק לים ) הנזק אקולוגי ונזק כל

עבודות כלכליות. קיימים נתונים ביחס לנזק לדגה ומתוכם, יחולצו פרמטרים של הנזק לטון מזהם. כמו 

בעבודה שנעשתה בנושא זה עבור המשרד  כן, ניתן להשתמש בהיטלי ההזרמה לים ) על הכמות המותרת(

היטלים במספר מדינות ) במיוחד פולין (. עבודה זו התבססה על ה2113להגנת הסביבה ) "כיוון", 

  ואוסטרליה(. הנושא ידון עם אגף ים וחופים.

חברתי של החופים ) עבודות: "ברק", "כיוון", "סבן"  -קיימים נתונים רבים יותר לגבי הערך הכלכלי

ופים שימוש. כמו כן, קיים היטל ח -(. מדובר בערכי שימוש ) תיירות ועוד(, וערכי אי2113-2113מהשנים 

 עלויות אלו. מתוכם ניתן לחץ את ערך הפגיעה בחוף כתוצאה מזיהום.  האמור לבטא

נושא שהוחלט כי לא יכלל במסד  אולם חשוב לציין, כי פגיעה בחוף כמות כפגיעה בשטחים פתוחים,

 הנתונים, לפיכך נדרשת הנחיה ברורה בנושא.
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 קרקע מזיהומי נזק 2.3

המתודולוגיות העקרוניות משותפות לנושאי המים והקרקע. אלו כבר הוסברו הערה: מרבית הבעיות 

 קודם לכן

)ההשפעה על המלחת קרקעות כתוצאה  את הנזק מזיהומי הקרקע ניתן לבחון באופן עקרוני בשני אופנים

 : משימוש במים מושבים נסקרה כבר בסעיף הקודם(

הישירות והעקיפות, על הציבור בשל החשיפה לקרקע  ,נזק שהוא תולדה של ההשפעות הבריאותיות

 המזוהמת.

נזק כלכלי הנובע מהצורך להתאים את מצב השטח המזוהם למצב התואם את ייעוד הקרקע על פי ערכי 

חשוב להבחין בין ערך הנזק הציבורי לבין הסף למזהמים כפי שהונחה על ידי המשרד להגנת הסביבה. 

, חיובית או שלילית, לציבור תועלת , הוא הכדאיות נטו-מאזן העלותהם, יעלות השיקום. ההפרש בינ

למרות שטרם קיים "חוק הקרקעות המזוהמות" או "חוק קרקע נקייה", הגישה  יקט השיקום.מפרו

העדכנית של המשרד להגנת הסביבה היא להתאים את עוצמת שיקום האתרים בהם זוהמה הקרקע 

 יםבאופן עקרוני באמצעות תיאור עוצמת הזיהום, הרצפטור העריךלסיכון ניתן ה את .לסיכון הנובע מהם

 יםאקולוגיות, מקורות מים וכד'( ומסלולי החשיפה של הרצפטורמערכות סביב האתר )בני אדם, מס' 

 לזיהום.

 של הווקטור לבין בזיהום גידולה קטוריוו בין הפרש הם הקרקעות זיהום גם האקוויפר לזיהום בדומה

יש דיווח תקופתי של הפעולות תוך  ביחס לפעולות השיקום .שיקום מפעולות כתוצאה הזיהום צמצום

בהתאם למתודולוגיה לקביעת מחיר הקרקע ניתן יהיה לנתח את הערך  הערכת גודל השטחים ששוקמו.

 פעולות תקופתיות אלו. החיובי של

השוואה וגזירת ערך השינוי המצב סבוך יותר ביחס לנזקי הזיהום. כאן הדיווח ומצב הנתונים לא מאפשר 

 בין מועד אחד לשני.

 הזיהומים הם סכימה של כמה תהליכים: 

  התפשטות )מעטה יחסית( של כתמי זיהום יציבים )בד"כ התפשטות אנכית, שאין בה אובדן שטח

 לשימושי אדם

 רועי נזק בעלי אופי חד פעמי ייצבו. אלו איזיהומי דלקים ושפכי תעשיה חדשים שטרם נת– 

 רותי.הסתב

  .זיהומים חדשים שנתגלו 

 .בנוסף קיימים "שטחים אפורים": אזורי תעשיה עם פוטנציאל זיהום גבוה 
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העבודה תיתן ערך כולל למלאי הקרקעות המזוהמות )קרי הנזק הציבורי הכולל(, וזאת ע"י מכפלת 

גזר הנזק ים ילדונם(. מתוכ)₪ הקרקע במחירים הרלבנטיים  ייעודיכמויות השטחים בפילוח אזורי ולפי 

 התקופתי במתודולוגיה שיש עוד לפתח.

 

מחירי הקרקע המזוהמת יאמדו בהתאם לשימושים המתאריים החלופיים, לו לא היה זיהום: ערכים 

ם בהתאם לאזור. לצורך כך תפותח מטריצת מחירי נדל"נים , ערכים חקלאיים וערכים כשטחים פתוחים

 )בתאום עם נתוני השמאי הממשלתי( שתובא לאישור.

 

  קרינה 2.4

 הקרינה נחלקת לקרינה מייננת ולקרינה בלתי מייננת.

 

 ionizing radiationקרינה מייננת 

 רקע

הקרינה המייננת נובעת משימוש במחצבים או אפר פחם כחלק מחומרי בנייה, וכן ממאגרי מחצבים, 

המועדים לראדון בישראל הם: ערד, כרמיאל, מעלה אדומים ומזרח ירושלים. הפולטים קרינה. האזורים 

 אולם, אין נתוני כמות בנושא זה, אין מיפוי ומדידות של חשיפה.

 nonlinear(, המתבססת על פונקציה DR)להלן  Dose Responseפונקצית  הרי שקיימתלגבי החשיפה

threshold theoryת בתקינה לשימוש בחומרים אלה.. אולם, אין חלופות כיום המוגדרו 

 בשל היעדר נתוני כימות ותקינה, הוחלט כי הנושא לא ייכלל לעת עתה במסד הנתונים.

 

 אומדנים

נושאים מספיק אנרגיה כדי ללכוד  אטומיים וגלים אלקטרומגנטיים מחומרים מסוימים-חלקיקים סאב

אלקטרונים מאטומים אחרים או מולקולות, תהליך שנקרא יינון. כאשר רקמה חיה נחשפת לקרינה 

 Becquerelמייננת נגרם נזק לדי אן אי שמביא למוטציות גנטיות ולסרטן. הקרינה נמדדת ביחידות של 

Bq  כאשר ה"בקרלים" מבטאים את המספר שלnucleus decays שנייה. ל 

השתמשו בשיטה הבאה כדי לחשב את העלויות החיצוניות של קרינה  NEEDS (2008a)בפרוייקט של 

 מייננת.
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הפליטות בבקרלים מיוחסות למנה של קרינה אקוויוולנטית חישוב החשיפה נעשה בצורה שבה 

equivalent radiation dose  ברמת האוכלוסייה. המנה האקוויוולנטית מבוטאת כman-Sievert 

manSV  על ידי הכפלה של הקרינה הנספגת בJ/kg  ב "פקטור איכות" שתלוי בסוג הקרינה ובפקטור

 מכאן מחושבת המנה ביחידות של שמתחשב בחלק החשוף של הגוף, ובמשך ורמת הקרינה.
 Bequerel)15 manSv/PetaBequerel (10 יה.(. החשיפה האנושית תלויה במדלהלן 5.1 בטבלה 2. )טור 

 

 : נזקים סופיים לבריאות האדם כתוצאה מזיהום קרינתי.2.2טבלה 

 

השפעות הבריאות של ספיגת קרינה יכולות להתבטא בסרטן פטאלי ולא פטאלי ובנזקים לעוברים. מעריכים כי כול 

manSV  1.11מקרים של סרטן לא פטאלי ו  1.12מקרים של סרטן פטאלי,  1.15אקוויוולנט של מנת קרינה מביא ל 

 בטבלה. 3מקרים של נזק לעוברים. המספר הצפוי של מקרים ליחידת פליטה בטור 

 

עבור . 5.2טבלת מושגים בריאותיים אלו נתונה בטבלה לסרטן.  DALY ערך ה הערך של ההשפעות מבוסס על

 COL Cost ofיורו ולכך הוסיפו את עלות המחלה  41,111של  VOLY( הוכפל ב 15.45) YOLLרטן פטאלי ה ס

Illness  עבור סרטן לא פטאלי השתמשו בעלות המחלה  מיליון יורו. 1.12יורו, מה שהסתכם ב  421,151שלCOL 

מיליון  1.5של  VSLטיסטי של חיים בערך סטנעשה שימוש  hereditaryעבור נזק גנטי לעוברים  יורו. 421,151של 

 יורו למקרה.
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 בנוגע לערך הכלכלי של איכות ותוחלת החיים מושגים: 2.8טבלה 

 קיצור שם באנגלית שם בעברית

 Years Lived with Disability שנים שחיים במצב בריאותי לקוי 

 

YLD 

 הפחתת תוחלת חיים בשנים 

 )אובדן שנים עקב מוות מוקדם(

Years of Life Lost 

 

YOLL 

 אובדן שנים של בריאות מלאה

= אובדן שנים עקב מוות מוקדם+שנים 

 עם מצב בריאותי לקוי 

 

Disability Adjusted Life Year 

 

DALY 

DALY =YOLL+YLD 

 ערך של שנת חיים אחת

 (DALY -או ב YOLL -)מכפילים ב

Value of Life Year 

 

VOLY 

 ערך חיי אדם של פרט סטטיסטי 

(YOLY .)מהוון 

Value of Statistical Life VSL 

 

ההוצאה הרלבנטית לפליטה חושבה על ידי הכפלת הערכה של המחלה הספציפית במקרה הצפוי של פגיעות )ראה 

 -לאחר מכן, ומקדם ההיוון חושב כ 1.25% -ו 2131עד  1.1% -גמישות ההכנסה של הביקוש חושבה כ. טבלה לעיל(

ת החיים שלו, וזה תוקן חשוב לציין כי הקרינה של חומר מסוים תלויה במשך מחצי לאחר מכן. 2% -ו 2131עד  3%

 PBqל  2112הטבלה הבאה מראה את הערך הנוכחי /ל הפגיעה ביורו של  .14 -ו קרבון 3-, הידרוגן222-דוןרק עבור ר

 )פטה בקרל(.
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 : עלויות חיצוניות של זיהום קרינתי2.9טבלה 
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 קרינה בלתי מייננת

 הסבר

הקרינה הבלתי מייננת ניתנת לחלוקה לפי תחומי תדר שונים שלכל אחד מהם תכונות פיזיקליות שונות 

המתבטאות באורך גל, שדה מגנטי ושדה חשמלי שונים. לכל תכונה פיזיקלית כזו עלולה להיות השפעה שונה על 

התקשורת בעשורים האחרונים, התעורר חשש באשר הבריאות. עם ההתפתחות הטכנולוגית שחלה בתחום 

 לאפשרות של השפעה על הבריאות כתוצאה מחשיפת הציבור לקרינה בלתי מייננת.

נות שונים שלכל אחד מהם תכונות פיזיקליות שו הקרינה הבלתי מייננת ניתנת לחלוקה לפי תחומי תדר

המתבטאות באורך גל, שדה מגנטי ושדה חשמלי שונים. לכל תכונה פיזיקלית כזו עלולה להיות השפעה שונה על 

הבריאות. גם עוצמת הקרינה יכולה להשפיע על התוצאה הביולוגית. בנוסף לכך, השפעת הקרינה הבלתי מייננת 

י, המשקל, אחוז המים, מבנה הרקמות וכו'. יכולה להשתנות בהתאם לתכונות שונות של הגוף כגון, המבנה האנטומ

 לדוגמא השפעת חשיפה של מבוגר יכולה להיות שונה מהשפעתה של אותה חשיפה על ילד.

מחקרים רבים בודקים את ההשפעה של קרינה בלתי מייננת על הבריאות ואת המנגנונים דרכם היא עלולה 

ון תדרים של קרינה בלתי מייננת החל מתדרים של להשפיע על תאי הגוף. המחקרים בוחנים את ההשפעות של מגו

ההשפעה הידועה ביותר והמוכחת של  )תדר גבוה מאד(. המיקרוגל)תדר נמוך ביותר( ועד תחום  רשתות חשמל

, הנראית בעיקר בתחום של גלי הרדיו. יש לציין כי בהספקים שבהם הרקמהקרינה בלתי מייננת היא חימום של 

וה סכנת פגיעה פועלים רוב המכשירים הפולטים קרינה אלקטרומגנטית אפקט החימום הוא מינימלי ואינו מהו

 משמעותית.

עיקר הדיון הציבורי בעניין השפעות אפשריות של קרינה בלתי מייננת על הבריאות, מתמקד כיום בבחינת 

תרמיות שאינן קשורות ישירות לאפקט החימום אלא למנגנון אחר -האפשרות שלקרינה בלתי מייננת יש השפעות א

ת של הקרינה על הגוף החי. ההשפעה הביולוגית יכולה בו פועלים השדה החשמלי או המגנטי או תכונה אחר

להיווצר באופן ישיר )לדוגמא ע"י פגיעה בחומר התורשתי, דנ"א, שעלולה לגרום לאתחול מחלת סרטן( או באופן 

 עקיף )למשל ע"י יצירת מולקולות העלולות לגרום לתגובות שרשת כימיות שייגרמו לנזק בתא(.

ממושכת לגורם מסוים לבין השפעתה של חשיפה חד פעמית. כמו כן, ההשפעה  יש הבדל בין השפעתה של חשיפה

של מינון גבוה של חשיפה בד"כ גדולה יותר מזו של מינון נמוך . ניתן לחלק את ההשפעות הבריאותיות של חשיפה 

מסוימת להשפעות מידיות )אקוטיות(, המתרחשות בסמוך למועד החשיפה ולהשפעות מאוחרות )כרוניות(, 

 מתרחשות או נראות רק לאחר זמן ממושך, כמו מחלת הסרטן.ה

 יש חוסר ידיעה לגבי ההשפעה של חשיפה לקרינה בלתי מייננת על גוף האדם.נדגיש ש

 

 רקע

 4%ק"מ, אשר לאורך  3,411ק"ו. סה"כ  411-ו 131מיפוי לפי רדיוס חשיפה של קרינה מקווי חשמל  קיים 

 מהם יש אוכלוסיה בצפיפות.

הוא מיליגאוס בממוצע יומי יש חשש לנזק סביבתי. מדד זה נקבע כיוון ש 4 -בחשיפה הגבוהה מהמדד: 

מיליגאוס בממוצע שנתי  2מיליגאוס. בחשיפה של מעל  2מהווה אינדיקציה יומית לנזק שנתי ממוצע של 

(disease adjusted life years (DALY .)-)ניתן להשתמש ב DR-יש עליה באפשרות לחלות בלוקמיה לפי ה

 עוצמת החשיפה לקרינה יורדת ביחס ריבועי ואף תלולה יותר עם המרחק. יש לאגף מיפוי רדיוס השפעה.

http://www.tnuda.org.il/node/35
http://www.tnuda.org.il/node/246/
http://www.tnuda.org.il/node/221
http://www.tnuda.org.il/node/221
http://www.tnuda.org.il/node/222
http://www.tnuda.org.il/node/222
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  :אנטנות  31%קרינת רדיו מתחלקת לAM ,31%  ,אחר  2%רדיו וטלוויזיה,  2%אנטנות סלולאריות

 )הפיזור הוא דיפרנציאלי למרחק(.

o  לגבי אנטנותAM אין חלופה, ואין ,DR. 

o אנטנות,  11,111 -ינה מאנטנות סלולאריות, זו קרינה דומה לזיהום אור. בארץ פרוסים כלגבי קר

ולרובן בוצע מיפוי של טווח בטיחות, רדיוס חשיפה, אך הנתונים נמצאים בדו"חות ולא במפה. 

לול לגרום לנזקים, חודר הקרינה גורמת לאפקט תרמי )כמו במיקרו(, מעלה את הטמפ' ברקמה, ע

 .DRולם, זה מסרטן אפשרי ולא ודאי, שאין לגביו א ,דרך העור

בנק ישראל עושים בימים אלה עבודה בנושא השפעת מיקום אנטנות על מחירי נציין כמו כן ש

דירות לפי עסקאות בפועל. אולם הדבר לא מעיד על הנזק הסביבתי, אלא רק על ההשפעה 

 הפסיכולוגית שלו.

  :נושאים נוספים 

o  במרתפים, אבל עם חיווט עילי, יכולים ליצור קרינה. אולם, הנושא מתוקן חדרי שנאים שמוקמו

 בימים אלה, באמצעות חיווט תחתי, ואין טעם למפות אותו.

o  השימוש בסלולארי יוצר קרינה, אולם ניתן למנוע את כולה באמצעות שימוש באוזניה, ולכן הדבר

 נתון לשיקול דעתו של המשתמש.

  :סיכום 

o  ניתן להשתמש בנתוני כימות הנזק הבריאותי, רמת קרינה, וסכנה פיזית לפיDR  רק לקרינה מקווי

 חשמל.

o קבלת בסיס הנתונים/ גישה לבסיס הנתונים ב-Qlickview 

o  כימות לפי מחקריDRבהתאם לנתוני אגף קרינה ורעש ,. 

 

 רעש 2.2

 רקע

 רעש מתנועת כלי רכב הוא הרעש הדומיננטי בכל עיר. 

  במשרד הוכנו מפות חשיפה )רמת דציבלים ורדיוס חשיפה( לרעש מתנועת כלי רכב ברחובות לפי נתוני

 תנועה בערים נבחרות: ת"א, חולון, רמת גן וחיפה )באופן חלקי(. 

 וצע גם מיפוי רעש מתנועת רכבות. כמו כן, בתל אביב ב 

 כלי רכב. רמת גן וחולון בוצע גם מיפוי אוכלוסייה החשופה לרעש מתנועת ב 

  .)נתוני אוכלוסייה נלקחים מהלמ"ס )מתבסס על הארנונה ולאחרונה עודכן לפי נתוני תשלום על מים 

 בנעשה מיפוי ה-DXS  בפורמטGIS בתי ספר, בתי חולים,  –. במפה מתייחסים רק לשימושים רגישים

 בתי תפילה, מגורים )כל השאר, לכאורה ניתן להתגונן(.

  כימות עבור משרד האוצר ע"י פרופ' ניר בקר על בסיס רמת ההשפעה 44-בעבור רעש מכבישים בוצע '

לרעש בדציבלים על מחירי הנדל"ן. יש לציין כי גם במחירון הנדל"ן של לוי יצחק יש התייחסות לרעש. 
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מעריכים שמחיר הנדל"ן מכיל בתוכו את כל הנזקים )זמן מכירה, חילופי דיירים, מחירים(. כל אירוע 

 מאשר אירוע רעש ביום. 11"שווה" פי רעש בלילה 

  :סיכום 

o .ישנם נתונים במספר ערים, כולל רדיוס השפעה, ונתוני כימות זמינים 

o קבלת בסיס הנתונים/ גישה לבסיס הנתונים ב-Qlickview.  

o תוני הכימות, ועדכון במידת הצורךקבלת נ. 

  

 יאומדן כלכל

הפחתת הרעש ולפי ערך הנזק לאדם באמצעות העדפות שתי גישות עיקריות לנזק מרעש: לפי עלות קיימות 

רמות  נגלות או מוצהרות כמו השפעה על מחירי הנכסים ואומדן ערך של נזק לבריאות או עקב הטרדה.

 הרעש מבוטאות בדרך כלל בדציבלים שמהווים קירוב לתפיסת הרעש אצל בני האדם. 

שהוא מדד של מספר הדציבלים שמתפזרים  Lden DB(A)  רעש ביחידות שלנהוג להטא  עבור מדיניות

 5גם בונוס של  קייםים בשעות הערב והלילה, בהתאמה. דציבל 11ו  5במשך כול השנה עם תוספת של 

תיאור מסכם ניתן  דציבל )תוספת( עבור מטוסים בהשוואה לתחבורה. 5 -ו דציבל עבור רכבת )הפחתה(

 להלן. 5.1לראות באיור 

 

 מרעש כפונקציה של גובה הרעש ומקורו: רמות ההטרדה 2.1איור 
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 כתוצאה מכך הונהג דציבל. 32ועד  53דציבל ובמצבים מסוימים  42בהולנד יש עיקרון של גבול מועדף של 

, שנמנע dwellingיורו לדציבל  3111עבורו השוו הוצאות הפחתת רעש עם הרעש הנמנע. למשל,  קריטריון יעילות'

דציבל מביאה תועלת סובייקטיבית גדולה  34ל  11הפחתת הרעש מ  כך לדוגמאבתלות ברמת הרעש ההתחלתית. 

דציבל בהשוואה  2.5דציבל נחשבת כמו  11דציבל לרמה של  1דציבל. צמצום של  51ל  51יותר מאשר הפחתתו מ 

 דציבל. 51דציבל לרמה של  1לצמצום של 

 

 הוצאות הפחתה

נאמדו הוצאות הפחתה אשר מושוות ו וכו'. נקבעו רמות רעש מרביותורה מטרדי רעש נגרמים על ידי תעשייה, תחב

האומדן נחשב  DB dwellingיורו ל  3111אם ההוצאות האלו הן מתחת לרמת סף של בעם צמצום הרעש הנאמד. 

 ליעיל. 

 .  DB dwellingלהלן( 2.11)טבלה  יורו ל 3111עבור רמות סף אלו מחיר הצל הוא 

 

 רמות הסף המומלצות הן: 

51 DB לרעש מכבישים 

55 DB לרעש ממסילת רכבת 

45 DB  לרעש ממטוסים 

 : עלות ליחידת רעש2.11טבלה 
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 = dwellingמכאן הנוסחה של מחיר הצל ביורו לדציבל 

3000X[1 + 0.05𝑋(𝐿𝑑𝑒𝑛 − 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑)] 

זהו סכום ההשקעה שהממשלה מוכנה לשלם כדי להפחית את הרעש  dwellingיורו ליחידת של דציבל  3111כאשר 

 מתחת לרמת הסף.אל 

יורו לפי מקדם החזר הון מתורגם  3111 יאז ,2.5%שנה לנכסים וריבית חסרת סיכון של  25לאורך  פחתבהנחה של 

 יורו לנפש לשנה. 11נפשות, הוצאות ההפחתה יהיו  2.3יורו לשנה. בהנחה שמשק בית ממוצע מונה  132 -ל

 יורו לנפש לשנה. 21דציבל מעל רמת הסף  1מכאן, עבור החישוב לפי הוצאות ההפחתה "מחיר הצל" עבור הפחת 

 עלויות נזק

 :להלן( 5.11)טבלה  מתחבורה כוללותההשפעות של רעש 

 הפסד אתרי בנייה לפי תקנות ממשלתיות 

 השפעות על מערכות אקולוגיות ואזורי נופש 

 .השפעות על בריאות האדם בבית הספר, בעבודה ובבית 

 : סוגי נזקים הכרוכים ברעש מתחבורה2.11טבלה 

 

 אחרים כמו מרכזי תעשייה.ריאות האדם שרלבנטי גם לסוגי רעש בלרוב העבודות דנות בנזק 

 (:HEATCO, 2006ההשפעות העיקריות של רעש על בריאות האדם כוללות לפי )

  אי נוחותannoyance 

  השפעות בריאות: קשורות לסטרס כמוhypertension  וmyocardial infarction 
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 ה על מחירי הבתים.השפע -הדוניים  או מחירים SPהערך של אי נוחות ניתן למדידה על ידי העדפות מוצהרות 

בפרויקט זה חישבו את הערך המוניטרי של פרויקטים של תחבורה. הערך של אי נוחות נמדד באמצעות העדפות 

מוצהרות בחמש מדינות באירופה ובוצעה העברת תועלת. לכך הוסיפו הוצאות על בריאות קשר בין נזק סביבתי 

 לערך כלכלי למשל השפעה על נכסים עקב רעש.

 לפרט שנפגע בהולנד  2112של שנת  PPPמראה את ערך הנזק לחשיפה מרעש ביחידות של יורו להלן  5.12טבלה 

 .Ldenכתוצאה מרעש בכביש, במסילה ובתעופה עבור רמות מפורטות של 

 : ערכי רעש )לפרט לשנה(2.15טבלה 
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 קייםדציבל  11עד  .תוהעברת תועלכתוצאה מ מראה השפעה של הטרדה והשפעה על בריאות לעומתה 5.13טבלה 

רמת הסף היא  בור רעש של תחבורה בכביש. ניתן לראות שעק בריאותידציבל נוסף גם נז 11רק נזק מהטרדה. מעל 

 להלן(:  5.13מתפלג בצורה הבאה )טבלה דציבל. ערך הנזק  51

 יורו לשנה לאדם )לדציבל( 12.11דציבל, ערך הנזק עקב הטרדה הוא  11עד לרמה של 

  יורו לשנה לאדם )לדציבל(. 21.33דציבל, ערך הנזק עקב הטרדה הוא  11ל מעל רמה ש

 יורו לאדם לשנה. 32.21דציבל נוסף נזק כולל לבריאות של  11כמו כן, מעל רמה של 

 

 : ערכי רעש מעל רמת הסף2.13טבלה 

 

 ניתן על ידי: יבל )יורו לשנה לאדם שנחשף לרעש(דצ 15לדוגמה, נזק מתחבורה בכביש עבור 

12.11X21+20.33X5+62.27=418 

 

 (14.2)טבלה  השוואה בין שתי השיטות

 דציבל. מעבר לרמת רעש זאת: 51רמת הסף של רעש מתחבורה בכביש היא 

 לשנה לנפש. יורו 11מחיר צל עבור הפחתת הרעש בדציבל אחד הוא  -לפי הוצאות ההפחתה

  -לפי עלות הנזק

  לשנה לנפש )עקב הטרדה(. יורו 2.1צל עבור הפחתת הרעש בדציבל אחד הוא מחיר  -דציבל 11 -ל 51בין 

  לשנה לנפש )עקב הטרדה ונזק  יורו 22.3מחיר צל עבור הפחתת הרעש בדציבל אחד הוא  -דציבל  11מעל ל

 לבריאות(
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 השיטות שתי על בהתבסס רעש ערכי טבלת: 2.14 טבלה

 

 

 וחציבה כרייה 2.2

אמורה לקחת בחשבון את האלמנט הדינמי  –ובמיוחד אלו המתכלים  –מדיניות משאבי הטבע בישראל 

הכרוך בשימוש שבהם. אלמנט שאיננו קיים בשימוש במוצרים אחרים. מה שמייחד את השימוש במשאבי 

טבע מתכלים הוא האלמנט הדינמי של הקשר הבין דורי. במילים אחרות, מה שנלקח היום לא יהיה קיים 

במוצרים  או ההפקה מור לשקף את עלות הייצורמחר. היבט ייחודי זה מוביל למסקנה שלמחיר אשר א

רגילים, יש להוסיף אלמנט נוסף, הנדירות. זו נגזרת מעצם ההגדרה של המשאב כמשאב מתכלה ושאינו 

 מתחדש.

ומסוכנות לישראל. מוביל לקבלת החלטות אקראיות אי לקיחה בחשבון של היבט זה הוביל בעבר ו

, פוספטים, שדות גז טבעי, פצלי שמן, מינרלים תעשייתיים במשאבי ים המלחדוגמאות לכך ניתן למצוא 

כדי . יש, לפיכך, חשיבות גבוהה לטיפול בסוגיה זו בעיקר מים מינראלייםו אחרים, אגרגטים, חול ים

 כרייה מוגברת ודלדול המשאבים הטבעיים המאפיין את ישראל. למנוע

יננו זהה לבעיה אשר איתה התמודדה מר שהיבט הנדירות של ניהול משאבי טבע מתכלים אאנדגיש ונ

וועדת ששינסקי. ההיבט אותו ניסתה הוועדה לקחת בחשבון היה רובו ככולו קשור למבנה השוקי של 

המשאבים והמחיר שהינו גבוה ביחס לעלות הייצור בגלל גורמים אחרים בחלקם )מבני שוק בלתי 

 . למסותה המדינה ביקשעודף הזה את התחרותיים והיעדר אלטרנטיבות(. 

מטרתנו בדו"ח הנוכחי היא למצוא את אותו אלמנט של נדירות שאמור להילקח בחשבון כאשר יחידת 

משאב נכרית מהאדמה. זהו מרכיב בעלות שהוא בעיקרו רעיוני. הוא איננו כולל שימוש במקדחים וכוח 
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ימוש הנוכחי אדם. הוא בעיקרו נועד לתת איתות למקבלי ההחלטות שמישהו בעתיד ישלם מחיר על הש

   במשאב.

ללא סיכון, השפעות חיצוניות ושוק תחרותי ויעיל, הכלל אשר קובע את ערך המשאב הוא "כלל הוטלינג" 

ע"ש הרולד הוטלינג. על פי כלל הוטלינג ערך המשאב נובע מגודלו של ההפרש שבין הפדיון והוצאות 

 השוליות של השאיבה או כרייה שלו. זה מתואר על ידי:

𝑉𝑡 =  ∑
𝑅𝑅𝑡

(1 + 𝑖)𝑡

𝑆𝑡
𝑞𝑡

⁄

𝑡=0

 

 tMC)q-= (P tRR וכמו כן:

, היא tRR, מוגדר כערך הנוכחי של הרנטה כאשר הרנטה, tV, בתקופה מסוימת כלומר, ערך המשאב

. הערך הנוכחי הוא עבור tq, מוכפלת בכמות הכרייה, CM, לעלות ההפקה ליחידה, Pההפרש בין המחיר, 

העליון ר ההנחה היא שהכרייה שווה לאורך התקופות. לכן, משך הזמן הנותר לכריית המשאב כאש

 הינו המלאי הנותר.  tSכאשר  t/qtSעל ידי  תמוגדר תקופת הכרייה

הוכחה על ידי הוטלינג במאמר מפורסם משנת  לשקף את ערך המשאבהסיבה לכך שכלל הוטלינג אמור 

ביחס לתורת המימון ומבוססת . המאמר קשה מבחינה מתמטית ואולם האינטואיציה היא בסיסית 1431

על כלל הארביטראז'. עבור הפירמה, המשאב בקרקע הוא נכס. שיעור התשואה על נכסים שונים אמור 

להיות זהה. לכן שיעור הגידול בתשואה של המשאב כשהוא בקרקע אמור לגדול בשיעור הריבית בשוק. 

(. רק תוואי Scarcity rent)אולם גם מכונה מחיר הנדירות או  In-Situ priceערך הנכס באדמה נקרא 

מחירים אשר נגזר מכלל הוטלינג גורם לפירמה להיות אדישה בין כרייה והשקעה בבנק. כל שיעור גידול 

 ,Gaudet)שונה יגרום לפירמה או לא לכרות בכלל או לכרות הכול בבת אחת ולהשקיע את התמורה בבנק 

2007)42.  

כלל הוטלינג נכתב במקור בגלל שהתנועה לשימור סביבתי בארה"ב הייתה בעלת כוח משמעותי בין 

ההשפעה על שינוי המחיר בסופו של דבר היא דרך השינוי בעלות . הכלל מראה ש1431 – 1241השנים 

מות ברגע שהמחיר עולה כך הכ הכרייה השולית. זה מכיוון שרנטת הנדירות לעולם תעלה בגובה הריבית.

 והכדאיות של פיתוח משאבים תחליפיים או מעבר לטכנולגיית עצר המבוקשת יורדת על פני הזמן

(Backstop technologyכגון מים מותפלים לעומת שפירים עולה )(Krautkreamer,1998)43 אחת .

                                                           
42 Vol. 40, No. 4 Canadian Journal of Economics, .. Natural resource economics under the rule of HotellingGaudet, G

November 2007. 

Gaudet, G.and P. Howitt. A Note on Uncertainty and the Hotelling Rule, Journal of Environmental Economics and 

Management 16, 80-86 (1989) 
43 .2107 (1998)-, 2065Journal of Economic Literature XXXVIKrautkreamer, J.A. Nonrenewable Resource Scarcity.  
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יתה להראות שדווקא פירמה שפועלת למקסום רווחיה תחשוב על העתיד ולא יממסקנותיו של הוטלינג ה

 תכרה הכול בבת אחת )בכדי לקיים את כלל הוטלינג(. 

הרבה מחקרים ניסו לאושש את הכלל והשורה התחתונה היא שלמרות שהכלל נכון הרי שהתנהגות 

. הסיבות לכך נעוצות בעצם 44(Livernois, 2009)המחירים של משאבי טבע אינה עקבית עם הכלל 

ים ולא רק כלל הוטלינג: עלייה אקסוגנית העובדה שיש הרבה דברים אחרים שמשפיעים על מחיר

בביקוש, שינויים טכנולוגיים, שינוי בשער הריבית, פיתוח תחליפים וכו'. כל אלו יכולים לגרום לתוואי 

בטווח הארוך סביר  כמו כן, הכלל מדבר על הרנטה ולא על המחיר.. עם זאת, המחיר לקבל כל צורה שהיא

 .שהמחיר יעלה מכיוון שרנטת הנדירות תעלה אבסולוטית כך שהשינוי במחיר יהיה קטן לעומתה

(Krautkramer, 1998)45. 

 היא הנדירות המסמך הנוכחי אמור לשים דגש על אותה רנטת נדירות ולכן ניתן לסכם ולומר שרנטת

 האלטרנטיבית מהעלות הנובעת נדירות רנטת טבע למשאבי. המשאב של מנדירותו הנובעת כלכלית רנטה

רנטת הנדירות הינה העלות . טבע משאבי של נוכחי ממיצוי כתוצאה הבאים הדורות על המוטלת השולית

של ניצול משאב טבע מוגבל לאור העובדה שהתועלת הנובעת ממשאב הטבע לא תהיה זמינה לדורות 

 הבאים. 

אחד מהמאמרים הראשונים אשר ניסה לשים את הדגש על החשיבות של רנטת הנדירות הוא של 

Nordhaus (1413 .) מאמר זה בוחן את היעילות של הקצאת משאבי האנרגיה לאור היותם משאבים

. במסגרת זו, מראה המאמר כי במחירי 46מוגבלים בטבע מחד, ולאור חשיבותם לצמיחה הכלכלית מאידך

ל קצב הפקת משאבי הטבע יהיה אופטימלי על פי כלל הוטלינג כאשר המחירים לאורך תוואי שיווי משק

הכרייה שווים לעלות ההפקה השולית של משאב הטבע, בתוספת רנטת הנדירות שלו. בכדי לחשב 

( 1שני כללים אמורים להתקיים: ) )יישום של כלל הוטלינג( אמפירית את הרנטה לאורך תקופת הכרייה

שאב בתקופה האחרונה לכרייתו אמור להיות שווה למחיר התחליף הטכנולוגי שבו אין נדירות מחיר המ

)לדוגמא, מי ים מותפלים כתחליף למים מבאר מתכלה(. מבחינת רנטת הנדירות נגזר מכך שהיא שווה 

( בה למעשה אין מחסור Backstop technologyלמעשה לעלות הפקת המשאב באותה טכנולוגית עצר )

ב, מהוונת להיום. בהינתן שכיום המשאב מופק בטכנולוגיה קיימת, אך בכמות סופית, הרי שעם במשא

יקרה יותר. כדוגמא למצב זה  הלהפיק את המשאב בטכנולוגי שהקיימת, יידר המיצוי המשאב בטכנולוגי

ניתן להביא את משק המים, בו בשלב ראשון מתבצעת שאיבת מים מאקוויפר, ובשלב השני, לאחר מיצוי 

ים. עלות הנדירות, שהינה התועלת לדורות הבאים, -התפלת מי תהמים באקוויפר, נדרש מעבר לטכנולוגיי

לוגיה החדשה. לפיכך, המאמר מראה, כי מגולמת בעלות הגבוהה יותר של הפקת המשאב הטבעי בטכנו

החדשה במועד המעבר אליה, מהוונת  העלות הנדירות הינה למעשה עלות הפקת המשאב בטכנולוגי

                                                           
44 , Review of Environmental Economics and PolicyLivernois, J. On the Empirical Significance of the Hotelling Rule. 

Volume 3, Issue 1, Winter 2009, pp. 22–41. 

45 2107.-, 2065Journal of Economic literature Krautkraemer, J. A. (1998). Nonrenewable resource scarcity. 

46 W.D. Norhaus: "The Allocation of Energy Resources", Brookings Papers on Economic Activity, Vol. 3, 1973. 
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( בכל תקופה אחרת שבין התקופה הנוכחית למועד סיום כרייתו של המשאב, רנטת הנדירות 2להיום. )

 תנאי ארביטראז'. ו אמורה לעלות בשער הריבית בגלל אות

במסמך אותו הכין על נושא המחצבות חישב לדוגמא את רנטת הנדירות של חול. בכדי  (2114) וד בועזד

לחשב את הרנטה הוא חישב ראשית את מספר השנים עד לסיום הכרייה בקצב הביקוש הנוכחי. נמצא 

לופה שנים. לאחר מכן, חלופת העצר כרוכה בכריית חול מתת הקרקע. ח 42שהחול ה"זול" יסתיים בעוד 

 4ה מניבה רנטת נדירות של ואשר כרוכה בעלות יקרה יותר. הערך הנוכחי של החלופה למונחי ההו

שנים מביאים את המחיר של חול  42לאורך  3%שקלים בשער ריבית של  4שקלים לטון. אותם 

 שקלים לטון, עלות ההפקה של חול מתת הקרקע. 13.4קונבציונאלי לכדי 

מכיוון שמשך הכרייה מונח להיות זהה לכל אורך תקופת הכרייה. ואולם, חישוב זה מוטה כלפי מעלה 

אם רנטת הנדירות עולה אזי גם המחיר עולה וכשזה עולה אזי הכמות המבוקשת יורדת ולכן משך הכרייה 

מתארך. יחד עם זאת, בכדי לחשב חישוב מדויק יותר, נדרש לקבל מידע או לחשב את פונקציית הביקוש 

 למשאב. 

( רק יישום של כלל הוטלינג יכול 1הכרייה ממשאבי טבע מתכלים חשוב בגלל שתי סיבות עיקריות. )נושא 

להביא לידי הערכה של הכוח המונופוליסטי של פירמות בענף ולפיכך יצירת כלים לטיפול במצב הלא 

ניות. ( תמחור של כריית משאבי טבע כרוך בדרך כלל )אם כי לא תמיד( גם בהשפעות חיצו2תחרותי. )

המחיר האפקטיבי אמור לכלול גם את העלויות האלו. נדרש לכן חישוב של העלויות החיצוניות )נזקים 

סביבתיים( אשר יתווספו לעלות ההפקה השולית בכדי לחשב את המחיר האופטימלי לאורך תוואי 

 הכרייה.

 פסולת 2.2

 פסולת ביתית ומסחרית 

הערך  תלטון מוטמן(. היטל זה אמור לבטא א ₪ 114 -כ 2115-ת זו מוטל היטל הטמנה ) בסולפעל 

ערך הקרקע, ערך זיהום האוויר מפליטות  החיצוניות הנובעות מהפסולת, קרי: של העלויות

מדיניות ממשלתית של גם יחד עם זאת, במיקרה זה לפחות, ההיטל משקף התפרקות הפסולת ועוד. 

הקורה בהתייחס לכימות חדש של  עידוד מיחזור והפחתת פסולת במקור. העבודה לא תיכנס לעובי

 ההיטל אלא תתייחס להיטל הקיים כעובדה מוגמרת.

 מספר הערות והתייחסויות בענין העלויות הסביבתיות הכרוכות בפסולת כמקור זיהום:

, יש לציין כי וביחס להתאמת הדו"חות המאקרו כלכליים ) החשבונאות הלאומית( בעניין פסולת ז

)תצרוכת  של הרשויות המוניציפליות עלויותכחלק מהות, וזאת חשבונאההיטל כבר מופנם ב

את ההיטל. לפיכך, לא נדרש תיקון סביבתי" של  נותעליהן משיתות המטמ מוניציפליות(

 החשבונאות. העבודה תפרט את הכמויות ואת סכומי ההיטל בקובץ נפרד.
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חיצוניות הנובעות מזיהום אוויר גם לגביה קיימות עלויות  לגבי הפסולת הממוחזרת ניתן לטעון, כי

נציין כי עלות זו נכללת  נוספות כגון הגדלת הצפיפות בכביש וכו'... תבעת ההובלה ואולי עוד החצנו

 מדובר רק בהעברה מסעיף לסעיף. בחישוב הערך הכלכלי של זיהום האוויר בתחבורה, ולפיכך

להערכתנו מדובר בסכומים זניחים  בנוסף, לגבי העלויות החיצוניות הקשורות בפסולת הממוחזרת,

טון בשנה )בשנת אלף  311 -בישראל ממוחזרים כ, וזאת לפי האומדן הבא:ביחס לזיהום האוויר

טון  25ק"מ וכי התפוסה  151המשאית הוא  ל(. אם נניח כי מרחק ההובלה, הלוך וחזור, ש2114

ק"מ לשנה. זאת, מתוך  מיליון 3.3להובלה, אזי נקבל שהיקף נסיעות המשאיות בתחום זה הוא 

מיליארד ק"מ ) ראה פרסום הלמ"ס על היקף הנסועה בישראל  52נסועה שנתית כוללת בישראל של 

 ₪מיליארד  4.5 -בעניין ערך זיהום האוויר מתחבורה, כ יווןכ -בקר תסתמך על עבודה(. ב2114

, אזי הממוצע( לק"מ מעל 2-3)פי  בשנה, ותוך התייחסות לשיעור הפליטות המוגבר של משאיות

ש"ח  1.5-נקבל שסך הפליטות הנגזר מהסעת הפסולת למחזור נמוך ממיליון ש"ח בשנה, שהם כ

 לטון. ביחס לסדרי הגודל בהם מטפלת העבודה זה סכום זניח הנמוך בהרבה מטווח השגיאה הכולל.

 פסולת מסוכנת 

לכלול גם את העלויות אמורות  פסולות אלו מטופלות באתר ברמת חובב. עלויות הטיפול הגבוהות

 החיצוניות הקשורות בהובלה ובטיפול בהטמנה. 

ההטמנה. העלות הסביבתית מתוך סכום זה  יבמסגרת העבודה תבדק הנחה זו על בסיס נתינת תעריפ

תחושב על פי היטל ההטמנה לפסולת רגילה. כך, תהיה האחדה בטיפול בשני סוגי הפסולת, כאמור 

ות הסביבתית כבר נכללת בחשבונאות, ותוצג בעבודה בטבלה גם ביחס לפסולת המסוכנת העל

 נפרדת, אך לא בתיקון לחשבונאות.

 דוגמא אזורית  2.8

 דוגמא אזורית:

מיקום  מניתוח הפרמטרים הנדרשים לחישוב הנזק בכל אזור בארץ עולה שיש חשיבות לניתוח מרחבי של

יאפשר לקבוע ר שא מקורות הפלט )מפעלים וכו( מחד ומאפייני אזור הקלט מאידך )אוכלוסייה מושפעת(

את מיקום גורמי הנזק ביחס לאוכלוסייה ואת הקשרים ביניהם, ולדעת מהי החשיפה המצרפית של 

 האוכלוסייה למזהמים במקום נתון. כלומר, ליצור מפת מיקום פליטות ועומס קליטות.

זיהום אוויר, זיהום מים, זיהום לפרמטרים שיש לקחת בחשבון בחישוב הנזק:  ראשונית לן דוגמאלה

כמו כן, תינתן התייחסות  קרקע, קרינה, ריח, רעש, וחישוב של השינוי ברמת השירותים האקולוגיים.

 ברמה ארצית לחומרי הדברה ולפסולת.

 לענות על שאלות כגון:כתוצאה מניתוח אשר שם דגש על ההיבט המרחבי ניתן 

 מקורות הקלט. של  שינוי במאפיינימה הנזק מ .1
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 .(מפעליםמקורות פלט ) מה הנזק /התועלת השולית מהוספה או גריעה של .2

 השוואה אזורית/ השוואה בין שנים/ השוואה בין מזהמים בהתפלגות מרחבת .3

 בכוונתנו לנתח כדוגמא אזור היפוטטי. הניתוח יתבסס על הצעדים הבאים:

המשפיע  יילקח כל מקור ידוע שיוצר זיהום -בניית מעגלי השפעה סביבתית שלילית לאזור שנבחר .1

  .GISעל האזור. לכל מקור ייבנה מעגל השפעה במפת 

 באזור צפיפות אוכלוסייה .2

בניית פונקציה כלכלית הקושרת את הנזק מערכתי לכל סוג מזהם ברמה  -לכל קבוצה – עלות הנזק .3

 שנתית בהתאם לצפיפות האוכלוסייה הנפגעת. 

 ככלל הזיהום אמור להשפיע על האזור לפי הנוסחה הבאה: 

201 ...),( ffdensitysourcespollutionf   לכל מזהםi. 

טון(, טווח בחידה נפלטת ממוצעת )מסד הנתונים כולל וקטור של מזהמים כאשר לכל מזהם יש עלות לי

 .(POP) ומקדם השפעה המבוסס על אוכלוסייה קמ"ר( K) השפעה

 הוא פונקציה שנתונה על ידי: jבאזור השפעה  iפונקציית הזיהום של מזהם 

POLLi,k = POLLi,IS * f(POPk,) 

 כאשר:

i,kPOLL  עלות זיהום של מזהם =i  באזורK. 

i,ISPOLL ערך ממוצע של נזק לטון פליטה בישראל לנפש = 

kPOP  אוכלוסייה חשופה באזור =j 

כלומר, צד שמאל של המשוואה מניב סכום בשקלים של זיהום באזור נתון מראש, בהתאם לכמות 

הנזק משקלל את העלות זהו טווח החשיפה של אותו טון. כאמור, יה הנפגעת וטון זיהום נפלט. יהאוכלוס

 פליטה בפרמטרים כגון גודל האוכלוסייה החשוף, צפיפותה וכו'.ליחידת 

, הרי שההשפעה על האיזור נתונה על Mאיזור מסוים )נניח עיר או שכונה( -במידה ונרצה להתמקד בתת

 ידי: 

Costz,M /POPM = Σi=1..I (POPM/POPK)*POLLi,K 
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(, i=1…Iשל המזהמים השונים )נתונה על ידי סכום כל הנזקים  Mבאזור  zכלומר, ההשפעה על תושב 

מוכפלים ביחסיות האזור בתוך אזור ההשפעה הרלוונטי לכל מזהם. כל זה מחולק במספר התושבים 

 47באזור עצמו.

 האיור הבא מדגים את אופן החישוב בצורה ויזואלית: 

 : סכמה ראשונית לאזור מסוים2.1איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

הוא אמידת  K-גם דרך זיהום לנפש והכפלה במספר התושבים בעיר. היתרון של שימוש ב Mניתן להגיע לכימות ההשפעה על  47

 ההשפעה הכוללת של זיהום ממקור פליטה מסויים.

 חקלאות

מים: 
נחלים, 
מי 
 תהום..

שטחים 
 פתוחים

שטח 
מגורים 
 מושפע

אוויר: 
 תעשיה

אוויר: 
 תחבורה

קרינה בלתי 
 -מייננת 
 אנטנה 

  ריתאסלול
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 בסופו של תהליך החישוב ניתן להגיע לטבלה מסכמת כגון הטבלה הבאה:

 עלות לאזור -: סיכום2.12טבלה 

 סה"כ 5אזור  1אזור  

    מס' משקי בית חשופים

 

    זיהום אויר מתעשייה

    זיהום אויר מתחנת כוח

    קרקע מזוהמת

    קרינה מתחנה סלולארית

    זיהום מים בנחל

    זיהום אויר מתחבורה

    סך עלות

    ממוצע עלות לתושב

 דוגמא לניתוח אזורי של עלויות סביבתיות:

 תציג ניתוח ראשוני ביותר לחישוב של העלויות הסביבתיות בתת אזור היפותטי הבאה הדוגמא

 קמ"ר  151איששטח האזור:  K :41,111-התושבים ב Kמאפיינים גיאוגרפים של אזור 

 .בתוך האזור עובר נחל .1

 מלמ"ק מתחדשים.  111האזור נמצא מעל תא אקוויפר בגודל של  .2

 מושבים ממט"ש סמוך.החקלאות הצמחית באזור מושקה במים  .3

 

 

 Kמקורות הזיהום באזור  .א

 זיהום אויר .1

 תחנת כוח אחת ותחבורה -תעשייה )מקור אחד(, חשמל שלושה מקורות:

 איש 121,111מקור הזיהום התעשייתי משפיע בטווח חשיפה של 

 איש 311,111מקור הזיהום מתחנת הכוח משפיע ברדיוס חשיפה של 

 

 מתודולוגיה:

בסקטור התעשייה והחשמל יחושב הערך הדיפרנציאלי לפי מקורות הזיהום המשפיעים וייחוס החלק  .1

 היחסי באוכלוסייה המושפעת. 

 בסקטור התחבורה לפי היקף הנסועה באזור והפליטות הנגזרות. .2
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לה ניתן לחשב את ערך הזיהום לאזור כתוצאה מזיהום אוויר על פי הנוסחאות לעיל. התוצאות ניתנות בטב

 הבאה:

 Kאזור –: חישוב ערך זיהום האוויר ב2.12טבלה 

 
היות והנזק חושב על ידי הכפלת הכמות בנזק לטון לכל איזור ההשפעה, יש לקחת בחשבון רק את החלק 

היחסי של העיר מתוך זה. לדוגמא, טון שנפלט במפרץ חיפה משפיע על כל הקריות וחיפה. נניח שמספר 

החלק היחסי יחשב את הזיהום לכל עיר בנפרד )חיפה, קרית ים, קרית ביאליק . 511,111הנפשות שם הוא 

 וקרית מוצקין(.

מכיוון שהעיר  חשמל. היחס קטן עבור תעשייה ו111%ניתן לראות שעבור התחבורה יחס החשיפה הוא 

 5.25אש"ח או  114,215-סך כל זיהום האוויר מסתכם בעצמה מרכיבה רק חלק יחסי מרדיוס ההשפעה. 

 (.לשנה) אש"ח לתושב

 זיהום מים .5

 אקוויפרים 5.1

  : 4%היקף האקוויפר המתחדש המושבת עקב הזיהום  

  :)מלמ"ק₪ 2ערך המים במקור )על בסיס התפלה/ 

  :מלש"ח בשנה 14/מלמ"ק=₪ 2*4%מלמ"ק* 111ערך הנזק 

 

מערכת המים סגורה ולכן ירידה או גידול בכמות המים בשל זיהום האקויפרים משפיעים על כלל תושבי 

 שקלים לשנה. 2.4=  19,000,000/8,000,000המדינה במידה שווה. לכן הזיהום הוא: 

 נחל   5.5

ד"ר בועז  הערך יחושב לפי הנזק היחסי לשנת בסיס וישוקלל בערך הכולל של הנחל. זאת על פי עבודתו של

ברק עבור צלול ועבודתם של בקר ותבור למשרד על היטל נחלים. המתודולוגיה מחשבת את ערך הנחל 

ביחס לשנת בסיס שבו הנחל היה מזוהם לגמרי.  ההפחתה בנזק כאשר הוא נקי לגמרי ומשקללת את ערך

 ערך הנזק הוא ההפרש שנותר עד לשיקום מלא.



 

 

069 

וגיה לחישוב ערך הנזק לנחל )ערך הניזוק( מחייב העמקה. זאת ודם לכן המתודולהערה: כפי שהוסבר ק

בעיקר בגין הפער בין הנתונים הקיימים על זיהום הנחלים והשפעתו לבין הנתונים הנדרשים לאומדן הנזק 

חברתי. בדוגמא נניח כי הנזק נאמד על ידי הירידה בערכו הנחל כמשאב חברתי , קרי -תיירותי-האקולוגי

כמשאב בתפקוד מלא לבין ערך תפקודו לאחר קרות הנזק )ו/או השיקום(. הנתונמים הם ההפרש בין ערכו 

 כמובן לצורך הדוגמא בלבד. 

מיליוני שקלים לשנה, ניתן לחשב את הערך לתושב  4.5בהנחה שעלות הנזק כתוצאה מהזיהום בנחל הוא 

על ידי אחוז החשיפה של הנחל לתושבי העיר בייחס לכמות המבקרים הכללית באותו נחל. גם זה על בסיס 

 עבודתם של בקר ותבור בהתייחס לעבודתו של בועז ברק. 

, אזי הנזק לתושב Kגרים באזור  51,111איש בשנה ומתוכם  111,111א נניח שמספר המבקרים בנחל הו

 שקלים לאדם לשנה. 55.2. כלומר, 22.5 = 40,000/(20,000/100,000)*4,500,000יחושב כך:  Kבאזור 

. כלומר הנזק )21111/41111החישוב לאזור מביא בחשבון שתושב ממוצע מבקר בנחל פעם בשנתיים )

 411111כתוצאה מהזיהום בנחל הוא  Kשקלים לשנה. סך הנזק שנגרם לאזור  45שנגרם למבקר הוא 

מיליוני שקלים נגרעים מרווחתם של שאר תושבי במדינה. בדו"ח הסופי נגדיר  3.1-שקלים לשנה. שאר ה

ק"מ עם  31-ו 31סים: ביססו את עבודתם על שני רדיו 2115את רדיוס הביקור האפקטיבי )בקר ותבור, 

מיליון תושבי המדינה אלא רק על  2מיליון שקלים לא יועמסו על  3.1-תדירויות הגעה שונות( כך שה

 האזורים הרלוונטיים.

נדגיש שלאזור עצמו יש חשיבות גם מבחינת נחלים אשר זורמים ברדיוס קצת יותר רחוק משולי העיר 

 פיעים על האזור )בהיקף נמוך יותר כמובן(.ק"מ(. נחלים שעוברים שם גם כן מש 31)אותם 

. זה לא כל הנזק שנגרם כתוצאה מזיהום הנחל מכיוון שישנם Kנדגיש שהנזק הוא לפרטים שגרים באזור 

 ומבקרים בנחל. Kאיש שאינם גרים באזור  21,111עוד 
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 השקיה חקלאית 5.3

 תמהיל המים 5.3.1

 תמהיל המים לפי איכות: 2.12טבלה 

 מליחות )מ"ג/כלור/ליטר( כמות )מלמ"ש( תמהיל המים

אינדקס איכות ביחס 

 לענבר

 1 250 9 שפירים

 0.9 310 9 קולחים

   18 סה"כ

 

הנזק לחקלאות מקורו בהשקיה חקלאית במים שאיכותם נמוכה מהתקן, הן במליחות והן הרכיבי האיכות 

 הנוספים.

 מתודולוגיה וחישוב הנזק לחקלאות:

  ת ולמונחים כלכליים לפי תמהיל משפחות הגידולים באזור, על בסיס עבודאינדקס הנזק מתורגם

בתוצר החקלאי הצמחי  11%מליחות הקולחים גורמת לפחיתה, כאמור, של  .שפורטו קודם לכן

)על בסיס תמחירים הגידולים המשתמשים  ערכו המושקה בקולחים. לצורך הדוגמא הונח שנזק זה

 למ"ק. ₪ 1.33במים המושבים( הוא 

  :מלש"ח לשנה. 3 ,ניזוקים מלמ"ק 4אג' למ"ק*  33ערך הנזק בקולחים 

 ( קיים גם נזק ארוך טווח לקרקע בגין הנתרן(SAR .המחייב עיבוד נוסף 

 .בהשקיה בשפירים בדוגמא זו אין נזק 

: חשוב להדגיש כי ההפסד החקלאי מהפער בין נורמת הקולחים הרצויה )תקן הערה מתודולגית כללית

איכותם בפועל, הפסד זה של החקלאים כבר מתבטא בחשבונות המאקרוכלכליים המדינתיים,  ענבר( לבין

ולפיכך אין צורך להכניסם לתיקונים הכלליים. ועם זאת בחשבונות האזוריים יש טעם רב ליחס נזק זה 

 לאזור המסויים "ולזכות" את כלל החקלאות. 

 

 זיהום קרקע .3

 מאפייני הזיהום 3.1

  שמשפיעים על שירותי מערכת אקולוגית בשטחים פתוחים הסמוכים לשדות חומרי הדברה

 חקלאיים.

 .זיהומי דלקים תוך עירוני 

 ערך הנזק לקרקע עירונית 3.5

 הקרקע לא ניתנת לשימוש נדלנ"י )כולל שצ"פ( הנזק:

 111מספר דונמים ניזוקים: 

 אלש"ח 511ערך דונם: 
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 מלש"ח 51ערך הנזק הכולל: 

 מלש"ח. 2.5 (:5%הנזק השנתי )

 שקלים לשנה. 62.5 = 2,500,000/40,000הנזק לתושב: 

 Kריכוז נזקי הזיהום השנתיים באזור  .4

 K: ריכוז נזקי הזיהום השנתיים באזור 2.18טבלה 

)מיליוני  נתינזק ש מקור הנזק )זיהום( 

 (שקלים

 שנתי נזק

 בעיר לתושב

 )שקלים(

 אוויר זיהום

 1000 40 תעשייה

 575 23 חשמל

 1050 42 תחבורה

 2625 015 סה"כ זיהום אויר

טרם נתקבלו נתונים והוצעה מתודולוגיה  קרינה 

 רעש  1יטופל בדו"ח סופי  –בנושא 

    

    

 מים זיהומי

 475 19 זיהום מי תהום

 22.5 1.9 זיהום נחל

 -- -- זיהום מים להשקיה

 497.5 09.9 סה"כ נזקי מים

 קרקע זיהומי
 62.5 2.5 עירוני בנוישטח 

 62.5 2.5 סה"כ זיהום קרקע

 3085 027.4 סה"כ זיהומים

 K 4574. 3435באזור  סה"כ נזקי זיהום 

 

 

הוא צריך לקחת בחשבון שינויים דמוגרפיים של  .יפורט בדו"ח הסופיהאזורי עדכון המודל עדכון המודל: 

ביחס צפיפות האוכלוסיה המשפיעים על ערך הניזוק )האוכלוסיה( בהתאם לנוסחאות המחשבות את ערך הנזק. 

לזיהום האויר למשל, ייתכן בהחלט שכמות הזיהום "הניתכת" על האזור לא משתנה מתקופה לתקופה )ואף לא 

המתגוררת באזור גדלה. בנוסף  את ערך הנזק יגדל כיון שהאוכלוסיה המושפעתריגוזי המזהמים באויר(, ועם ז

תוצר ב לצרכן, במדד המחירים יםו שינוייקבע סל מדדים אליו יש להצמיד את ערכי הנזק השנתיים, כדוגמת

  .ועוד לנפש

 .5מוצג בנספח  GIS-מבנה עקרוני להטמעת נתוני מסד הנתונים במיפוי ה
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 ביבליוגרפיה

 . עלויות חיצוניות ורנטת נדירות בהפקת אגרגטים. דו"ח מוגש למשרד להגנת הסביבה.2114בע"מ,  בועז ד. .1

. דו"ח מוגש חישוב העלויות החיצוניות של זיהום אוויר מתחבורה ותעשייה בישראל". 2111בקר נ. וכיוון,  .2

 לאגף כלכלה במשרד להגנת הסביבה.

ם אקולוגיים בשטחים טבעיים וחקלאיים בישראל. . הערכה כלכלית ראשונית של שירותי2114בקר נ.  .3

 דו"ח מוגש לאגף כלכלה במשרד להגנת הסביבה.

. בחינת ההיטל הנדרש בגין עלויות חיצוניות בהזרמת שפכים לנחלי ישראל. דו"ח 2115בקר נ. ותבור,  .4

 בהכנה לאגף כלכלה במשרד להגנת הסביבה.

. דו"ח מוגש לאגף כלכלה במשרד הום אוויר, מים וקרקעעלויות חיצוניות מזי. 2113חרובי, נ. וש.שלהבת,  .5

 להגנת הסביבה. 
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 נספחים

 

 NAMEA- National Accounting Matrix Including Environmental - 1נספח 

Accounts 

- NAMEA מציגה במקביל  –. זוהי מערכת היברידית, כלומר 41-היא מערכת חשבונאות שפותחה בהולנד בשנות ה

אינדיקאטורים כלכליים במונחים מוניטאריים, לצד נתונים סביבתיים המוצגים במונחים פיזיים. הצגה זו 

את התפוקה הכלכלית. מאפשרת יצירת קשר בין אינדיקאטורים כלכליים להשפעה הסביבתית הנגרמת ע"מ ליצור 

( דומה באופן עקרוני למח"ל, עם הבדל מסוים בדרך שבו מוצגים NAMהחלק ה"קונבנציונאלי" של המערכת )

 חשבונות הקשורים לסביבה ע"מ להדגיש אותם. 

 substanceחשבון הקשור לחומרים ) –גם שני חשבונות סביבתיים  NAMEA-בנוסף, כוללת מערכת ה

accountsשור לנושאים סביבתיים )(, וחשבון הקtheme accounts (. חשבונות אלה הינם חשבונות שטף )ולא

אינה מנסה או מתיימרת להעניק ערכים מוניטאריים  NAMEA-, מערכת הSEEA-חשבונות נכסים(. בניגוד ל

 לנתונים פיזיים של חומרים/מזהמים. כלומר, חשבונות הלוויין הם כמותיים בעיקרם ולא מוניטאריים.

stances AccountSub : חשבון זה נותן מידע לגבי חילוף חומרים בין הכלכלה והסביבה. החשבון מפרט הן

, 2CO –חומרים )או קבוצות חומרים( שונים  11-את מקורות הפליטה והן את יעדי הפליטה. החשבון מתייחס ל

3, NH2, SOX, CFCs, NO4O, CH2N( פוספטים ,P( וחנקן ,)Nבנוסף, מתייחס החש .) .בון לגז טבעי ונפט גולמי 

בחלק שמפרט את מקורות הפליטה, ישנה הפרדה בין פליטה הנגרמת כתוצאה מפעולות יצרנים, צרכנים ומקורות 

מקומיים אחרים. כמו כן ישנם סיווגי משנה לתת קבוצות בכל סקטור. בנוסף, מדווחת פליטת/מעבר חומרים 

 משאר העולם לסביבה המקומית.

את יעדי הפליטה ומתייחס לגורמים השונים שקולטים חלק מהמזהמים הנפלטים ולפליטה החלק השני מפרט 

מתוך הכלכלה לשאר העולם. בחלק זה ישנו סעיף המציין את צבירת החומרים בסביבה הטבעית ומשמש כסעיף 

כבת מאזן. סעיף זה אף מפרט איך צבירת החומרים בסביבה משפיעה על כל נושא סביבתי )התחממות כדה"א, ש

האוזון, אסידיפיקציה, וכו...(. סעיף זה בעצם מקשר בין חשבון החומרים והחשבון שמפרט לגבי נושאים 

 סביבתיים.

שלהלן מתארת את פילוח פליטת המזהמים לפי יעדים שונים )השורה האחרונה בטבלה מציינת את סך  הטבלה

 הפליטה בידי תושבי המדינה(:
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 NAMEAה  : תיאור מפורט של מערכתA1.1 טבלה

 

חשוב לציין שמעבר בינלאומי של חומרים המשפיעים על נושאים סביבתיים גלובליים כמו התחממות כדה"א 

כיוון שחומרים אלה אינם  NAMEA-( אינו מדווח במסגרת הCFCs4O, CH2, N2CO ,ודילול שכבת האוזון )

הזיהום שמיוצרת ואינה נספגת בתוך רלוונטיים להשפעה מקומית על הסביבה. עבור חומרים אלה, כל הכמות של 

הכלכלה עוברת לסעיפים של השפעה על הסביבה. עבור שאר החומרים, החישוב של הכמות הנצברת בסביבה 

 נעשית בדרך הבאה:

זיהום שנספג בידי מקורות  פחותכמות מזהמים שיוצרה ע"י תושבי המדינה )צרכנים, יצרנים ומקורות אחרים( 

כמות זיהום שיוצאה  פחותכמות זיהום שיובאה למדינה משאר העולם  פלוסשונים )תעשייה, מקורות טבעיים( 

 = כמות זיהום שנצברת ע"י הסביבה. לשאר העולם

 הטבלה להלן מדגימה את המשוואה הנ"ל עבור החומרים הרלוונטיים.
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 .1992דוגמא מהולנד לשנת  -: הצטברות מזהמים שונים A1.2 טבלה

 

Environmental themes account: החשבון הסביבתי השני במסגרת ה-NAMEA  הוא כאמור החשבון

שמראה את ההשפעה של החומרים/מזהמים המצוינים לעיל על נושאים סביבתיים שונים. ישנם שני נושאים בעלי 

אסידיפיקציה  –אופי גלובלי )אפקט החממה והתדלדלות שכבת האוזון( וארבעה נושאים בעלי אופי לוקאלי 

(acidification( אטרופיקציה ,)eutrophicationפסולת ,) ושינוי בכמות משאבי הטבע. הנושא האחרון )שינוי ,

בכמות משאבי הטבע( מתייחס אך ורק לגז טבעי ונפט גולמי. החשבון מראה את התרומה של כל חומר לכל נושא. 

על מנת לחבר חומרים שונים נדרשת המרה של כל חומר לפי מקדמי המרה שונים )אי אפשר לחבר תפוחים ותפוזים 

 ביחד(:

  2עבורCO, O2N ,4CHו ,-CFCs/halons  התרומה של החומרים להשפעה על הסביבה שווה לזיהום

 המיוצר ע"י תושבי המדינה.

  עבורXNO ,2SO ,3NH( פוספטים ,P חנקן ופסולת צריך להוריד מהכמות המיוצרת ע"י תושבים את ,)

 המאזן הנקי של מעבר חומרים מ/אל שאר העולם. 

 על הסביבה היא המאזן הנקי של גילוי מחצבים חדשים פחות כמות  עבור גז טבעי ונפט גולמי ההשפעה

 הכרייה של מחצבים אלה.

הטבלה שלהלן מראה אילו חומרים משפיעים על איזה נושאים, וכמו כן את מקדמי ההמרה השונים הנדרשים ע"מ 

 לחשב את ההשפעה המצטברת על כל נושא בידי כל המזהמים הרלוונטיים. 
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 השפעות צולבות ומקדמי המרה למזהמים הרלוונטיים: A1.3 טבלה

 

 

מאוד יעילה בניתוח הגורמים המניעים  NAMEA-מערכת ה: NAMEA-ביצוע ניתוחי מדיניות באמצעות ה

(driving forces של ההשפעות הסביבתיות. חשוב להדגיש, שניתוחים אלה )מתבססים על הענקת ערך  אינם

(, אלא על יצירת קשר בין SEEA-מוניטארי לכמויות פיזיות של מזהמים )כמו שנעשה בחלקים מסוימים של ה

 , לבין נתונים כלכליים שמצויים בשאר החשבונות. NAMEA-נתונים שעולים משני החשבונות הסביבתיים של ה

 

האפשרות לקשר )בעזרת  (:mic profilesecono-environmentalכלכליים )-פרופילים סביבתיים

-של ה NAM-החשבונות הסביבתיים( בין כל סוגי הבעיות הסביבתיות ובין הפעילות הכלכלית )שמתוארת בחלק ה

NAMEA לאורך זמן מאפשרת ליצור אינדיקאטור המתאר את ההשפעה של הכלכלה על הסביבה, כאשר השפעה )

( המתוארת ע"י זיהום ליחידת תפוקה, כמות eco-efficiencyתית )יעילות סביב –זו מחולקת לגורמים שונים 

 ביקוש סופית, והרכב הייצור והביקוש במשק. 

  האיור הבא מראה את הניתוח שתואר לעיל עבור פליטת מזהמים התורמים לאסידיפיקציה )גשם חומצי(:
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 בהולנד לאסידיפיקציה NAMEA חישובי יישום: A1.1 איור

 

בדוגמה זו אפשר לראות למשל, שלמרות שהביקוש לפעולות כלכליות שמייצרות פליטת חומרים התורמים 

לאסידיפיקציה גדל, מכיוון שהיעילות הכלכלית גדלה בהרבה )הרבה פחות פליטה ליחידת תפוקה(, וגם ההרכב 

 במהלך השנים. דהירהשתנה בצורה שמשפיעה לטובה על הפליטה, סך הכמות המיוצרת של מזהמים קשורים 

מקשרים בצורה ישירה בין פעולות ייצור וצריכה  NAMEA-חשבונות הפעולות כלכליות הקשורות לייצור וצריכה: 

ובין ההשפעות הסביבתיות. פעולות הייצור מסווגות על פי סוגי התעשיות השונות, ופעולות הצריכה מסווגות ע"י 

יצור פרופילים סביבתיים לכל תעשיה ולכל סוג צריכה, מטרות הצריכה. בעזרת פילוחים אלה אפשר בעצם ל

בטבלה להלן מדגימה כיצד מנותחת היעילות  ולאפיין את ההשפעה של כל אחד מהסקטורים על הסביבה.

 הסביבתית לגבי פעולות ייצור המשפיעות על התחממות גלובלית ועל אסידיפיקציה:

 התחממות גלובלית ואסידיפיקציה בהולנד פעולות ייצור ויעילות סביבתית בהקשר של :A1.4 טבלה
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והן במונחי גשם חומצי. ברור שאין  2COניתן לראות מהטבלה את הניסיון לקבל יחידות תוצר במונחי זיהום. הן 

 כאן ניסיון לכימות של הנזקים אלא ניסיון להראות שינוי בגודל היחסי הזה. עלייה בו מראה על שיפור ולהיפך.

 הוא השפעתו של המסחר הבינלאומי.  NAMEA-גורם נוסף שיכול להיות מנותח במסגרת המסחר בינלאומי: 

בניתוח זה לוקחים את הפליטה הנקייה של מזהמים ע"י תושבים )פליטה ע"י פעולות ייצור וצריכה בניקוי כמות 

ע"י כך  הספיגה של מזהמים(, וממנה מפחיתים את מאזן מעבר המזהמים במסחר בינלאומי )מאזן זה מתקבל

שלוקחים את הזיהום שהמדינה תורמת ע"י יבוא ומפחיתים ממנו את הזיהום שהמדינה סופגת ע"י ייצוא(, וכך 

 (. environmental consumption) "צריכה סביבתית" –מתקבל אינדיקאטור שנקרא 

 הטבלה להלן מדגימה חישוב זה בהקשר למזהמים התורמים לאסידיפיקציה ואטרופיקציה:

 מאזן סביבתי של מסחר בינ"ל וצריכה סביבתית בהולנד :A1.5 טבלה

 

 :SEEA -ל NAMEA-הבדלים עיקריים בין ה

 ה-SEEA  מתמקד בהרחבת חשבונות הנכסים הסטנדרטיים ע"י הוספת חשבונות לנכסי משאבי הטבע

חשבון חומרים  –מרחיב את המח"ל באמצעות הוספת שני סוגי חשבונות  NAMEA-והסביבה. לעומת זאת ה

 (.themes accountסביבתיים וחשבון נושאים סביבתיים )

 SEEA ( מכיל אינדיקאטורים מקרו כלכליים כמו הכנסה לאומית ברת קיימאSNI ,הכנסה לאומית ירוקה ,)

 אלה.אינו מכיל אינדיקאטורים  NAMEA-או תוצר מותאם סביבתית. ה

 ה-NAMEA מציג את המזהמים בצורה מקובצת לפי בעיות סביבתיות, וה-SEEA .אינו עושה זאת 

 בעזרת ה-NAMEA למשל אפשר לנתח את הזיהום הכולל  תפוקה.-אפשר לבצע יישומים מבוססי תשומה

 . SEEA-המיוצר ע"י יחידת צריכה אחת עבור כל קבוצת מוצר. אפשרות לניתוח כזאת אינה כלולה ב

 י המתודולוגיה של הגרסה הנוכחית של הלפ-SEEA צריך לראות את ההתדרדרות במצב המשאבים הטבעיים ,

-( בחשבונות הלאומיים. זאת אינה הגישה במערכת הconsumption of fixed capitalכהפחתה במשאבים )

NAMEA. 
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 הגדרת תשומות מהטבע, חשבונות זרימה ותחשיבים לפי סוג הנכס הסביבתי – SEEA -5נספח 

( הם תשומות פיזיות המועברות ממקומן בסביבה הטבעית כתוצאה מתהליך natural inputsתשומות מהטבע )

יש שלוש קטגוריות עיקריות של תשומות מהטבע:  הייצור הכלכלי, או המשמשות באופן ישיר בתהליך הייצור.

 להלן. ות משאבי טבע, אנרגיה ממשאבים מתחדשים, ומקורות אחרים, כמתואר בטבלהתשומ

 

 

נקודת הכניסה למערכת הכלכלית תלויה בסוג המשאב, אך בכל מקרה המשאב צריך לעבור תהליך ייצור כלכלי 

מונח  כלשהו כדי להיחשב כמשאב שיוצר ונכנס למערכת. נקודת הכניסה היא כאשר המשאב זמין לעיבוד נוסף.

 ה"עיבוד" כולל כאן גם הובלה, כך שנקודת ההפקה צריכה להיות קרובה ככל האפשר למיקום הפיזי של המשאב.

 חלקם הופכים מיד לשאריות מאחד הסוגים הבאים: –לא כל המשאבים המופקים הופכים למוצרים 

 אובדן לא מתוכנן של חומר שהמפיק היה מעדיף להשתמש בו(. –אובדן בזמן ההפקה  •

 של חומר שהמפיק אינו מעוניין בו, כגון סלעים המועברים במקומם בתהליך  –תפוקה שאינה בשימוש  •

 (.mining overburdenהכרייה )
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 לדוגמה, מים המוזרקים בחזרה לאקוויפר. –החדרה מחדש  •

הם  – לדוגמה, שבבי עץ הנמכרים כחומר בעירה –כאשר החומרים המוגדרים כשאריות משמשים למטרה אחרת 

 נרשמים כחומר מופק המשמש כחלק מתהליך הייצור.

מוצרים כוללים מוצרים ושירותים שהם תוצאה של תהליך ייצור כלכלי. תחשיבי הזרימה הפיזית כוללים מוצרים 

בעלי ערך כספי חיובי בלבד. זרימת המוצרים נספרת גם כשמדובר בייצור עצמי, כגון גידולים הנצרכים על ידי 

 , וגם כשמדובר בתהליך יצירת הון, כגון בנייה עצמית של בית. החקלאי עצמו

עסק עשוי לכלול תהליכי ייצור נלווים, כגון עבודות ניקיון. ברוב המקרים ייצור זה נחשב לחלק מתהליך הייצור 

העיקרי, והוא נספר בנפרד רק כאשר מדובר בחלק משמעותי מתהליך הייצור. במקרה זה יוצרים עסק נפרד בתוך 

 מוסד לצורך ספירת התהליכים הנלווים.ה

(. לדוגמה, חשמל SNAישנם מוצרים שהם חלק מתהליך הייצור ואינם מוכרים במסגרת החשבונות הלאומיים )

המיוצר ע"י חברה באמצעות שריפת פסולת מוצקה לשימוש עצמי לא נספר במסגרת החשבונות הכספיים. מוצר זה 

 ם, בתלות במטרת הניתוח.עשוי להיכלל במסגרת החשבונות הפיזיי

ייצור עצמי למטרות צריכה של משקי בית נכלל בטבלת האספקה הפיזית כחלק מהייצור התעשייתי, בעוד 

 שהצריכה נכללת בטבלת השימוש הפיזי כחלק מצריכה של משקי בית.

ע"י הצמח  לגבי טיפול בדשנים, כולל דשנים מתוצרת עצמית, התהליך מורכב משתי זרימות: קליטת חומרי הזנה

 נספרת כזרימת מוצר בתוך הכלכלה; וחומרי ההזנה שאינם נקלטים בצמח נספרים כזרם שאריות משימוש במוצר.

 הגדרה -מוצרים .1

מוצרים כוללים מוצרים ושירותים שהם תוצאה של תהליך ייצור כלכלי. תחשיבי הזרימה הפיזית כוללים מוצרים 

בעלי ערך כספי חיובי בלבד. זרימת המוצרים נספרת גם כשמדובר בייצור עצמי, כגון גידולים הנצרכים על ידי 

 ל בית. החקלאי עצמו, וגם כשמדובר בתהליך יצירת הון, כגון בנייה עצמית ש

(. לדוגמה, חשמל SNAישנם מוצרים שהם חלק מתהליך הייצור ואינם מוכרים במסגרת החשבונות הלאומיים )

המיוצר ע"י חברה באמצעות שריפת פסולת מוצקה לשימוש עצמי לא נספר במסגרת החשבונות הכספיים. מוצר זה 

 עשוי להיכלל במסגרת החשבונות הפיזיים, בתלות במטרת הניתוח.
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 הגדרה -שאריות .5

שאריות הינן זרימות של אנרגיה ושל חומר מוצק, נוזלי, או גז, אשר נזרקות או נפלטות ע"י עסקים ומשקי בית 

במהלך תהליכי הייצור, הצריכה, או ההצטברות. יחידות כלכליות עשויות לזרוק או לפלוט שאריות לסביבה, 

חדש בשאריות. תהליכי טיפול אלו עשויים ליצור מוצרים ולחילופין עשויות לאסוף, לטפל, למחזר או להשתמש מ

חדשים בעלי ערך כלכלי גם אם לשאריות המקוריות לא היה כל ערך. כאשר היחידה המתכוונת לזרוק את השארית 

 מקבלת תשלום עבורה, העסקה נרשמת כזרימה של מוצר ולא של שארית.

האוספות או מטפלות בהן, לבין זרימת השאריות עצמן. יש להפריד בין התשלומים שמבצע יצרן השאריות ליחידות 

התשלומים נרשמים כתשלומים עבור שירותים וכעסקה במוצרים, וזרימת החומר נרשמת בנפרד כזרימת 

שאריות.רישום השאריות נעשה בזמן הפליטה, ולא בזמן רכישת המוצר, שהוא הזמן שבו נרשמת הזרימה במונחים 

רון הרישום של נכסים קבועים הנרכשים על ידי עסקים, הנרשמים כאילו נצרכו כספיים. רישום זה שונה מעיק

בהדרגה לאורך חיי הנכס. השלכות של מוצרי צריכה ברי קיימא ופליטות מהן נרשמות בזמן שהן קורות, למרות 

 שפעילות הצריכה נרשמה בתחשיב הכספי בתקופה מוקדמת יותר. אתרי פסולת מסודרים ואתרי אחסון וטיפול

בפליטות נחשבים כחלק מהמערכת הכלכלית. זרימת השאריות לאתרים אלו נחשבת כזרימה בתוך הכלכלה ולא 

כזרימה לסביבה. זרימות מתוך אתרים אלו יכולות להיות או ישירות לסביבה, כשאריות, או כחומרי גלם בתהליכי 

ירות לסביבה במקום לאתר מסודר, ייצור של מוצרים או שאריות אחרות. לעומת זאת, כאשר הפסולת מושלכת יש

הפסולת נחשבת לשארית הזורמת מן הכלכלה אל הסביבה.המקרה היחיד שבו יש לרשום זרימות של שאריות מן 

הסביבה אל הכלכלה הוא כאשר אוספים שאריות מן הסביבה אל היחידות הכלכליות לצורך טיפול או לצורך 

 העברה לאתר פסולת מסודר.

 שאריות הן: הקבוצות העיקריות של

 חומר מוצק או נוזלי, אך לא כולל קולחים ופליטות חלקיקים לאוויר. –פסולת מוצקה  •

כולל מים בשימוש חוזר, מטופלים או לא. קולחים הממוחזרים לשימוש בתוך אותו עסק שייצר  –מי קולחים  •

 אותם אינם נרשמים בתחשיבים.

פליטות נרשמות לפי סוג הסביבה המקבלת: אוויר, מים וקרקע; ולפי סוג החומר הנפלט. סה"כ  –פליטות  •

(, הכוללות הן פליטות לסביבה, והן פליטות gross releasesפליטות החומרים מוגדרות כ"פליטות ברוטו" )

ן מים דרך אדים הנקלטות במסגרת היחידות הכלכליות. פליטות לאוויר כוללים גזים וחלקיקים, אך לא אובד

או התאיידות. פליטות למים, שבחלקן הגדול נעשות דרך מערכת הביוב, מוגדרות כתוספת המרכיבים למים 

מעבר להרכב שהיה לפי הפליטה. פליטות לקרקע כוללות, לדוגמה, נזילה מצינורות ושפיכת כימיקלים; 

נספרות כפליטות לקרקע, אין לספור  כאשר הפליטות –פליטות אלו עשויות להגיע בסופו של דבר למי התהום 

 אותן שנית כפליטות למים.

הכוונה לחומרים המפוזרים בסביבה כחלק מהתהליך הייצור, כגון דשנים וחומרי הדברה.  –חומרים מפוזרים  •

 החלק הנשאר בתוך תהליך הייצור נספר כמוצר, בעוד שהחלק הנקלט ע"י הסביבה נספר כשארית.
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שאריות חומרים כתוצאה עקיפה של תהליכי הייצור והצריכה.  –( dissipative lossesאובדן מפוזר ) •

 לדוגמה, פגיעה בתשתיות הכבישים כתוצאה מהשימוש בהם, או אבץ ממערכות איסוף מי גשמים.

 –תשומות של משאבי טבע שאינם משולבים בתהליכי הייצור אלא מוחזרים לסביבה  –שאריות משאבי טבע  •

 לדוגמה, גז טבעי ההולך לאיבוד בתהליך הייצור.

מזהים ארבעה סוגים של איבוד חומרים בהתאם לשלב בתהליך הייצור שבו הם מתרחשים: בזמן הפקת המשאב; 

ן ההמרה )המונח האחרון מתייחס למאזן האנרגיה בתהליך ההובלה בין ההפקה לשימוש; במשך האחסון; ובזמ

לדוגמה, אובדן אנרגיה בצורת חום בזמן המרת מוצר אחד לשני(. רושמים איבוד חומרים אם היחידה  –בלבד 

הכלכלית הייתה מעדיפה שלא לאבד אותם; אם אין בהם עניין ליחידה הכלכלית הם לא נחשבים כאובדן. מנקודת 

גם מים ואנרגיה המופנים באופן בלתי חוקי למקור אחר נחשבים לאובדן; אולם מכיוון הראות של ספקי המוצרים, 

 שהם נשארים במערכת הכלכלית, הם אינם נספרים כאובדן בתחשיבים.

לינארי, ותלוי בהצטברות המזהמים מתקופות קודמות. אולם מערכת -יש לציין כי הנזק הנגרם מפליטות הוא לא

 נתונה בלבד, לא התחשבות בהשפעות של הצטברות הפליטות. זו מתייחסת לפליטות בתקופה

 פיסיים זרימה חשבונות .3

 תחשיבי זרימה פיסיים של אנרגיה 3.1

מערכת בתוך מערכת הזרימה הפיזית הכוללת. לצורך חישוב זרימת האנרגיה ממירים -זרימת אנרגיה היא תת

(. jouleאשר המדד המומלץ ביותר הוא הג'ול )מדדים פיזיים של מסה ונפח למדד המייצג את הערך הקלורי, כ

זרימות האנרגיה כוללות אנרגיה ממשאבי טבע, מוצרי אנרגיה, ושאריות אנרגיה. פליטות חומרים ופסולת 

המיוצרים בזמן ייצור האנרגיה וצריכתה אינם נכללות בתחשיב, אם כי פסולת המשמשת כתשומה בתהליך ייצור 

ממשאבי טבע כוללת מקורות אנרגיה מתחדשים ומתכלים. אנרגיה מביומסה  האנרגיה נלקחת בחשבון. אנרגיה

נחשבת לאנרגיה המיוצרת במערכת הכלכלית ונרשמת כמוצר אנרגיה. מוצרי אנרגיה אחרים כוללים, לדוגמה, דלק 

ו לאחר ייצורו, חשמל, וחום המיוצר ונמכר לגופים אחרים. ניתן גם להשתמש במוצר אנרגיה לייצור מוצר שאינ

 אנרגיה )לדוגמה, לייצור פלסטיק(. שאריות אנרגיה הן במידה רבה מאובדן אנרגיה.

השימוש במוצרי אנרגיה מחולק לשני חלקים בטבלת השימוש באנרגיה. החלק הראשון הוא "טרנספורמציה של 

אחר. החלק  ", הכולל רישום של שינוי צורה ממוצר אנרגיה אחד למוצר אנרגיהSIECמוצרי אנרגיה לפי קטגוריית 

", והוא כולל שימוש במוצרי אנרגיה לייצור  SIECהשני הוא "שימוש סופי של מוצרי אנרגיה לפי קטגוריית 

מוצרים ושירותים שאינם מוצרי אנרגיה. רישום הצריכה הסופית מתייחס לצריכה על ידי משקי בית של מוצרי 

 אנרגיה שנקנו או שיוצרו על ידי משקי הבית.

 מה פיזית של מיםתחשיבי זרי 3.5

זרימות המים הרלוונטיות כוללות את כל מקורות המים בתוך המדינה, ואת החלק ממי האוקיינוס המשמש לצרכי 

ייצור או צריכה. הרישום כולל הפקת מים ממקורות שונים, חלוקתו והשימוש בו ע"י היחידות הכלכליות השונות, 



 

 

084 

דות מים מאגמים וזרימות בין גופי מים שונים נחשבות וכן החזר מים למערכת הטבעית. זרימות כגון התאיי

 ISICלזרימות בתוך הסביבה, ונרשמות בתחשיבי המלאי. הזרימות נרשמות בתחשיב הפיזי לפי קטגוריות 

 )הסטנדרט הבינלאומי לסיווג פעילויות כלכליות(.

פעילות הכלכלית כאשר קולחים נספרים כזרימה חוזרת של מים כאשר הם מועברים ישירות לסביבה; כחלק מה

( כאשר הם מועברים ליחידה reused waterהם מסופקים למתקן לטיפול במי קולחין; או כמים לשימוש חוזר )

 כלכלית אחרת להמשך השימוש. 

ניתן לסכם את סה"כ השימוש במים בשלוש דרכים: חישוב תשומת המים ברוטו )סה"כ המים המופקים מהסביבה 

ים נטו )סה"כ המים המוחזרים לסביבה, בתוספת התאיידות ושימוש במים במוצרים או מיובאים(; מים מקומי

אחרים(; ושימוש סופי במים )סה"כ ההתאיידות והשימוש במים לייצור מוצרים אחרים, כך שמים אלו אינם 

 זמינים לשימוש(.

 תחשיבי זרימה פיזית של חומרים 3.3

 חומרים, בהתאם להקשר: קיימות מספר מערכות של ספירת הזרימה הפיזית של

תחשיב העוקב אחר זרימת חומרים ושילובם במוצרים שונים. דוגמה לתחשיב  –תחשיב זרימת מוצרים  •

מסוג זה הוא תחשיב חומרי ההזנה בקרקע, המחושב באמצעות מידע על דשנים ותשומות אורגניות אחרות 

 ומידע על חומרי ההזנה הנקלטים על ידי הצמח.

תחשיבים אלו לעיתים קרובות מחושבים על בסיס המידע בתחשיבי הזרימה  –לאוויר תחשיב פליטות  •

 הפיזית של אנרגיה.

 תחשיב פליטות למים ופליטות הקשורות ליחידות כלכליות. •

 תחשיב עבור פסולת מצוקה •

ות מטרת תחשיב זה היא להציג סיכום כולל, בטונות, של תשומ –תחשיב זרימת חומרים עבור כלל המשק  •

ותפוקות החומרי של התעשייה, כולל תשומות מהסביבה ותפוקות לסביבה, וכן סחר בינ"ל. תחשיב זה, 

שתואר לעיל בכך שהוא  PSUTהנקרא תחשיב זרימות חומרים לכלל המשק, שונה מתחשיב המלאי 

 מתמקד בהצגת נתוני מקרו כוללים על הכלכלה.

 

 

 

 הסביבתי הנכס סוג לפי תחשיבים .4
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 מינרלים ואנרגיה משאבי 4.1

(. סופרים את הכמות הפיזית של המשאבים לפי סוג 22לעיל )עמ'  3סוגי המשאבים הרלוונטיים מפורטים בטבלה 

 משאב, בהפרדה לפי שלוש קטגוריות של זמינות המשאבים:

 כלכלית גבוהה וישימות טכנית גבוהה.-משאבים עם כדאיות חברתית –משאבים זמינים לשימוש מסחרי  •

כלכלית בינונית -משאבים עם כדאיות חברתית –משאבים זמינים באופן פוטנציאלי לשימוש מסחרי  •

 וישימות טכנית בינונית.

כלכלית נמוכה -משאבים עם כדאיות חברתית –משאבים שאינם זמינים לשימוש מסחרי ומשאבים אחרים  •

 וישימות טכנית בינונית או נמוכה.

 סים למשאבים הזמינים לשימוש מסחרי בלבד.בחישוב ערך המלאי הכספי, מתייח

מלאי המשאבים עשוי להשתנות עקב גילוי מקורות חדשים; הערכה מחדש של כמות המלאי כלפי מעלה או מטה; 

 הוצאת משאבים; אובדן עקב אסונות; וסיווג מחדש מסיבה כלשהי, כגון שינוי בזמינות המשאבים.

 שטחי קרקע 4.5

ך השטח בתוך גבולותיה. התחשיב אינו מתייחס לשטח יבשתי בלבד, אלא כולל גם שטח הקרקע של המדינה הוא ס

גופי מים כגון נהרות ואגמים; במקרים מסוימים ההגדרה עשויה לכלול גם את שטח מי הים בבעלות המדינה. 

 התחשיב נערך לפי קטגוריות של שימוש בשטח וכיסוי השטח.

המבוצעות בשטח והן את הסידורים המוסדיים לניהול השטח. השימוש בשטח לוקח בחשבון הן את הפעילויות 

קטגוריות השימוש העיקריות הן חקלאות; ייעור; שימוש לחקלאות ימית; שטח בנוי; שטח למטרות סביבתיות; 

 שימושים אחרים; ושטח שאינו בשימוש )שטח שלא מתבצעת בו פעולת ניהול כלשהי(. 

שטח מלאכותי )שטח עירוני וכד'(, תשע קטגוריות של סוג צמחיה )עצים, קטגוריות, כולל  14-כיסוי השטח מחולק ל

 שיחים וכד'(, שטח יבשתי ללא צמחיה, שלג וקרחונים, גופי מים בפנים הארץ וגופי מים חופיים. 

 משאבי קרקע 4.3

הזנה משאבי הקרקע מספקים את הבסיס לייצור משאבים ביולוגים, לבניית בניינים ותשתיות, לסיפוק חומרי 

לחקלאות וליער, למקור מחייה לאורגניזמים מגוונים, וכחיץ בפני שונות סביבתית. שינויים במלאי משאבי הקרקע 

 נרשמים כאשר השינויים משפיעים על יכולתם לספק את צורכי המערכת ביולוגית.
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 משאבי עץ גולמי 4.4

התחשיבים הכספיים מתחשבים בערך משאבי העץ כוללים הן משאבים טבעיים והן משאבים מעובדים. בעוד ש

הכלכלי בלבד, התחשיבים הפיזיים של משאבי העץ כוללים גם משאבים נטולי ערך כלכלי. הגדרת שטח משאבי 

לעיל. מקורות עץ  5.4.2העץ צריכה להתאים להגדרת השטח העצי והמיוער בקטגוריות של כיסוי קרקע בסעיף 

ם, ואזורים נוספים. בתוך כל שטח, משאבי העץ מוגדרים לפי הנפח נוספים עשויים להיות אזורי מטעים, פארקי

הכולל של העצים, חיים ומתים, ללא קשר לעובי העצים או גודל הענפים. עלים, פרחים, שורשים וזרעים אינם 

 נכללים בספירת כמות זו.

 משאבים ימיים 4.2

. הם עשויים להיות הן משאבים טבעיים המשאבים הימיים כוללים דגים ובעלי חיים ימיים אחרים וצמחיה ימית

והן משאבים מעובדים. מרכיב ההתכלות חשוב במיוחד במשאב זה, ברוב חלקי העולם קיבולת המדגה הגיעה 

 לרמה שבה דיג לא מבוקר יביא להקטנת מלאי הדגה ולפגיעה בתועלת הכלכלית הכוללת מדיג.

 מקורות ביולוגים אחרים 4.2

ללים בעיקר צמחים ובעלי חיים מעובדים, המהווים את הבסיס לייצור מזון בכל מקורות ביולוגים אחרים כו

המדינות. מכיוון שרוב המקורות הם מעובדים ומהווים נכס בעל ערך כלכלי, הם נספרים בצורה דומה לשיטת 

 . SNA-החישוב ב

, לדוגמה, באמצעות סעיף זה לוקח בחשבון גם מקורות ביולוגיים טבעיים כאשר ישנה שליטה על הגישה אליהם

 דרישה לאישורי ציד.

 מקורות מים 4.2

מקורות המים נמצאים בתנועה מתמדת דרך המחזור ההידרולוגי של משקעים והתאיידות ודרך הזרימה לים. 

לפיכך תחשיבי מקורות המים מתמקדים בחישוב זרימת המים אל המערכת היבשתית וממנה. משאבי המים 

בסעיף שטחי הקרקע ובסעיף מקורות מים; פירוט סוגי המשאבים  –התחשיבים  נספרים בשני חלקים של מערכת

(. המקורות כוללים גם מים מליחים, מכיוון שיש להם שימוש פוטנציאלי למטרות תעשייתיות 22)עמ'  3בטבלה 

 ולחקלאות. מדינות שבהן הנושא רלוונטי עשויות גם לפרט את התחשיבים לפי רמת מליחות המים. 
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  DELFTתוצאות  -טבלה מרכזת -3נספח 

 DELFT: תוצאות A3.1 טבלה

  

                                                           

כמייצג  npdioxi -tetrachlorodibenzo-2,3,7,8הנתונים בשורה זו מתייחסים לדיאוקסינים, שאותם החוקרים מדדו באמצעות החומר  48

 עבור קבוצת כימיקלים זו.

 שם באנגלית שם בעברית מס' מס'
 בימרכי

 הסביבה

עלות 
הפחתה 
אוויר 
)יורו 

לק"ג, 
מחירי 

5118) 

עלות 
הפחתה 
קרקע 
)יורו 

לק"ג, 
מחירי 

5118) 

עלות 
הפחתה 

מים 
)יורו 

לק"ג, 
מחירי 

5118) 

ערך נזק 
אוויר )יורו 

לק"ג, מחירי 
5118) 

 ערך
נזק 

קרקע 
)יורו 

לק"ג, 
מחיר

י 
5118) 

ערך נזק 
מים 
)יורו 

לק"ג, 
מחירי 

5118) 

 אוויר Benzene בנזן 11 1

 קרקע

לפי מי  0.24 0.83  4.97
 תהום

0.02 

 Benzo (a) בנזו א פירן 12 2
pyrene 

   1.10   123.00 אוויר

פחמן חד   3
 חמצני

 

Carbon 
monoxide 
(CO) 

   0.03   0.23 אוויר

פחמן טטרה  21 4
כלורי 

)טטראכלורומ
 תאן(

Carbon 
Tetra-
chloride 
(Tetrachloro
methane – 
TCM/CTC) 

 774.00  0 .188 13,300  13,900 מים

כלורידים  25 5
)מחושב ככלור 

 כללי(

Chlorides (as 
total Cl) 

 ?      מים

כלור בכל  23 3
תרכובותיו 

האנאורגניות 
)מחושב 

 כחומצת מלח(

Chlorine & 
inorganic 
compounds 
(as HCl) 

 9.00  4.31 391.00  481.00 מים

ציאנידים  35 1
)מחושב 

 כציאניד כללי(

Cyanides (as 
total CN) 

  0.06 1.74 8.64 3.47 16.30 מים

0.75 
2 34 1,2 - 

 דיכלורואתילן
1,2 – Di-
chloro-
ethylene 

לפי מי  0.44 10.90  3.78 קרקע
 תהום

0.18 

דיאוקסינים  42 4
ופוראנים 
-)מחושב כ

-WHO
Teq)48 

Dioxins and 
Furans 
(PCDDs/PC
DFs) – (as 
WHO-Teq) 

224,000 אוויר
,000 

  50,900,000   

פחמימנים  43 11
הלוגניים 
 מומסים

Dissolved 
Organic 
Halogens 
(DOX) 

 ?      מים
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, ולכן בחרנו בחומר זה כמייצג של ערכי הנתרן )האלטרנטיבה היא Sodium azide -טבלאות הנתונים כוללות סוג מלח אחד בלבד  49

 להשאיר שורה זו ריקה(.

 שם באנגלית שם בעברית מס' מס'
 בימרכי

 הסביבה

עלות 
הפחתה 
אוויר 
)יורו 

לק"ג, 
מחירי 

5118) 

עלות 
הפחתה 
קרקע 
)יורו 

לק"ג, 
מחירי 

5118) 

עלות 
הפחתה 

מים 
)יורו 

לק"ג, 
מחירי 

5118) 

ערך נזק 
אוויר 
)יורו 

לק"ג, 
מחירי 

5118) 

ערך נזק 
קרקע 
)יורו 

לק"ג, 
מחירי 

5118) 

ערך נזק 
מים 
)יורו 

לק"ג, 
מחירי 

5118) 

 Ethyl אתיל בנזן 41 11
Benzene 

לפי מי  0.72   6.34 קרקע
 תהום

0.01 

Formaldehyd פורמאלדהיד 51 12
e 

 0.21  0.28 12.30  267.000 אוויר

 Hydrogen מימן גופרי 33 13
Sulfide (H2S) 

   ?    אוויר

כספית בכל  32 14
תרכובותיה 

)מחושב 
 ככספית(

Mercury & 
compounds 
(as Hg) 

1,180,0 אוויר
00 

21,200 56,800 11,000 355.00 958.00 

 ?      מים Mineral Oil שמן מינרלי 11 15
לפי מי  0.17 4.76  18.80 קרקע Naphthalene נפתלן 14 13

 תהום
0.12 

תחמוצות   17
 חנקן נוקסים

NOx 

Nitrogen 
Oxides (as 
NO2) 

   10.60 7.00  8.72 אוויר

פחמימנים  24 12
-ארומטיים רב

 טבעתיים

Polycyclic 
Aromatic 
Hydrocarbon
s (PAHs) 

אוויר, 
 קרקע

לפי מי  0.42 4.55  47.20
 תהום

0.13 

 0.07  0.65 0.87  72.50 מים Sodium 49נתרן 43 14
חומר חלקיקי  41 21

עדין מרחף 
2.5PM 

Suspended 
Particulate 
Matter 
(PM2.5) 

   *24.8   2.30 אוויר

 חומר חלקיקי 81 21

10PM 

 

Suspended 
Particulate 
Matter (PM10) 

   *41.1   2.30 אוויר

טטרכלורואתי 42 22
 לן

Tetrachloroet
hylene 
(PERC) 

לפי מי  1.61 109.00  176.00 קרקע
 תהום

1.88 

 אוויר Toluene טולואן 44 23

 קרקע

לפי מי  0.65 0.16  7.29
 תהום

0.01 
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 דלפט. 1טבלה *השלמת ערך הנזק לפי  .1

 ** השלמת ערך הנזק לפי עלות הפחתה. .2

 .תהום למי הנזק לפי יחושבו לקרקע הנזק ערכי .3

 בימרכי שם באנגלית שם בעברית מס' מס'
 הסביבה

עלות 
הפחתה 
אוויר 
)יורו 

לק"ג, 
מחירי 

5118) 

עלות 
הפחתה 
קרקע 
)יורו 

לק"ג, 
מחירי 

5118) 

עלות 
הפחתה 

מים 
)יורו 

לק"ג, 
מחירי 

5118) 

ערך נזק 
אוויר 
)יורו 

לק"ג, 
מחירי 

5118) 

ערך נזק 
קרקע 
)יורו 

לק"ג, 
מחירי 

5118) 

ערך נזק 
מים 
)יורו 

לק"ג, 
מחירי 

5118) 

 ,Nitrogen חנקן כללי 111 24
Total 
(Nitrate) 

 **2.14  1.60 7.14  0.90 מים

פחמן אורגני  111 25
כללי )מחושב 
כפחמן כללי 
או כצריכת 
חמצן כימית 

 (3)צח"כ(/ 

Total 
Organic 
Carbon 
(TOC) (as 
total C or 
COD/3) 

 ?      מים

 ,Phosphorus זרחן כללי 112 23
Total 

 14.40 672.00 388.00 10.90  43,200 מים

21  VOC :הערה
אין נתונים 

כלליים, יש רק 
ללא  נתונים
 מתאן

(NMVOC) 

No data on 
VOC: Non – 
Methane 
Volatile 
Organic 
Compounds 
(NMVOC) 
included 

   2.54   5.00 אוויר

טריכלורואתיל 113 22
 ן

Tri-chloro-
ethylene 

אוויר, 
 קרקע

לפי מי  0.32 0.13  3.16
 תהום

0.01 

24 111 1,1,12  – 
 טריכלורואתן

1,1,1 – Tri-
chloro-
ethane 

לפי מי  8.70   3.73 קרקע
 תהום

0.01 

כלל  –קסילן  113 31
 האיזומרים

Xylene – all 
isomers 

 0.17  2.37 אוויר

 

 

0.02  0.01 

31 115 MTBE10 Methy Tert 
Butyl Ether 

לפי מי  0.18 0.12  2.19 קרקע
 תהום

0.0024 
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 50סיכום השיטות לחישוב ערך הנזק הבריאותי - 4 נספח

 DELFT: תוצאות .A4 1 טבלה

הגדרת  חומר

 הסיכון

סוג נתוני 

הנזק 

 בריאותי

הסתברות למחלה 

 ברמות ריכוז שונות

נזק צפוי ממקרה 

בודד מחלה 

 (DALY )ביחידות

ערך השינוי בתוחלת 

 (DALY-חיים )יורו ל

הסתברות  קדמיום

לסרטן 

ריאות 

ברמות 

 ריכוז שונות

הסתברות 

לחלות 

בסרטן 

 -ריאות 

עבור ארבע 

רמות ריכוז 

קדמיום 

 בקרקע

מחקר בלגי על אלף 

שנים,  11איש לאורך 

שבחן קשר בין ריכוז 

קדמיום בקרקע, ריכוז 

שתן, קדמיום בבדיקות 

ואחוז החולים בסרטן 

ריאות, עבור ארבע 

רמות ריכוז קדמיום 

 1.2בקרקע הנעות בין 

 מ"ג לק"ג. 11.1 -ל

ירידה בתוחלת 

 2.2החיים של 

DALY  

נלקח ערך ירידה בתוחלת 

יורו  11,111חיים של 

 לשנת חיים

מקור 

 הנתונים:

 Nawrot et al., 2006 Crettaz et al., 

2002 

Viscusi & Aldy, 

2003 

רעלים 

 אחרים

הסתברות 

לסרטן 

מסוגים 

שונים 

ברמות 

ריכוז שונות 

)רמת 

הריכוז 

תלויה בסוג 

 החומר(

הסיכון 

מתחיל 

כאשר 

הריכוז עובר 

-את רמת ה

MPR 

לאותו 

 חומר.

 

עבור כל  MRP -רמת ה

חומר לקוחה ממחקרי 

רעילות. הסיכון למחלה 

מחושב כהפרש בין 

הריכוז בפועל לנתון 

MPR למיליון, לחלק 

ירידה בתוחלת 

 6.7החיים של 

DALY  

נלקח ערך ירידה בתוחלת 

יורו  11,111חיים של 

 DALYליחידת 

מקור 

 הנתונים:

 Baars et al., 2001 Crettaz et al., 

2002 

Viscusi & Aldy, 

2003 
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הגדרת  חומר

 הסיכון

סוג נתוני 

הנזק 

 בריאותי

הסתברות למחלה 

 ברמות ריכוז שונות

ממקרה  נזק צפוי

מחלה בודד 

 (DALY )ביחידות

ערך השינוי בתוחלת 

 (DALY-חיים )יורו ל

חשיפה  עופרת

לעופרת 

בגיל צעיר 

מגדילה את 

הסיכון 

לפגיעה 

במנת 

המשכל 

(IQ) 

הסיכון 

מתחיל 

כאשר 

הריכוז עובר 

 -את ה

MPR .

האוכלוסייה 

בסיכון: 

ילדים 

 4 - 1בגילאי 

גידול בחשיפה לעופרת 

מיקרוגרם/ק"ג  1של 

משקל/יום כרוך בגידול 

 11-בריכוז העופרת ב

 מיקרוגרם לליטר דם. 

גידול בריכוז 

 21-העופרת בדם מ

מיקרוגרם  41-ל

לליטר קשור לירידה 

ממוצעת של נקודת 

IQ  אחת

 באינטליגנציה.

 IQ 1ערך ירידה של 

במנת המשכל הוא 

יורו למשך כל חיי  11,111

 האדם

מקור 

 הנתונים:

 JECFA 2000 JECFA 2000 Spadaro & Rabl, 

2004 
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 GIS-מיפוי הקרוני להטמעת נתוני מסד הנתונים במבנה ע – 2נספח 

הגיאוגרפי סביבתי ביחד עם מערכת המידע -הטבלה הבאה מדגימה את החשיבות של השילוב של החלק הכלכלי

(GIS .) 

 כלכלי -1חלק 

  

  

הצגת כל ההשפעות הסביבתיות שיילקחו 

 שליליות וחיוביות -בחשבון

      

לפי סוג המקור ורדיוס  -ניתוח כלכלי של השפעות סביבתיות

 ההשפעה, או נזק לתושב

   

הפרדה בין נזק בריאותי לבין נזק 

 סביבתי
     

 GIS -2חלק 

  

  

            בחירת גודל האזור

סימון כל השכבות 

 הרלוונטיות
      

לכל אחד  קביעת רדיוס השפעה 

 ממקורות הזיהום
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 לשנת טון) מוקדי מצאי הנתונים מקור -  מזהמים לפי חיפה מחוז ביישובי זיהום כמויות פירוט - 32 טבלה
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 001 .................................................................... בהולנד והטרדה בריאות על רעש השפעת - 71 טבלה
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 016 ......................................................... בצנרת וגז דלק בשינוע מתקלות שנתי נזק אומדן – 94 טבלה
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 מבוא .0

 זיהום כמויות בנושא ובמקביל בנפרד שהוגשו מיםקוד חות"דו שני של איחוד הינו זה סופי ח"דו

  .לזיהום חיצוניות ועלויות

 3ח "יש לציין כי בין דו. שעסק בפירוט בנושא המתודולוגיה, 3ח "דו, ח נוסף"חות אלה קדם דו"לדו

קיים פגישות עם אנשי , לפרויקטבגרסתם הסופית הצוות המשיך באיסוף הנתונים  1-ו 3חות "לדו

בהתאם לכך התעדכנה המתודולוגיה בחלק . מקצוע והמשיך בביצוע סקרי ספרות בנושאים השונים

מוצגת המתודולוגיה המייצגת  1-ו 3חות "בדו. חות"ועל כן אין הלימה מלאה בין הדו, מהנושאים

 הערכה כולל החיצוניות עלויותה פרק. אזורי כמותי וניתוח סקירה כולל הכמויות פרק . 3232לשנת 

 (.מייצגת שנה או, האפשר ככל) 3232 לשנת נזקים ואומדן זיהום ליחידת זיהום עלויות של כלכלית

 העבודה. 3231 בתחילת ומסתיימת 3233 בתחילת החלה סביבתי-הכלכלי הנתונים מסד על העבודה

. לסוגיהם סביבתיים נזקים בנושא עדכניים חומרים וקבלת, מקצוע אנשי עם רבות התייעצויות רצופה

 בצד הן, ומייצגים אמינים לאומדנים בנוגע הצוות הצעות של ודיוק שיפור יש הלטיוט המטיוט, לכן

 במשרד וטכנולוגיה כלכלה אשכול של צמוד וליווי בשיתוף מתבצעת העבודה. הכמות ובצד העלות

 נרחבת היגוי ועדתוב מלווה וכן המקצועיים האגפים נציגי עם תהתייעצו וכוללת, הסביבה להגנת

 צורפו שבוצעו הפגישות סיכומי, כן כמו. הסביבה להגנת במשרד השונים האגפים מנציגות המורכבת

 לצורךו לעבודה המקצועיים הגורמים והתייחסויות העבודה תהליך תיעוד לטובת, עבודהל 2 כנספח

 .בעתיד גם המסד של טיוב המשך

 מפגעים של ומייצגים עדכניים נתונים שנה כל יוזנו שלתוכו אחיד בסיס לשמש עתיד הנתונים מסד

. להלן המפורטת העדכון לצורת בהתאם ,העלויות יעודכנו, כן כמו. להלן שיפורטו מהסוגים סביבתיים

 המשק על והשפעתם הסביבתיים הנזקים היקפי השוואות השאר בין וכוללים, רבים המסד שימושי

 מטרת כי להדגיש יש. וכו זיהומים סוגי בין, בישראל אזורים בין, מדינות בין, לשנה משנה הישראלי

 עלויות או מניעה לעלויות מתייחס הוא אין אולם, נזקים של כלכלית השוואה להציג היא המסד

 עבודה כלי הוא המסד, כן כמו. מסוימת בשנה כשלעצמו הנזק עלות באמידת מתמקד אלא, שיקום

 אינו והוא, השונים הממשלה משרדי של ארציים מידע מקורות על המתבסס, כלכלי-מקרו, ארצי

 . כלכליות-מיקרו פרטניות תועלת-עלות בדיקות מחליף

, לכן. חדש מידע ואיסוף ניטור כולל ואינו, קיימים מידע ומקורות נתונים מסדי על רק מתבסס המסד

 נתקבלו או שוטף מידע נאסף לגביהם סביבתיים לנזקים רק ומתייחס, וחלקי ראשוני הוא כי מובן

 התאפשר בתחום המקצוע מאנשי הנתונים ואיסוף הבדיקה במסגרת. זיהומים היקפי לגבי הערכות

 כלכלית מבט מנקודת סביבתיים נזקים הערכת לקבל קושי יש בהם נזקים סוגי על להצביע לנו

 מקורות סיכום 3 בטבלה להלן. (3 נספח ראה) בעתיד המתאים המדע איסוף את ולשפר לנסות ומומלץ

 הנזקים את להציג לאפשרות בהתאם הנושאים אפיון וכן, השונות במדיות נזקיםלו לכמויות המידע

 . למחוזות גיאוגרפית בחלוקה
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 מקורות המידע לקבלת נתוני כמות ועלות חיצונית - 1טבלה 

חלוקה  מדיה

 למחוזות

 חיצוניות מקורות מידע עלויות מקורות מידע לכמויות

 3232( תחבורה, מוקדי לא, מוקדי) מצאי V  אוויר

 3232ס "מפל 

 הסביבה להגנת המשרד של מוכרות עלויות לפי – קלאסיים מזהמים 

 לפי – נוספים מזהמים Delft וה-EEA 

 ReCiPe  מתודולוגית  3231ס "למ  גזי חממה

 קרקע
 

 מזוהמות בקרקעות וטיפול סקירה של ארצית עלויות הערכת

(LDD ,3232) 

, LDD) מזוהמות בקרקעות וטיפול סקירה של ארצית עלויות הערכת

3232) 

 חיצונית עלות כולל, שולית עלות מהווה התפלה מחיר (3232, המים רשות) מתעשייה מים זיהום למניעת פעולות סיכום V  אקויפר

 נחלים
V 3232 הסביבה להגנת המשרד עבור ג"רט ניטור 

 שפכים בהזרמת חיצוניות עלויות בגין הנדרש ההיטל בחינת

 (3233 ותבור בקר) ישראל לנחלי וקולחים

 מתקנים חופיים וימיים –ים 
V 

 בועז ר"ד) ובים ביבשה סביבתיות השפעות – חופים להיטל המלצה

 (3233, ברק

 בועז ר"ד) ובים ביבשה סביבתיות השפעות – חופים להיטל המלצה

 (3233, ברק

 Costanza 1997  3231 סיכום - וחופים ים אגף של ים ניטור V תיכון ים זיהום ניטור – ים

 שימוש בקולחים
V 

 כלכלי ניתוח, יזרעאל עמק חקלאות על הקולחים מי מליחות השפעת  3232 שים"ממט ביציאה מים איכות מדידות

 (3233, כיוון)

 בנק) בישראל הדירות מחירי על סלולריים לאתרים קרבה השפעת  קרינה מאנטנות סלולאריות

 (3233, ישראל

 בנק) בישראל הדירות מחירי על סלולריים לאתרים קרבה השפעת

 (3233, ישראל

 באפר שימוש היקפי לגבי הפחם אפר מנהלת של אומדן - פחם אפר  קרינה מאפר פחם

  לבנייה פחם

Needs 2008 

 Heatco 2006 (הסביבה להגנת המשרד) 3233 כבישים רעש מדד  רעש

 Pimenten 2014 3223-3232 הדברה בחומרי שימוש לגבי ס"למ סקר  הדברה חומרי

 V פסולת מעורבת

 

 3232, נתוני המשרד להגנת הסביבה

 

 בעולם השונים הפסולת לסוגי ההטמנה היטלי גובה בדיקת

 (3232, נאמן מוסד) בישראל הטמנה היטל גובה לקביעת והמלצות

, פייננס-אקו) למדיניות והצעה הבנין פסולת שוק של כלכלי ניתוח V פסולת בנייה

3222) 
 פייננס-אקו) למדיניות והצעה הבנין פסולת שוק של כלכלי ניתוח ,

3222) 

 בעולם השונים הפסולת לסוגי ההטמנה היטלי גובה בדיקת

 (3232, נאמן מוסד) בישראל הטמנה היטל גובה לקביעת והמלצות 
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חלוקה  מדיה

 למחוזות

 חיצוניות מקורות מידע עלויות מקורות מידע לכמויות

 להגנת והמשרד החקלאות משרד) ישראל בחקלאות לואי תוצרי  פסולת חקלאית

 (3233, הסביבה

 להגנת והמשרד החקלאות משרד) ישראל בחקלאות לואי תוצרי

 (3233, הסביבה

 – טבע במשאבי שימוש

 וחציבה כרייה

  (3232, בועז דוד) אגרגטים בהפקת נדירות ורנטת חיצוניות עלויות 

 3232, בועז דוד – ומים טבעי גז בהפקת חיצוניות עלויות 

 3232 נתוני משרד האנרגיה 

  הבטחת הדורות הבאים על רקע התדלדלות משאבי טבע המתכלים

ה, אשכול כלכלה ותקינ" )והקשר לשיקולים הסביבתיים ,בישראל

2102) 

 Costanza 1997 

 (3232, בועז דוד) אגרגטים בהפקת נדירות ורנטת חיצוניות עלויות 

 (3232, בועז דוד) ומים טבעי גז של בהפקה חיצוניות עלויות 

 הלאומית התכנית - 3233 הפתוחים והשטחים הטבע מצב ח"דו  פתוחים שטחים גריעת

 (ג"מאר) הטבע מצב להערכת

 

 חומרים ואירועי תקלות

 מסוכנים

  הנפט דליפת אירוע של והמניעה השיקום הנזק עלויות ניתוח 

 (3233, בקר ניר' ופרופ תבור חברת" )עברונה בשמורת

 של סביבתית-הכלכלית העלות לכימות מתודולוגיה בנושא דעת חוות 

 (3231,  פייננס -אקו" )חיפה במפרץ האמוניה מיכל

 מתוספת התועלת -א נספח - האוצר ממשרד תקנים לתוספת בקשה 

 אשכול) משפטיים יועצים תקני לרבות למחוזות ואכיפה פיקוח תקני

 (3233, וטכנולוגיה כלכלה

 (3231, צנובר) תועלת עלות – בישראל פולשים מינים 

 הנפט דליפת אירוע של והמניעה השיקום הנזק עלויות ניתוח 

 (3233, בקר ניר' ופרופ תבור חברת" )עברונה בשמורת

 של סביבתית-הכלכלית העלות לכימות מתודולוגיה בנושא דעת חוות 

 (3231,  פייננס-אקו" )חיפה במפרץ האמוניה מיכל

 מתוספת התועלת -א נספח - האוצר ממשרד תקנים לתוספת בקשה 

 אשכול) משפטיים יועצים תקני לרבות למחוזות ואכיפה פיקוח תקני

 (3233, וטכנולוגיה כלכלה

 (3231, צנובר) תועלת עלות – בישראל פולשים מינים 
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 את יםלהכול הקבצים. עצמו הנתונים מסד את יחד המהווים קבצים אוסף הוגשו, זה ח"דו להגשת במקביל

 את המאפיינים יםמפורט מסמכים שהינם, האפיון בקבצי מפורט באופן מאופיינים נושא לכל החישובים

 משנה הכמויות את לעדכן יאפשרו אלה מסמכים .אקסל קובץ לכל המקור ומסמכי החישובים, הקשרים

 הכמויות עדכון תהליך. ח"הדו בסוף למפורט בהתאם לבצע כאמור מוצע המחירים עדכון את. לשנה

, וטכנולוגיה כלכלה אשכול ועם הסביבה להגנת במשרד המחשוב יחידת עם יחד תבצעלה מתוכנן והמחירים

 . בעתיד הנתונים בסיס של המתפעל שיהיה
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 כמויות סעיף מבנה .2

 מוצגים נושא כל ולגבי, סביבתי-הכלכלי הנתונים במסד יכללויש הזיהומים סוגי את מציג כמויות סעיף

 :הבאים המאפיינים

  ועוד תכולתם, הגורם המפרסם, תדירות העדכון שלהם –מקורות המידע בהם הוחלט להשתמש. 

 וכן אפשרויות הצגתה בפורמט  –גריעת משאבי טבע / תמונה ראשונית אזורית של כמויות מזהמים

 מיפוי גיאוגרפי

  לדוגמא)מהן יחידות המידה המקשרות בין הכמויות למחירים , כלומר –אופן ההכפלה במחירים :

 ('וכודונם באזורי ביקוש שונים , קוב לפי רמות איכות שונות

 

 .הנושאים לכלל מסכמת טבלה מוצגת הכמויות סעיף בסוף

 

 נושאיםניתוח כמויות לפי . 1

 אווירזיהום  1.0 

 המידע מקורות 1.0.0

. שונים אוויר מזהמי של פליטה כמויות המפרטים הנתונים מקורות כלל את המסכמת טבלה להלן

 ציון נקודת ברמת גיאוגרפי מידע נכלל האם הימנית בעמודה מצוין מידע מקור כל לגבי, כן כמו

 .(.צ.נ)
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 1לפי סקטורים, מקורות מידע  אווירהתפלגות מזהמי  – 2טבלה 

 

 
 שמות מזהמים                                                         מאפייני הדוח סקטור

רדיוס  צ.נ שם הדוח 
 השפעה

 -CO NMVOC NOx SOx 2.5PM 10PM 1,3 בנזן
Butadiene 

 מתאן/2CO פורמאלדהיד עופרת

תעשייה 
ויצור 
 חשמל

 3232  מוקדי מצאי
 [33.23.3233נתוני]

V *V - V V V V V V - -  - 

קובץ  3232 –ס "מפל
 מדווחים

V V* V _ - - - - - V V V - 

תחנות 
 תדלוק

מצאי לא מוקדי 
33.23.3233 

V  מקומית
 בלבד

 _ V - - - - - - - - 

מצאי לא מוקדי  מחצבות
33.23.3233 

V  מקומית
 בלבד

 V V - - - - - - - - 

יערות 
 ל"קק

מצאי לא מוקדי 
33.23.3233 

V  מקומית
 בלבד

 _ V - - - - - - - - 

שימוש 
 ביתי

מצאי לא מוקדי 
33.23.3233 

V  מקומית
 בלבד

 _ V - - - - - - - - 

 פליטות מצאי
 קיים* ] פורמלדהיד

 לקטגוריות פילוח
 21.3233[ נוספות

- 
 

NA  _ - - - - - - - V - 

מצאי לא מוקדי  מפעלים
33.23.3233 

V  מקומית
 בלבד

 V V V V V V - - - - 

מצאי לא מוקדי  מטמנות
33.23.3233 

V  מקומית
 בלבד

 - V - - - - - - - - 

, פרטיים רכבים -  OUT תחבורה
 משאיות, קלות משאיות

 אופנועים, כבדות

 V  V V V V V V V - - - 

מצאי שרפות פסולת  פסולת
 צמחית

V X  - - - - - - V -  מצאי
 פורמלדהיד

- 

ללא 
 שיוך

ST27.07 ס"למ - X  - - - - - - - - - V 

 

.ס"מהמפל הנתונים הושלמו, במצאי מסוימים מזהמים לגבי נתונים חסרים והיו במידה. מצאי בנתוני שימוש נעשה, האפשר ככל 3

 מקרא
V כמויות נתוני 

NA רלבנטי לא 
 נתונים אין -
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 כפי העבודה הנחות פירוט להלן, הזיהום נזקי על ומשפיע הנחשפים מספר את הקובע, השפעה רדיוס לגבי

 :אוויר איכות אגף נציגי עם שסוכמו

 רדיוס השפעה הינה מכפלה של גובה כי הונח , אווירבהתייעצות עם נציגי אגף איכות : מצאי מוקדי

 32-כלומר הכפלה ב, 3כאשר הנחת גובה אפקטיבי היא גובה פיזי כפול  32-אפקטיבי של הארובה ב

  1.תהווה קירוב לאומדן רדיוס זה

 מטר מכל  322-הנוח רדיוס ההשפעה של כ, אווירבהתייעצות עם נציגי אגף איכות  :מצאי לא מוקדי

 מקור פליטה במצאי הלא מוקדי

 מטר מכל קטע  322-הונח רדיוס ההשפעה של כ ,אווירבהתייעצות עם נציגי אגף איכות  :מצאי תחבורה

 כביש במצאי התחבורה

 2עבורCO   ס"החישוב יהיה ארצי בהתאם לנתוני הלמומתאן. 

 מטעים לפי יישוב והוכפלה  גידולי שטחי לנתוני בהתאם חולקה הזיהום כמות–  שריפת פסולת צמחית

 מופיעים אשר[ ברדיוס חשיפהללא התחשבות ]בכל יישוב בו קיים מטע [ תושבים]בכמות הנחשפים 

 .הדברה חומרי פרק ראה, ענף לפי חקלאיים גידולים במפת

 

  : הנחשפים מספר חישוב מתודולוגיית להלן

סימון רדיוס החשיפה בהתאם , ג מפה"לנקודות ע XYהמרת נתוני קורדינאטות : טח הנחשףשחישוב ה .3

 .לנתונים לעיל

 חיתוך שכבת האוכלוסייה עם שכבת רדיוס החשיפה וקבלת שכבת אזורים סטטיסטים  .3

  :חישוב מספר הנחשפים .1

 הסטטיסטי האזור של שטח כ"סה
 

 הנחשפים מספר( + y) נתון באזור לארובה הנחשפים מספר( + x) נתון באזור לארובה הנחשפים מספר

 (z) נתון באזור לארובה

 

 

 את לעדכן יהיה ניתן, הפליטה מקורות כל של ההשפעה רדיוס לגבי סדורה עבודה תהיה כאשר, בהמשך

 .בהתאם זו בעבודה הניתוח

 מציג אותה המקובלת החלוקה לפי הינה במשק המזהמים גורמיםה לפי המידע של הסקטוריאלית החלוקה

, השונים המזהמים סוגי על שחל ביותר הרחב המשותף למכנה הנתונים את מביאה אשר, אוויר איכות אגף

 [הסביבה הגנתל המשרד באתר לראות ניתן אלו דוחות על מלאים פרטים]: הבא הסדר לפי

ס מפורסם מכח "המפל. הינו המפורט ביותר, מתעדכן אחת לשנה", ס"מפל -מרשם פליטות לסביבה " .א

חוק הגנת הסביבה והמידע שמדווח אליו עובר בקרה בהתאם לבסיס והיקף הפעילות של המפעלים 

 .המדווחים

                                                 
 אשר, ספציפי חשיפה רדיוס נתוני אוויר איכות ףמאג התקבלוחיפה וחדרה , אשדוד, לציין שלארובות של תחנות הכוח בפניציה יש 1

 נציג י"שהועברה ע, מצגת רדיוס השפעה: מקור. )באחידות והצורך הנזקים פריסת חישוב אופן בשל בחשבון אותו להביא היה ניתן לא

  (.תעשיות אשכול

 

  (x)ן  נתו באזור לארובה הנחשפים מספר=          שנחשף השטח*    סטטיסטי באזור אוכלוסייה כ"סה
 

 לארובה הנחשפים מספר+  (y) נתון באזור לארובה הנחשפים מספר+  (x) נתון באזור לארובה הנחשפים מספר
 .לארובה הנחשפים מספר כ"סה=  (z) נתון באזור

http://www.sviva.gov.il/PRTRIsrael/Pollutant-emissions-inventory/Pages/Pollutant-Emissions-Inventory-GIS.aspx
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ייצור , תעשייה: מפורט ומחולק לקטגוריות, מתעדכן פעמיים בשנה", מצאי פליטות לאוויר מוקדי" .ב

 (ח זה"לדו  1 מצורף כנספח –" יר מתעשיהומצאי פליטות לאו  של רשימת  שיטת החישוב)" .חשמל

ההבדל בין הדוחות הינו שדיווחי המפעלים . ס ובמצאי זהות"שיטות חישוב כמויות הפליטה במפל* 

ס מתבססים על מידע פרטני שיש בידי המפעלים אודות הפליטות והאמצעים להפחתת "למפל

מפורט אודות כל חסר לעיתים מידע , שאותו מחשב המשרד להגנת הסביבה, ואילו במצאי, הפליטות

 .ולכן החישוב מתבסס על הערכות כלליות, אחד ממקורות הפליטה

אשר ]מפורט ומחולק לקטגוריות הבאות , מתעדכן פעמיים בשנה -" לא מוקדי אווירמצאי פליטות ל" .ג

 .ל"קק, מחצבות, תחנות תדלוק, שימוש ביתי, מפעלי ייצור בטון[: ס"שונות מקטגוריות המפל

 (ח זה"לדו 1מצורף כנספח  –" מתעשיה אוויררשימת מצאי פליטות לשיטת החישוב של )"

 ענפי של האחיד הסיווג לפי המדווחים המפעלים של פילוח יתבצע, והמצאי ס"המפל דוחות לגבי* 

 ס"הלמ י"ע המפורסם הכלכלה

שימושים ביתיים : מחולק לקטגוריות הבאות, מתעדכן אחת לשנה", מצאי פליטות פורמלדהיד" .ד

 (ס"אשר מתעדכנות כחלק מנתוני מפלישנן קטגוריות נוספות )ושריפת פסולת צמחית 

מתעדכן אחת לשנה וכולל מזהמים כתוצאה מפליטת פסולת צמחית לרבות ", מצאי פסולת צמחית" .ה

 נתוני שטחי מטעים

בחלוקה ] 3233שנים כאשר העדכון הבא יהיה ב  3-3מתעדכן אחת ", מצאי פליטות לאוויר מתחבורה" .ו

 [משאיות כבדות ואופנועים, משאיות קלות, למכוניות פרטיות

  בלבד חקלאות קטגורית, לשנתיים אחת מתעדכן", צמחית פסולת מצאי שריפת" מתוך – דיאוקסינים .ז

 .זה במסד בחשבון זה מזהם לקחת שלא הוחלט קטן זיהום היקף מפאת -

, לשנה אחת מתעדכן", מקור לפי חממה גזי של פליטות - 31.21לוח "ח "דו מתוך –ס "למ CO2 פליטת .ח

 ייצור, קרקע שימושי, אנרגיה תעשיית, דלקים צריכת, ביתי, בניה תעשיית: לקטגוריות מחולק

 .תחבורה, מינרלים

, לשנה אחת מתעדכן", מקור לפי חממה גזי של פליטות - 31.21לוח "ח "דו מתוך -ס "למ מתאן פליטת .ט

 .תחבורה, הטמנה, אנרגיה תעשיית, בניה תעשיית: לקטגוריות מחולק

 

 ארצית מצב תמונת 1.0.2

 ניתן מזהמים של אזורי פרוט: הבאים המזהמים פליטות של ארצי סיכום מציג אוויר איכות אגף

 . הסביבה להגנת המשרד באתר למצוא

. והנחשפים הכמויות ליחס בהתאם מרחבית ונפרש הארצית ברמה חושב הנזק האוויר מזהמי עבור
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נזקים  ,לשנהטון )כמויות  סקטורים, בחלוקה ל4112מייצגות לשנת  אווירזיהום כמויות  – 3טבלה 

 (בלבד שגרתיים

 מט"שים ביתי חקלאות תחבורה תעשייה חשמל  

מגזר 

 כסה" אחר

NOx 116,284 23,126 30,768 357 - - - 170,535 

SOx 89,602 19,809.5 314.5 8 - - - 109,734 

CO 6,547 11,660 50,483 12,606 - - - 81,296 

10PPM 2,959 4,816 3,924 2,000 - - - 13,699 

2.5PPM 2,902 3,119 1,173 1,886 - - - 9,080 

Formaldehyde 5 3 - 214 0.1 - 0.0 222 

Benzen 2.8 80 193 39 1 - - 315.5 

PB 1 1 - - 0.0 - - 2 

NMVOC 0.6 12,246 3,565 380 21,598 479 932 39,200 

1,3- Butadiene - - 48.0 39.0 - - - 87 

סה"כ מזהמי 

מצאי, מפל"ס 

ושריפת פסולת 

 צמחית

218,304 74,861 90,469 17,529 21,593 479 932 424,171 

 (3233 בשנת צפוי בנושא הבא ח"הדו) שנים 3-3-ל אחת המתעדכנים נתונים על מתבססים מתחבורה אוויר זיהום נתוני* 
 אגף של יותר מעודכנים נתונים פורסמו  3233 באוקטובר. 3232 נתוני את ומייצג 3233 פברואר בתאריך שפורסם המצאי דוח מתוך לקוחים הנתונים שאר

 מוצע ולכן, המסד לתוך שונים בקבצים הבסיס נתוני של מלא עדכון דורשת הטמעתם אולם, המצאי בדוח ס"המפל דיווח שיקלול הכוללים אוויר איכות

 .המסד של הבאות בגרסאות לבצעה
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 , בחלוקה למחוזות )כמויות טון לשנה, נזקים שגרתיים בלבד(4112מייצגות לשנת  אווירכמויות זיהום  - 4טבלה 

 ירושלים צפון תל אביב מרכז דרום חיפה  
יהודה 

 ארצי ושומרון
 כ"סה

NOx 56,708 46,500 1,432 294 4,307 5,746 155 0 115,143 

SOx 3,387 3,611 2,095 588 2,901 659 453 6 13,699 

2.5PPM 6,518 6,547 8,854 5,207 6,618 4,075 1,377 4 39,200 

10PPM 82,034 53,093 15,430 6,505 8,373 3,821 1,197 82 170,535 

NMVOC 54 37 85 47 61 23 8 0 315 

CO 2,762 2,735 973 197 1,949 333 130 2 9,080 

PB 0 1 0 0 0 0 - - 2 

1,3 - 

Butadiene 14 8 18 8 30 7 2 0 87 

Formaldehyde 37 10 26 1 123 22 4 - 222 

Benzen 14,544 12,538 23,544 9,744 13,402 5,746 1,735 42 81,296 

סה"כ מזהמי 

מצאי, מפל"ס 

ושריפת פסולת 

 429,580 136 5,060 20,431 37,764 22,592 52,456 125,082 166,058 צמחית
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 , בחלוקה לסקטורים )כמויות בטון לשנה(4113כמויות גזי חממה לשנת  – 5טבלה 

 כ"סה אחר ביתי  חקלאות תעשייה תחבורה חשמל גז חממה

CO2 41,722 16,544 5,867 442  2,056 66,641 

CH4 13 60 14  5,438 1,528 7,053 

 73,694 3,584 5,438 442 5,881  16,615 41,734 כ"סה

 להיום נכון הקיימים ביותר המעודכנים, 3231 לשנת ס"למ דוחות על מתבססים ומתאן CO2 נתוני* 
 

 :בעתיד המודל לשיפור אפשריות דרכים להלן

 מכיוון שהמודלים המחשבים את פליטת  :פיצול מספר הנחשפים ובהתאם הנזקים ליום ולילה

היה ניתן במסגרת עבודה זו לא , המזהמים מתבססים על מדידות אשר התבצעו ביום בלבד

יש לציין שבמהלך הפרויקט בוצעו . להעריך את מידת הנזק לפי פילוח לשעות יום ולשעות לילה

המתבססים על נתוני תעסוקה ומגורים , ביום ובלילה, לפי יישוב, חישובים של מספר התושבים

 .המשךנתונים אלו יוכלו לסייע במידה ותבוצע עבודת . של תושבי מדינת ישראל

  יש צורך , על מנת לבצע הערכה זו :מתחבורה לתחבורה פרטית וציבורית אווירפיצול זיהום

ומבוססות על עומס התנועה  אווירי אגף איכות "להצליב בין נתוני כמויות הזיהום שהתקבלו ע

לבין מצבת כלי הרכב של אגף תחבורה אשר כוללת , סוגי רכבים 2-בחלוקה ל בכל קטע כביש

מכיוון שנתונים מתבססים על הנחות . סוג הרכב ומספר קילומטרים, שנת הייצור את נתוני

 .ל במסגרת עבודה זו"שונות לא התבצעה החלוקה הנ

 

 במחירים ההכפלה אופן 1.0.1

 ,אוויר מזהם זיהום לטון "משוקללת לנפש טון עלות" חישוב על מתבססת המרחבית החלוקה

[ כמות כ"סה*עלות] אוויר זיהום נזקי כ"סה=  משוקללת לנפש טון עלות: הבא לחישוב בהתאם

 "משוקללת עלות" אותה. פליטה מקור בכל אנשים ומספר זיהום כמות מכפלת לסכום בחלוקה

 פריסה מאפשר זה חישוב. פליטה מקור כל עבור הנחשפים ומספר הזיהום כמות במכפלת הוכפלה

 לא אם ואשר נחשפים אין שלהם שברדיוס פליטה ממקורות נזק ביטוי לידי מביאה אשר גאוגרפית

 .הנזק כלל יוצג לא בחשבון יובאו

 ברמה מדויקים אינם הארציים הנתונים ולכן ממוצעת עיר בסיס על מזהם לטון עלות חושבה ברבע

 בכל לצפיפויות כפוף מזהם לטון העלות את המנתחת עבודה לקידום גבוהה חשיבות יש. האזורית

 .ואזור אזור

 האזורים בין הסביבתיים הנזקים של הפרופורציה את שומר התבססנו עליו שהחישוב להדגיש יש

 .השונים

.
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦∗𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒

∫ 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦𝑖∗𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒𝑖
𝑋
𝑖

∗ 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦𝑖 ∗ 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒𝑖 

    כאשר
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦∗𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒

∫ 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑡𝑦𝑖∗𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒𝑖
𝑋
𝑖

 לטון זיהום לנפש ₪מהווה מחיר משוקלל     
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 . מרחבית חלוקה ללא, לטון ח"בש הכפלה בוצעה, גיאוגרפית חלוקה לגבי מידע בהיעדר, חממה לגזי

 

 קרקעות זיהום 1.2

 מקורות המידע  1.2.0

עבור המשרד  LDD חברת השביצעסקירה וטיפול בקרקעות מזוהמות , ח הערכת עלויות ארצית"דו

אזורי תעשייה בעלי /הכולל מיפוי של מפעלים, זהו מאגר נתונים אקסלי כמותי(. 3232) להגנת הסביבה

כ מופו "סה. על בסיס סוג הפעילות במפעל ולא על בסיס חקירת קרקע, לזיהום קרקע פוטנציאל סיכון

קווי , בתי זיקוק, חוות מכלים, תחנות דלק, תעשייתי, צבאי, בטחוני: מפעלים לפי הפילוח הבא 31,222

 .ואינו עתיד להתעדכן 3233הדוח מהווה תמונת מצב לשנת . ים"מטמנות ומטש, הובלת דלק

 אתרים 3222 -כ להיום נכון כולל, קרקעות וזיהום דלקים, תעשיה שפכי אגף של הנתונים מסד, בנוסף

 מצאי הקמת על עובד האגף. שיקום לקראת חקירה בשלבי שנמצאים או ששוקמו כמזוהמים שאותרו

 עדיפות סדרי הקובעת, האגף למדיניות בהתאם לזיהום סיכון פוטנציאל מפעלים בעלי/האתרים

 הזיהום היקף את לכלול צפוי ולא כולל לא זה מסד, אולם. פעילות לסוגי בהתאם ושיקום לחקירה

 .באתרים

 מתודולוגיה לכתיבת נפרדת עבודה לקדם צורך סוכם כי שיש, בעקבות פגישות רבות עם אגף קרקעות

ססת ההנחות עליהן מבו בשל מזוהמות וזאת קרקעות של ומחירים כמויות הערכת לשם מעודכנת

 היום בנושא העבודות הקיימות

 תמונת מצב ארצית 1.2.1

כ השטח המוערך כמזוהם בשל פעילות תעשייתית באתרים המרכזיים "סה, 3232 משנת LDDח "לפי דו

 קצב. תעשייה באזורי ומפעילות צבאית מפעילות נגרם המרכזי פוטנציאל הזיהום. דונם 2,232-מגיע לכ

 סקרי להתבצע החלו. תאורטיות י הערכות"ע חושב המזוהם הקרקע ושטח ידוע לא ההתפשטות

כן -כמו, כמזוהמות שהתגלו הקרקע היקפי לגבי מסודר ניהול אין זה בשלב אך, שיקום ופעולות סיכונים

 מהקרקעות 32%-כ) יחסית נמוך הינו שיקום/ סיכונים סקרי בתהליכי שנמצאות הקרקעות מספר

 (.כמזוהמות החשודות

 (LDD, 3232: מקור)להלן פירוט היקפי הקרקעות החשודות כמזוהמות לפי פילוח מגזרי 

 

 היקף קרקעות חשודות בזיהום – 6טבלה 

 מספר מגזר
 כמזוהם חשוד שטח מוקדים מספר אתרים

 (דונם)

 365 800 40 ביטחונית תעשיה
 1,013 2,300 320 צבא

 1,168 16,945 500 (היתרים עם ישובים כולל) תעשיה אזורי
 393 2,043 2,043 דלק תחנות

 71 356 35 מכלים חוות
 175 120 2 זיקוק בתי
 0 500 500 דלק הובלת קווי
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 מספר מגזר
 כמזוהם חשוד שטח מוקדים מספר אתרים

 (דונם)

 244 14 14 מטמנות

 640 25 25 תעשייתיים ושיקוע חמצון אגני

 4,069 23,103 3,479 כ"סה
 LDD,3232: מקור* 
 

 תמונת מצב מחוזית

. גיאוגרפי בפילוח וכן הזיהום מוקדי לפי זיהום ונזקי כמויות להציג הינה, שניתן ככל, זו עבודה מטרת

 תעשיות להוציא) חלקי באופן מזהם סקטור לכל המיקום פירוט קיים, קרקעות זיהום שבנושא מכיוון

 ידוע שמיקומם אתרים עבור שגם מכיוון וכן( כלל פירוט מפורסם לא בהן, צבאיות ופעילות ביטחוניות

 הנתונים במסד לכלול היה ניתן לא(, מדויק מחישוב להבדיל) הזיהום להיקף כללית הערכה רק בוצעה

 דוגמא זה בפרק צורפה המחשה לצורך. קרקע מזיהום כתוצאה ונזקים לכמויות אזורית הערכה

 יחסית מפורט מידע לגביהם אשר, דלק מיכלי מחוות כתוצאה קרקעות זיהום של אזורים לפי כמותית

 :גיאוגרפית מבחינה

 

 

 דוגמא לזיהום קרקעות מחוות מיכלי דלק בפילוח אזורי: - 7טבלה 

 (ר"מ)שטח מזוהם  מספר מכלים מוערך רשות מחוז

 1,800 9 אשדוד  דרום

 400 2 אילת

 4,400 22 רמת יותם -אילת

 2,400 12 חוף -אילת 

 800 4 איתן

 8,600 43 אשדוד

 5,800 29 אשקלון 

 2,000 10 באר שבע

 4,200 21 האשל

 600 3 כפר מנחם -צפית 

 800 4 רמת חובב

 31,800 159 דרום   כ"סה

 2,200 2,200 חדרה חיפה
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 (ר"מ)שטח מזוהם  מספר מכלים מוערך רשות מחוז

 11,600 11,600 חוף שמן

 1,000 1,000 חיפה

 1,800 1,800 טבעון

 2,600 2,600 נמל חיפה

 400 400 קיסריה

 9,000 9,000 קריית חיים

 28,600 143 חיפה   כ"סה

יהודה 

 ושומרון

 1,000 1,000 אפרת גבעת שמן

 1,000 5 כ יהודה ושומרון "סה

 1,000 1,000 הר טוב ירושלים

 1,600 1,600 ם-י

 400 400 ירושלים -עטרות 

 3,000 15 כ ירושלים "סה

 1,000 1,000 בילו מרכז

 600 600 גזר

 800 800 רעננה

 1,200 1,200 שרותי תעופה

 3,600 18 כ מרכז "סה

 1,000 1,000 אלון תבור צפון

מחלף  -חגית 

 אליקים
600 600 

 400 400 כנרות

 2,000 10 כ צפון "סה

 1,200 1,200 רדינג תל אביב

 1,200 6 כ תל אביב "סה

 202211 116 כ ארצי"סה
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 אופן ההכפלה במחירים 1.2.4

 הערכים. גאוגרפי לפילוח אפשרות אין לעכשיו נכון כאשר, קרקע דונם היא להכפלה המידה יחידת

 נזקה ערך יוכפל, השנתית העלות הערכת לצורך. הנזק של המלאי ערכי הינם LDD בעבודת המוצגים

 2.לאינסוף היוון נוסחת לפי) %1, המשק של השנתי ההון במחיר כמזוהמת החשודה קרקעה עבור

 ההיקף בניכוי, ימתמסותקופה /בשנה( ועוצמתם) הזיהומים היקף על ס נתונים"להג המשרד בידי היו לו

 שוקמו באותה/שזוהמו הדונמים כמכפלת השנתי הנזק את לחשב היה ניתן אזי, ששוקמו הקרקעות שלן

 .זה בשלב בנמצא אינו זה נתון ואולם. תועלת/הנזק של הערך במלוא שנה

 .השנתי הנזק את מתוכו ולגזור הכולל הארצי הנזק ערך את לאמוד רק ניתן, מחדל כברירת, כן על

 

 זיהום אקוויפר 1.1

 מקורות המידע  1.1.0

 ברשות מים איכות אגף י"ע שנה כל מתפרסם – 3232 מתעשייה מים זיהום למניעת פעולות סיכום

 .החוף באגן גיאוגרפי מיפוי כולל נפח אומדן ומכיל, המים

 תמונת מצב ארצית 1.1.2

 ח"דו לפי. תהום במי תעשייתי ממקור מזהמים אחר מעקב מבצעת המים רשות, 3222 משנת החל

 באמצעות אתרים 31-ב ניטור מבצעת המים רשות", 3232 מתעשייה מים זיהום למניעת פעולות סיכום"

 באתרים תעשייתית פעילות בשל המזוהם השטח כ"סה, אלה ניטורים לפי. ייעודיים ניטור קידוחי 132

 . ק"מ מיליארד 3.1-כ הינו באתרים המזוהם המים ונפח ר"קמ 13-לכ מגיע המרכזיים

 הם הגדולים הזיהום כתמי כי והוצג הנושא נדון, 3/32/33-מה, מים איכות אגף נציגי עם בפגישה

 בישראל ויפריםוהאק זיהום נזקי עיקר. האחרונות השנים 32-ב להתגלות והחלו, ביטחונית מתעשייה

 תיאורטיים מודלים בסיס על ומשוער, ידוע לא ההתפשטות קצב(. פלומות) ענק כתמי משלושה הם

, שיקום פעולות מעט כיום מתבצעות(. יצחק נחלת, השרון רמת, גבעון) בלבד מקומיים בחישובים

 זיהום של שנתיות רב סדרות אין .עתידי לשיקום והיערכות היקפים הערכת ובעיקר(, ספורים קידוחים)

. הידע וברמת דיווח/המדידה במתודולוגיית הבדלים בגלל דוחות בין להשוות אפשרות ואין, ויפרוהאק

 . שטף של ולא נזק מצאי של הם הנתונים לפיכך

 לגבי לא אך, ח"הדו של הזמן בנקודת הכולל הנזק לערך ביחס, כאמור, עשותילה יכול הניתוח

 של ייחוס עם בשיקום( יזמים ושל הרשות של) הפעולות על דיווח יש. הזמן ציר על הנזק של התפתחותו

 .שהוצלה המים כמות של במונחים, פעולה לכל ערך

 22-כ הכולל שגודלו, החוף באקוויפר בעיקר, פעיל הלא לאקוויפר נזק המכריע ברובו הוא הנזק

 בקידוחים המתבטא, החוף באקוויפר מתחדש אקוויפר זיהום של מקטע ישנו, בנוסף. ק"מ מיליארד

 .לשנה ק"מ מיליון 33-כ של הפקה נמנעת שבגינם שמישים לא ובארות

 בזיהומים מדובר זה במקרה וגם, התעשייתיים הזיהומים לעומת זניחים הינם דלק מתחנות זיהומים

 אינם היסטוריים זיהומים, עקרונית. מים מאגרי זיהום של חדשים אירועים מתגלים לא. יחסית ישנים

                                                 

 ערך השוטף של הנזק= המלאי / %3: נוסחת היוון לאינסוף2 
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 . הזיהום להתפשטות חשש שיש כך, באקוויפר התנאים בגלל הזמן עם ומתפרקים מתאדים

 (.32/3/3233-ב האגף נציג עם טלפונית ושיחה, 3/32/33, מים איכות אגף עם פגישה: מקור)

 

 למניעת פעולות סיכום: מקור) מרכזיים באתרים תעשייתי מזיהום המזוהמים המים היקפי פירוט להלן

 (.3232 מתעשייה מים זיהום
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 4112אומדן היקף זיהום באקוויפר החוף לפי ממצאי חקירות רשות המים לשנת  – 8טבלה 

 מרכזיים במוקדים חקירה וממצאי זיהום מוקדי

 מזוהמים מים היקף הערכת
 מיליוני) החוף באקויפר

 (*קוב

/ אקויפר פעיל
 לא פעיל

 לא פעיל 312 ש רמת השרון"תע

 לא פעיל 322 ש גבעון"תע

 פעיללא  33 עשות אשקלון

 לא פעיל 32 מבצע בני ראם

 לא פעיל ** 332 גוש דן

 לא פעיל 332 אזור תעשיה חולון

 לא פעיל *** 32 רפאל מפרץ חיפה

 לא פעיל 3 קריית אליעזר-טבע  -פלנטקס 

 פעיל 33 מדויק מיקום ניתן לא – החוף אקויפר

  02201 כ "סה

 3232 מתעשייה מים זיהום למניעת פעולות סיכום: מקור* 
 מזוהם קוב מיליארד 3.1 של שצוינה כוללת להערכה להגיע כדי, בהערכה הושלמו הכמויות, לכן". קוב מיליוני מאות" מצוין דן גוש** 

 .הארץ בכל
 מזוהם קוב מיליארד 3.1 של שצוינה כוללת להערכה להגיע כדי, בהערכה הושלמו הכמויות, לכן. כמות עדיין ידועה לא ברפאל*** 
 הארץ בכל

 

 אופן ההכפלה במחירים 1.1.1

. מים קוב לייצור השולית עלותה לפי יחושב הנזק ולכן, מושבת מים קוב היא להכפלה המידה יחידת 

  .חיצונית עלות כולל, התפלה עלות היא זו עלות

 

 נחלים זיהום 1.4

 מקורות המידע  1.4.0

 ונחלים מים אגף ידי-על ומנוהל, נחליםב הזרמות של וספיקה מזהמים עומסי המרכז אקסל קובץ

 המזרימים שונים מקורות 12-מ שנתית ספיקה לגבי נתונים מציג זה קובץ. הסביבה להגנת במשרד

( 3232-ב הזרמות אליהם היו לא אולם, מנוטרים, וציפורי כזיב, נוספים נחלים 3) נחלים 32-ל שפכים

 שנתי באופן מפורסם זה קובץ .השונים הזיהום ממקורות הנחלים אל המוזרמים המזהמים ועומסי

 .מזהמים עומסי ח"כדו

 של טיפול ורמת גיאוגרפי מיקום הכולל ונחלים ים מאגף משלים מידע נתקבל בקובץ הזרמה נקודת לכל

 בקובץ סווגה משניוני נמוכה טיהור רמת(. שלישוני, שניוני, משניוני פחות, גולמי) המוזרמים השפכים

 הזרמה לתקני בהתאם זאת". שגרתי" כזיהום סווגה ומעלה שניוני טיהור ורמת" תקלה"כ המסכם

 .מהאגף שנתית ברמה משלים מידע לקבל יש, השנים בין תשתנה ש"מט בכל הטיפול ורמת במידה. לנחל
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 תמונת מצב ארצית 1.4.2

 

 , קוב לשנהבחלוקה לסוג למקורות זיהום ונחלים 4112היקפי הזרמות בנחלים לשנת  – 9טבלה 

 

 חקלאות נחל
 

 מגזר ביתי
 

 תעשיה
 הזרמות כ"סה
 (לשנה קוב) לנחל

 3,767,136  3,767,136  איילון

 3,773,381  3,643,381 130,000 אלכסנדר

 5,783,000  5,783,000  בשור

 2,532,400 2,500,000 32,400  חדרה

 4,510,582 450,000 60,582 4,000,000 חרוד

 14,060,000  14,060,000  ירקון

 198,350  198,350  לכיש

 39,919,280  19,845,508 20,073,772 מורד הירדן

 2,097,000  97,000 2,000,000 נעמן

 10,665,031  10,665,031  קדרון

 11,660,563 5,679,994 5,980,569  קישון

 32,834,500  32,834,500  שורק

 87,600 87,600   שקמה

 972,852  722,852 250,000 תנינים

  132,861,675   8,717,594   97,690,309   26,453,772       כ"סה
 . ש"באיו הנמצאים, מכמש, עליון מודיעים, שילה, ציר: הנחלים את כולל לא* 

 הסביבה להגנת המשרד, טבע משאבי אשכול: מקור
 
 

 אופן ההכפלה במחירים 1.4.1

  (.שניוני ושלישוני, גולמי)לפי רמת טיהור , יא קוב ספיקה של הזרמות לנחלת המידה להכפלה הדיחי 

 

 תיכון ים זיהום 1.1

 מקורות המידע  1.1.0

 להגנה הארצית ההיחיד של הימית הסביבה של המקומי הניטור סיכום ח"דו הוא העיקרי המידע מקור

, התעשייה של המקומי הניטור חות"דו של מפורט ניתוח כולל זה ח"דו. 3231 שנתמ הימית הסביבה על

 בים ישראל של החופין מימי לניטור הלאומית תכנית" של וכן לים ההזרמה היתר בעלי כלל של ומרכל

 להגנה הארצית ליחידה משמש ל"חיא י"ע המתפרסם" 3223-3232 החופין מימי איכות ניטור – התיכון

 ניתוח, השאר בין, כולל זה מידע מקור. המקומיים הניטור חות"דו לבדיקת כרפרנס הימית הסביבה על

 מידע נתקבל ניטור נקודת לכל. מנוטרת ימית תשתית כל של ר"בקמ המרחבית ההשפעה היקף של

 זה ח"דו כי להדגיש יש .גיאוגרפי מיקום הכולל הימית הסביבה על להגנה הארצית מהיחידה משלים

 לתשתיות מעבר, הפתוח בים הפרה רמות לגבי מידע בו וחסר, בלבד מנוטרות ימיות לתשתיות מתייחס
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 והדבר, הבאות בשנים להתפרסם ימשיך ח"הדו כי ודאות אין ,כן כמו. 3ניטור תכנית להן הספציפיות

 . הימית הסביבה על להגנה הארצית היחידה החלטתב תלוי

 אולם, י"מפ של מפות על בהתבסס, השיט נתיבי את גם הימי המופר לשטח להוסיף יהיה ניתן בעתיד

 .שנתית ברמה זה בנושא הנזק היקף את להעריך מנת על עבודה נדרשת

, אולם. הימי הזיהום להיקף ביותר חלקי מדד הינה ימיים מתקנים של המרחבית ההשפעה היקף, ככלל

 שונים זיהומים סוגי לגבי נתונים ישנם לדוגמא .להיום נכון ליישום אפשריים כבלתי נמצאו אחרים מדד

 בעולם מקובלים מחירים יש מהמזהמים לחלק רק אולם, NATIONAL BASELINE BUDGET-ב

 .התיכון לים בפרט, לים ספציפית מתאימים אינם אלה ומחירים (,דלפט חברת של ח"בדו)

 התיכון בים( GES) טוב סביבתי לסטטוס מדדים שיכלול GES-ה מפורסם להיות מתוכנן בעתיד

 ושיטת אליו לשאוף למצב מתייחסים המדדים. ם"האו של הסביבה ארגון של ההנחיות לפי שהוגדרו

 מפורטת הגדרה נדרשת. יותר כללים מדדים וכן ביולוגיים, כימיים אינדיקטורים באמצעות מדידה

 מתודולוגיה כיום אין, כן כמו. אלה למדדים הניטור תכניות של התאמה וכן הכלליים המדדים של יותר

 . אלה מדדים בין לשקלול

 עם בפגישה. מפסולת מים זיהום הוא כמויות להערכת מתאים מידע מקור לו נמצא שלא חשוב נושא

 מפעילות, מנחלים, מחופים פסולת) המקורות וכמות מגוון הודגש הימית הסביבה על להגנה היחידה

 פסולת וכן בים נשק ומצבורי פגזים, בעזה שכנות מזבלות/ בשיקום/ סגורים פסולת אתרי, כוח תחנת

 (.ואסדות מאניות

 תמונת מצב ארצית 1.1.2

 

  4113ע"י תשתיות יבשתיות לשנת  בים התיכון תחום ימי מופר – 10טבלה 

 (דונם בים)השפעה מרחבית  המתקן
 10,000 ן"שפד

 2,000 תחנת הכוח אשכול
 VID 2,000 אשקלון התפלה ומתקן רוטנברג הכוח תחנת

 1,650 ש הרצליה"מט
 1,500 מתקן התפלה שורק

 1,000 מערב דרום תמר חיפוש קידוח
 H2ID 1,000 ההתפלה ומתקן רבין אורות הכוח תחנת

 1,000 שמן, 1קידוח חיפוש ים 
 800 תחנת הכוח רדינג

 800 מתקן התפלה פלמחים
 300  דגסוף וחברת ערדג חברת - אשדוד בנמל דגים כלובי
 258 מ"בע ביוכימיות תעשיות גדות
 258 חיפה מפרץ אתר – כימיקלים חיפה

 258 (ח"בז) חיפה – לנפט זיקוק בתי
 258 מ"בע פטרוכימיה תעשיות גדיב

                                                 
חזון מטרות  -תכנית הניטור הלאומית של ישראל בים התיכון "מגבלות נוספות של תכנית הניטור הקיימת מפורטות במסמך   3

 .בו מפורטים השיפורים המתוכננים בתכנית הניטור" ויעדים
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 (דונם בים)השפעה מרחבית  המתקן
 258 (יוניליבר בסטפוד)תלמה 

 258 דשנים וחומרים כימיים
 258 כרמל אולפינים

 258 ש חיפה"מט
 258 מפעלי הקישון

 B 200 ומרי תמר הפקה אסדות
 100 א"אגן פז
 50 מיכאל מעגן דגים ובריכות התפלה מתקן

 24,725 כ"סה
 הסביבה על להגנה הארצית היחידה י"ע המפורסם 3231 לשנת הימית הסביבה ניטור ח"דו מתוך נתונים: מקור* 

 הימית

 אופן ההכפלה במחירים 1.1.1

 לשפרו ורצוי, זמני מדד זהו. דונם לפי בים מופר שטח עלות חישוב היא המוצעת הכלכלית המתודולוגיה

 .בעתיד

 השפעת מתקנים חופיים וימיים 1.6

 מקורות המידע  1.6.0

 השפעות – חופים להיטל המלצה" בנושא( 3233) ברק בועז ר"ד של עבודתו על התבססנו זה בנושא

 חוף שטח של הערכה כוללת זו עבודה. הסביבה להגנת למשרד הוגשה אשר", ובים ביבשה סביבתיות

 .כינרת וים סוף ים, תיכון לים, בעלות סוג ולפי, גיאוגרפית בחלוקה החוף על מבנים והיקף חסום

 הארצית היחידה של" נקי חוף מדד"ב להשתמש ניסיון נעשה, חוף שטח מתפיסת הנזק הערכות לפי

 מניתוח, אולם. מלוכלכים מחופים הנזק את גם בחשבון להביא מנת על הימית הסביבה על להגנה

 בנושא מהמחקר המדד את עליהם להחיל קושי ויש, משתנים בגדלים הם כי עלה במדד החוף מקטעי

 בחלק השנה לאורך דרמטי באופן להשתנות עשוי הנושא כי עלה המדד מתוצאות, כן כמו. חופים היטל

 .הנזק הערכת על יותר עוד מקשה והדבר, מהחופים

 תמונת מצב ארצית 1.6.2

 שטח חסום במ' לפי ימי ושיוך המתקנים לפי סקטור – 11טבלה 

 '(/מ) חסום חוף שטח
 לפי החוף שעל המתקנים שיוך

 כ"סה כנרת ים סוף ים תיכון סקטור
 5,500  חקלאות 

  
5,500 

 6,420  חשמל 
  

6,420 
 1,347 1,148  תעשיה 

 
2,495 

 75,080 20,916 7,686 46,478  אחר 
 89,495 20,916 9,033 59,546 כ"סה

 

 אופן ההכפלה במחירים 1.6.1

' למ כינרת לים. ותנועתי נופי נזק של שונות דרגות לפי, המתקן היקף לפי נזקה חושב סוף וים תיכון לים

 .החסום החוף להיקף בהתאם הנזק חושב
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 מטוהרים בקולחים משימוש זיהום 1.2

 מקורות המידע  1.2.0

 ג"ברט סביבתי לניטור היחידה בדיקות על המתבססים נתונים המרכז שנה כל המפורסם אקסל קובץ

 ענבר בתקנות עומדים הללו שים"המט. ונחלים ים אגף אצל ומרוכז, בישראל הפועלים שים"המט 33-ב

 . בחקלאות לשימוש מועברים מהם והקולחים

, שונים פרמטרים 12-בכ שים"מהמט שיצאו הקולחים ואיכות הספיקות בנושא מידע מרוכז בקובץ

 תכולת לגבי מידע בקובץ נמצא, השאר בין'. וכו מתכות תכולת, שונים מזהמים ריכוזי הכוללים

 מצטבר ונזק יבול הקטנת) לחקלאות אלה בקולחים משימוש לנזק מייצג כמדד משמשת הכלוריד

 (. לקרקע

 .גיאוגרפי מיקום לגבי ונחלים ים מאגף משלים מידע נתקבל בקובץ מתקן לכל

 

 תמונת מצב ארצית 1.2.2

 

 היקפי ספיקה שנתיים וכמויות כלוריד בשנה בקולחים המשוחררים ממט"שים )קוב( – 12טבלה 

 למיקום בהתאם) מחוז
 (ש"המט

 כלוריד בקולחים 
 (בקוב לשנה)

  קולחים הזרמת היקף
 (לשנה קוב אלפי)

  66,359          20,809,009  דרום  
  56,816          17,602,996  חיפה  
  7,351            114,800       יהודה ושומרון  
  9,487            2,135,180    ירושלים  
  184,785        41,842,922  מרכז  
  61,450          14,964,653  צפון  

  386,248        97,469,560 כ"סה
 המשרד להגנת הסביבה, אגף ים ונחלים, אשכול משאבי טבע: מקור*

 

 אופן ההכפלה במחירים 1.2.1

 בספיקה מוכפל, הקרקע של ההמלחה רמת על המעיד, ליטר/ג"במ הכלוריד תכולת לסולם בהתאם

 זיהום למדיה משויך זה נזק, לכן .נושאים לפי זיהום עלויותב העוסק בפרק להלן מפורט .הכוללת

 .קרקע

 

 קרינה 1.4

 מקורות המידע  1.4.0

 :ורעש קרינה אגף ראש עם פגישות על המתבססים, לקרינה שונים מקורות לגבי נתונים להלן 

  קרינה משימוש באפר פחם בבניה -לגבי קרינה מייננת –  
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יש להדגיש . הפחמיות אפר הפחם משמש תחליף חול במספר מפעלי בטון הסמוכים לתחנות הכוח

תקן תכולת יסודות ) 3223. י.בין השאר על סמך ת, כי השימוש נעשה במסגרת תקנים מתאימים

 . תקן לאפר מרחף כמוסף לבטון 3322. י.ות( רדיואקטיביים במוצרי הבנייה

אפר הפחם הכלוא במוצרי הבטון גורם , לפי ראש אגף קרינה ורעש במשרד להגנת הסביבה

בחשיפה , וריוםתבקרל  322-בקרל אורניום ו 322-ת ברמת פליטה המוערכת בלקרינה מייננ

  .ג אפר פחם"מכל ק, וירובא

 מהנזק להימנע ניתן אולם(, מהקרקע המשתחרר גם) במבנים ראדון לשחרור גורם הוא, כן כמו

 .הפוטנציאלי הנזק את נאמוד שלא המליץ ורעש קרינה אגף ולכן, מתאים אוורור באמצעות

 

  לגבי קרינה לא מייננת–  

o סלולאריות מאנטנות, השאר בין, רדיו קרינת: 

 פועלים זה בנושא, לכן. אפשרי כמסרטן העולמי הבריאות י ארגון"ע הוכרזה זו קרינה

 בתקני עמידה וכן, אנטנות מיקום לגבי נתונים ישנם. המונעת הזהירות לעקרון בהתאם

(, לקרינה סף בתנאי ועמידת מיקום אופטימיזציית בסיס המאושרים על) המיקום תכנון

 . ממנה והנזקים, זו לקרינה ישירה חשיפה לגבי נתונים חסרים אולם

השפעת אנטנות " בנושא ישראל בנק של במחקר ראשוני כאומדן להשתמש הוחלט, לכן

 נמצאה השפעה" כי מצא זה מחקר. 3233-שהושלם ב" סלולאריות על מחירי דירות בישראל

. הדירות מחירי על הסלולריים לאתרים קרבה של מובהקת ולא מאוד קטנה שלילית

, תורן לאתרי קרבה לגבי בנפרד התבצעה כשהאמידה גם מובהקים לא נותרו האומדים

 כאלו אתרים של מוגבלת מהצבה הנובעת זיהוי בעיית עקב אולי – מטבעם הבולטים

ועל בסיס פגישת התייעצות עם נציגי , בהיעדר נתונים אחרים, עם זאת ."הנחקרת בתקופה

אפקט הכלכלי של להשתמש באומד שנמצא כפרוקסי להוחלט , הבנק שערכו את המחקר

באוכלוסיית . הצפויה הבריאותית מההשפעה החשש של הציבור מקרבה לאנטנות הנובע

 .מאנטנות' מ 322אות בטווח של עד מהדירות נמצ 01%-כ כי נמצא זה המדגם של מחקר

ולפי ערך זה ניתן (, ס"לפי אתר הלמ) 3,131,322היה  3232משקי בית בישראל בשנת מספר 

 .לבצע אקסטרפולציה על נתוני הכמיות במחקרלאמוד את מספר יחידות הדיור ו

 

o ורעש קרינה הערכות אגף – גבוה מתח חשמל מקווי קרינת: 

 אין חשיפה , בודדיםולמעט מקרים ', מ 3הבנייה מוגבלת בטווח  – עירוניים מתח קווי

 .לסיכון

 333 קווי kw –  מהקווים עוברים באזורים  %8אולם ', מ 32הבנייה מוגבלת בטווח

בפרט ישנו מידע באגף , יש נתוני כמויות בישראל. מאוכלסים ושם יש נזק בריאותי

אך אין הערכות מחירים  3232-קרינה ורעש לגבי מיפוי קווי חשמל מתח על ועליון מ

 .בספרות העולמיתמקובלות 

 222 קווי kw –  והקווים מרוחקים מריכוזי אוכלוסייה', מ 13הבנייה מוגבלת בטווח ,

 .ואין חשיפה לסיכון
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 העלויות בנושא והן, הכמויות בנושא הן, אומדנים ישנם הםשלגבי היחידה הקרינה יסוג, לסיכום

 .סלולאריות מאנטנות וקרינה פחם אפר הם, החיצוניות

 ארצית מצב תמונת 1.4.2

  כמיליון טון אפר פחם בשנה מועבר כתוצר לואי מחברת חשמל לשימושים שונים

כמחציתו לשימוש , םבהתאם להתפלגות המוצגת באתר מנהלת אפר הפח, בתעשייה

. בנייה למוצרי המשמש פחם בשנה מאפר טון מיליון מדובר בכחצי, כלומר .למוצרי בנייה

 3223. י.ת סמך על השאר בין, מתאימים תקנים במסגרת נעשה השימוש כי להדגיש יש

 כמוסף מרחף לאפר תקן 3322. י.ות( הבנייה במוצרי רדיואקטיביים יסודות תכולת תקן)

 .לבטון

 ולכן, פחם אפר הכוללים בטון במוצרי שימוש נעשה בהם המבנים פריסת לגבי נתונים אין 

 .מייננת קרינה עבור גאוגרפית פריסה תוצג לא

  322מהדירות נמצאות בטווח של עד  01%-כ כי נמצא זה המדגם של מחקרבאוכלוסיית 

(, ס"לפי אתר הלמ) 3,131,322היה  3232מספר משקי בית בישראל בשנת . מאנטנות' מ

יות וולפי ערך זה ניתן לאמוד את מספר יחידות הדיור ולבצע אקסטרפולציה על נתוני הכמ

מאנטנות ' מ 322-דירות בישראל נמצאות מתחת ל 313,132-כלומר מוערך כי כ, במחקר

 .סלולאריות

 

 :בטבלאות סיכום להלן

 אומדן כמות שנתית של אפר פחם לשימוש בענף הבניה – 13טבלה 

 מקור מידע  

 שנה כל המועבר פחם אפר כמות

 (טון) בתעשייה שונים לשימושי

 מנהלת אפר הפחם 3,222,222

 המשמש הפחם מאפר שיעור

 הבנייה בתעשיית

 מנהלת אפר הפחם 01%

 שנה כל המועבר פחם אפר כמות

 (טון) הבנייה לענף

322,222  
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 מ' מאנטנות סלולארית 111-אומדן מספר דירות הנמצאות במרחק הנמוך מ – 14טבלה 

 מקור מידע  

 011-מ הנמוך במרחק הנמצאות דירות שיעור

 סלולאריות מאנטנת' מ

 3233, בנק ישראל 01%

 ס"אתר הלמ 3,131,322 2104 בשנת בישראל בית משקי מספר

 במרחק הנמצאות הדירות מספר אומדן

 סלולאריות מאנטנות' מ 011-מ הנמוך

313,132  

 

 אופן ההכפלה במחירים 1.4.1

 ג אפר פחם בשימוש במוצרים לבנייה"ח לק"ש. 

 מאנטנה' מ 322-מ פחות של במרחק הנמצאות הדירות מערך אחוז 

 

 רעש 1.9

 מקורות המידע  1.9.0

, אולמות שמחה, רעש בסביבת המגורים, רעש מכלי תחבורה: קיימים מקורות שונים למפגעי רעש

 . מסגדים ואתרי בנייה

, קיים מדד אוכלוסיה חשופה לרעש השנתי של האגףמפגישה עם ראש אגף קרינה ורעש עלה כי 

המשולבים עם , ס"המתבסס על נתוני אורכי דרכים עירוניות ובין עירוניות ומספר נתיבים של הלמ

 .המדד הוא ארצי ולא מאפשר הצגה ברמה גיאוגרפית. נתונים לגבי סמיכות נתיבים אלה ליחידות דיור

אינו בא נושא מרכזי נוסף ש. המדד חסר התייחסות למיגון כבישים באמצעות קירות אקוסטיים, כמו כן

התלויה במיקום בפועל של התושבים לאורך , לידי ביטוי במדד זה הוא שעות החשיפה לנפש בפועל

 (.בפרט בשעות העבודה)שעות היום 

 ,ג"ר, חולון לגבי חלקיים נתונים קיימים. ממוצעים לכל הארץ או שוטפים רעש ניטור אין כיום נתוני

 . בסיסם על ארצית אקסטרפולציה לבצע ניתן לאש, מדובר בנתונים מקומיים. בלבד, וחיפה א"ת

, שנה כל ערים 1-ב רעש למיפוי, שנים 3-ל ,לאחרונה הותנע חוזה של המשרד להגנת הסביבה עם קבלן

  .הארציים הרעש נתוני את ולדייק להרחיב בעתיד יאפשר אשר, עיר בכל לפחות רחובות 32-ב מדגמי

 אולם, הסביבה להגנת י המשרד"ע שבוצע 3221 משנת מטוסים לרעש חשיפה של ישנו מיפוי, בנוסף

 .ומועד העדכון הבא אינו ידוע, תדיר באופן מתעדכן אינו זה מידע
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 ארצית מצב תמונת 1.9.2

 
 4112אומדן נפשות חשופות לפי רמת רעש בשנת  – 15טבלה 

 חשיפה רמות
 רעש רמת לפי חשופות נפשות אומדן (דציבל)

> 60  2,363,840  
> 65  1,274,579  
> 70     689,223  

 

 ומספר כבישים האומד חשיפה לרעש לפי אורך, מתבסס על מדד חשיפה לרעש של אגף קרינה ורעש

 ס"למ לנתוני בהתאם, נתיבים

 

 במחירים ההכפלה אופן 1.9.1

 .ח לנפש לשנה"בשהמפורטות לעיל ת רעש ורמשלושת מחיר ל

 הדברה חומרי 1.01

 מקורות המידע  1.01.0

ס כולל נתונים לגבי פוטנציאל השימוש בחומרי "של הלמ 3223-3232סקר חומרי הדברה בישראל 

 . על סמך נתוני ייבוא ומכירה, תברואה, וטרינרי, הדברה בישראל המיושמים בחקלאות

, קטילת חרקים)לפי יעדי שימוש , הסקר כולל נתונים בטון בחלוקה לחומר הפעיל בתכשירים השונים

 . ומשפחות כימיות נבחרות( מכרסמים, עשבים

 .חקלאית לתפוקה ביחס מדינות בין הדברה בחומרי השימוש היקפי של השוואה מציג גם הסקר

 .שנים 3-אחת לכ מתעדכן הסקר

 מ עלה כי יש קושי להעריך את התפלגות השימוש"ות עם נציגי משרד החקלאות ושהפגיש ממספר

והנחיות , זאת מכיוון שלא ניתן לדעת בוודאות לכל שנה היכן מדבירים. גידול/ בחומרי הדברה לפי אזור

 . למאות סוגי גידוליםהיקפי וסוגי ההדברה ניתנים כהנחיה לא מחייבת מ בנוגע ל"שה

 

 ארצית מצב תמונת 1.01.2

שימוש הכפי שניתן לראות מהטבלה . ס"להלן מתארת את השימוש בחומרי הדברה על פי הלמשטבלה ה

 .בכל הארץ שנהחומר פעיל ב טון 1222 -נע סביבה כ
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  )טון( 4112-4111שימוש בחומרי הדברה בחקלאות  – 16טבלה 

 
 ס"למ: מקור* 

 

 במחירים ההכפלה אופן 1.01.1

 .שונים מחומרי הדברהבחלוקה לסוגי נזקים , אחיד לכל סוגי חומרי הדברה, ח לטון"ש

כפי שיפורט בפרק העוסק בעלויות זיהום לפי , סוגי הנזקים מתחלקים בין נזקים מקומיים וארציים

 . נזקים אלו מועמסים בצורה יחסית לפי שטחי החקלאות בישראל בחלוקה לדונמים. נושאים

 

 פסולת 1.00

 המידע מקורות 1.00.0

  פסולת מוצקה 

o " הכולל פסולת ביתית, ס"למ–" ברשויות המקומיות לפי מחוז ונפהפסולת מוצקה שנאספה ,

, מקומית רשות ברמת גיאוגרפי מידע כולל וכן, השונים לזרמים הפרדה ללא וגזם מסחרית

3231. 

o  ס"במשרד להגנ אשכול כלכלהקובץ פנימי שהתקבל מ – 3232מטמנות לפסולת מעורבת לשנת 

  פסולת מסוכנת 

o PRTR מפעלי  322פסולת תעשייתית ופסולת מסוכנת במגזר התעשייתי מ  -ס "משרד הגנA ,

 .כולל מידע גאוגרפי ומתעדכן כל שנה –תחנות מעבר ומתקני טהור , מטמנות

o "כולל מידע  אינו, פסולת מסוכנת, ס"למ –" פסולת מסוכנת לפי סוג חומר ושיטת טיפול

 .מתעדכן באופן שנתיגאוגרפי 

  פסולת חקלאית 

o "עלויות והערכת מדיניות לקביעת מסכם מסמך - 3233" ישראל בחקלאות יהלווא תוצרי – 
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לא כולל מידע  –משרד החקלאות ופיתוח הכפר , מרכז המועצות האזוריות, ס"להגנ המשרד

 .גאוגרפי ואינו מתעדכן

o "מדינת – 3231" במשאביהם הטיפול כושר והגדלת ישראל בחקלאות לוואי תוצרי ניהול 

 לאגרואקולוגיה האגף, בחקלאות ההשקעות מנהלת, הכפר ופיתוח החקלאות משרד – ישראל

 .מתעדכן ואינו גאוגרפי מידע כולל לא.  ואסטרטגיה כלכלה, למחקר החטיבה, מ"שה –

 מאת ליאור שמואלי עבור " למדיניות והצעה הבניין פסולת שוק של כלכלי ניתוח" – בניין פסולת

ואינו , 3222כולל מידע גאוגרפי עבור פסולת בניין מוטמנת בלבד משנת ( 3233)ס "המשרד להגנ

 מתעדכן

  אינו , בניין, תעשייתית, פסולת עירונית, ס"למ –" פסולת ממוחזרת לפי סוג" -פסולת ממוחזרת

למידע נוסף ראה ניתוח , הוחלט שלא לסקור את נושא פסולת הממוחזרת –כולל מידע גאוגרפי 

 יות להלןבפרק העלויות החיצונ

 

 ארצית מצב תמונת 1.00.1

 אתרי מיקום לפי למחוזות בחלוקה המוטמנת המעורבת הפסולת כמויות את המשקפת מפה להלן
 .ההטמנה

 

 4112-כמויות מוטמנות לפי מחוז – פסולת מוצקה תמונת מצב ארצית – 17טבלה 

 

 מחוז (טון לשנה)כמות 
 דרום 2,852,763
 ירושלים 250,110
 צפון 991,945

 כ"סה 4,094,818



 

40  

  
 פסולת מסוכנת תמונת מצב ארצית – 18טבלה 

 

 

 ס"למ: מקור* 
 

 מפעלי י"ע הטמנה או לטיפול הועברו מסוכנות פסולות של טון 131,232 ס"המפל נתוני לפי

 .תעשייה
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 אגף מול יותר המהימן, מבין הלמ"ס והמפל"ס, מקור איזה/ הפער מהות את מומלץ לברר

 . מסוכנים חומרים

 ארצית מצב תמונת חקלאית פסולת 

 

 כמויות פסולת חקלאית באלפי טון לשנה  – 19טבלה 

 טון באלפי כמות סוגי פסולת

  ח"בע פרש

 323 לול--

 3123 [בקר+חלב]צאן --

 322 חזירים--

 22914 כ פרש"סה

 4.4 טיפול ללא פגרים כ"סה

  גזם לא מטופל

 112 גזם לא מטופל מטעים

 32 גזם מבנים ופרחים

 313 שאר ירקות

 22 גזם בתי צמחיה

 642 מטופל לא גזם כ"סה

 144  פסולת לזיהום המיוחס מטופל לא גזם כ"סה

 00 כ פלסטיק"סה

 1.1 הדברה חומרי אריזות

 המשרד – "עלויות והערכת מדיניות לקביעת מסכם מסמך - 3233 ישראל בחקלאות הלוואי תוצרי": מקור* 

 הכפר ופיתוח החקלאות משרד, האזוריות המועצות מרכז, ס"להגנ

 

 פסולת בניין תמונת מצב ארצית: 

 פסולת מרכז עם לשיחה בהתאם 3232 לשנת הארץ ברחבי שנוצרה הפסולת כמויות אומדן להלן

 הבחנה קיימת מתוכם, טון מיליון 1.1 - בניין פסולת, הסביבה להגנת במשרד פסולת באגף יבשה

 :טל מאורי הנתונים קבלת לאחר יפורטו כמויות, חוקי לא באופן ומושלך מוטמן, ממוחזר לזרם

o  מיליון טון  2 -עודפי עפר 

o להלן פירוט כמויות פסולת בניין מתוך עבודה של ליאור שמואלי משנת - בניין פסולת 

-2118 המתייחסת לכמויות, שוק פסולת הבניין והצעה למדיניותניתוח כלכלי של : 2102

מיליון  2.3 נשתמש בנתון של, מפורטים ומעודכנים בנושאנתונים ב רוסחמ מפאת. 2101

מתוך העבודה של ליאור שמואלי כדי להעריך את [ אחוזים]פסולת בניין וביחסים 

 :2102 כמויות פסולת הבניין בשנת
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 פסולת בניין בהתפלגות לפי סוג טיפול – 20טבלה 

ממוצע כמויות  סוג פסולת
2114-2101* 

טון  –כמויות משוקללות  אחוזים
 4112, אומדן לשנת לשנה

 3,233,222 31% 3,312,222 בניין ממוחזרת
 1412211 01% 1102111 בניין מוטמנת

 מושלכת – פיראטית בניין
 פתוחים בשטחים

022112111 11% 022112111 

 **122112111  126112111 כ"סה
 הסביבה להגנת במשרד פסולת באגף יבשה פסולת מרכז עם וראיון, 3233, שמואלי ליאור: מקור* 

 פסולת אגף נתוני** 
 
 

 :(3233) שמואלי של העבודה מתוך למחוזות מוטמנת פסולת התפלגות
 

 פסולת בניין מוטמנת בהתפלגות גיאוגרפית – 21טבלה 

 של גאוגרפית התפלגות 2101אחוזים  מחוז
 טון -  מוטמנת פסולת

 4112, אומדן לשנת לשנה
 32,233 33.3% מרכז
 33,213 2.1% דרום
 322,132 32.3% צפון

 123,332 33.3% חיפה
 3,223 2.3% ירושלים

 1442661 011% כ"סה
 . 3233, שמואלי ליאור על מתבססת הטיפול סוגי ובין המחוזות בין ההתפלגות: מקור* 

 פסולת אגף נתוני על מתבססת הכוללת הכמות
 

  – וחפירות עפר עודפי
 שמואלי ליאור של בעבודתו והן הסביבה להגנת במשרד פסולת באגף יבשה פסולת מרכז של הן הערכה

 . עפר טון מיליון 2 על עומדת( 3233)

 

 במחירים ההכפלה אופן 1.00.4

 נתוני הנזק משויכים. לטון הטמנההנזק מכמויות שנתיות בטון יוכפלו בגובה  – פסולת מוצקה  

הנזקים מפסולת זו נובעים , כפי שיפורט להלן בפרק הנזקים .ו נמצא אתר ההטמנהמחוז ל

 .ולכן יוצגו במדיה זו, אווירמזיהום 

 ראה המלצה להמשך בדיקה ) .בנושא זה חסרה מתודולוגיה לכימות הנזקים – מסוכנת פסולת

 .(21פרק ב

 חקלאית פסולת –  

 .העיקריים הפסולות לסוגי בנפרד להתייחס יש

o  עבור כל סוגי ]ק פרש "העלות הסביבתית מחושבת למ -פרש בעלי חיים לא מטופל

 [ הפרש

o לטון פגרים לא מטופלים ₪לפי  מחושבת החיצונית העלות – פגרים נזקי. 

o  תוצרי הלוואי בחקלאות "בעבודה  –( כולל פסולת צמחית של חממות)גזם מטעים
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משריפת פסולת  אווירעלויות זיהום  ,"מסמך מסכם לקביעת מדיניות - 3233ישראל 

 לכן בפרק פסולת נלקחה עלות, ₪מליון  333הוערכו בסכום של  אווירבפרק צמחית 

 . ₪ליון ימ 132ולא  ₪ליון ימ 333של  שאריתית

o  המחושבת לפי מצאי פסולת צמחית של אגף  אוויריש לציין כי העלות מנזקי זיהום

  .אווירזיהום  במדיהעלויות אלו מוצגות . ₪ליון ימ 222כ   הינה אוויראיכות 

o  י הכפלת הכמויות השנתיות לטון פסולת פלסטיק לא "הנזק יתקבל ע–פסולת פלסטיק

   .לטון ₪  מטופל לפי

 יש להתייחס בנפרד לארבע קבוצות המשנה של פסולת זו כאשר יחידת המידה  – בניין פסולת

 :למחיר מתאימה מידה יחידת קביעת לאחר רק המקשרת בין כמויות למחירים תוכל להקבע

o יילקח זו בעבודה הניתוח לצורך. זניחות החיצוניות העלויות – ממוחזרת בנין פסולת 

 .אפס מחיר

o  י הערכת היקף שטח פתוח מופר לטון פסולת בניין "נגזר עהמחיר  –פסולת בנין מוטמנת

ולכן הנושא משויך , לגבי עלויות אלו אין מדיה ברורה. לטון ₪מוטמנת ונמדד ביחידות 

 ".אוסף נזקים אחרים"למדיה 

o  טון לשנה 3,322,222הערכה הכמותית עומדת על –פסולת בנין מושלכת ולא מטופלת ,

 .ת אלו מוצגות במדיה זיהום קרקעעלויו .לטון ₪ -והמחיר הינו ב

o  נדרשת עבודה נוספת וקבלת מידע מאגף פסולת לצורך תחשיב העלות לטון –עודפי עפר . 

 

 טבע משאביגריעת  1.02

 מקורות המידע  1.02.0

 הפקת גז טבעי 

 3232דוד בועז , עלויות חיצוניות בהפקת גז טבעי ומים 

 מים התפלת 

 3232 בועז דוד, ומים טבעי גז בהפקת חיצוניות עלויות 

 (כריה וחציבה) אגרגטים הפקת 

 3232 בועז דוד, אגרגטים בהפקת נדירות ורנטת חיצוניות עלויות  

 

 ארצית מצב תמונת 1.02.2

 הפקת גז טבעי 

 BCM 1.33מתוכם , BCM 1.31סופקו למשק  3232בשנת , לפי נתוני משרד האנרגיה

 . 3232ביחס לשנת  33%היה גידול של  3233-וב, מהמקשר הימי BCM 2.23-ממאגר תמר ו
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 BCMלפי ספק במונחי  4112-4112התפלגות היצע הגז הטבעי בשנים  -1  איור

 

 

 3233, טבעי גז בנושא מצגת, האנרגיה משרד: מקור

 

 מפת תגליות הגז הטבעי של ישראל   –2  איור

 
 3233מצגת ממאי  –משרד האנרגיה : מקור

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/Publication/NGMay2016.pdf 

http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/Publication/NGMay2016.pdf
http://energy.gov.il/Subjects/NG/Documents/Publication/NGMay2016.pdf
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 התפלת מים 

 .3231 בשנת הותפלו מים ק"מלמ 332

 :בישראל הקיימים ההתפלה מתקני רשימת להלן

 

 מתקני ההתפלה הקיימים בישראל – 22טבלה 

E 

 3232, בועז דוד – ומים טבעי גז בהפקת חיצוניות עלויות :מקור
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 מקורות מים בישראל וקצבי הפקה - 43טבלה 

 
 3232, בועז דוד – ומים טבעי גז בהפקת חיצוניות עלויות: מקור

 

 

 

  (כריה וחציבה)הפקת אגרגטים 

 בישראל מיקומם לפי כריה ואזורי מחצבות
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 מחצבות ואזורי כריה לפי מיקומם בישראל – 3  איור

 
 אתר משרד התשתיות, מתוך רשימת המחצבות הפעילות
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 באלפי טונות של המחצבות ואזורי הכרייה הפעילים לפי אגרגטשנתית ממוצעת  התפוק – 24טבלה 

 
 3232, בועז דוד - אגרגטים בהפקת נדירות ורנטת חיצוניות עלויות: מקור

 
 3232 לשנת לתפוקות בהתאם נלקחו הנתונים ואשלג פוספט, חול עבור

 

 תפוקה שנתית בטון לשנה של חול, אשלג, פוספט – 25טבלה 

 (טון לשנה)תפוקה שנתית  סוג חומר
 7,420,000 חול

 4,910,000 אשלג
 7,580,000 פוספט

 3232, בועז דוד - אגרגטים בהפקת נדירות ורנטת חיצוניות עלויות: מקור
 

 במחירים ההכפלה אופן 1.02.1

 שימוש של חיצוניות עלויות" בפרק להלן מפורטת השונות המדיות בין הנזקים של החלוקה

 .להלן" טבע במשאבי

 הפקת גז טבעי 

 כלולות חממה וגזי אוויר מזהמי פליטות)  BCM 3 הפקת עבור ח"בש הנדירות ערך 

 . (אוויר זיהום בפרק

 התפלת מים 

 בשנה מופק ק"למלמ ח"בש מחושבת אקולוגיות במערכות פגיעה עלות 

 (וחציבהכריה ) אגרגטים הפקת 

 לטון ח"בש חושבה אקולוגיות במערכות פגיעה ועלות הנדירות ערך 

 פתוחים שטחים גריעת 1.01

 מקורות המידע   2.01.0

 התכנית – 3231 שנת לנתוני המתייחס, ג"המאר במסגרת 3233 הפתוחים והשטחים הטבע מצב ח"דו

 בישראל סביבה משאבי ניהול על האמונים ארגונים של שותפות) הטבע מצב להערכת הלאומית

 למטרה לעצמו שם ג"המאר פרויקט. )למדעים הלאומית האקדמיה בחסות שפועלת, עצמאיים ומדענים

 . בארץ אחרים אזורים על בדגש, שנה כל ח"הדו את חלקית לעדכן

 

 תמונת מצב ארצית 1.01.2

 3%-וכ בנויים שטחים 3.3%-כ, ר"קמ 32,313 פני על שנפרשו פתוחים שטחים 22% בישראל היו 3223-ב

 על הנפרשים 32.3%-ל הארץ בכל הפתוחים השטחים מהיקף 2.3% של ירידה נמצאה 3231-ב. מים גופי

http://www.academy.ac.il/
http://www.academy.ac.il/
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 של הגריעה קצב. ומלאכותיים טבעיים מים גופי 3%-וכ בנויים שטחים 3.3% עם יחד, ר"קמ 32131 פני

 מרוכזים הפיתוח ומגמת הבנויים השטחים. בשנה ר"קמ 33 הינו האחרון בעשור הפתוחים השטחים

-לכ נחלק בנוי לשטח פתוח משטח האחרונות השנים 3-ב שנהפך השטח הרכב. צפונה שבע באר בעיקר

 לגבי מפורטים ומפה גרף להלן. התמרה שעברו חקלאיים שטחים 0/2-ו טבעיים פתוחים שטחים 2/2

 .3233 ג"המאר מתוך 3231 שנת

 ג"המאר צוות בידי קיימים שלא כיוון, שנגרעו השטחים את מחוז לפי להציג ניתן לא כי להדגיש יש

 (.3221 נתוני על המתבססת) 3232 לשנת רק אלא(, 3221) הבסיס לשנת מחוזית פילוח ברמת הנתונים

 

 4113-ו 4112, 4113, 1992היקף שטחים פתוחים בישראל לשנים  – 4  איור
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 4113מיפוי שטחים פתוחים בישראל  - 5 איור

 
, לרציפות התייחסות בו חסרה אולם, להיום נכון זה בנושא ביותר המלא המסד את מהווה זה ח"דו

 .הפתוחים השטחים ולנדירות

 במחיריםאופן הכפלה  1.01.1

 של לערכו אומדן הוצע( 3232, בקר" )בישראל האקולוגית המערכת שירותי של ראשוני אומדן" ח"בדו

 הנתונים מסד במסגרת לערך התייחסות לכלול שלא הוחלט ל"מנכ בהנחיית, אולם. לדונם, פתוח שטח

 .זה בשלב
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 שגרתיים זיהומים של כמויות בנושא סיכום .4

 למגזר בהתאם אופיין נזק וסוג מזהם כל. שונים למזהמים השגרתיים הנזקים פורטו שלעיל בסעיפים

( חממה מגזי גלובלי נזק או טבע משאבי גריעת, בריאותי) הנזק סוג(, וכו חקלאות, חשמל, תחבורה) המזהם

, מתאימות מידה ביחידות הובאו הכמויות, כן כמו. הנזק לאופי בהתאם(, וכו קרקע, מים, אוויר) והמדיה

 כך. ארצית סביבתיים נזקים הערכת לקבלת, מזהם לכל המתאימות החיצוניות בעלויות הכפלה שיאפשרו

. 3232 לשנת ₪ – אחד במטבע השונים הנזקים את ולסכום, מזהם לכל מוניטרי ערך להצמיד היה ניתן

 . להלן המופיעה הנזקים פרק בסוף וגיאוגרפית סקטוריאלית בחלוקה מוצגים הנזקים

. ועבירות מתקלות הנובעים, הסתברותיים נזקים גם שנה כל מתרחשים, השגרתיים הנזקים על נוסף

 הנזק תוחלת. הבא בסעיף בפירוט מוצג אלה לנזקים וטכנולוגיה כלכלה אשכול י"ע המוצע החישוב

 . המלאה השנתיים הסביבתיים הנזקים תמונת ליצירת השגרתיים לנזקים מצטרף ברותיתההס
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 כלכלית של עלויות חיצוניות כתוצאה מזיהום אווירהערכה  .1

 רקע 1.0

 אוויר זיהום 

 סביבתיות להפרעות וגורם, הארץ כדור אטמוספירת של הטבעיים המאפיינים של השינוי את מתאר

 ולמקרים מוות למקרי גורם אוויר זיהום. עולמית והתחממות, האוזון שכבת דלדול, חומצי גשם כמו

 (. רכב כלי) וניידים נייחים ממקורות כתוצאה ונגרם, נשימה מחלות של רבים

 מערכות על להשפיע גם יכול הוא. החיים ובעלי הצומח, האדם בבריאות לפגוע עשוי אוויר זיהום

 מזון זיהום או( הדברה חומרי) מים זיהום על ולהשפיע החומציות העלאת באמצעות אקולוגיות

( חלקיקי חומר) ופיח חומרים של לקורוזיה גורם חומציים חומרים עקב אוויר זיהום(. דיאוקסינים)

, חומרים קבוצות או חומרים מספר קיימים, האוויר זיהום בתחום. מבנים להשחרת מכך וכתוצאה

 גופרית ותחמוצות( NOx) חנקן תחמוצות כוללות אלו חומרים קבוצות. במיוחד למזיקים שנחשבים

(SOx .)נדיפות אורגניות תרכובות, כן כמו- VOC מרכיב שהם, שונים מסוגים פחמימנים הכוללות 

 ו PM10 -שונים מסוגים מרחפים עדינים וחלקיקים, אוזון וביצירת פוטוכימי ערפיח ביצירת עיקרי

PM2.5. 

 MBTE-ו, אוזון, SOx וכן CO ,NOx: כוללים האדם בריאות על שמשפיעים העיקריים המזהמים

 מסוגים מחומרים נגרם עדינים מחלקיקים זיהום ;(הנדיפות האורגניות התרכובות לקבוצת השייך)

 נחשבות כבדות ממתכות לאוויר פליטות ;החנקתי האמוניום הוא ביניהם המרכזיים בין כאשר, שונים

. אלו למשאבים גורמים שהם הנזקים ובשל והמים הקרקע למשאבי שקיעתם עקב רבה במידה למזיקות

 Criteria Air) באוויר העיקריים המזהמים ששת של ברשימה נכללת, עופרת, הכבדות מהמתכות אחת

Pollutants); כוללים  "מקובלים"ה האוויר מזהמי :,NOx SOx  ,נדיפות אורגניות תרכובות VOC,   

 .CO הפחמן תחמוצת וחד, PM2.5 מרחפים חלקיקים, PM10 מרחפים חלקיקים

  

 שנבחרו מזהמים

 :הבאים האוויר מזהמי 33 יכללו הנתונים במסד כי הוצע אוויר זיהום אגף אנשי עם בפגישה

 משקליות כמויות נתוני יש עבורם, 3231 לאוויר פליטות במצאי לפרסום שנבחרו הייחוס מזהמי ,

 אלו מזהמים שמונה, בנוסף  .הארובה לגובה בהתאם שמוערך השפעה ורדיוס פליטה נקודת כולל

 .Butadiene -3,1, בנזן, NOx ,SOx ,CO ,PM10 ,PM2.5 ,NMVOC: את כוללים

 ארציות פליטה של משקליות כמויות לגביהם ויש, במצאי מופיעים שלא מרכזיים אוויר מזהמי 

. ס"ובלמ במשרד שבוצעו נושאיים מצאי בדוחות ההשפעה ורדיוס הפליטה מיקום לגבי והערכה

 .ועופרת פורמאלדהיד וכן( חממה גזי) CO2 ,CH4    :את כוללים אלו מזהמים ארבעה

 וחומרים PM10 ו PM2.5 מרחפים חלקיקים, CO ו CO2 פחמן תחמוצות, SOx ,NOx עבור

 מקדמים באמצעות תועלת בהעברת שימוש שמאפשרות כלכליות הערכות יש VOC נדיפים

 ופורמאלדהיד, Butadiene -3,1, בנזן לגבי גם. מתאימים מעבר משתני עם רגרסיות על שמבוססים

 כל עבור. מדינות של מספר עבור בריאותיות הערכות על בהתבסס להשוואה נתונים למצוא אפשר
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 עבור נקודתיים נתונים יש, ועופרת NMVOC ,CH4 מתאן ללא נדיפים חומרים כולל, החומרים

 . מכפלה של התאמות לבצע וניתן, דלפט חברת ח"דו לפי הולנד

 

  :כוללים השפעתם את לאמוד שהתבקשנו האוויר מזהמי, לסיכום

 מזהמי אוויר מקובלים :NOx ,SOx ,PM10 ,PM2.5,    ,CO וNMVOC 

 בנזן: מזהמי אוויר נוספים ,Butadiene -3,1 ,עופרת , פורמאלדהיד((Lead 

 גזי חממה :CO2 ,וCH4. 

 

 :להלן הסבר קצר לגבי החומרים שהתבקשנו לבדוק

 

 מקובליםמזהמים 

 פחמן חד חמצני- -CO Carbon moNOxide -  המהווה תוצר של בעירה לא , ריח וצבעגז רעיל חסר

 . שלמה של דלקים בעיקר גזי פליטה של מכוניות

 תחמוצות גופרית- SOx Sulfur oxides-  - שנפלטות משריפה של פחם   בעיקר גופרית דו חמצנית

 . בצקת בדרכי הנשימה ואסתמה, גורמות לגירויים בגרון. ודלק

 תחמוצות חנקן  NOx- Nitrogen oxide- נפלטות בעיקר מבעירה , בעיקר חנקן דו חמצני

ברונכיטיס וגירוי , כאבי ראש, בחילה, גורמות למחלות בדרכי הנשימה. בטמפרטורות גבוהות

ריריות העיניים וכן מחלישות את מערכת החיסון ומגדילות את רגישות הגוף למחלות כמו דלקת 

 .ריאות וסרטן ריאות

 חלקיקים מרחפים- Particulate matter - PM - מדד עבור עשן ואבק .PM10  הם החלקיקים

מיקרומטר ושיכולים להיכנס לחלל מאחורי  32-הגסים שהם חלקיקים מרחפים שקוטרם קטן מ

מיקרומטר שנכנסים לברונכיט  3.3-חלקיקים קטנים מ, הם חלקיקים עדינים PM2.5 ,האף

כוללים אבק ותהליכי בעירה חלקיקים נפלטים כתוצאה ממקורות טבעיים ואנושיים ש. ולריאות

מחלות ריאה , אסטמה ובהמשך גם מחלות לב, גורמים לבעיות נשימה. שונים בעיקר תחבורה

 . לעיתים החלקיקים מכילים גם מתכות כגון עופרת. וסרטן ריאות

  תרכובות אורגניות נדיפות-Volatile organic compounds –VOCs-  הן תרכובות אורגניות אשר

משמעותית של אדים שחודרים לאטמוספירה וכוללות מגוון רחב של מולקולות מדיפות כמות 

חשיפה . ופחמימנים שהם תרכובות אורגניות נדיפות, קטונים, מבוססות פחמן כמו אלדהידים

או עקב חשיפה , לאדים של תרכובות אורגניות נדיפות יכולה להתקיים עקב זיהום אוויר סביבתי

 .כתוצאה מפליטת החומרים ממוצרים שונים בבית ביתי אווירזיהום ל

 אורגניות נדיפות ללא מתאן ניתן להתייחס בנפרד לתרכובות  Non Methane Volatile organic 

compounds –NMVOCs  ולCH4-  Methane ,המקורות הטבעיים לפליטה של . שהוא גז חממה

המקורות העיקריים לפליטה מעשה . חומרים אורגניים נדיפים שאינם מתאן הם עצים וצמחייה

 -בקרב ה. ופליטות בסביבה הביתית( ותחנות דלק)תחבורה , ידי אדם נחלקים לתעשייה

NMVOCs  התרכובות הארומטיות בנזן(Benzene ,) טולואן(Toluene ,) קסילן(Xylene ) חשודים

בחוק אוויר נקי נקבעו ערכי . ועלולים לגרום ללוקמיה בגלל חשיפה ממושכת כחומרים מסרטנים

https://ecowiki.org.il/index.php?title=%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D_%D7%90%D7%95%D7%99%D7%A8_%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%99&action=edit&redlink=1
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, בנזן, פירן-א-בנזו, פומאלדהיד, מימן גופרי, טריכלורואתילן: יעד לתרכובות הנדיפות הבאות

 .סטירן וטולואן, דיכלורואתאן, דיכלורומתאן, טטראכלורואתילן, בוטדיין

 

 חומרים רעילים

  בנזן(Benzene)- באופן טבעי מגיע משריפת . דליקה ורעילה, מהווה תרכובת אורגנית חסרת צבע

, י כלי רכב מונעים בבנזין"בסביבת האדם הוא נפלט לאוויר בעיקר ע. צמחים וחומרי דלק טבעיים

חשיפה לבנזן עלולה לגרום שינויים גנטיים . ומערכות זיקוק נפט, פליטות מן התעשייה הכימית

  ;עד כדי לוקמיה, וגם פגיעה בייצור תאי דם, סרטן, בכרומוזומים

  3,1בוטדיאן Butadiene) – 3,1)))- ומשמש כחומר גלם בתהליך ייצור , נוצר בתהליך זיקוק נפט

כתוצר ביניים , נפלט כתוצאה מייצור גומי וחומרים סינטטיים .מי סינטטי וחומרי פלסטיקגו

נפלט כתוצאה משריפת דלק במנועי , כמו כן .בתהליך ייצור קוטלי פטריות ובתהליך הפקת נפט וגז

 .חשיפה נשימתית פוגעת במערכת הנשימה והעצבים ומהווה גורם מסרטן .כלי רכב ושריפת צמחיה

 היד פורמאלד(פורמלין( )Formaldehyde )– משמש . מדיף ריח עז ,דליק, חומר כימי חסר צבע

בבית ניתן למצוא  .ומשולב גם בחומרי בנייה ובייצור של מוצרים רבים לבית, חומר חיטוי חזק

הסוכנות לחקר הסרטן . דלק ומכשירים לשריפה, עשן סיגריות, אותו במוצרים מעץ לחוץ

בין , מסווגות אותו כגורם מסרטן ידוע אשר גורם (EPA) ב"בארהוהסוכנות להגנת הסביבה 

 .סרטן האף וסרטן הלוע, ללוקמיה, השאר

 עופרת-   Lead  PBמתכת רעילה שפוגעת במוח וגורמת . מתקבלת כתוצאה משריפה בלתי מושלמת

 '. הגברת תופעות של מתח וחרדה וכו, החמרת בעיות נפשיות, להפרעות קשב וריכוז

 

 חממה גזי

 של תוצר מהווה, CH4ו, CO2 כמו גלובלית להתחממות התורמת חממה גזי של מוגברת פליטה גם

 רב פחמנים, אוקסיד ניטרוס, HFC)) הידרופלואורים פחמנים כמו גזים נכללים, בנוסף. אוויר זיהום

 .גלובלית התחממות על משפיעים אשר, פלואורית שש וגופרית(, PFC) פלואורים

 פחמן דו חמצני-CO2- Carbon Dioxide - מזהמי האוויר . גז חממה שנפלט מתהליכי בעירה

 .עם הערכות בריאותיות וכלכליות מפורטות CO2המקובלים כוללים את דו תחמוצת הפחמן 

 CH4-  Methane- המקורות העיקריים של פליטת . גז חממהCH4 הטמנת   לאטמוספירה כוללים

 . תהליכי עיכול של בעלי חיים מעלי גירה, בין היתר, פסולת וטיפול בשפכים ופעילות חקלאית

 

 

 מזהמים פירוט

 נתאר( אוויר איכות אגף לבין המחקר צוות בין סיכום על בהתבסס) שנאמוד האוויר מזהמי עבור

 כמויות כי  לראות ניתן(. אנגלי ב"א לפי ממוינת)  המזהם וסוג הסף כמויות את מתארת אשר טבלה

 גבוהות כלכליות להערכות נצפה כן על אשר( 2.2223) מאד נמוכות הדיאוקסינים של ג"בק לאוויר הסף

 פורמאלדהיד של הסף ערכי ;זעירות בכמויות גבוהה שסכנתם אלו חומרים עבור משקל ליחידת

 חומר, חנקן תחמוצות) הקלאסיים המזהמים של הסף ערכי ;ג"ק 32 של גודל בסדר הם ועופרת

 . ג"ק אלפים עשרות עד אלפים של גודל בסדרי( חמצני חד פחמן,  32 -ו 3.3 מרחף עדין חלקיקי
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 אינפורמציית רקע עבור המזהמים* – 26טבלה 

 שם באנגלית שם בעברית

כמות הסף 

לאוויר 

 )בק"ג(

כמות סף 

לקרקע 

ולמים 

 )בק"ג(

 סוג מזהם נימוק

 רעיל    Benzene בנזן

 רעיל    Butadiene -0,2 בוטדיאן

-פחמן חד

 חמצני

Carbon 

MoNOxide (CO) 

אין חובת  10,000

 דיווח

יש ערך עלות 

 חיצונית

 
 בריאות האדם

דיאוקסינים 

ופוראנים 

-)מחושב כ

WHO-Teq) 

Dioxins and 

Furans (PCDDs 

/PCDFs) – (as 

WHO-Teq) 

דירקטיבת  0.0001 0.0001

 מים

 רעיל

 Formaldehyde פורמאלדהיד
תקנות ערכי  1 10

 סביבה

 רעיל

עופרת בכל 

 תרכובותיה

Lead & 

compounds (as 

Pb) 

תקנות ערכי  0.2 10

 סביבה

 רעיל
 מתכות כבדות

 תרכובות
 אורגניות

 למעט נדיפות
 מתאן

תרכובות 

אורגניות 

 נדיפות

Non  Methane 
Volatile Organic 

Compounds 
(NMVOC) 

VOC 

 
0,111 

אין חובת 

 דיווח

יש ערך עלות 

חיצונית ללא 

 מימן

 



 

56  

 שם באנגלית שם בעברית

כמות הסף 

לאוויר 

 )בק"ג(

כמות סף 

לקרקע 

ולמים 

 )בק"ג(

 סוג מזהם נימוק

תחמוצות חנקן 

)חנקן דו 

 חמצני(

Nitrogen Oxides 

(as NO2) 

יש ערך עלות  250 50,000

 חיצונית

 בריאות האדם

תחמוצות 

 גפרית

SOx      

חומר חלקיקי 

עדין מרחף 

 -)קוטר קטן מ

4.2 

 )מיקרומטר

Suspended 

Particulate 

Matter  (PM 2.5) 

אין חובת  10,000

 דיווח

ערכי  תקנות

 סביבה

 

חומר חלקיקי 

עדין מרחף 

 -)קוטר קטן מ

 )מיקרומטר 11

Suspended 

Particulate 

Matter  (PM10) 

אין חובת  10,000

 דיווח

תקנות ערכי 

 סביבה

 

 גזי חממה

-פחמן דו 

 חמצני

Carbon Diooxide 

(CO) 

 גז חממה   

CH4 Methane 
גז    

 חממה

 איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה* כמויות הסף סופקו על ידי אגף 

  

 שיטות אמידה 1.2

 על ברובה נשענת היא. אחרים לתחומים יחסית מפותחת אוויר מזיהום נזקים של כלכלית הערכה

 באמצעות מחושב בשוק נגלה שאינו הנזק ערך. מזהמים ריכוז של כפונקציה פיזיים נזקים הערכת

 פליטת לפי מחושבים לבריאות האומדנים. לבריאות ונזק אדם חיי ערך של מותנית הערכה של שיטות

 נזק של הערכות יש עבורם, רעילים וחומרים קלאסיים מזהמים עבור בעיקר הנזקים והערכת חלקיקים

 הכללה וכן, הפליטה גובה, הזיהום מקור, אזור, כגון משתנים לפי האבחנה חשובה. מזהם פליטת לטון

 .האדם לבריאות מחוץ פיםנוס השפעה ותחומי נוספים מזהמים עבור

 . דלפט חברת ח"דו לפי ובחיים בבריאות פגיעה עבור כספיים ערכים להלן
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 ערכים כספיים עבור פגיעה בבריאות ובחיים לפי דלפט – 27טבלה 

 
 

 עבורם שיש והרעילים המקובלים המזהמים עבור. התועלת העברת תהיה הנזקים לניתוח הגישה

 המשתנים. הרגרסיה מקדמי חושבו שונות מדינות לפי ואינפורמציה ההשפעה נתיב שיטת של ניתוחים

 צפיפות(, סביבתי נזק עבור לשלם הנכונות עם מתואם) לנפש ג"תמ כגון משתנים יכללו המסבירים

 ואחוז מאד צעירים אחוז) גילאים והרכב( הפוטנציאליים הנפגעים ריכוז עם עולה הנזק סך)  אוכלוסייה

 האוויר מזהמי עבור יושמה זאת גישה(. בריאותי לנזק במיוחד רגישות אשר קבוצות, מאד מבוגרים

 .PM2.5  ,PM10 וחלקיקים NOx ,SOx: המקובלים

 מכפלה כמו אחרת טרנספורמציה באמצעות שנמצא הערכים עבור התאמה התבצעה אחר מיקרה בכל

 .לישראל הרלבנטיים המסבירים המשתנים לפי

 מדינות 12 -כ לפי ג"לק ביורו אוויר זיהום של כלכלי נזק עבור פירוט נמצא, המקובלים המזהמים מלבד

 עבורם. ופורמאלדהיד Butadiene -3,1, בנזן: כוללים אשר(, EEA ,3233) רעילים מזהמים מספר עבור

 נתייחס, קיימת זאת אינפורמציה כאשר. ישראל עבור התאמה משתני ולהציב רגרסיה לחשב ניתן

 רגרסיה והתאמת דלפט ח"דו ערכי לפי מכפלה התאמת) השיטות בשתי המחושבים הערכים של לממוצע

 .(EEA ערכי לפי

 

 :נבדלת לפי סוגי המזהמים( דלפט)שיטות האומדן של מזהמים בהולנד  1.2.0

 עבור המזהמים המקובלים- NMVOC, 10,PM2.5 ,PM NOx, xSO-  חישבו את אומדני

( Impact Pathway Approach-IPA" )גישת נתיב ההשפעה"העלות בהתבסס על תוצאות 

, ההשפעה של המזהמים האלו הוערכה עבור נושאים כגון. NEEDSשאומצה בפרויקט 

תגובה -בהתבסס על פונקציות ריכוז. בניינים וחומרים, יבולים חקלאיים, בריאות האדם

Concentration Response Function (CRFS ) וערכים כספיים שפותחו במהלךExternE ,
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תמותה : הבאות  חושב סט של ערכים עבור עלויות נזק לטון מזהם לגבי קטגוריות ההשפעה

ומערכת , בניינים וחומרים, יבולים(, מחלות וסימפטומים)תחלואה (, כרונית ואקוטית)

 .NEEDSאת הערכים בפרויקט אימצו בעיקר , עבור אומדנים אלו. אקולוגית

 

 וכן פורמלדהיד ודיאוקסינים , מתכות כבדות כמו עופרת -עבור מזהמים רעילים

Formaldehyde and) Dioxins)- העריכו את עלויות הנזק רק עבור נושא בריאות האדם .

אשר מסכם את התוצאות של מגוון  NEEDSהערכים מבוססים על תוצאות פרויקט 

מספר ) YOLL  י הכפלת"ם כספיים של תחלואה ותמותה חושבו עערכי. מחקרים שונים

שנים בבריאות ) YLD-ו( Years of Life Lostהשנים שאובדות עקב מוות בטרם עת 

אשר מיוחסים למחלות שונות שנגרמו בגלל (, Years Lived with Disability  לקויה+

 . יורו 22,222של ( Value of Life Yearערך של שנת חיים )  VOLY-ב, מזהמים אלו

 

 גזי החממה כמו   -עבור חומרים המדלדלים את האוזוןCO2 ו-CH4 ( נושא זה נכלל במחקרי

NEEDS , אולם עקב מחסור באומדנים כאלו בספרות בחרו במחקר זה לבסס את ההערכות

 UV-Bההשפעה של שינוי בקרינת . (ReCiPe  של השפעות בריאות האדם על המתודולוגית

כאשר תוצאות גורמי הנזק מבוטאים , AMOURעל בריאות האדם חושבה באמצעות מודל 

Effective Equivalent of Stratospheric Chlorine (EESC .)   -ליחידת שינוי ב DALY-ב

ליחידת  DALYלפי ( מספר המאפיין תרומה להשפעת הסביבה)אלו תורגמו לגורמי אפיון 

CFC-11 (שמשפיעים על דלדול האוזון שווה ערך לכל החומרים .) במקרה של השפעה על

 . VOLY-בוצעה הערכה כספית באמצעות שימוש בערך סטנדרטי ל, בריאות האדם

 על שמשפיעים באומדנים אפשריים שינויים. הזמן ועם לאזור מאזור משתנים הנזק אומדני

 המזהמים של ההשפעה) אוכלוסייה מצפיפות כתוצאה להיות יכולים הנזק של כלכלי ערך

 טכנולוגיות והתפתחויות מחד כלכלית צמיחה עקב וגדל הולך מהון כתוצאה וכן(, עולה

 הכספיים בערך לעליה תביא כלכלית צמיחה. מאידך הפליטה השפעת את להוריד שיכולות

 (.WTP) לשלם יותר גבוהה נכונות עקב הנזק של

 של המחקר, NEEDS פרויקט על בהסתמך, הכנסות יחס לפי לשלם לנכונות התאמה עבור

Delft  היות. )2.33 של הכנסה בגמישות שימוש מציע הולנד עבור אומדנים מחשב אשר 

 .=0.85-1^1.02)) 3.1% של גידול לערך מוביל זה, 3% של כלכלית צמיחה שיש היא וההנחה
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 שיטות האומדן של מזהמים בהולנד )דלפט( – 28טבלה 
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 :ערכים עבור המזהמים המקובלים 1.2.2

 בהתבסס, המשרד ידי על שמוכרות מהעלויות לקוחים לטון ₪  הנזק ערכי המקובלים המזהמים עבור

 . חשמל עבור פארטו של ח"והדו ותעשייה תחבורה עבור וכיוון בקר של ח"הדו על

. מגזרים ולפי מזהמים לפי הסביבה להגנת המשרד ידי על המוכרות העלויות את מסכמת הבאה הטבלה

 .17.4.2012), עמדה נייר" אוויר זיהום של חיצוניות עלויות)" עלות לכל העדכון נוסחת את נציג בהמשך

 

 לטון ₪ -סיכום העלויות החיצוניות המוכרות על ידי המשרד להגנת הסביבה – 29טבלה 

 תעשייה תחבורה חשמל 

יורו  מקור מזהם

 לטון

2112 

₪ 

 *לטון

0.02.00 

₪ 

 **לטון

 0.02.00 מקור

 לטון ₪

 0.02.00 מקור

 לטון ₪

xSO 402416 בקר וכיוון --- בקר וכיוון 13,322 33,332 42942 פארטו 

NOx 292216 בקר וכיוון 12,111 בקר וכיוון 33,333 33,333 22461 פארטו 

2.5PM 0002242 וכיוון בקר 313,313 בקר וכיוון 33,333 33,221 92911 פארטו 

10PM 222114 בקר וכיוון 33,111 בקר וכיוון 23,311 11,231 22160 פארטו 

VOC --- --- --- --- 012124 בקר וכיוון 32,332 בקר וכיוון 

CO --- --- --- --- DELFT 321 *** DELFT --- 

2CO  בקר

 וכיוון

 011 בקר וכיוון 321 בקר וכיוון 321 --- ---

    3221 לשנת ליורו ₪ 3.1 של חליפין שער לפי* 

 -2.33, באוכלוסייה ממוצע שנתי גידול  -3%, תוצר  מחירי מדד -3.3%  כאשר1-(1.2%*1+0.85)*1.020*1.025=  לשנה  3.3% לפי** 

( שנים 2) 3233 שנת לסוף 3221 שנת מסוף מכפלה מקדם.לנפש ריאלי ג"בתמ ממוצע שנתי גידול -3.3%, להכנסה ביקוש גמישות

 לשנה 3.233 או 3.3213 הוא

 ליורו ₪ 2.23 לפי לטון יורו 321*** 

 

 : הן וכיוון בקר של עבודתם לפי המוצעות העדכון שיטות

חשמל למעט  .3
2CO-  מדד *צפיפות( *גמישות*ג ראלי לנפש"תמ) :עדכון שנתי לפי הנוסחה הבאה

 שיעור השינוי בעלות =מחירי תוצר

תחבורה ותעשייה למעט  .3
2CO- נוסחת עדכון זהה לזו של החשמל שתופעל מידי שנה. 

1. 
2CO- פעם בשלוש שנים יש לצאת בעבודה לעדכון עלות הנזק הגלובלי. ללא עדכון. 

 לטון  ₪, יורו לטון -להלן עלויות עבור המזהמים המקובלים
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 עלויות מוכרות ע"י המשרד להגנת הסביבה – 30טבלה 

 0.0.2101-ל הסביבה להגנת המשרד ידי על המוכרות החיצוניות העלויות סיכום

 

 
 :המוכרות לעלויות העדכון נוסחת להלן

 :הבאות הנוסחאות לפי תתעדכן מזהם של החיצונית העלות

1))1/()1((  SRM 

העדכון מקדם =)(1+M)*(1+L)*(1+0.85*K)(-1 
P1= (3 + מקדם העדכון)*P 

 
 - כאשר

1P- העדכון לאחר, מסוים מזהם של החיצונית העלות; 

P- העדכון ביום הידועה, מסוים מזהם של החיצונית העלות. 

M- כהגדרתו(, 3 לוח לאחר חישוב' ר) %3.23-בכ בעבודתנו הנאמד התוצר מחירי מדד 
 ;להלן S-ו R לפי

R- ג"התמ ובין העדכון ביום הידוע שוטפים במחירים השנתי ג"התמ בין השינוי שיעור 
 בעבודתנו נאמד זה פרמטר. העדכון יום שלפני בשנה הידוע שוטפים במחירים השנתי

 (;3 בלוח פירוט' ר) 3.13%-בכ

S- הריאלי ג"התמ ובין העדכון ביום הידוע השנתי הריאלי ג"התמ בין השינוי שיעור 
' ר) 1.33%-בכ בעבודתנו נאמד זה פרמטר. העדכון יום שלפני בשנה הידוע השנתי
 (;3 בלוח פירוט

L- הידוע האוכלוסייה היקף ובין העדכון ביום הידוע האוכלוסייה בהיקף השינוי שיעור 
 (;3 בלוח פירוט' ר) 3.33%-בכ בעבודתנו נאמד זה פרמטר. העדכון יום שלפני בשנה

K- לנפש הריאלי ג"התמ ובין העדכון ביום הידוע לנפש הריאלי ג"התמ בין השינוי שיעור 
 בלוח פירוט' ר) 3.13%-בכ בעבודתנו נאמד זה פרמטר. העדכון יום שלפני בשנה הידוע

3;) 
 

1.1.20141.1.20151.1.20141.1.20151.1.20141.1.2015

₪ לטון₪ לטון₪ לטון₪ לטון₪ לטון₪ לטון

SO237,32639,400------47,89550,557

 NOx21,61722,81880,97885,47734,04335,934

 PM2.574,73678,889156,428165,120127,972135,083

 PM1053,27756,238101,631107,27882,78187,380

 VOC------23,02324,30217,83018,820

 CO------1,1191,181------

 CO2110119110119110119

תעשייהתחבורהחשמל
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 פירוט הנתונים אשר משמשים בבסיס חישוב הנוסחה - 31טבלה 

 
 3231,לישראל סטטיסטי שנתון*

 3232, לישראל סטטיסטי שנתון**

 

 :בנוסחאות 3 בלוח המוצגים הפרמטרים הצבת

M=)(1+5.78%)/(1+3.25%)(-1= 2.45% 

 5.6%=1-)(1.32%*1+0.85)*(1+1.88%)*(1+2.45%)(=מקדם העדכון

 בבריאות הפוגעים אוויר זיהום לעלויות ביחס 3.3% -כ של לעלייה מביאה הנוסחה, לראות שניתן כפי

 .3 בלוח המופיעות לתוצאות מביאה המספרים הצבת. קודמת בשנה

 

 

 מזהמים מקובלים בהשוואה לדלפט  -יורו לטון –סיכום העלויות  – 32טבלה 

 ליורו( ₪ 2.94לפי שער חליפין  1.14.11)מתורגם מש"ח עבור 

פירוט  תעשייה תחבורה חשמל מזהמים

 לסקטור

 מקור

CO *  323 --- עלות מוכרת לא 

CO2  32 32 מוכרת עלות לא 

NOx 3,333 32,332 3,223 בקר וכיוון כן 

SOx 2,221 --- 3,212 בקר וכיוון לא 

2.5PM 2,223 31,321 33,313 בקר וכיוון כן 

10PM 1,233 31,321 32,313 בקר וכיוון כן 

VOC  2,232 1,312 בקר וכיוון כן 

 

 

 

 

 

 

 

 

נתוני השוואה

נתוני 2012 מהעדכון 

שנעשה ב-1.1.2014*

נתוני 2012 נכון ל-

**1.1.2015

נתוני 2013 נכון ל-

**1.1.2015

שינוי 2012 - 

)%( 2013

993,365991,7621,049,1085.78%Rתמ"ג במחירים שוטפים מליוני ₪

936,209934,522964,8783.25%Sתמ"ג ריאלי מליוני ₪

7,910,5007,910,5008,059,5001.88%Lאוכלוסייה

118,422118,209119,7711.32%Kתמ"ג ריאלי לנפש ₪

הנתונים המשמשים בעדכון הנוכחי )1.1.2015(

סימון
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 (1.14.4111מזהמים קלאסיים ) -לטון ₪ -סיכום העלויות  – 33טבלה 

פירוט  תעשייה תחבורה חשמל מזהמים

 לסקטור

 מקור

CO * --- 112 112 עלות מוכרת לא 

CO2 011 011 011 עלות מוכרת לא 

NOx 33,333 32,113 12,111 בקר וכיוון כן 

SOx 13,322 --- 23,313 בקר וכיוון כן 

2.5PM 33,333 333,133 313,313 בקר וכיוון כן 

10PM 23,311 13,123 33,111 בקר וכיוון כן 

VOC --- 33,312 32,332 בקר וכיוון כן 

 לשנה 3.3%ו א 3.3232הוא ( שנים 1) 3232לסוף שנת  3233מקדם המרה מסוף  

 : מקדמי מעבר

 .לשנה 3.3% 3233לסוף שנת  3221בין סוף 

 .לשנה 3.3% 3232לסוף שנת  3233בין סוף 

 

 ח של דלפט"אומדנים לפי הדו 1.2.1

(. 3231) ושלהבת חרובי ידי על כומתו אשר בלבד האוויר מזהמי עבור הערכים את מציגה הבאה הטבלה

 ההפחתה עלות ולא לאוויר הנזק ערך הוא הרלבנטי הערך. הקלאסיים המזהמים  את גם כוללים אלו

 .מדיניות במשתני תלויה אשר

 חד ופחמן חמצני דו פחמן של לפליטות מתייחסים ביותר הנמוכים הכספיים הערכים, לראות שניתן כפי

 נמצאים אחריהם ;(2.32-2.22) ופורמאלדהיד Butadiene -3,1, בנזן, בהמשך ;(2.233-2.212) חמצני

 וחלקיקים NOx ,SOx, נדיפות אורגניות תרכובות, אמוניה: שכוללת האזוריים המזהמים קבוצת

 ההשפעה; (223) עופרת ידי על אצלנו שמיוצגות הכבדות המתכות בהמשך ;(32.32 -3.32) מרחפים

 שרשרת ועל הנשימה על משפיעה מאד קטנה כמות כאשר( מיליונים) לדיאוקסינים היא ביותר הרעילה

 .המזון

  

 .לטון ביורו השונים האומדנים עבור הגודל סדרי של השוואה מתאר אשר מדלפט שלקוח תרשים להלן
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 : השוואה של סדרי הגודל עבור האומדנים השונים ביורו לטון, דלפט6איור 
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 (4112עבור מזהמי האוויר הרלוונטיים לעבודה הנוכחית,  Delftערכים כלכליים של חברת  - 34טבלה 

 Tetrachlorodibenzo-P-Dioxin 3,1,1,3  החומר באמצעות מדדו החוקרים שאותם לדיאוקסינים מתייחסים זאת בשורה הנתונים* 

 זאת כימיקלים קבוצת עבור כמייצג

  NMVOC מתאן ללא נדיפות אורגניות תרכובות עבור מחושבים הנזק ערכי** 

 דלפט של ח"בדו 3 מטבלה הושלם -PM2.5 ,PM10 חלקיקי חומר*** 

 בנזן תרכובות ולא עצמו בנזן החומר של בערכים השתמשנו אנו**** 

 המשרד ידי על שמוכרים הערכים הם בהמשך בהם שהשתמשנו CO2 של הערכים***** 

 

 האקולוגית המערכת, האדם בריאות לפי חלוקתו וגם הנזק ערכי את מראות מדלפט שלקוחות הבאות הטבלאות

 הנדיפים וחומרים הסוקסים, הנוקסים, הפחמן תחמוצת דו של ההשפעה. חקלאיים וגידולים בניינים על והשפעה

 האדם בריאות על השפעתם נאמדה -ועופרת דיאוקסינים, חלקיקים עבור ואילו, האלו הקבוצות כל את כוללת

 .וחלקיקים נדיפים חומרים, סוקסים, נוקסים עבור הפליטה גובה לפי השפעה מתוארת כן כמו. בלבד

 שם באנגלית שם בעברית
 הפחתה עלות

 ג"לק יורו אוויר

 אוויר נזק ערך

 ג"לק יורו

 עלויות מוכרות

 תעשייה/תחבורה

  ****Benzene 4.97 0.243 בנזן

  Butadiene -3,1 33.12 2.223 בוטדיאן

     

 פחמן חד חמצני
Carbon moNOxide 

(CO) 

0.228 

0.026 

2.323 

  Formaldehyde 267.00 0.275 פורמאלדהיד

עופרת בכל 

 תרכובותיה

Lead & compounds 

(as Pb) 

35,400 223.22  

     

NMVOC 

תרכובות אורגניות 

 **נדיפות

 

No data on VOC: 

Non – Methane 

Volatile Organic 

Compounds 

5.00** 2.54** 1.31-2.23 

תחמוצות חנקן 

 NOx   נוקסים

Nitrogen oxides (as 

)2NO 

8.72 

10.60 

3.22-32.33 

תחמוצות גופרית 

SOx 

Sulphur Oxides SOx 5.00 

33.22 

3.21 

חומר חלקיקי 

2.5PM*** 

Suspended particulate 

)2.5matter (PM 

2.30 

32.32* 

33.31-31.32 

חומר חלקיקי 

10PM*** 

Suspended Particulate 

)10(PM  matter 

2.30 

23.22* 

32.31-31.32 

     גזי חממה

פחמן דו חמצני 

CO2 
Carbon Dioxide 

0.025 

2.233***** 

2.232 

CH4 Methane  2.333  
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 4112ערכי הנזק ממזהמים שונים, דלפט,  - 35טבלה 

 
 

 (ח של חרובי"מבוסס על הדו)התאמת נתוני המחקרים בעולם לישראל 

 :הבאים הגורמים על מתבססת סביבתיים נזקים של ההערכה התאמת

 

 .מטבע ושערי מחירים לשינוי התאמה .0

 (.קניה כוח במונחי) לנפש המקומי התוצר של כפונקציה המחושבת, לשלם בנכונות הפרשים .2

 .שונות במדינות האוכלוסין בצפיפות הבדלים .1

 בוצעה כזאת התאמה+(. 33 בני אחוז  ,2-32 בני אחוז) הגילאים להתפלגות הבריאותי הנזק התאמת .4

 . בלבד חלקיקים עבור בספרות

 

. ועוד אטמוספריים תנאים, פליטה מקור, פליטה גובה: אוויר השפעה תחום לפי נוספים מסבירים גורמים

 את נחבר זה במחקר. התאמות שלוש הקודם במחקר כללה  ישראל נתוני עבור להתאמה הנוסחה לפיכך

, היעד לשנת התאמה, שנבחר באזורים פרטניים צפיפות נתוני: שכוללים נוספים לפרמטרים האומדנים

 .השונים לחומרים והתאמה
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 :שבוצעו ההתאמות להלן

 .המחירים ברמת שינויים עבור. 3

 .המדינות בין לשלם בנכונות הפרשים עבור. 3

 

 על להכנסה ביחס הביקוש גמישות של ההשפעה את מבטאתß(GDPi_2012  /GDPh_2012 ) הנוסחה

/  GDPi_2012 היחס כאשר ביניהם התוצר בהפרשי בהתחשב שונות מדינות בין לשלם בנכונות ההבדלים

GDPh_2012 (:3233 כאן) נתונה בשנה המדינות בין הגולמי המקומי בתוצר ההפרשים את מבטא 

•  h_2012GDP 3233 במחירי בינלאומיים בדולרים, 3233-ב בהולנד לנפש גולמי מקומי תוצר 

=(23,332)  

• i_2012GDP 3233 במחירי בינלאומיים בדולרים, 3233-ב בישראל לנפש גולמי מקומי תוצר 

=(13,333.)  

•  ß =(.2.33)= סביבתיים למוצרים הביקוש גמישות  

 

 .המדינות בין האוכלוסין בצפיפות הפרשים עבור. 1

 

 בשנה המוצא במדינת ערך להתאמת השלבים שלושת את מסכמת והיא דוגמה מהווה הבאה הטבלה

 .אזורים בין הפרדה ללא, 3233 לשנת בישראל לערך כלשהיא

 

 4114לישראל  4112מקדמי הכפלה במעבר מנתוני דלפט  - 36טבלה 

 

 מכפלה חישוב 2012 2008

 1.074 115.65/107.78 115.65 107.78 מדד מחירים הולנד

 4.9551 3233שער חליפין  4.9551 5.2585 ליורו ₪שער חליפין 

 מחיר לפי הכפלה מקדם

 בלבד

  

1.074·4.9551 

5.322 

  32,165 28,847 $ג לנפש ישראל "תמ

  42,219 41,277 $ג לנפש הולנד "תמ 

 נכונות לפי הכפלה מקדם 

 לשלם

  

0.85 32,165/42,219)) 

0.7935 

 חלקי הכפלה מקדם

 (לשלם נכונות2 מחיר)

  

5.322·0.7935 

4.221 

 ר"צפיפות ישראל לקמ

 

349.18  

  404.52 398 ר"צפיפות הולנד לקמ 

 מקדם הכפלה לפי צפיפות 

  

349.18/404.52 0.8632 

, מחיר) כולל הכפלה מקדם

 (צפיפות, לשלם נכונות

  

4.223·0.8632 

1.641 
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 הכפלה מקדם: כולל נזק עלות עבור הם 3233 בשנת ישראל מדינת עבור לעיל שחושבו לישראל התאמה מקדמי

 . 1.323= צפיפות, לשלם נכונות, מחיר לפי" כולל"

 הכפלה מקדם לפי הנזק של ההתאמות את נבסס אנו .השונים האוויר מזהמי עבור הרלוונטיים הערכים את נציג

 ההתאמות את מבצע" כולל"ה ההכפלה מקדם(. כולל נזק לעלות הכפלה מקדם של לעיל חישוב ראה) 1.641= כולל

 .1.323= וצפיפות, לשלם נכונות, מחיר לפי הדרושות

 .קלאסיים אוויר מזהמי עבור המשרד שאימץ כפי ההתאמה נוסחת לפי יתבצע נוספת שנה עבור עדכון

 

 

לאחר התאמה לשנת )עבור מזהמי אוויר ( ממוצע כללי)ערכים כלכליים מותאמים לישראל  - 37טבלה 

 לק"ג ₪ –( 2102

 

 .3.312 הוא לשנה 3.3% לפי בשנתיים מעבר מקדם*

 

 EEAערכים מחושבים לפי  1.2.4

 במקדמי השתמשנו עבורם, מזהמים של רב מספר עם הולנד עבור חישובים על מבוסס דלפט של ח"הדו

. מזהמים של קטן מספר עבור אולם, מדינות מספר עבור נתונים לנו יש EEA של ח"בדו. כפליים מעבר

 שם באנגלית שם בעברית
 אוויר נזק ערך

 (2102) ג"לק ₪

 Benzene 0.87 בנזן

 Butadiene -3,1 1.21 בוטדיאן

 COפחמן חד חמצני 

 
Carbon moNOxide (CO) 

0.11 

 Formaldehyde 1.02 פורמאלדהיד

 Lead & compounds (as Pb) 3,231 עופרת בכל תרכובותיה

VOCכלליים נתונים אין ,

 ללא נתונים רק יש

 (NMVOC)  מתאן

No data on VOC: Non – methane 

Volatile organic compounds 

(NMVOC) included 

9.26 

 NOx )2Nitrogen oxides (as NO 13.31  תחמוצות חנקן

 SOx SOx 33.311תחמוצות גפרית 

 מרחף עדין חלקיקי חומר

2.5PM 
)2.5Suspended particulate matter (PM 

236.20 

 10PMחומר חלקיקי 

 
)10(PM  matterSuspended Particulate  

322.23 

 גזי חממה

 CO2 Carbon dioxide (CO2) 2.2233פחמן דו חמצני 

CH4 Methane 3.313 
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 בנתוני השתמשנו אחרת, EEA של ח"בדו כלכליים ערכים להם שנמצאו המזהמים עבור מיצוע ביצענו

 .מותאמים דלפט

, NOx ,PM2.5 PM10 ,SOx, אמוניה(: EEA ,3233) מדינות לפי פירוט קיים בלבד הבאים למזהמים

 כספית, עופרת, כרום, קדמיום, ארסן: כבדות מתכות. NMVOC מימן ללא נדיפים אורגניים חלקיקים

 טבעתיים רב ארומטיים פחמימנים, Butadiene -3,1, בנזן כוללים -אורגניים מזהמים מיקרו. וניקל

PAH ופורמאלדהיד בוטדיאן, בנזן עבור נתונים נשלים, מתוכם. ופוראנים דיאוקסינים, דיזל וכן. 

, שוויץ, ביילרוס, בולגריה, בלגיה, בוסניה, אוסטריה, אלבניה(: מדינות 13) הן הנכללות המדינות

, אירלנד, הונגריה, קרואטיה, צרפת, פינלנד, ספרד, יוון, אסטוניה, דנמרק, גרמניה   ,כיה'צ, קפריסין

, פורטוגל, פולין, נורבגיה, הולנד, מלטה, יהמקדונ, מולדובה, לטביה, לוקסמבורג, ליטא, איטליה

 .בריטניה, אוקראינה, טורקיה, סלובקיה, שבדיה, רומניה

 

 .מדינות לפי השונים מהמזהמים הנזק התפלגות את מתארים אשר איורים  להלן

 .מדינות לפי מבנזן הנזק התפלגות: 3 איור

 .מדינות לפי מבוטדיאן הנזק התפלגות: 8 איור

 .מדינות לפי מפורמאלדהיד הנזק התפלגות: 9 איור

 

 יורו לק"ג -נזק מבנזן במדינות שונות :7איור 
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 יורו לק"ג -במדינות שונות : נזק מבוטדיאן8איור 

 
 

 יורו לק"ג -: נזק מפורמאלדהיד במדינות שונות9איור 

 
 

 

 עלות בין קשר מתארות הרגרסיות. ופורמאלדהיד בוטדיאן, בנזן: הבאים המזהמים עבור רגרסיות אמדנו בהמשך

 את נתאר. לנפש ג"ותמ אוכלוסין צפיפות שכוללים פוטנציאלים מסבירים למשתנים( נפלט חומר ג"לק ביורו) הנזק

 מדינת עבור הנזק אומדני את  נחשב המתאימים הערכים ובהצבת, לנפש ותוצר צפיפות על הרגרסיה תוצאות

 .ישראל

 

 (4119תוצאות הרגרסיה על צפיפות ותוצר לנפש בלבד )מבוסס על שנת  - 38טבלה 

 בוטדיאן פורמלדהיד בנזן 

 0.786 0.786 (2R)מקדם מתאם 
 

0.786 

(2Adj. R) 0.769 0.769 0.769  

0
0.2
0.4
0.6
0.8

1

A
u

st
ri

a

B
el

gi
u

m

B
u

lg
ar

ia

C
yp

ru
s

C
ze
ch
…

D
en

m
ar

k

Es
to

n
ia

Fi
n

la
n

d

Fr
an

ce

G
e

rm
an

y

G
re

ec
e

H
u

n
ga

ry

Ir
el

an
d

It
al

y

La
tv

ia

Li
th

u
an

ia

Lu
xe

m
b

o
u

rg

M
al

ta

N
e

th
e

rl
an

d
s

N
o

rw
ay

P
o

la
n

d

P
o

rt
u

ga
l

R
o

m
an

ia

Sl
o

va
ki

a

Sl
o

ve
n

ia

Sp
ai

n

Sw
ed

en

Sw
it

ze
rl

an
d

U
n
it
ed

…

e
u

ro
/k

g

1,3 
Butadiene

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

A
u

st
ri

a

B
e

lg
iu

m

B
u

lg
ar

ia

C
yp

ru
s

C
ze
ch
…

D
e

n
m

ar
k

Es
to

n
ia

Fi
n

la
n

d

Fr
an

ce

G
er

m
an

y

G
re

e
ce

H
u

n
ga

ry

Ir
e

la
n

d

It
al

y

La
tv

ia

Li
th

u
an

ia

Lu
xe

m
b

o
u

rg

M
al

ta

N
et

h
er

la
n

d
s

N
o

rw
ay

P
o

la
n

d

P
o

rt
u

ga
l

R
o

m
an

ia

Sl
o

va
ki

a

Sl
o

ve
n

ia

Sp
ai

n

Sw
ed

e
n

Sw
it

ze
rl

an
d

U
n
it
e
d
…

Is
ra

el

EU
R

/k
g 

e
m

is
si

o
n

Formaldehyde



 

71  

 בוטדיאן פורמלדהיד בנזן 

-Coefficient P נוסחת הרגרסיה

value 

Coefficient P-

value 

Coefficient P-

value 

 2.231 0.02178- 0.955 0.0117- 0.906 0.0078 חותך

נפשות )צפיפות 

 (ר"לקמ
0.0003 0.000 0.0008 0.000 

2.223323 2.222 

 ג"תמ של( ln) לוג

 לנפש
0.0021 0.745 0.0080 0.699 

2.233233 2.122 

 

 עבור גם) דלפט ידי על שמחושבים לערכים גודל סדרי מבחינת דומים אלו חומרים עבור הנזק שערכי לציין יש

 (.ג"לק יורו מיליונים בעשרות מדובר דיוקסינים

 

 -ח ליורו(₪ 2.24)שער חליפין  EEA( לפי 4119אומדני נזק עבור ישראל )מבוסס על שנת  - 39טבלה 

 לק"ג. ₪

 באירופה נזק מזהם

 (ג"לק יורו)

 בישראל נזק

 (ג"לק יורו)

נזק בישראל 

2119 

 (ג"לק ₪)

התאמה 

 *2102לשנת 

 (ג"לק ₪)

 2.33 0.65 0.12 0.076 בנזן

 3.22 1.92 2.13 0.22 פורמאלדהיד

 3.23 4.75 2.31 0.50 בוטדיאן

 .לשנה 3.3% 3232לסוף שנת  3233בין סוף . לשנה 3.3% 3233לסוף שנת  3221בין סוף : מקדמי מעבר* 

 1.254=1.065*3^1.056הוא  3233לשנת  3222מקדם מעבר משנת , מכאן

 

 .מכאן ניתן לקבל את הערכים הכוללים

 

 (4114ערכים כלכליים מותאמים לישראל )ממוצע כללי( עבור מזהמי אוויר ) - 40טבלה 

 שם בעברית
 
 
 
 

 שם באנגלית
 אוויר נזק ערך

 ג"לק ₪
 (2114 דלפט לפי)

 מחושב ערך
 ג"לק ₪

 (EEA 2119 לפי)

 מחושב ערך
 -ג"לק ₪

 ממוצע

 Benzene 0.87 2.33 2.32 בנזן
 Butadiene 1.21 3.23 2.32 - 1,3 בוטדיאן

 פחמן חד חמצני
 

Carbon moNOxide 
(CO) 

0.11   

 Formaldehyde 1.02 3.22 3.13 פורמאלדהיד

 עופרת בכל תרכובותיה
Lead & compounds 

(as Pb) 
3,231   
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 שם בעברית
 
 
 
 

 שם באנגלית
 אוויר נזק ערך

 ג"לק ₪
 (2114 דלפט לפי)

 מחושב ערך
 ג"לק ₪

 (EEA 2119 לפי)

 מחושב ערך
 -ג"לק ₪

 ממוצע

 VOCנתונים אין 
 נתונים רק יש, כלליים

 (NMVOC) מתאן ללא

No data on VOC: 
Non – methane 
Volatile organic 

compounds 
(NMVOC) included 

9.26   

 NOx   תחמוצות חנקן
Nitrogen oxides (as 

)2NO 
13.31   

   SOx SOx 33.311תחמוצות גפרית 

 עדין חלקיקי חומר
 2.5PM מרחף

Suspended 
particulate matter 

)2.5(PM 
*236.20   

 10PMחומר חלקיקי 
 

Suspended 
  Particulate matter

)10(PM 
322.23*   

 גזי חממה

 פחמן דו חמצני
Carbon dioxide 

(CO2) 
2.2233   

CH4 Methane 3.313   
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 4112שנת   EEAהשוואה לפי  - 41טבלה 
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 ערכים כלכליים מותאמים לישראל )ממוצע כללי( עבור מזהמי אוויר נוספים בלבד * - 42טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3233 משנת מעבר מקדם, מכאן. לשנה 3.3% 3232 שנת לסוף 3233 סוף בין. לשנה 3.3% 3233 שנת לסוף 3221 סוף בין: מעבר מקדמי* 

 1.134=2^1.065 הוא 3232 לשנת

 

 .לעיל 3-ו 1 בטבלאות מגזרים לפי הקלאסיים המזהמים עבור הערכים

 לטון ₪ -1.1.4112ערכים כלכליים מותאמים לישראל עבור מזהמי אוויר  - 43טבלה 

 תעשייה תחבורה חשמל כללי מזהם

    Benzene 232בנזן 

    Butadiene , 3,132 – 1,3בוטדין

פורמאלדהיד 

Formaldehyde 

3,222    

    Lead Pb 3,333,222  עופרת

NMVOC 32,322    

 *מזהמים מקובלים

 ----- CO  ----- 3,332חד תחמוצת הפחמן 

NOx  21,617 32,213 12,221 

SOx  37,326 ----- 47,895 

 PM2.5  74,736 333,233 127,972חלקיקים קטנים 

 PM10  53,277 101,631 82,781חלקיקים גדולים 

 גזי חממה

    CO2 332דו תחמוצת הפחמן 

CH4 Methane 3,331    

הוחלט להשתמש , במקרה שלא ניתן מחיר לסקטור כללי (.3233) בהתבסס על בקר וכיוון, המשרד להגנת הסביבהי "מוכרות עעלויות : מקור* 

 בממוצע של המחירים לסקטורים

 שם בעברית

 
 

 שם באנגלית

 מחושב ערך

 ג"לק ₪

 2102 ממוצע

מחושב  ערך

 ג"לק ₪

 2104 ממוצע

 בנזן

 
Benzene 

2.32 2.23 

 Butadiene 2.32 3.13 - 1.3 בוטדיאן

 Formaldehyde 3.13 3.22 פורמאלדהיד

 Lead & compounds (as Pb) 3,231 3,333 עופרת בכל תרכובותיה

CH4 Methane 3.313 3.331 

VOC נתונים אין 

 נתונים רק יש, כלליים

 (NMVOC) מתאן ללא

No data on VOC: Non – 

methane Volatile organic 

compounds (NMVOC) 

included 

9.26 32.32 
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 אוויראומדן נזקי זיהום  1.1

 להלן ניתוח נזקי זיהום אויר בחלוקה לסקטורים ואחריה בחלוקה למחוזות.

 

  בחלוקה לסקטורים ,4112לשנת  אווירנזקי זיהום  אומדן – 44טבלה 

 לשנה, נזקים שגרתיים בלבד(  ₪ יונילמ)עלות ב

מגזר  מט"שים ביתי חקלאות תחבורה תעשייה חשמל מזהם

 אחר

 סה"כ

NOx 2,514 787 1,985 16 - - -       5,302  

SOx 3,344 949 15 0 - - -       4,309  

PPM2.5 217 399 183 226 - - -       1,025  

PPM10 24 168 199 90 - - -          481  

NMVOC 0 76 37 4 294 0 1          412  

CO 10 10 54 14 - - -            89  

Pb 3 0 - - - - -              3  

1_3_Butadien - - 0 0 - - -              0  

Formaldehyde 0 0 - 0 - - -              0  

Benzen 0 0 0 0 0 - -              0  

סה"כ מזהמי 

מצאי, מפל"ס 

  11,623     1 0 294 351 2,477 2,389 6,112 ושריפת פסולת 

 

 10%-. פליטות אלה מתפלגות לSox-ו NOxמעלויות נזקי האויר נובעות מפליטות  80% מהטבלה שלעיל עולה כי

 מתחבורה.  20%-מתעשיה אחרת ו 08%מפעילות סקטור החשמל, 
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 , בחלוקה למחוזות 4112מייצגות לשנת  אווירעלויות זיהום  – 45טבלה 

 לשנה, נזקים שגרתיים בלבד(  ₪י מיליונ)עלות ב

 ירושלים צפון תל אביב מרכז דרום חיפה  
יהודה 

 כ"סה ושומרון
NOx 

            2,951  
               

648  
              

 552  
               

658  
               

232  
               

252  
                   

9  
            

5,302  
SOx 

            2,915  
            

1,088  
              

   61  
                 

18  
               

220  
                   

7  
                   

0  
            

4,309  
2.5PPM 

               570  
                 

72  
              

 105  
                 

66  
               

158  
                 

49  
                   

5  
            

1,025  
10PPM 

               111  
                 

29  
              

 137  
                 

74  
                 

82  
                 

44  
                   

4  
               

481  
NMVOC 

                 59  
                 

43  
              

   95  
               

120  
                 

24  
                 

62  
                   

9  
               

412  
CO 

                 20  
                 

12  
              

   18  
                 

22  
                 

11  
                   

7  
                   

0  
                 

91  
PB 

                   3  
                 

  0  
              

     0  
                   

0  
                 

  0  
                   

0  
                  - 

   
                   

3  
1,3 Butadien 

                   0  
                 

  0  
              

     0  
                   

0  
                 

  0  
                   

0  
                   

0  
                   

0  
Formaldehyde 

                   0  
                 

  0  
              

     0  
                   

0  
                 

  0  
                   

0  
                   

0  
                   

0  
Benzen 

                   0  
                 

  0  
              

     0  
                   

0  
                 

  0  
                   

0  
                   

0  
                   

0  
2 מצאי מזהמי כ"סה
 פסולת ושריפת ס"מפל

  6,629             צמחית
            

1,892  
              

 968  
               

959  
               

727  
               

421  
                 

28  
          

11,624  
 

 . Sox-ו NOxהתרכזו במחוז חיפה, ונבעו מפליטות  2102-מהטבלה שלעיל עולה כי מרבית נזקי האויר בישראל ב

בערים מעלויות נזקי האויר מתרכזות  12%בטבלה שלהלן מבוצע ניתוח לפי יישובים, ומוצגים היישובים בהם נזקי האויר הגבוהים ביותר. מהטבלה עולה כי 

אשדוד ונצרת עלית., אשקלון: ערים משמעותיות נוספות מבחינת היקף החשיפה לנזקי זיהום אויר הינן, חדרה וחיפה
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 מלש"חמקור הנתונים מצאי מוקדי ) ,היישובים הנפגעים ביותר מזיהום אויר 41ניתוח  – 46טבלה 

 *(4112לשנת 

 
 
 
 

 SOx NOx CO NMVOC PPM2.5 PPM10 שם היישוב מס"ד
כ "סה

נזק 
 ח"מלש

כ "סה
נזק 

 באחוזים

 %61 5,019.24 19.78 179.76 - 3.44 2,095.36 2,720.91 חדרה 1

 %13.2 1,094.40 31.39 324.88 22.99 7.41 518.11 189.62 חיפה 2
 %13.0 1,079.29 4.19 38.51 - 6.38 405.59 624.62 אשקלון 3
 %6.7 551.98 1.16 10.99 0.88 1.21 78.64 459.09 אשדוד 4
 %2.7 226.90 0.84 8.68 0.11 0.04 56.42 160.81 נצרת עילית 5
 %1.2 102.06 0.43 3.17 0.24 0.90 93.78 3.54 רמלה 6
 %0.7 57.55 0.44 4.51 0.05 0.00 4.10 48.45 מגדל העמק 7
 %0.7 56.53 0.27 2.76 - 0.01 7.49 46.00 רחובות 8
 %0.5 39.56 0.21 1.92 0.16 0.34 28.72 8.21 יפו-אביב תל  9

10 
-מודיעין
-מכבים
 רעות*

0.11 0.21 0.07 1.18 11.56 1.15 14.27 %0.2 

 %0.1 7.53 0.22 1.65 0.26 0.01 1.39 4.00 ירושלים 11
 %0.1 7.50 0.06 0.41 0.00 0.00 6.14 0.90 בית שמש 12
 %0.1 5.20 0.03 0.34 0.07 0.00 0.64 4.12 בת ים 13
 %0.05 3.87 0.04 0.39 0.00 0.00 0.27 3.16 רעננה 14
 %0.04 3.51 0.03 0.28 0.00 0.00 0.44 2.76 עפולה 15

 %0.02 1.25 0.02 0.17 0.00 0.00 0.11 0.94 צפת 16
 %0.01 1.20 0.02 0.19 - 0.00 0.09 0.91 ראשון לציון 17

18 
גבעת חיים 

 )איחוד(
0.94 0.14 0.00 0.00 0.08 0.01 1.17 %0.01 

 %0.01 0.94 0.04 0.28 - 0.00 0.09 0.53 תל יוסף 19

 %0.01 0.90 0.02 0.17 - 0.00 0.09 0.63 ערד 20

 %99.8 8,273.96 60.32 590.53 25.94 19.82 3,297.71 4,279.64 ערים 41 -סה"כ הנזקים

 %0.2 17.11 0.31 2.92 0.19 0.02 3.17 10.49 יתר הערים

 %100 8,291.07 60.63 593.45 26.14 19.84 3,300.89 4,290.13 סך כל הנזק
 

 .בארץ הזיהום מקורות כלל את ולא המוקדי המצאי נתוני את רק מסכמת זו טבלה*
לש"ח לטון יש להדגיש כי  התוצאות בטבלה מתבססות על כמויות מצאי מוקדי, ועל חישוב הנחשפים והמחיר 

. לכן, ישנם הבדלים בין הנזקים 3.1.1לנפש שחושב לפי הפונקציה המפורטת בפרק כמויות זיהום אויר כפרק 

שחושבו במסד לבין אלו המוצגים בד"וחות ומאזנים אחרים של אשכול כלכלה וטכנולוגיה.
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 בטבלה שלהלן ניתוח של התפלגות הנזקים מפליטות גזי חממה בחלוקה לסקטורים.

 

 לשנה( ₪אלפי בחלוקה לסקטורים ) 4113אומדן נזקי גזי חממה לשנת  - 47טבלה 

 סכום כולל תעשייה תחבורה מגזר אחר 1חשמל חקלאות ביתי גז חממה

4HC 598,190  1,395 168,049 6,613 28,748 802,996 

2OC  48,600 4,589,366 226,205 1,820,989 645,328 7,330,489 

 8,133,484 674,077 1,827,603 394,254 4,590,761 48,600 598,190 כ"סה
 כולל תעשיית האנרגיה  0

 

גזי החממה, בעיקר בשל פליטת מעלויות נזקי  %01-הוא המקור ל מהטבלה שלעיל עולה כי סקטור החשמל

2CO נפרד מתעשיית האנרגיה. לכן, . המקור העיקרי לדו"ח זה הוא נתוני למ"ס, ובהם סקטור החשמל אינו

 נתונים אלה מתייחסים למעשה לתעשיית האנרגיה כולה.

 

 במחוז חיפה אווירניתוח נזקי זיהום  2.3.1

 החלוקה. פליטה ומקורות לאזורים חלוקהב חיפה במחוז זיהום לש שקלים באלפי זיהום עלויות פירוט להלן

  את לראות וניתן, וטכנולוגיה כלכלה אשכול י"ע בוצעה" חיפה מחוז יתר"ו" חדרה אזור", "חיפה מפרץ"ל

 .2 בנספח החלוקה בוצעה בסיסה על, חיפה במחוז ויישובים מפעלים מפתח מפת

 

 , אלש"ח4112נזקי זיהום בחלוקה לאזורים במחוז חיפה, בחלוקה למגזר מזהם, לשנת  -48  טבלה

 כ"סה אחר תחבורה תעשייה חשמל 

 3,332,321 1,212 33,333 33,232 3,221,221 0אזור חדרה

 3,133,312 31,211 332,312 3,323,223 33 0מפרץ חיפה

 331,213 33,212 33,332 1,113 33 יתר מחוז חיפה

 626242412 242142 4112494 020142111 121142121 כ"סה

 ויישובים מפעלים מפתח מפת את לראות וניתן, וטכנולוגיה כלכלה אשכול י"ע בוצעה" חיפה מחוז יתר"ו" חדרה אזור", "חיפה מפרץ"ל החלוקה 3

 .2 בנספח החלוקה בוצעה בסיסה על, חיפה במחוז

 
 . חדרה באזור חשמל מייצור כתוצאה נובעבמחוז חיפה  הזיהום עיקרגם בפירוט המחוזי  לראות שניתן כפי

. מגזר לפי במחוז אוויר מזיהום השגרתיים הנזקים כלל את המפרטות, הבאות בטבלאות גם מתבלטת זו מסקנה

 SOx-ו NOx מפליטת הוא הנזק עיקרגם במחוז חיפה, כמו שנראה לעיל לגבי הארץ כולה,  ,כי לראות ניתן בטבלה

 .מחשמל
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 לש"חמ, 4112זר מזהם ולסוג מזהם, לשנת נזקי זיהום במחוז חיפה, בחלוקה למג -49  טבלה

  חשמל תעשייה תחבורה חקלאות ביתי ים"מטשי מגזר אחר סכום כולל

     2,951  2,082 531 334 3 - - - NOx 

     2,915  2,721 192 2 0 - - - SOx 

        570  179 328 27 36 - - - 2.5PPM 

        111  20 48 29 14 - - - 10PPM 

          59  - 30 5 1 23 0 0 NMVOC 

          20  3 8 7 2 - - - CO 

            3  3 0      PB 

            0  0 0  0   0 Formaldehyde 

            0    0 0    1,3 - Butadien 

            0  0 0 0 0 0 - - Benzen 

 כ"סה 0 0 23 56 404 1,138 5,008  6,629     

 
, ותעשייה חשמל מארובות לפליטות המתייחס", מוקדי מצאי" ח"דו נתוניב מקורן החשמל פליטות שרוב מכיוון

 ניתן .)נזקים בש"ח( מפעלים ולפי )כמויות בטון ואחריו נזקים בש"ח( יישובים לפי המוקדי המצאי של ניתוח להלן

 המביאה גבוהה חיצונית עלות להן, SOx-ו NOx של כבדות בפליטות מתבלטת רבין אורות הכוח תחנת כי לראות

 .הלאומית ברמה והן המחוזית ברמה הן, משמעותי לנזק
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מקור הנתונים מצאי מוקדי )טון  -  פירוט כמויות זיהום ביישובי מחוז חיפה לפי מזהמים - 21טבלה 

 1(4112לשנת 

 NOx SOx CO PM10 PM2.5 NMVOC 

 - - - - - - אור עקיבא

 - 0 0 - - - בית אורן

 - - - 0 - 1 גבעת עדה-בנימינה

 - 7 7 82 0 20 ברקאי

 - 0 0 - - - הבונים

 - 4 5 - - - זכרון יעקב

 - 1,445 1,481 734 54,272 70,291 2חדרה

 1 190 191 1,253 72 1,981 חוף הכרמל

 598 515 540 2,691 1,131 2,863 חיפה

 44 - - - - - טירת כרמל

 51 4 4 1 35 14 יקנעם עילית

 1 - - 0 - 7 'כפר חסידים א

 - 8 8 12 57 29 ללא שיפוט 

 3 33 35 50 486 223 מנשה

 3 3 3 60 38 45 מענית

 - 5 5 0 86 36 מצפה אילן

 - 3 5 - - - נשר

 3 15 16 4 104 23 עתלית

 5 9 9 9 133 34 כרכור-פרדס חנה

 8 14 15 4 244 152 קריית אתא

 - 4 4 - - - קריית ביאליק

 טון) כולל סכום

 (שונים ממזהמים
75,720 56,658 4,900 2,327 22219 206 

 ב-היישובים מסודרים לפי א .בחיפה הזיהום מקורות כלל את ולא המוקדי המצאי נתוני את רק מסכמת זו טבלה 3

 חברת י"ע המדווחת הפליטה מסך מאוד ניכר שיעור מהווה, זו בשורה המופיעה, רבין אורות הכוח מתחת SOx-ו NOx של הפליטה שכמות לציין ראוי 3

 (. SOx של טון אלפי 32-ו NOx  טון אלפי 23) 3232 לשנת השנתי הסביבתי ח"בדו חשמל
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 1(4112ש"ח לשנת מלמקור הנתונים מצאי מוקדי ) -לפי מזהמים   ביישובי מחוז חיפה אווירנזקי זיהום  – 21טבלה 

 NOx SOx CO PM10 PM2.5 NMVOC כ"סה 

 - - - - - - - אור עקיבא
 0 - 0 0 - - - בית אורן

 0 - - - 0 - 0 *גבעת עדה-בנימינה
 0 - 0 0 0 0 0 ברקאי
 0 - 0 0 - - - הבונים

 0 - 0 0 - - - זכרון יעקב
 5,019 - 180 20 3 2,721 2,095 חדרה

 0 0 0 0 0 - 0 חוף הכרמל
 1,094 23 325 31 7 190 518 חיפה

 0 0 - - - - - טירת כרמל
 0 0 0 0 0 0 0 יקנעם עילית
 0 0 - - 0 - 0 'כפר חסידים א

 0 - 0 0 0 0 0 0ללא שיפוט 
 1 - 0 0 0 0 0 מנשה
 0 0 0 0 0 0 0 מענית

 0 - 0 0 0 0 0 מצפה אילן
 0 - 0 0 - - - נשר

 1 0 0 0 0 0 0 עתלית
 1 0 0 0 0 1 0 כרכור-חנה פרדס

 0 0 0 0 0 0 - קריית אתא
 0 - 0 0 - - - קריית ביאליק

                     סכום כולל
2,614  

                    
2,913  

                      
11  

                    
51                    505  

                   
 23  

                    
6,117  

  ₪ 3,331 ל מסתכם הזיהום שסך הסיבה וזו בחיפה הזיהום מקורות כלל את ולא המוקדי המצאי נתוני את רק מסכמת זו טבלה 3
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 1(4112מקור הנתונים מצאי מוקדי )ש"ח לשנת  -לפי מזהמים   חיפה מחוזנזקי זיהום במפעלי  – -52  טבלה

  NMVOC PM2.5 PM10 CO SOx NOx כ"סה

5,005,161,683 2,720,580,344 3,429,977 19,707,967 179,047,390 - 2,082,396,005 
 הכח תחנת חשמל חברת

 חדרה2 רבין אורות

 חיפה מ"בע לנפט זיקוק בתי 396,831,855 186,424,622 774,959 980,364 9,595,786 6,271,438 600,879,025

 מ"חיפה כימיקלים בע 2,107,300 17,874 40,533 24,670,960 255,433,039 15,905,802 298,175,508

 חיפה הכח תחנת חשמל חברת 79,393,340  363,904 5,497,610 57,441,725 - 142,696,578

44,368,548 734,327 1,562,485 163,768 6,222,582 2,093,976 3,591,410 
 פטרוכימיה תעשיות גדיב

 מ"בע

 .נייר חדרה  12,960,000 331,418 6,925 69,168 711,110 - 14,078,621

 מ"כרמל אולפינים בע 6,182,873 73,302 843,533 81,495 11,604 1,082,665 8,275,471

 גן שמואל 87,217 464,491 143 4,960 50,990 - 607,801

 כרמל כימיקלים 32,535 411,938 104 9,740 100,133 665 555,114

457,753 4,007 40,673 3,956 3,004 283,690 122,423 
 ושירותים אנרגיה דלקיה

 מ|"בע

 שאר המפעלים 162,995 1,166,619 3,149 38,590 385,50 53,643 1,810,505

 כ זיהום"סה 2,613,867,952 23,043,184 505,212,374 51,228,577 10,856,886 2,912,857,636 6,117,066,609
 .₪ 3,331,233,322טבלה זו מסכמת רק את נתוני המצאי המוקדי ולא את כלל מקורות הזיהום בחיפה וזו הסיבה שסך הזיהום מסתכם ל  3

 

יש להדגיש כי  התוצאות בטבלה מתבססות על כמויות מצאי מוקדי, ועל חישוב הנחשפים והמחיר לש"ח לטון לנפש שחושב לפי הפונקציה 

. לכן, ישנם הבדלים בין הנזקים שחושבו במסד לבין אלו המוצגים בד"וחות אחרים של אשכול 3.1.1המפורטת בפרק כמויות זיהום אויר כפרק 

לטון  ₪לטון ולא )₪ המתבססים על מקורות מידע אחרים )למשל: מפל"ס ולא מצאי מוקדי(, ועל מתודולוגיית חישוב אחרת , כלכלה וטכנולוגיה

 לנפש(.

 

בטבלה שלהלן ניתן לראות ניתוח המתייחס למפרץ חיפה בלבד )כחלק ממחוז חיפה( ומפרט את התפלגות הנזקים מזיהום אויר בו לפי מפעלים. 

 חיפה הוא המפעל הדומיננטי מבחינת נזקים. לראות כי בז"ן ניתן
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 1(4112)ש"ח לשנת  ומצאי לא מוקדי מקור הנתונים מצאי מוקדי - מפעליםלפי   חיפה במפרץנזקי זיהום במפעלי  -53טבלה  

  כ"סה   NOx   SOx   CO   10PPM   2.5PPM   NMVOC   Benzen  שם מפעל

מ "בעבתי זיקוק לנפט  

 600,879,025 - 6,271,438 9,595,786 980,364 774,959 186,424,622 396,831,855  חיפה

 298,175,508 - 15,905,802 255,433,039 24,670,960 40,533 17,874 2,107,300  מ"חיפה כימיקלים בע 

חברת חשמל תחנת הכח  

 142,696,578 - - 57,441,725 5,497,610 363,904 - 79,393,340  חיפה

גדיב תעשיות  

 44,368,548 - 734,327 1,562,485 163,768 6,222,582 2,093,976 33,591,410  מ"פטרוכימיה בע

 8,275,471 - 73,302 843,533 81,495 11,604 1,082,665 6,182,873  מ"כרמל אולפינים בע 

 4,196,643 - - - 4,196,643 - - -  מ"חברת נמל חיפה בע 

 2,999,434 4,507 2,994,927 - - - - -  תחנות דלק – חיפה 

 2,769,050 - - 440,581 2,328,470 - - -  חיפה -רדימיקס  

קרית  -רדימיקס  

 1,260,284 - - 200,522 1,059,761 - - -  ביאליק

 3,285,067 2,771 2,303,502 269,967 690,658 20 10,187 7,962  יתר המפעלים 

 1,108,905,608 7,277 28,283,299 325,787,638 39,669,728 7,413,603 189,629,324 518,114,740  כ"סה 

 מפעלים מפתח מפת את לראות וניתן, וטכנולוגיה כלכלה אשכול י"ע בוצעה" חיפה מחוז יתר"ו" חדרה אזור", "חיפה מפרץ"ל החלוקה  נתונים מצאי מוקדי ומצאי לא מוקדי, ממפעלי מפרץ חיפה בלבד. 0

 .2 בנספח החלוקה בוצעה בסיסה על, חיפה במחוז ויישובים

יש להדגיש כי  התוצאות בטבלה מתבססות על כמויות מצאי מוקדי, ועל חישוב הנחשפים והמחיר לש"ח לטון לנפש שחושב לפי הפונקציה המפורטת 

מסד לבין אלו המוצגים בד"וחות אחרים של אשכול כלכלה וטכנולוגיה, . לכן, ישנם הבדלים בין הנזקים שחושבו ב3.1.1בפרק כמויות זיהום אויר כפרק 

 לטון לנפש(. ₪לטון ולא )₪ המתבססים על מקורות מידע אחרים )למשל: מפל"ס ולא מצאי מוקדי(, ועל מתודולוגיית חישוב אחרת 
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 קרקע זיהום .6

 קרקע לזיהום חיצונית עלות 6.0

בנוסף . המשתחררים המסוכנים החומרים עקב האדם לבריאות החשש הוא קרקע מזיהום הסיכון

חלק מהשיטות . בכדי לכמת את הנזק ניתן להשתמש במספר שיטות. קיים גם נזק לחי ולצומח

חלק מהשיטות . ן וערכי קרקע בשימושים השונים"מבוססות על שווקים מקורבים כגון מחירי נדל

שיטות של העדפה מוצהרת אשר בהם שואלים נשאלים בנוגע לנכונותם לשלם על מתבססות על 

בבסיס כל אלה עומד המשפט הפותח בסעיף זה שהוא הנזק הפוטנציאלי . שיקום קרקעות מזוהמות

 . בריאותי לאדם ולסובב אותו

של  היות ורובם ככולם. זורי תעשייהלוונטי נובע בעיקר מזיהום קרקע באבישראל הנזק שנמצא ר

המפעלים עומדים בתקנות המשרד להגנת הסביבה והיות והנזק שנגרם לעובדים בתחומי המפעל איננו 

ירידה : נשארנו עם הנזקים הבאים( ן שהעובדים מקבלים פיצוי על כך דרך שכרםווכי)רלוונטי לענייננו 

ת בבאפר ירידה בערך דירות שנמצאו, בערך של דונם המופנה לתעשייה עקב הידיעה שהוא מזוהם

מסביב למפעלים השונים ולבסוף ירידה בגביית היטלים וארנונות כתוצאה מירידה בערך הקרקעות 

 . המופנות לשימושי תעשייה וערך יחידות דיור במתחם המקיף אותם

המחקר הראשון הוא של . עבודות עיקריות שעליהן נתבסס בחישובי הערכת הנזק 3עד כה פורסמו 

הערכת עלויות ארצית של סקירה וטיפול , "LDD ,3232) פארטו והשני של חברת LDDחברת 

אומדן ראשוני לתועלות הנובעות מהטיפול בקרקע המזוהמת , "3232, פרטו" בקרקעות מזוהמות

 (הוגשו למשרד להגנת הסביבה". באתרי מזוהמים בישראל

ת של אגני שיקוע על זיהום קרקעות שנוצר כתוצאה מפעילוLDD  (3232 )במחקר שנערך על ידי חברת 

, קווי הובלת דלק, פעילות צבאית, מטמנות, כליםחוות מ, בתי זיקוק, לות תעשייתיתפעי, םיתעשייתי

 -נמצא שערך שיקום כלל הקרקעות המשוקמות בישראל נאמד בכ, טחוניתיתחנות דלק ותעשייה ב

 הון לפי מחיר  מיליוני שקלים 333כלומר עלות נזק שנתית בסך   .במונחי ערך נוכחי ₪מיליארד  3.231

 תקופה/בשנה( ועוצמתם) הזיהומים היקף על נתונים ס"להג המשרד בידי היו לו.,1%  של שנתי

 כמכפלת השנתי הנזק את לחשב היה ניתן אזי, ששוקמו הקרקעות של ההיקף בניכוי, מתמסוי

 בשלב בנמצא אינו זה נתון ואולם. תועלת/הנזק של הערך במלוא שנה באותה שוקמו/שזוהמו הדונמים

 .השנתי הנזק את מתוכו ולגזור הכולל הארצי הנזק ערך את לאמוד רק ניתן, מחדל כברירת, כן על. זה

חישוב זה נכון יותר . ניסו להתמקד בתועלות מהשיקום ולא בעלויותיו( 3232)פארטו , לעומת מחקר זה

נאמדת על ידי הנכונות לשלם עבורו מכיוון שהוא מתבסס על התיאוריה הכלכלית שהתועלת מפרויקט 

י התעשייה המזוהמים אזורהעבודה של פארטו מתייחסת אך ורק ל. ולא על ידי עלותו התקציבית

ים אזורהשטחים חולקו לארבעה . מהשטח הכולל מזוהם 2.13%-כאשר הנחת העבודה היתה שכ

השטחים הפגועים ים נאמדו אזורלכל אחד מה. דרום וצפון, רחוק-מרכז, מרכז: עיקריים בישראל

נזק ישיר בתוך קרקע המפעל : הנזקים חולקו לשלושה. מ"ק 3ם עד רדיוס של והבאפרים שמסביב

מהמפעל ' מ 322עד . נזקים עקיפים ליחידות דיור בשני באפרים. עצמו הנובע מירידה בשווי הקרקע

כל זאת לארבעה . למיניהן בנוסף חושבו גם הנזקים הנובעים מאובדן היטלים וארנונות. מ"ק 3ועד 

 . ים בארץ כאמוראזור
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סך . דונם מזוהמים 323משטח הקרקע שנמצאת במפעלים השונים נקבל  2.13%בהנחה של פגיעה ב 

הרי שכאן נעשה , לגבי הנזק העקיף. מיליוני שקלים במונחי ערך נוכחי 232העלות הישירה עומדת על 

מתוכם פארטו ממליצים . אלפי דונם 132 –חישוב של הבאפרים השונים במדינה אשר מסתכמים בכ 

פארטו ממליצים על ירידת ערך של יחידת דיור . אלפי דונמים 33-דהיינו כ. כמזוהמים 1.2%לשקול 

סך הנזק על פי '. מ 3222עד  322ירידת ערך במרחק של  33.3%-וכ' מ 322למרחק של עד  3%-בסך כ

 33,323ן ויחס הבנייה בין הבאפר הפנימי והחיצוני מניב נזק לאומי בסך "מחירי נדל, צפיפות דיור

 . מיליוני שקלי במונחי ערך נוכחי

בהנחה של שער היוון חברתי בגובה . מיליוני שקלים 33,323הנזק הכולל נזק ישיר ועקיף מגיע לכדי 

מהתוצאה שהתקבלה על  3.1נזק זה גבוה פי . די שקלים לשנהמיליאר 3.33נקבל נזק שנתי בסך  1%

 LDD (3232 .)ידי 

מ לקבל תמונה ארצית "ע, כוללת את כלל זיהומי הקרקעLDD (3232 )מכיוון שהעבודה של , עם זאת

יחד עם זאת מכיוון שהעבודה של פארטו מתבססת על , שלמה יש להשתמש בעבודה זו וממצאיה

במידה ויתבצע חישוב חלקי מסוג , מועדפת לשם חישוב נזקי סקטור התעשייהתיאורייה כלכלית היא 

 .זה

 קרקע זיהום נזקיאומדן  6.2

במסמך זה אין חלוקה גיאוגרפית מלאה של LDD  (3232 .)המתבסס כאמור על , להלן פירוט הנזקים

 .חלוקה של סקטור לדוגמא מוצגת לעיל בפרק כמויות זיהום קרקע. הנזקים

 

 לשנה()₪  זיהום קרקע ם שנתייםנזקי אומדן – 22טבלה 

 פירוט לפי מקור זיהום

קרקעות משיקום ערך נוכחי נקי 
הנזק מזיהום )= מזוהמות

 (לשנה 2₪ קרקעות

כ נזק שנתי מזיהום "סה
 1%לפי 2 לשנה ₪)קרקעות 

 (ריבית
 44,370,000 1,479,000,000 תעשיה ביטחונית

 23,850,000 795,000,000 צבא
כולל ישובים עם )אזורי תעשיה 

 89,820,000 2,994,000,000 (היתרים
 16,680,000 556,000,000 תחנות דלק
 12,420,000 414,000,000 חוות מכלים
 9,660,000 322,000,000 בתי זיקוק

 10,050,000 335,000,000 קווי הובלת דלק
 42,840,000 1,428,000,000 מטמנות

 18,120,000 604,000,000 אגני חמצון ושיקוע תעשייתיים
 267,810,000 8,927,000,000 כ"סה
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 אקויפר מזיהום נזקים .2

 התפיסה היסודית 2.0

בעיה בסיסית . פרק זה עוסק בערך הנזק הנובע מהשחתת מקטעי אקויפר עקב זיהום שמקורו באדם

ואשר , קרי במי תהום שאינם מתחדשים, באקויפר לא פעיל כ מדובר"בהערכת הנזק נובעת מכך שבד

מרבית האקויפר ? )מהו איפוא הערך של מקטע מזוהם שכזה. באופן שוטף אינם משמשים את האדם

 .ראה התייחסות בהמשך( המתחדש)לגבי זיהום האקויפר הפעיל (. הזיהום מתרכז באקויפר החוף

האומר כי מדיניות סביבתית חייבת לשמר את משאבי הדיון נשתמש בעיקרון הקיימות הבסיסי  לצורך

. משק המים לצרוך רק את הכמות שהיא בגדר המילוי החוזר" רשאי"לכן לאורך זמן . הטבע והסביבה

 :בהקשר זה ניתן להגדיר שתי רמות של קיימות

 ועל פיו כל מרכיב סביבתי מזוהם חייב להיות משוקם באופן , קיימות במובן החזק: הרמה האחת

כאשר הנזקים בלתי , פעמים רבות לא ניתן ליישם את הקיימות במובן החזק באופן מלא. ספציפי

 .או שעלות השיקום גבוהה במיוחד/הפיכים ו

 קיימות במובן החלש ואשר לפיה המדיניות צריכה לשמר את הרמה הכוללת של : הרמה השנייה

ל החברה והמדינה לדאוג לכך על פי עקרון זה אם הושחת מקטע אקויפר הרי שע. המשאב הטבעי

, דרה של המיםההולכה והח ,עלות ההשלמה הזו היא עלות היצור, שהכמות תושלם במקטע אחר

בעיית . או לחילופין אי צריכה של כמות מים דומה מאקויפר הפעיל והמרתו במים מותפלים

עשה האם ל היא למ"בכפוף לעקרונות הקיימות הנ, ההחלטה העקרונית ביחס לשיקום אקויפרים

" להרוויח"האם להשקיע בשיקום האקויפר כדי : כלומר? לעבור מהרמה השנייה לרמה הראשונה

וכנגד עלויות אלו לחסוך את העלות של יצור המים החלופיים לאלו שהושחתו , את המים שזוהמו

 . וזאת במקום באקויפר

זאת בהנחה . מי יםמכאן שהנזק ממקטע אקויפר מזוהם הוא ערך היצור החלופי על ידי התפלת 

 .שמי ים הם משאב בלתי מוגבל והיקפי ההתפלה ביחס לגודל המשאב הם זניחים

 

 העלות הכוללת של ההתפלה 2.2

( תחזוקה, אנרגיה, הון)עלות ההתפלה מנקודת המבט החברתית הכוללת מכילה רכיבי יצור ישירים 

רכיב של עלויות חיצוניות , המתפילה' קבוצה'ל" מקורות"המתבטאים במחיר אותו משלמת חברת 

מאידך יש . ורכיב של עלויות הולכה הנובע מהבדלי מיקום בן מתקן ההתפלה למקטע האקויפרי החלופי

ההולכה מנקודת )רוניים כי שני הרכיבים האח, הפישוט נניח לצורך. לנכות את ערך השאיבה הנחסך

 . מקזזים זה את זה( החיבור לרשת והשאיבה

 :רכיבי העלותבטבלה הבאה מפורטים 
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 עלות התפלה - 55טבלה 

 ק"ח למ"ש הרכיב

 3.22 *עלות ייצור עד לחיבור לרשת הארצית

ערך זיהום האוויר ביצור : עלויות חיצוניות

 **חשמל
2.33 

 2.33 ***ערך משאבי חוף נתפשים: עלויות חיצוניות

 1.24 כ"סה

" מקורות"ק הוא המחיר הממוצע שמשלמת חברת "ח למ"ש 3.2המחיר של . מתקני ההתפלהעלויות הייצור משתנות בין * 

 .ברוכשה את המים מהגורמים המתפילים בנקודת החיבור לרשת

לפי השנתון הסטטיסטי של החברה  3232ערך זיהום האוויר מבוסס על נתוני הפליטות של חברת חשמל לשנת ** 

( הערך הכלכלי של זיהום האוויר בישראל)" 3231ת הסביבה משנת נהמשרד להגכיוון עבור -והמחירים בעבודתם בקר

התוצאה שהתקבלה מתאימה לתוצאות של סקר הספרות שערך דוד בועז עבור המשרד  .והתאמתה לסקטור החשמל

  .3232ס בשנת "להג

בספירה כפולה ביחס לערך זיהום ולכן לא מדובר , מייצור תיאורטי של קוב מותפל אוויריש לציין כי מדובר כאן בזיהום 

 .אווירהמובא לעיל בסעיף זיהום , בפועל מייצור חשמל אווירה

(. ברוטו ) חוף דונם 3,322 משבית שנתית ק תפוקה"מלמ 322-ל התפלה שמתקן ההנחהערך משאבי החוף מבוסס על *** 

 .לשנה ₪ 33,222, (3232) בקר ניר של פ עבודתו"ע, חוף דונם ערך

 

לבין , שהיא פגיעה במלאי, חשוב לחדד את ההבדל בין הפגיעה באוגר הלא פעיל : דולוגיתוהערה מת

 . הפגיעה באקויפר הפעיל אשר התחדשותו השנתית נמנעת

 של הכלכלי הערך את גם מחשבת שיזרמו המים בכמות מזוהם ק"למ ח"ש 1.12, ל"הנ הערך מכפלת

 ידי על שנתיים למונחים זה סכום לתרגם יש, השנתי הנזק אומדן לצורך. שהושחת המים מלאי

מחיר ההון הפרטי והחברתי ", 3233, ברק בועז ר"ד. )לשנה 1%,: החברתי השנתי ההון במחיר הכפלתו

 ("המלצה לחישוב שער ניכיון חברתי –

 נמנעת השנתית ששאיבתה בכמות מוכפל להיות ל צריך"הנ המחיר, שנפגע הפעיל האקויפר לגבי

 מתרכזת כולה. ק בשנה"מלמ 33-מ הפחותה יחסית קטנה בכמות מדובר(. וקידוחים זיהום בארות)

 .החוף באקויפר
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 אקויפרים זיהום נזקיאומדן  2.1

 (4112לשנת )₪  זיהום אקויפר ם שנתייםנזקיאמדן  – 24טבלה 

 מיקום הזיהום
זיהום באקויפר לא 

 (מיליוני קוב)פעיל 
זיהום באקויפר פעיל 

 (מיליוני קוב)
כ נזק במונחים "סה

 (2104לשנת  ₪)שנתיים 

 13,464,000 - 120,000,000 אזור תעשיה חולון

 56,100,000 15,000,000 - אקויפר החוף

 36,465,000 - 650,000,000 גוש דן

 6,732,000 - 60,000,000 מבצע בני ראם

 1,683,000 - 15,000,000 עשות אשקלון

קריית -טבע  -פלנטקס 
 561,000 - 5,000,000 אליעזר

 2,244,000 - 20,000,000 רפאל מפרץ חיפה

 22,440,000 - 200,000,000 ש גבעון"תע

 70,686,000 - 630,000,000 ש רמת השרון"תע

 210,375,000 15,000,000 1,700,000,000 כ"סה

 

 

 נזקים מזיהום נחלים .4

 זיהום נחליםהעלות החיצונית של  4.0

אור נביעות , בשיתוף עם אוהד ויספלוב)ניר בקר ' אומדן הנזק מזיהום נחלים נשען על עבודתו של פרופ

בחינת ההיטל הנדרש בגין )" 3233-תבור למשרד להגנת הסביבה ב-שהוגשה על ידי חברת( ואלי דהן

שהמחירים שמספקת העבודה כמו כן נבדק "(. עלויות חיצוניות בהזרמת שפכים וקולחין לנחלי ישראל

 . כך שהמכפלה תיתן אומדן לנזקי הזיהום, ל מתאימים לכמויות המזהמים הנמדדות על ידי המשרד"הנ

 

 :המתודולוגיה הבסיסית של העבודה הייתה כדלקמן

בשלב הראשון נאמדה התועלת החברתית מנחלים משוקמים וזאת על בסיס עבודות שונות שנעשו 

על בסיס זה . השונות למבקרים ולשבים בסביבות נחל המתפקד באופן מלא ובדיקות לגבי התועלות

ירידת ערך הנחל או התועלת למניעת זיהום ונחל : קרי)נאמד ערך הנזק במצב הנוכחי כתוצאה מזיהום 

 . אשר נובע מרמת הטיפול בשפכים, נזק זה יוחס למזהמים השונים בהתאם לריכוזם(. משוקם

בטבלה . תורמים באופן שווה לירידת ערך הנחל( זרחן-חנקן-פחמן)השונים ההנחה הייתה כי המזהמים 

יודגש כי מדובר בנזק ממוצע . ההיטל שהוצע משקף את ערך הנזק. הבאה ניתן ריכוז התוצאות

 .המתבסס על ראיה מצרפית של כלל הנחלים וכלל הזיהום שלהם בישראל
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 ם, לפי רמות טיפול וסוג מזהםעלות זיהום נחלי - 57טבלה 

 רמת טיפול
ח "ש) נזק מפחמן

 (ק"למ

ח "ש) נזק מחנקן

 (ק"למ

ח "ש) נזק מזרחן

 (ק"למ

כ היטל "סה

הזרמה מוצע 

 (ק"ח למ"ש)

 2.33 1.31 1.32 3.12 גולמי

 3.32 2.31 3.33 2.33 שניוני

 2.21 2.21 2.33 2.33 שלישוני

, ויספלוב, בקר, חיצוניות בהזרמת שפכים וקולחין לנחלי ישראלבחינת ההיטל הנדרש בגין עלויות : מקור* 

 3233, נביעות ודהן

 

 נזקי זיהום נחליםאומדן  4.2

  .בהתאם לרמת הטיפוללקוב  ההיטל המוצעשל  סכום המכפלה הנזק לנחלים הוא

 

 (4112לשנת )₪  4112לשנת  נזקי הזרמות לנחלים אומדן – 22טבלה 

 *גולמי רמת טיפול/ נחל
פחות 
 **שניוני **שלישוני *משניוני

  כ נזק"סה
 2104לשנת 

 (לשנה ₪)

 איילון  
   

9,794,554 9,794,554 

 אלכסנדר  
  

53,300 9,472,791 9,526,091 

 בשור  
 

42,398,400 

 

3,647,800 46,046,200 

 חדרה  
 

313,632 1,025,000 

 

1,338,632 

 חרוד  
 

38,720,000 

 

1,257,147 39,977,147 

 ירקון  
 

20,037,600 4,915,900 

 

24,953,500 

 לכיש  
 

48,400 58,364 132,600 239,364 

 7,380,000 195,722,630 16,456,000 מורד הירדן  

 

219,558,630 

 20,202,160 96,800 נעמן  

  

20,298,960 

 103,237,500 קדרון  

   

103,237,500 

 71,901,971 13,868,169 141,894 57,766,784 125,124 קישון  

 שורק  
 

13,552,000 

 

81,729,700 95,281,700 

 שקמה  
   

227,760 227,760 

 תנינים  
 

6,997,207 102,500 

 

7,099,707 

 649,481,715 120,130,520 13,676,958 395,758,814 119,915,424 כ"סה

 נזק זה סווג לצורך מסד הנתונים כתקלה* 
 נזק זה סווג לצורך מסד הנתונים כנזק שגרתי** 
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 תיכון ים זיהום .9

 תיכון עלות חיצונית לזיהום ים 9.0

, הגישה הבסיסית מתבססת על ערך שירותי המערכת האקולוגית של מקטע ים המתפקד באופן מלא

 . גישת ערך הניזוק: קרי

 Benefit)ל ועבודות שמתאימות ערכים אלו לנתונים הישראלים "על בסיס מחקרים שונים בחו

Transfer ) זהו . ח לשנה"ש 2,231דונם ים פתוח הוא  3מדד לערך מלוא שרותי המערכת האקולוגית של

ערך הנזק . שרותי המערכת האקולוגית שהוא מספק הופרו( או מרבית)איפוא הנזק לדונם ים שמלוא 

 (.Costanza 1997) ל"בשיעור ההפרה ובמחיר הנהכולל הוא מכפלת ההיקפים 

 3מ ורוחבו "ק 332זאת בדומה לפס הים הישראלי שאורכו . דונם 222,222נניח שטח ים של : לדוגמא

כי ההפרה הנובעת מהזיהום היא בהתפלגות הבאה ומכאן גם חישוב , רק לצורך הדוגמא, נניח, מ"ק

 :הנזק

 

 , בהינתן שיעור ההפרהעלות זיהום יםדוגמא לחישוב  – 59טבלה 

(דונם)השטח  שנה/דונם/ח"ש שעור ההפרה  (שנה/ח"מלש)הנזק    

12,222 322% 2,222 312 

32,222 12% 2,222 113 

322,222 32% 2,222 332 

132,222 2% 2,222 2 

 = כ"סה

222,222 
  333 

בניטור השנתי כשטח שבו נכרה ההשפעה המרחבית הונח כי שטח שנמצא , בהיעדר מידע מדויק יותר

 . של המתקן המנוטר נחשב כשטח מופר באופן מלא

פירוט בנוגע לנתונים . המבטא רק חלק מנזקי הזיהום בים התיכון, זהו אומדן ראשוני ביותר, כמו כן

 .ראה בסעיף ניטור זיהום ים תיכון בפרק כמויות לעיל, חסרים לדיוק והשלמת אומדן זה
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 ים תיכון  מזיהום אומדן נזקים 9.2

 

 4112בשנת  ים תיכוןב שנוטרונזקים  אומדן – 41טבלה 

 המתקן

שטח מופר לפי 
ניטור שנתי 

 (לשנה ₪) 2104לשנת  נזק (דונם)

 90,130,000 10,000 ן"שפד

 18,026,000 2,000 תחנת הכוח אשכול

 VID 2,000 18,026,000תחנת הכוח רוטנברג ומתקן התפלה אשקלון 

 14,871,450 1,650 ש הרצליה"מט

 13,519,500 1,500 מתקן התפלה שורק

 9,013,000 1,000 קידוח חיפוש תמר דרום מערב

 H2ID 1,000 9,013,000תחנת הכוח אורות רבין ומתקן ההתפלה 

 9,013,000 1,000 שמן, 1קידוח חיפוש ים 

 7,210,400 800 תחנת הכוח רדינג

 7,210,400 800 מתקן התפלה פלמחים

 2,703,900 300 חברת ערדג וחברת דגסוף -כלובי דגים בנמל אשדוד 

 2,328,358 258 מ"גדות תעשיות ביוכימיות בע

 2,328,358 258 אתר מפרץ חיפה –חיפה כימיקלים 

 2,328,358 258 (ח"בז)חיפה  –בתי זיקוק לנפט 

 2,328,358 258 מ"גדיב תעשיות פטרוכימיה בע

 2,328,358 258 (יוניליבר בסטפוד)תלמה 

 2,328,358 258 דשנים וחומרים כימיים

 2,328,358 258 כרמל אולפינים

 2,328,358 258 ש חיפה"מט

 2,328,358 258 מפעלי הקישון

 B 200 1,802,600אסדות הפקה תמר ומרי 

 901,300 100 א"אגן פז

 450,650 50 מתקן התפלה ובריכות דגים מעגן מיכאל

 222,846,425 24,725 כ"סה
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 גריעת שטחי חוף כתוצאה ממתקנים ימיים וחופיים .01

 :אומדן ערך חוף אבוד 01.0

תמחור שלו אמור לקחת . ערך חופי שונה מערך ימי היות והוא חשוף הרבה יותר לשימושי המין האנושי

העבודה העדכנית ביותר . ביקורים של תושבים ואת ערך הנאתם מהחוף כשטח ציבורי פתוח בחשבון

העבודה המליצה על (. 3233, פברואר)שנעשתה עבור המשרד להגנת הסביבה היא זאת של בועז ברק 

לא לקחה בחשבון את ים  העבודה. ים סוף והכנרת, היטלים לחופים השונים ובפרט לחופי הים התיכון

 . המלח

ערכים אלו . חוף על ידי מתקן תשתיתתפיסת קיים למעשה ערך נזק של (, 3233)ח בועז ברק "על פי דו

ירידת . ים סוף והכנרת, ר לשנה עבור הים התיכון"שקלים למ 133-ו 3333, 333: כומתו ונמצאו שווים ל

בהתאם , טניבשל מתקנים חופיים בוצעה עבור כל מתקן באופן פר, הערך המשקפת את הנזק הסביבתי

שב הנזק בהתאם להיקף חו' לים כינרת למ. לפי היקף המתקן הפרעה לתנועה וסחף, נזק נופי לדרגות

 .החוף החסום

 

 

 ם מגריעת שטחי חוףנזקי אומדן 01.2

 
 ממתקנים ימיים ויבשתייםשנתיים נזקים  אומדן – 61טבלה 

 (לשנה ₪)נזק  '(מ)חוף חסום  ימה

 25,938,722 9,033 ים סוף 

 42,532,370 59,546   ים תיכון

 21,746,096 20,916 כנרת 

 90,217,188 89,495 כ"סה

 
 

 בקולחים להשקיה חקלאית משימושנזקים הנובעים  .00

 מקור המידע 00.0

הניתוח בחלק זה מתבסס על מספר עבודות ביחס להשפעות המליחות על הגידולים החקלאיים 

השפעת מליחות מי )" 3233האחרונה והמפורטת שבהן הושלמה בסוף . אקולוגיות נוספותוהשפעות 

גדי רוזנטל ודנה , הוגש לרשות המים, 3233יוני ", ניתוח כלכלי, הקולחים על חקלאות עמק יזרעאל

בעבר רחוק . כמו כן נערכו שיחות השלמה עם מדריכים חקלאיים ומומחים שונים(. חברת כיוון, גבאי

ועדת )יותר נערכו עבודות בנושא זה בערבה וגם אומדנים נוספים בהקשר של תקני המליחות לקולחים 

 (.ענבר

 הגדרת הנזק 00.2

 :ניתן לחלק את הנזקים לשתי קבוצות בהתאם לטווח הזמן של ההשפעה .א
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 נזק ישיר כתוצאה מההשקיה במים בריכוז כלורידים גבוה. 

  הנקרא במדד )נזק עקיף עקב הצטברות נתרן בקרקעSAR ,,Sodium-Absorbtion-

Ratio עולה כן גדל הסיכון ליכולת  וככל שזה, המודד את יחס הנתרן לכלורידים בקרקע

 (.הקרקע להיות בית גידול צמחי

 אשר עד אליה אין נזק ומעליה עולה, לכל אחד ישנה רמת סף. הנזק הישיר שונה בין הגידולים

, מקובל להניח. של המליחות וריכוז הכלורידים( לא בהכרח ליניארית)הנזק כפונקציה עולה 

כי רמת הסף שמתחתיה אין נזקים היא , התקנים למתקני טיפול בשפכיםוזו גם ההנחה של 

בתמרים הוא , כך למשל. עקב זאת יש שונות בין הגידולים בערך הסף. ג כלור לליטר"מ 332

 . ג כלור לליטר"מ 3,222 – 222 -ב גבוה במיוחד ונאמד

. הנזקים הכלכליים הנובעים מהשקיה בקולחים ברמת כלורידים שמעבר לסף הם רב ממדיים .ב

 :נציין את העיקריים שבהם 

 ירידה בכמות היבול לדונם. 

 המתבטאת בירידת מחיר, ירידה באיכות התוצרת בעיקר במטעים. 

 קיצור מספר שנות הניבה במטעים. 

 מים להשקיה לצורך קדיחת המלחים לשכבת הקרקע שמתחת לבית  צורך בתוספת

 .השורשים של הצמחים 

 קרי סטייה ממחזור אופטימלי, שינוי והארכה של מחזור הזרעים בגידולי שדה. 

ברור שהערכים הכלכליים של הנזק הם פונקציה של רמות המחירים של התפוקות החקלאיות 

 .הרלוונטיות

( מספר זנים)העבודה שנעשתה בעמק יזרעאל התייחסה למגוון רחב של גידולים ובהם הדרים 

גידולי , תבלינים וגידולי ירקות רחבי עלים, גידולי ירקות ופרחים בחממות, זיתים, שקדים

 .העבודה בערבה התייחסה בעיקר לתמרים ולפלפל בחממות. שדה

זק הכולל לבית הגידול הוא נזק מצטבר הנובע הנ. מידבורהסיכום הכולל לבית הגידול סכנת ה .ג

 .פונקציה של העומס הרב שנתי: כלומר. מהכמות הכוללת של יוני הנתרן שיצטברו בקרקע 

לנזק הרב שנתי שהוא (, נמוכה אומנם)הסיכום בהשקיה מתחת לרמת הסף הוא רק בתרומה  .ד

 . פונקציה של אינטגרל המלחים על ציר הזמן ללא קשר לרמת הסף 

בהיות ישראל חלוצה ומובילה , והעולמי)סף לכל זאת חשוב לציין כי הניסיון הישראלי בנו .ה

 .נזקים נוספים שנה בלבד ועלולים להתגלות 32-לכמוגבל ( בתחום 
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 הנחות2 פרמטרים כמותיים וכספיים 00.1

 (:על פי תוצאות העבודה בעמק יזרעאל ומקורות נוספים)הנזק הישיר  .א

 נזק ישיר משימוש בקולחים מטוהרים לחקלאות - 62טבלה 

רמת המליחות 
ג כלור לליטר "מ)

 (מושקה

011-211 211-121 121-411 411-421 421-111 

ח "ש)הנזק 

 (ק"למ

 

2.33 
2.23 3.32 3.22 1 

, גדי רוזנטל ודנה גבאי, הוגש לרשות המים, 3233יוני ", ניתוח כלכלי, השפעת מליחות מי הקולחים על חקלאות עמק יזרעאל: מקור* 

 חברת כיוון

 

-בעבודה על עמק יזרעאל נמצא כי באזור בו יש כ: דוגמא לביסוס ההערכות בטבלה שלעיל

( יפהח ש"רובם קולחים ממט)ק להשקיה "ממ 13-המשתמשים בכ, אלף דונם מושקים 12

(, להפחיתו לאחרונהדבר שנעשים מאמצים )ג כלור לליטר "מ 112-רמת מליחות של כ

 . ח בשנה"שמל 23-הנזק הישיר הכולל היה כ

ל ש מידבורה סיכוןבטווח הארוך הסיכון לשטח חקלאי המושקה בקולחים מליחים הוא  .ב

 .קרי אובדן הן של הערך החקלאי שלו והן של מרבית ערכו כשטח פתוח, השטח

וערך ( מוצר פרטי)ערך עסקי  הכולל, בגישה זהירה נעריך כי ערכו הכולל של דונם חקלאי

על בסיס , הערך העסקי. ח לדונם לשנה"ש 3,222האובד הוא  ,(מוצר ציבורי)אקולוגי 

ממוצע משוקלל ארצי ללא גידולי בעל וגם )לדונם  ₪ 3,222תחשיבי משרד החקלאות הוא 

הערך . שנות היוון 3-2ו 1%בריבית  ₪ 1,322-בהתאמה לערכי פיצוי לדונם מופקע שהם כ

לדונם לשנה לפי עבודת ניר  ₪ 3,222( המוצר הציבורי)של שרותי המערכת האקולוגית 

כפונקציה של עומס , שנה 22-32אחרי , כמו כן נניח כי נזק זה יתממש. (3232) בקר

 . המלחים שיצטברו בקרקע

מכאן שעל הנזק הישיר ניתן להוסיף מכפיל שהוא פונקציה של מספר שנות ההשקיה  .ג

הנתונים הקריטיים הם עוצמת הכלורידים ומספר השנים עד . לורידים מסויםבריכוז כ

 .שאר גבוההילהתממשות הסיכון אם רמת המליחות ת

יתרחש כאשר שטח המושקה ברמת ( מידבור)לצורך החישוב נניח כי הנזק הכלכלי 

סיון שנצבר בהמלחת הקרקעות יראה הנ)שנה  22במשך  לליטר ג כלור"מ 332מליחות של 

 (. באזור אגם כפר ברוך בעמק יזרעאל

 הנזק השנתי. ק לדונם"מ 322( כולל שטיפה)להלן חישוב המכפיל בהנחה שהשטח צורך 

 .ח לדונם"ש 3,322= ח "ש 1* ק "מ 322: לדונם לפי הטבלה שלעיל

 . ח לדונם"ש 3,222הנזק השנתי במצב מידבור 

0.0026: המכפיל השנתי = 1 − (2,000 ÷ 1,800)1/40. 
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 .לשנה 2.33%-מכפיל של כ: כלומר

פונקציה של מספר השנים הארוך כ, ת נמוכות יותר המכפיל נמוך יותרבהשקיה במליחויו

הונח יחס לינארי לרמת , לצורך הפשטות ומהעדר נתונים אחרים. מידבוריותר עד ל

 . המליחות

 המליחות שכאמור למרות: לליטר ג כלור"מ 332-ל שמתחת המליחות לטווח ביחס הערה .ד

 מלחים זמן שלאורך הרי, שנה באותה הצמחיים לגידולים ישיר נזק גורמת אינה זה בטווח

 הרב לפגיעה( SAR-ומדד ה) הנתרן ריכוזי להעלאת תורמים, בקרקע מצטברים אלו

 נמוך נזק ערך ניתן לליטר כלור ג"מ 322-332 של בטווח כן על. בקרקע המצטברת שנתית

 עד הזמן משך אלו מליחות ברמות כי, מאד נמוך הוא המכפיל גם. ק"למ ₪ 2.33 של

 .ארוך יותר הרבה הוא הקרקע למידבור

 

 נוסחת הנזק 00.4

 נזק ישיר ועקיף משימוש בקולחים מטוהרים לחקלאותרמת המליחות )מ"ג כלור לליטר( -  63טבלה 

 1-011 011-211 211-121 121-411 411-441 441-111 

 1.2 3.22 3.32 2.23 2.33 2 (ק"מ/ח"ש)נזק בסיס 

 %0.26 %0.22 %0.18 2.31% 2.223% - (לשנה %)מכפיל 

 

 

 : דוגמא פשוטה

במליחות ( ק לדונם בממוצע"מ 322)ק קולחין "מלמ 12אלף דונם חקלאי מושקה בכמות של  32אזור של 

 . שנה 33ג כלור לליטר במשך "מ 112של 

  :33-הנזק האזורי בשנה ה

1)* ק "מ/ח"ש 3.32 +  . ח בשנה זו"מלש 12.2שהם , ק"מלמ 12*  18(0,0018

, נזק זה מייצג. מכאן שהנזק השנתי ילך ויעלה ככל שמספר שנות ההשקיה בקולחין מלוחים עולה

לחקלאות והן את הגדלת הסיכון למידבור הקרקע עקב   עסקי השוטף-הן את הנזק הכלכלי, כאמור

 .נזקי המלחה

 

 בחקלאות להשקיה מטוהרים בקולחים שימוש נזקיאומדן  00.1

על מנת לחשב את הנזק הכולל יש להכפיל את העלויות החיצוניות המפורטות להלן בהתאם לרמת 

זיהום "זיהום זה משויך למדיה , כיוון שהנזק הוא המלחת קרקעות .לעיל 3 בסעיףהמפורטת  המליחות

 ".קרקע
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 4112לשנת  נזקים משימוש בקולחיםאומדן היקפי כלוריד לשנה ו – 64טבלה 

לפי מיקום )מחוזות 
 (שים"מט

קוב )כמות כלוריד בקולחים 
 (לשנה

אומדן נזק משימוש בקולחים 
 (לשנה ₪)

  80,386,343     20,809,009    דרום

  43,757,526     17,602,996    חיפה

  123,002          114,800         יהודה ושומרון

  2,191,335       2,135,180      ירושלים

  45,394,877     41,842,922    מרכז

  40,659,333     14,964,653    צפון

 212,512,415  97,469,560    כ"סה
 
 

 מקרינה כתוצאה חיצוניות עלויות .02

 רקע - ionizing radiationקרינה מייננת  02.0

, וכן ממאגרי מחצבים, המייננת נובעת משימוש במחצבים או אפר פחם כחלק מחומרי בנייההקרינה 

מעלה אדומים ומזרח , כרמיאל, ערד: האזורים המועדים לראדון בישראל הם. הפולטים קרינה

 .ירושלים

קרינה ממקורות , קרינת השמש, קרינה קוסמית: קרינת הרקע הטבעית באה בעיקר מארבעה מקורות

לקרינה מייננת (. בעיקר במרתפים)שמצטבר בבתים מבודדים מהסביבה החיצונית , וגז ראדון טבעיים

השימושים . רפואה גרעינית ורדיותרפיה, יש שימושים רבים ברפואה באמצעות רנטגן אבחנתי

(. סטריליזציה) העיקריים של קרינה מייננת בתחום הביולוגיה הם עידוד יצירת מוטציות ועיקור

 .הציבור חשוף במידת מה לקרינה מכל אורך המסלול של תחנות כוח גרעיניות, יותר ברמה נמוכה

האוכלוסייה הגדולה שנחשפת )צוותי אוויר : התעשיות שבהן יש סכנת חשיפה לקרינה מייננת כוללות

עובדים בתחנות כוח גרעיניות , יותרפואמחלקות , עובדי רנטגן(, לקרינה מייננת בעבודה שגרתית

 . ומעבדות מחקר

החשיפה הממוצעת  .מיליסיורט לשנה 3-1החשיפה הממוצעת לו חשוף האדם על פני כדור הארץ היא 

מזה נובע מחשיפה למקורות טבעיים והשאר נובע  32%-כ; מיליסיורט לשנה 1.3בארצות הברית היא 

החשיפה הממוצעת בבריטניה יותר . ממקורות מעשה ידי אדם כגון קרני רנטגן רפואיים וסריקות

שיוצא , גז ראדוןחלק ניכר מן החשיפה ממקורות טבעיים בא מ, כאמור. מיליסייורט 3.3רק  -נמוכה 

 .מסלעי היסוד של בניינים ומצטבר ביסודות של בתים שאינם מאווררים היטב

הוועדה לאנרגיה אטומית בארצות הברית מחייבת את בעלי רישיון מטעמה להגביל את חשיפת 

רמת קרינת הרקע משתנה בהרבה ממקום . מיליסיורט לשנה 32-עובדיהם המבוגרים למנה פחות מ

מיליסיורט לשנה במקומות  322-מיליסיורט לשנה במקומות מסוימים עד יותר מ 3.3-מ -למקום 

מניחים כי רמות קרינה גבוהות אבל יציבות גורמות לפחות נזק בבני אדם מהתפרצויות . אחרים

 .שאת השפעתן קל יותר למדוד, פתאומיות של קרינה

ן גורם לנזק חמור לחומר הגנטי משום שהיינו, חשיפה לקרינה מייננת יכולה להיות מסוכנת לבריאות

המתבטא בעיקר , רקמות שנחשפות לקרינה מייננת סובלות גם מנזק מאוחר. של תאים יחידים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%94_%D7%92%D7%A8%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
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חשיפה לכמות גדולה של קרינה מייננת יכולה לגרום למוטציות . בהתפתחותם של גידולים סרטניים

 .בצאצאים הנולדים לאחר החשיפה

 LNT = linear no' )מודל לינארי ללא ערך סף'התאוריה שאומצה להערכת נזקים נקראת 

threshold ,)מודל זה לא . ולפיה הסיכון לחלות בסרטן גדל ביחס ישיר לרמת החשיפה לקרינה מייננת

ברמות חשיפה גבוהות . ומבוסס על המשך ליניארי עבור קרינה במינונים שגורמים נזק, הוכח מדעית

בעת ההתקפה האטומית האמריקאית  נגסאקיו הירושימהכמו הרמות להן נחשפה אוכלוסיית , מאוד

. מתקיים יחס לינארי בין החשיפה לקרינה לבין הסיכוי לחלות בסרטן, עולם השנייהבמלחמת ה

, ומחיל אותה גם על רמות קרינה נמוכות מאוד, המודל הלינארי ללא ערך סף מתבסס על עובדה זו

המטרה היא להפחית את רמת , כאשר עובדים לפי מודל זה. שאין באפשרותנו למדוד את השפעתן

מהאוכלוסייה יחלו בסרטן במשך חייהם  3%ההערכה היא כי בערך . ל האפשרהחשיפה לקרינה ככ

 .כתוצאה מקרינה מייננת טבעית או מעשי ידי אדם

והנזק תלוי , ניתן להניח כי הסיכון לתחלואה ולתמותה עולה עם רמת החשיפה של האוכלוסייה

 . בצפיפות האוכלוסייה

 

 אומדנים -קרינה מייננת  02.2

אטומיים וגלים אלקטרומגנטיים מחומרים מסוימים נושאים מספיק אנרגיה כדי -חלקיקים סאב

כאשר רקמה חיה נחשפת . תהליך שנקרא יינון, ללכוד אלקטרונים מאטומים אחרים או מולקולות

 . לקרינה מייננת נגרם נזק לדי אן אי שמביא למוטציות גנטיות ולסרטן

 nucleusמבטאים את המספר של " בקרלים"הכאשר  Becquerel Bqהקרינה נמדדת ביחידות של 

decays לשנייה . 

השתמשו בשיטה הבאה כדי לחשב את העלויות החיצוניות של קרינה  NEEDS (2008a)בפרוייקט של 

 .מייננת

 

: סכמה של חשיפה, השפעה פיסיקאלית ועלויות חיצוניות עבור פליטה של חלקיקים 11איור 

 ייםרדיואקטיב

 
 Needs 2008: מקור* 

 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%92%D7%A1%D7%90%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%92%D7%A1%D7%90%D7%A7%D7%99
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כוללת חישוב החשיפה כאשר הפליטות בבקרלים מיוחסות למנה של קרינה אקוויוולנטית העבודה 

equivalent radiation dose המנה האקוויוולנטית מבוטאת כ . ברמת האוכלוסייהman-Sievert 

manSV  על ידי הכפלה של הקרינה הנספגת בJ/kg  בסוג הקרינה ובפקטור שתלוי " פקטור איכות"ב

  מכאן המנה מחושבת ביחידות של  .ובמשך ורמת הקרינה, שמתחשב בחלק החשוף של הגוף

Bequerel)15 manSv/PetaBequerel (10 .החשיפה האנושית תלויה במדיה. 

 

 ולא, כפויים בנזקים רק להתמקד הוחלט, אשכול כלכלהו נציגי אגף קרינה ורעש עם ישיבה בעקבות

 קרינה ולא סלולאריות מאנטנות קרינה לדוגמא) מוגן שימוש באמצעות אותם למנוע שניתן בנזקים

 (.באוזניה שושימ באמצעות משמעותי באופן להפחית ניתן אותה, מהטלפון

 

 חשמל מחברת לואי כתוצר מועבר בשנה פחם אפר טון כמיליון – בבניה פחם באפר משימוש קרינה

 .  להלן המוצגת להתפלגות בהתאם, בתעשיה שונים לשימושים

 

 : התפלגות שימושים באפר פחם11איור 

 
 ash.co.il/forecast_hebrew.html-http://www.coal ,מנהלת אפר הפחם :מקור

 

 יש. בשנה טון מיליון כחצי כלומר, בנייה למוצרי משמש פחם מאפר 32% כי נראה שלעיל באיור

 תכולת תקן) 3223. י.ת סמך על השאר בין, מתאימים תקנים במסגרת נעשה השימוש כי להדגיש

 . לבטון כמוסף מרחף לאפר תקן 3322. י.ות( הבנייה במוצרי רדיואקטיביים יסודות

 בקרל 322-ב המוערכת לפליטה גורם הבטון במוצרי הכלוא הפחם אפר, לפי ראש אגף קרינה ורעש

 להעריך ניתן זו מפליטה הנזק את. פחם אפר ג"ק מכל, אווירב בחשיפה, טוריום בקרל 322-ו אורניום

 .שלהלן הטבלה לפי

 לגבי נתונים אין. הפחמיות הכוח לתחנות הסמוכים בטון מפעלי במספר חול תחליף משמש האפר

 שנתית התפלגות נעריך ,לכן. פחם אפר הכוללים בטון במוצרי שימוש נעשה בהם המבנים פריסת

  .בלבד חדשה בנייה במסגרת אחידה

http://www.coal-ash.co.il/forecast_hebrew.html
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 אוורור באמצעות מהנזק להימנע ניתן, מבנים בתוך המשתחרר, ומהקרקע פחם מאפר לראדון בנוגע

 . הפוטנציאלי הנזק את נאמוד לא ולכן, מתאים

 

. ולא פטאלי ובנזקים לעובריםהשפעות הבריאות של ספיגת קרינה יכולות להתבטא בסרטן פטאלי 

 2.33, מקרים של סרטן פטאלי 2.23 -אקוויוולנט של מנת קרינה מביא ל manSVמעריכים כי כול 

המספר הצפוי של מקרים ליחידת פליטה . מקרים של נזק לעוברים 2.23מקרים של סרטן לא פטאלי ו 

 .בטבלה הבאה 1בטור 

 

 מינון לקרינה מייננת ליחידת פליטה –הערכת תגובה  - 65טבלה 

 
אובדן שנים ) DALYsההשפעות אשר מתבססות על המספר של של שב ערך חוNEEDS  (3223 ) לפי

 . כתוצאה מסרטן( של בריאות מלאה

  VOLYהוכפל ב   שנים 33.23שהוא   (הפחתת תוחלת חיים בשנים)  YOLL   -עבור סרטן פטאלי ה 

, יורו 233,232של   COLולכך הוסיפו את עלות המחלה , יורו  22,222של ( שנת חיים אחתערך של )

 .מיליון יורו 3.33מה שהסתכם ב 

 .יורו 233,232בלבד של   COLעבור סרטן לא פטאלי השתמשו בעלות המחלה 

יורו מיליון  3.3של   VSLהשתמשו בערך סטטיסטי של חיים  hereditaryעבור נזק גנטי לעוברים 

 .למקרה
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ההוצאה הרלבנטית לפליטה חושבה על ידי הכפלת הערכה של המחלה הספציפית במקרה הצפוי של 

לאחר  2.33% -ו 3212עד  3.1% -גמישות ההכנסה של הביקוש חושבה כ(. ראה טבלה לעיל)פגיעות 

ומר מסוים חשוב לציין כי הקרינה של ח .לאחר מכן 3% -ו 3212עד  1% -ומקדם ההיוון חושב כ, מכן

 .32 -ו קרבון 1-הידרוגן, 333-וזה תוקן רק עבור רנדון, תלויה במשך מחצית החיים שלו

 

 (.פטה בקרל) PBqל  3223הטבלה הבאה מראה את הערך הכלכלי הנוכחי של הפגיעה ביורו של 

, אורניום, תוריום, ראדון, קריפטון, יודין, הידרוגן, צסיום, קרבון: החומרים ברשימה כוללים

 .מהם נתמקד כאמור בתוריום ואורניום בלבד .רדיום, פולוניום, עופרת, רובידיום, סטרונציום
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 (4112עלויות חיצוניות ליחידת קרינה מייננת באירו ע"נ ) - 66טבלה 

 
 

 3.312 וגם 3233 ל 3223 מ מעבר 1.323 אוויר זיהום עבור שהתייחסנו כפי ההכפלה במקדמי נשתמש אנו

 .3232 ל 3233 מ במעבר

 בקרל 33 בחזקת 32=בקרל פטה

 :להלן ערכי נזקים מתואמים לישראל
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  ערכים כלכליים מותאמים לישראל )ממוצע כללי( עבור זיהום קרינתי - 67טבלה 

 שם באנגלית שם בעברית
לפטה  ₪ערך מחושב  3223יורו לפטה בקרל 

 3233בקרל 

לפטה  ₪ערך מחושב 

 3232  בקרל

 Uranium 235 1.16X109  4.23 X109 4.80 X109 313אורניום 

 Thorium 230 5.13 X109 1.87 X1010 2.12 X1010 312תוריום 

 Cases 2008 :מקור*

 

 רקע -קרינה בלתי מייננת  02.1

 מתח גבוה חשמל קווימ קרינה 

 :הבאים לתדרים נחלקת

o לסיכון חשיפה אין, בודדים מקרים ולמעט', מ 3 בטווח מוגבלת הבנייה – עירוניים מתח קווי. 

o 060 קווי kw – באזורים עוברים מהקווים 3% אולם', מ 32 בטווח מוגבלת הבנייה 

  .בריאותי נזק יש ושם מאוכלסים

o 411 קווי kw – ואין, אוכלוסיה מריכוזי מרוחקים והקווים', מ 13 בטווח מוגבלת הבנייה 

 .לסיכון חשיפה

 

מיפוי לפי רדיוס חשיפה של קרינה מקווי חשמל בידי אגף קרינה ורעש במשרד להגנת הסביבה יש 

 .מהם יש אוכלוסייה בצפיפות 2%אשר לאורך , מ"ק 1,222כ "סה. ו"ק 222-ו 333

מדד זה נקבע כיוון שמהווה . מיליגאוס בממוצע יומי יש חשש לנזק סביבתי 2 -בחשיפה הגבוהה מ

מיליגאוס בממוצע שנתי  3בחשיפה של מעל . מיליגאוס 3יה יומית לנזק שנתי ממוצע של אינדיקצ

ניתן להשתמש )( Dose-Response)תגובה -הערכות מינוןיש עליה באפשרות לחלות בלוקמיה לפי 

עוצמת החשיפה לקרינה יורדת ביחס ריבועי ואף תלולה disease adjusted life years (DALY .)-ב

 . מרחקיותר עם ה

 .אין הערכות כלכליות מקובלות לגבי קרינה מקווי חשמל בנושא זה

 רדיו קרינת  

 לעקרון בהתאם פועלים זה בנושא, לכן. אפשרי כמסרטן העולמי הבריאות ארגון י"ע הוכרזה

 . המונעת הזהירות

 32%: הבאים לתדרים מתחלקת רדיו קרינת

הפיזור הוא דיפרנציאלי )אחר  3%, וטלוויזיהרדיו  3%, אנטנות סלולאריות AM ,12% אנטנות 

 (.למרחק

o אנטנות AM :תגובה -הערכות מינון ואין, חלופה אין(Dose-Response) הנזקים לגבי 

 הבריאותיים

o ולרובן, אנטנות 32,222 -כ פרוסות בארץ. אור לזיהום דומה קרינה זו: סלולאריות אנטנות 

. במפה ולא חות"בדו נמצאים הנתונים אך, חשיפה רדיוסו בטיחות טווח של מיפוי בוצע

, לנזקים לגרום עלול, ברקמה' הטמפ את מעלה(, במיקרו כמו) תרמי לאפקט גורמת הקרינה

-Dose)תגובה -הערכות מינון לגביו שאין, ודאי ולא אפשרי מסרטן זה, אולם. העור דרך חודר
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Response) .המאושרים) המיקום תכנון בתקני עמידה וכן, אנטנות מיקום לגבי נתונים ישנם 

 לגבי נתונים חסרים אולם(, לקרינה סף בתנאי ועמידת מיקום אופטימיזציית בסיס על

 .ממנה והנזקים, זו לקרינה ישירה חשיפה

 לפי דירות מחירי על אנטנות מיקום השפעת בנושא עבודה לאחרונה השלימו ישראל בנק

 הפסיכולוגית ההשפעה על רק אלא, הסביבתי הנזק על מעיד לא זה ניתוח. בפועל עסקאות

 .סלולריות אנטנות של השפעה לגבי מובהקיםלא  ממצאיםבניתוח נמצאו . שלו

o אולם. קרינה ליצור יכולים ולכן, עילי חיווט עם אבל, במרתפים מוקמו :שנאים חדרי ,

 למפות טעם אין ורעש קרינה אגף לפיו, תחתי חיווט באמצעות, אלה בימים מתוקן הנושא

 .אותו

o שימוש באמצעות כולה את למנוע ניתן אולם, קרינה יוצר: סלולארי טלפוןב השימוש נזקי 

 .המשתמש של דעתו לשיקול נתון הדבר ולכן, באוזניה

 

 אומדנים -קרינה בלתי מייננת 02.4 

שונים שלכל אחד מהם תכונות פיזיקליות  לפי תחומי תדרהקרינה הבלתי מייננת ניתנת לחלוקה 

לכל תכונה פיזיקלית כזו עלולה . שדה מגנטי ושדה חשמלי שונים, שונות המתבטאות באורך גל

. גם עוצמת הקרינה יכולה להשפיע על התוצאה הביולוגית. להיות השפעה שונה על הבריאות

שתנות בהתאם לתכונות שונות של הגוף השפעת הקרינה הבלתי מייננת יכולה לה, בנוסף לכך

לדוגמא השפעת חשיפה של '. מבנה הרקמות וכו, אחוז המים, המשקל, המבנה האנטומי, כגון

עם ההתפתחות הטכנולוגית שחלה  .מבוגר יכולה להיות שונה מהשפעתה של אותה חשיפה על ילד

עה על הבריאות התעורר חשש באשר לאפשרות של השפ, בתחום התקשורת בעשורים האחרונים

 .כתוצאה מחשיפת הציבור לקרינה בלתי מייננת

מחקרים רבים בודקים את ההשפעה של קרינה בלתי מייננת על הבריאות ואת המנגנונים דרכם 

המחקרים בוחנים את ההשפעות של מגוון תדרים של קרינה . היא עלולה להשפיע על תאי הגוף

תדר גבוה ) המיקרוגלועד תחום ( תדר נמוך ביותר) רשתות חשמלבלתי מייננת החל מתדרים של 

, הרקמהההשפעה הידועה ביותר והמוכחת של קרינה בלתי מייננת היא חימום של   (.מאד

יש לציין כי בהספקים שבהם פועלים רוב המכשירים . הנראית בעיקר בתחום של גלי הרדיו

הפולטים קרינה אלקטרומגנטית אפקט החימום הוא מינימלי ואינו מהווה סכנת פגיעה 

 .משמעותית

מתמקד כיום , של קרינה בלתי מייננת על הבריאות עיקר הדיון הציבורי בעניין השפעות אפשריות

תרמיות שאינן קשורות ישירות לאפקט -בבחינת האפשרות שלקרינה בלתי מייננת יש השפעות א

החימום אלא למנגנון אחר בו פועלים השדה החשמלי או המגנטי או תכונה אחרת של הקרינה על 

, י פגיעה בחומר התורשתי"לדוגמא ע)יר ההשפעה הביולוגית יכולה להיווצר באופן יש. הגוף החי

י יצירת מולקולות העלולות "למשל ע)או באופן עקיף ( שעלולה לגרום לאתחול מחלת סרטן, א"דנ

 (.לגרום לתגובות שרשת כימיות שייגרמו לנזק בתא

. יש הבדל בין השפעתה של חשיפה ממושכת לגורם מסוים לבין השפעתה של חשיפה חד פעמית

ניתן לחלק את . כ גדולה יותר מזו של מינון נמוך "ה של מינון גבוה של חשיפה בדההשפע, כמו כן

המתרחשות בסמוך (, אקוטיות)ההשפעות הבריאותיות של חשיפה מסוימת להשפעות מידיות 

http://www.tnuda.org.il/node/35
http://www.tnuda.org.il/node/246/
http://www.tnuda.org.il/node/221
http://www.tnuda.org.il/node/221
http://www.tnuda.org.il/node/222
http://www.tnuda.org.il/node/222
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, המתרחשות או נראות רק לאחר זמן ממושך(, כרוניות)למועד החשיפה ולהשפעות מאוחרות 

 .כמו מחלת הסרטן

 .ה לגבי ההשפעה של חשיפה לקרינה בלתי מייננת על גוף האדםיש חוסר ידיע

 

בנושא השפעת אנטנות סלולאריות על מחירי  ישראל בנק של מחקר הושלם 3233 בשנת, כאמור

מדובר באומדנים המצביעים על האפקט . ממנו ניתן לקבל אומדנים כלליים בנושא, דירות

 . הצפויה הבריאותית מההשפעה הכלכלי של החשש של הציבור מקרבה לאנטנות הנובע

 מ 322מהדירות נמצאות בטווח של עד  32%-כ כי נמצא זה באוכלוסיית המדגם של מחקר '

 . מאנטנות

  מרובת ברגרסיה במחקרההשפעה השלילית של הקרבה לאנטנות על מחיר הדירות נאמדה 

לאחר התחשבות בבעיית , לא מובהק)מערך הדירה  2.3%-כ היא כי ונמצא משתנים

 מיקומי עם המתואמים בזמן וקבועים נצפים בלתי במשתנים התחשבות כלומר, הסלקציה

 . (הסלולריים האתרים

 (השנתון הסטטיסטילפי ) 3,131,322היה  3232בשנת  מספר משקי בית בישראל 

  (ח"מלש 3.122-כ)ס "הלמשל  3.3לפי לוח  3232 בשנתערך דירה ממוצעת 

  ריבית 1%ירידת הערך לפי נהוון את 

 סלולאריות ח אומדן נזק ארצי מקרינה מאנטנות"מלש 23.2-כ מדובר בכ"סה 

 

 

 קרינה נזקיאומדן  02.1

 

 אומדן נזקי קרינה שנתיים – 68טבלה 

' מ 011-אחוז דירות מתחת ל
 * ח"דירה בש מחיר  נה סלולאריתמאנט

-משקי בית ב מספר 
2104 * 

מקרינה אומדן נזק 
מאנטנות סלולאריות 

 (2104לשנת  ₪)
10% 1,308,700 2,363,500 46,396,687 

 סוגי קרינה מאפר פחם
כמות אפר פחם לבנייה 

 (ג לשנה"ק)

כ קרינה מאפר "סה
פטה בקרל )פחם 

 (לשנה
אומדן נזק מקרינה 

 (לשנה ₪)מאפר פחם 
Thorium 230 

500,000,000 

0.00010 2,120,000 

Uranium 235 0.00010 480,000 

 2,600,000   כ נזק מאפר פחם"סה

 ס ומדד המחירים לצרכן"לפי שנתון סטטיסטי של הלמ *
 
 
 
 



 

105  

 הערכה כלכלית של עלויות חיצוניות כתוצאה מרעש .01

 רקע 01.0

 אירוע מאשר 32 פי" שווה" בלילה רעש אירוע כל. עיר בכל הדומיננטי הרעש הוא רכב כלי מתנועת רעש

 על השפעות של ההדוניים המחירים בשיטת היתר בין נעשה רעש מטרדי של כלכלי כימות. ביום רעש

 של מרחבית הערכה להניב יכולות דיור צפיפות עם ביחד רעש של השפעה רדיוסי של מפות. ן"נדל מחירי

אולם יש הערכה לכמות הנפשות , בישראל אין מפות ארציות כאלו, 3כאמור בסעיף  .רעש מפגעי

 .רמות רעש מזיק ברמה ארצית 1-ל החשופות

 אומדן כלכלי 01.2

לפי עלות הפחתת הרעש ולפי ערך הנזק לאדם באמצעות העדפות : יש שתי גישות עיקריות לנזק מרעש

 .נגלות או מוצהרות כמו השפעה על מחירי הנכסים ואומדן ערך של נזק לבריאות או עקב הטרדה

עבור . שמהווים קירוב לתפיסת הרעש אצל בני האדםרמות הרעש מבוטאות בדרך כלל בדציבלים 

שהוא מדד של מספר הדציבלים שמתפזרים במשך  Lden  DB(A)  מדיניות מבטאים רעש ביחידות של

 . בהתאמה, דציבלים בשעות הערב והלילה 32ו  3כול השנה עם תוספת של 

ר מטוסים בהשוואה לתחבורה עבו( תוספת)דציבל  3 -ו  (הפחתה)דציבל עבור רכבת  3יש גם בונוס של 

 .בכביש

 

 : עקומת הרעש בהתייחס למקורות שונים14איור 

 
 heateco 2006: מקור* 

 

כתוצאה מכך . דציבל 33ועד  31דציבל ובמצבים מסוימים  23בהולנד יש עיקרון של גבול מועדף של 

יורו לדציבל  1222, למשל. הפחתת רעש עם הרעש הנמנעשוו הוצאות ועבורו ה  'קריטריון יעילות'  הונהג

dwelling  דציבל מביאה  32ל  12למשל הפחתת הרעש מ . בתלות ברמת הרעש ההתחלתית, שנמנע
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 12דציבל לרמה של  3צמצום של . דציבל 32ל  33תועלת סובייקטיבית גדולה יותר מאשר הפחתתו מ 

 .דציבל 32דציבל לרמה של  3דציבל בהשוואה לצמצום של  3.3דציבל נחשבת כמו 

 

 הוצאות הפחתה: 

 '. תחבורה וכו, מטרדי רעש נגרמים על ידי תעשייה

 . נקבעו רמות הרעש המרביות

 : רמות הסף המומלצות הן

 32 DB  לרעש מכבישים 

 33 DB לרעש ממסילת רכבת 

 23  DB לרעש ממטוסים 

 

אם ההוצאות האלו הן מתחת . צמצום הרעש הנאמד נאמדו הוצאות הפחתה אשר משווים עם

 . האומדן נחשב ליעיל  DB dwellingיורו ל  1222לרמת סף של 

מעל   DB dwellingיורו עבור  1222עבור רמות הסף אלו מחיר הצל הוא השקעה למשק בית של 

 .רמת הסף

 

שנה לנכסים וריבית חסרת  33נניח פחת של . נחשב את ההשקעה השנתית עבור הקטנת רעש לנפש

בהנחה שמשק בית . יורו לשנה 333 -יורו לפי מקדם החזר הון מתורגם ל 1222אז  3.3%סיכון של 

 .יורו לנפש לשנה 12הוצאות ההפחתה יהיו , נפשות 3.1ממוצע מונה 

 :סך נזק לפי עלות הפחתה

70𝑋[𝐿𝑑𝑒𝑛 − 𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑] 

 

 הנוסחה הכללית היא

mi

ii
n

n
3000

1)1(

)1(












 

 .מספר נפשות ממוצע למשק בית mמשך הקיים ו  n, שער ריבית נטולת סיכון iכאשר 

 בדוגמה שלנו

70
3.2

3000

1)025.01(

)025.01(025.0
25

25












 

מספר נפשות ממוצע למשק , שנים 33קיים ,  2.3% נניח ריבית נטולת סיכון. ישראלנמיר לנתוני 

 לנפש לשנה ₪ 13.33מחיר הצל של דציבל מעל רמת הסף הוא . 1.13בית 

18.36
36.3

3000

1)001.01(

)001.01(001.0
25

25
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 -דציבל מעל רמת הסף 3ת תעבור הפח" מחיר הצל"עבור החישוב לפי הוצאות ההפחתה , מכאן

ומשק בית ממוצע של  %2.32בתנאים של מדינת ישראל עם ריבית של   .יורו לנפש לשנה 12הוא 

 .יורו לנפש לשנה 13.33נפשות הוצאות ההפחתה  1.13

 

 עלויות נזק 

 :ההשפעות של רעש מתחבורה כוללות

 הפסד אתרי בנייה לפי תקנות ממשלתיות 

 השפעות על מערכות אקולוגיות ואזורי נופש 

 בעבודה ובבית, השפעות על בריאות האדם בבית הספר. 

 

שרלבנטי גם לסוגי רעש אחרים כמו מרכזי רוב העבודות דנות בנזק האחרון על בריאות האדם 

 .תעשייה

 בסיס על בקר ניר' פרופ י"ע האוצר משרד עבור כימות' 22-ב בוצע מכבישים רעש נציין כי עבור

 יש יצחק לוי של ן"הנדל במחירון גם, כמו כן. ן"הנדל מחירי על בדציבלים לרעש ההשפעה רמת

 חילופי, מכירה זמן) הנזקים כל את בתוכו מכיל ן"הנדל שמחיר מעריכים. לרעש התייחסות

 (.מחירים, דיירים

 

 (:HEATCO, 2006)ההשפעות העיקריות של רעש על בריאות האדם כוללות לפי 

  אי נוחותannoyance 

 קשורות לסטרס כמו : השפעות בריאותhypertension  וmyocardial infarction 

 -או מחירים הדוניים  SPהערך של אי נוחות ניתן למדידה על ידי העדפות מוצהרות  

 . WTPלכן יש דרך ישירה לקבוע את הנכונות לשלם . HPהשפעה על מחירי הבתים 

. חישבו את הערך המוניטרי של פרויקטים של תחבורהHETACO (3223 ) בפרויקט של 

הרות בחמש מדינות באירופה ובוצעה הערך של אי נוחות נמדד באמצעות העדפות מוצ

לכך הוסיפו הוצאות על בריאות קשר בין נזק סביבתי לערך כלכלי למשל . העברת תועלת

 .השפעה על נכסים עקב רעש

 3223של שנת   PPPהטבלה הבאה מראה את ערך הנזק לחשיפה מרעש ביחידות של יורו  

ה עבור רמות מפורטות של במסילה ובתעופ, לפרט שנפגע בהולנד כתוצאה מרעש בכביש

Lden .ניתן לראות נזק שולי עולה עם רמת הרעש. 
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 (4114נזק לחשיפה מרעש ממקורות שונים בהולנד ברמות שונות )אירו,  - 69טבלה 

 
כלומר בהולנד פי )יורו  311דציבל הוא  13לשם השוואה הנזק בגרמניה לאדם לשנה ברמת רעש בכביש של 

 (מאשר בגרמניה 3.33
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 (4114נזק לחשיפה מרעש ממקורות שונים בגרמניה ברמות שונות )אירו,  - 70טבלה 

 
 רק יש דציבל 12 עד, לראות שניתן כפי. בריאות על והשפעה הטרדה של השפעה מראה הבאה הטבלה

 .בריאותי נזק גם נוסף דציבל 12 מעל. מהטרדה נזק

 :הוא הנזק וערך דציבל 32 היא הסף רמתניתן לראות כי עבור רעש של תחבורה בכביש 

 (לדציבל) לאדם לשנה יורו 33.13 הוא הטרדה עקב הנזק ערך, דציבל 12 של לרמה עד 

 (.לדציבל) לאדם לשנה יורו 32.11 הוא הטרדה עקב הנזק ערך, דציבל 12 של רמה מעל 

 לאדם לשנה יורו 33.31 של לבריאות כולל נזק נוסף דציבל 12 של רמה מעל, כן כמו. 
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 השפעת רעש על בריאות והטרדה בהולנד - 71טבלה 

 
 

 12 -מ וקטן סף מרמת גדול רעש כאשר

12.71𝑋[𝐿𝑑𝑒𝑛 − 𝑇ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑] 

 12 -מ גדול רעש כאשר

12.7X(70 − 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑) + 20.33X[𝐿𝑑𝑒𝑛 − 70] + 62.27 

 
 (.לרעש שנחשף לאדם לשנה יורו) דציבל 32 עבור בכביש מתחבורה נזק: דוגמה א

 
  לפי הוצאות ההפחתה(, יורו לשנה לאדם שנחשף לרעש)דציבל  32נזק מתחבורה בכביש עבור- 

 .לשנה לנפש  יורו 12מחיר צל עבור הפחתת הרעש בדציבל אחד הוא 

€ 12 x]3+2.23* )Lden – threshold([= € 12 x[1+0.05* (32– 32([= € 12 x]3+2.23* 32([= € 12 X3.23=€ 11.3 

 

 הנזק עלות מחושב לפי(, לרעש שנחשף לאדם לשנה יורו) דציבל 60 עבור בכביש מתחבורה נזק. 
12.71X(60 − 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑) 

33.13X(60-50)==€127.1 
 

 .יורו 23 הוא 3223 בשנת דציבל 60 של בכביש רעש עבור לאדם המחושב הנזק לעיל הטבלה לפי: הערה

 

 (.לרעש שנחשף לאדם לשנה יורו) דציבל 33 עבור בכביש מתחבורה נזק: דוגמה ב

 

  לפי הוצאות ההפחתה(, יורו לשנה לאדם שנחשף לרעש)דציבל  33נזק מתחבורה בכביש עבור- 

 .לשנה לנפש  יורו 12מחיר צל עבור הפחתת הרעש בדציבל אחד הוא 

€ 12 x]3+2.23* (Lden – threshold([= € 12 x]3+2.23* )33– 32([= € 12 x]3+2.23* 33([= € 12 X3.13=€ 333.3 
 

 הנזק עלות מחושב לפי(, לרעש שנחשף לאדם לשנה יורו) דציבל 33 עבור בכביש מתחבורה נזק. 
12.71X(65 − 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑) 

33.13X(65-50)=€190.65 
 



 

111  

 147 הוא 3223 בשנת דציבל 65 של בכביש רעש עבור לאדם המחושב הנזק לעיל הטבלה לפי: הערה

 .יורו

 

 (.לרעש שנחשף לאדם לשנה יורו) דציבל 13 עבור בכביש מתחבורה נזק: דוגמה ג

 

  לפי הוצאות ההפחתה(, יורו לשנה לאדם שנחשף לרעש)דציבל  13נזק מתחבורה בכביש עבור- 

 .לשנה לנפש  יורו 12מחיר צל עבור הפחתת הרעש בדציבל אחד הוא 

€ 12 x]3+2.23* )Lden – threshold([= € 12 x]3+2.23* )13– 32([= € 12 x]3+2.23* 33([= € 12 x3,23=€ 321.3 
 

 הנזק עלות מחושב לפי(, לרעש שנחשף לאדם לשנה יורו) דציבל 13 עבור בכביש מתחבורה נזק. 
12.71X(70 − 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑) + 20.33X[𝐿𝑑𝑒𝑛 − 70]

+ 62.27 
33.13X(70-50)+20.33X(73-70)+62.27=254.20+20.33+62.27 =€336.80 

 
 333 הוא 3223 בשנת דציבל 13 של בכביש רעש עבור לאדם המחושב הנזק לעיל הטבלה לפי: הערה

 .יורו
 

 

 :השוואה בין שתי השיטות
 

 השוואה בין שיטות אמידה בהולנד  – 72טבלה 
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 עלות חיצונית לרעש סיכום 01.1

 :מעבר לרמת רעש זאת. דציבל 32נניח שרמת הסף של רעש מתחבורה בכביש היא 

לדציבל לשנה נפש   יורו 12מחיר צל עבור הפחתת הרעש בדציבל אחד הוא  -לפי הוצאות ההפחתה

 (יורו לדציבל לשנה לנפש 13.33  ,בהתאמה לישראל)

 
  -(3223)לפי עלות הנזק 

  עקב )לשנה לנפש   יורו 33.1מחיר צל עבור הפחתת הרעש בדציבל אחד הוא  -דציבל 12 -ל 32בין

 (.הטרדה

  לשנה לנפש עקב הטרדה  יורו  32.11מחיר צל עבור הפחתת הרעש בדציבל אחד  -דציבל  12מעל ל ,

 .יורו לאדם לשנה 33.31ונוסף נזק כולל לבריאות בסך 

 
 לשקלים מעבר

 של המעבר מקדמי את להפעיל ניתן 3233 שנת של לשקלים 3223 שנת של מיורו ישראל למדינת במעבר

 . אוויר מזהמי עבור שבצענו כפי, כפל

 . לשנה 3.3% 3233 שנת לסוף 3221 סוף בין: מעבר מקדמי

 .לשנה 3.3% 3232 שנת לסוף 3233 סוף בין
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 4114לישראל  4112מקדמי הכפלה במעבר מנתוני דלפט  - 73טבלה 

 
 מכפלה *חישוב 2012 2008

 1.074 115.65/107.78 115.65 107.78 מדד מחירים הולנד

 4.9551 3233שער חליפין  4.9551 5.2585 ליורו ₪שער חליפין 
מקדם הכפלה מחירים 

 1.122 4.9551·1.074   בלבד

   32,165 28,847 $ג לנפש ישראל "תמ
   42,219 41,277 $ג לנפש הולנד "תמ

   ג בלבד"מקדם הכפלה תמ
0.8532,165/42,219) ) 0.7935 

מקדם הכפלה חלקי 
 4.221 0.7935·5.322   (ג"מחירים ותמ)

   349.18  ר"צפיפות ישראל לקמ
   404.52 398 ר"צפיפות הולנד לקמ

 0.8632 349.18/404.52   מקדם הכפלה צפיפות בלבד
מקדם הכפלה כולל 

 1.641 0.8632·4.222   (ג וצפיפות"תמ2 מחירים)

 
 עדכון עבור שנה נוספת יתבצע לפי נוסחת ההתאמה כפי שאימץ המשרד עבור מזהמי אוויר קלאסיים* 

 3.312 או לשנה 3.3%  הוא 3232 לשנת 3233 משנת מעבר מקדם
 

 2.331 -(ג"ותמ מחירים) חלקי הכפלה לפי מקדם

  -(3233)לפי עלות הנזק 

  עקב )לשנה לנפש  ₪ 31.31מחיר צל עבור הפחתת הרעש בדציבל אחד הוא  -דציבל 12 -ל 32בין

 (.הטרדה

  לשנה לנפש עקב הטרדה ₪ 33.33מחיר צל עבור הפחתת הרעש בדציבל אחד  -דציבל  12מעל ל, 

  ח לאדם לשנה"ש 333.23נוסף נזק כולל לבריאות בסך. 

  

 (3.312הוא  3233מקדם מעבר משנת ( )3232)לפי עלות הנזק 

  עקב )לשנה לנפש  32.33₪  מחיר צל עבור הפחתת הרעש בדציבל אחד הוא -דציבל 12 -ל 32בין

 (.הטרדה

  לשנה לנפש עקב הטרדה ₪ 21.13מחיר צל עבור הפחתת הרעש בדציבל אחד  -דציבל  12מעל ל , 

  לאדם לשנה ₪ 323.32נוסף נזק כולל לבריאות בסך. 

 
 

 )מצטבר( 1.1.4112 –לדציבל לנפש ₪סיכום ערך נזק  - 74טבלה 

 נוסף לדציבל יורו דציבל
(2114) 

 נוסף לדציבל ₪
(2104) 

 2 2 32עד 
32-12 33.13 32.33 

 21.13 32.11 12מעל 
 כולל ₪ כולל יורו 
 323.33 33.31 12מעל 
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 (= לשנה לאדם שנחשף לרעש ₪)דציבל  13נזק מתחבורה בכביש עבור , לדוגמה
 

32.33X(70-50)+21.13X(73-70)+323.33=3,331.32+21.13+323.33=3,333.11 

 
 לסיכום

 הנזק עלות מחושב לפי(, לרעש שנחשף לאדם לשנה יורו) דציבל 60 עבור בכביש מתחבורה נזק: 

  12.71X(60 − 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑) 

33.13X(60-50)= 127.1 
 

 127.1X4.223X1.134=608.67: תרגום לשקלים
 

. יורו 94הוא  2112דציבל בשנת  20לפי הטבלה המפורטת הנזק המחושב לאדם עבור רעש בכביש של 

 98X4.223X1.134=469.31כלומר 

  מחושב לפי עלות הנזק(, יורו לשנה לאדם שנחשף לרעש)דציבל  33נזק מתחבורה בכביש עבור. 

12.71X(65 − 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑 

33.13X(65-50)= 190.65 

 190.65X4.223X1.134=913.00: תרגום לשקלים

 

. יורו 147הוא  2112דציבל בשנת  65לפי הטבלה המפורטת הנזק המחושב לאדם עבור רעש בכביש של 

 147X4.223X1.134=703.96כלומר 

 

  מחושב לפי עלות הנזק(, לרעשיורו לשנה לאדם שנחשף )דציבל  13נזק מתחבורה בכביש עבור. 

12.71X(70 − 𝑡ℎ𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑) + 20.33X[𝐿𝑑𝑒𝑛 − 70] + 62.27 

33.13X(70-50)+20.33X(73-70)+62.27=254.20+20.33+62.27 =336.80 

 

 336.80X4.223X1.134=1,612.90: תרגום לשקלים

 
כלומר . יורו 333הוא  3223דציבל בשנת  13לפי הטבלה המפורטת הנזק המחושב לאדם עבור רעש בכביש של 

261X4.223X1.134=1,249.90 

 
בחרנו עבור רמות הרעש 2 מכיוון שלהערכתנו רמת הרגישות לרעש בישראל נמוכה בהשוואה לאירופה

 (. ולא לפי הנוסחה המתואמת2 לפי הטבלה המפורטת )הרלבנטיות בערכים הנמוכים יותר 

במשרד להגנת הסביבה הובילה עם זאת למסקנה שערך זה התייעצות עם אנשי אגף רעש וקרינה , בנוסף

 : מוטה כלפי מעלה בגלל שתי סיבות עיקריות

אשר ייתכן ומורידים את מספר הנפשות '( קירות אקוסטיים וכו)הנזק ל לוקח בחשבון אפקטים של מיגון . א

 .אשר חשופות בפועל לרעש

ראה אינו מציאותי ומטה את התוצאה כלפי מדד הנזק הנוכחי מניח חשיפה לרעש רציפה אשר ככל הנ. ב

היות ואין נתונים על מידת החשיפה היומית כמו גם על כמות הכבישים הממוגנים מתוך סך . מעלה

 . שעות ביום 24 הנחת העבודה היא שהחשיפה היא למשך מספר שעות יום עבודה2 הכבישים בישראל
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שעות הינו  3ואולם  אמידת הערך היחסי עבודת המשך בכדי לחדד את אופןבנושא זה חשובה במיוחד 

-הערכים מהבטלה המפורטת ב. ו כמקדם ראשוניהערכה בקירוב ליום עבודה בישראל ולפיכך השתמשנו ב

needs 2008 להלן 1-מחולקים איפוא ב.    

 

 )מצטבר( 1.1.4112לדציבל לנפש  ₪טבלה מסכמת ערך נזק  - 75טבלה 

 Needsעלות חיצונית לפי 

לפי טבלה מסכמת 2 2008

מתוקנן בחלק יחסי של 

 (לשנה לנפש ₪)חשיפה 

עלות חיצונית לפי 

Needs 2008 2 לפי

 ₪)טבלה מסכמת 

 (לשנה לנפש

עלות חיצונית לפי 

Needs 2008 2 לפי

 לנפש ₪) נוסחה

 (לשנה

לפי סף רמת רעש 

 דציבל

        156  469 609 >60 
        235  704 913 >65 
        417  1,250 1,613 >70 

 

 רעש נזקיאומדן  01.4

 4112לשנת אומדן נזקי רעש  - 76טבלה 

אומדן חשיפה 
 לפי סף דציבל

מספר נפשות חשופות לפי רמת 
 רעש

מחיר לאחר תקנון שעות 
לנפש לשנת  ₪) חשיפה

2104) 
לשנת  ₪)אומדן נזק 

2104) 

>60 2,363,840 156 369,791,306 
>65 1,274,579 235 299,084,138 
>70 689,223 417 287,153,338 

 4,327,642 כ"סה
 

956,028,783 
 

 עלויות חיצוניות של חומרי הדברה .04

 רקע 04.0

(. Pan-UK, 2003) בשנה חקלאים ברחבי העולם משתמשים בכשלושה מיליון טון של חומרי הדברה

העלויות החיצוניות של שימוש מוערכות . ב"מיליון טון נמצאים בשימוש בארה 2.3-כ, מתוך כמות זאת

מזיקים שונים , למרות השימוש הנרחב בחומרי הדברה(. Pimentel, 2005)ח בשנה "מיליארד ש 32-כ

(. Pimentel, 1997)מהגידולים השונים  11%-לנזק לכעשבים ופתוגנים שונים גורמים , כגון חרקים

דולר לכל דולר שמושקע  2-כ)היתרונות בשימוש במדבירים מבוסס על החזר ישיר בכמות הגידולים 

כלכליות והסביבתיות הנגרמות ה, חישוב זה אינו כולל את העלויות העקיפות, עם זאת. )בחומרי הדברה

, זה ייסקרו הנזקים העיקריים הקשורים בחומרי הדברה בסעיף. כתוצאה משימוש בחומרים אלו

 . ולאחר מכן יוצגו העלויות החיצוניות הנגרמות משימוש במדבירים אלה

אמידת ההשפעה החיצונית הכרוכה בשימוש בחומרי הדברה יכולה לבוא לידי ביטוי  :מתודולוגיה

חלקן על המערכת האקולוגית והחלק , חלקן כרוך בהשפעה שלילית על המגדלים. במספר דרכים

ש ובכדי להפנים את אופן החלוקה יש להבין ראשית כיצד מחולק השימ .השלישי על הצרכנים הסופיים

עבור  אזורחישוב מדויק היה מחלק את הנזקים לפי . בחומרים אלו בהלימה עם הגידולים בישראל
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לרוע המזל אין . הסיכון למגדלים ועבור כלל המדינה בהתייחס לנזקים האקולוגיים ולצרכנים הסופיים

נציג בנפרד נזקים בשלב זה איפוא . ל חלוקת השימוש בחומרים הדברה בישראליקים עכרגע נתונים מדו

חלק את הנזק יוניפורמית לפי כמות ניתן יהיה ל, במידת הצורך)הבאים לידי ביטוי ברמה ארצית 

על פי כמות הדונמים החקלאיים במחוזות  יםמתפלגונזקים מקומיים ה( האוכלוסייה במחוזות השונים

 :להלן מתוארות העיקריות תהקטגוריו. השונים

כתוצאה משימוש  מיליון הרעלות מתרחשות בשנה 33-כ, ברחבי העולם :השפעה על בריאות הציבור

גורמות  132,222-כ, מיליון הרעלות מסתיימות באשפוז 1-מתוכן כ, (Richter, 2002) בחומרי הדברה

ישנן ראיות נרחבות , בנוסף(. Hart and Pimentel, 2002)גורמות למוות  332,222-וכ, למחלות כרוניות

השפעות על , השפעות נאורולוגיות –לקשר שבין שימוש במדבירים והשפעות אקוטיות וכרוניות שונות 

שימוש במדבירים יכול לגרום להפרעות , כמו כן. וסוגי סרטן שונים, דרכי הנשימה ועל מערכות הרבייה

 Hart)וקשיים לימודיים ( בעיות שפה ודיבור)אורליות הפרעות , כגון איבוד זכרון, חושיות וקוגנטיביות

and Pimentel, 2002 .) 

בעיקר כלבים ) ברחבי העולם מדי שנה אלפי חיות בית :פגיעה בחיות הבית וזיהומים במוצרים שונים

ישנן עלויות הנגרמות מזיהום , בנוסף. סובלות מהרעלה כתוצאה מחשיפה למדבירים שונים( וחתולים

 . חלב וביצים הכוללים שיירי מדבירים שונים ומגיעים לשולחן האוכל, כגון בשרשל מוצרים 

מינים רבים של טורפים  :פגיעה בטורפים ופרזיטים שונים המועילים לאיזון המערכת הסביבתית

השימוש . טבעיים ופרזיטים שונים עוזרים באיזון המערכת האקולוגית והחקלאית ובשמירה עליהן

( לא כימיקלית)ומכיוון שהם אחראים לחלק נכבד בשליטה הטבעית , במינים אלה בחומרי הדברה פוגע

 . ולכן נושאת עלויות נוספות, הפגיעה במינים אלה גורמת להתרבות המזיקים, במזיקים השונים

בעוד שלטווח הקצר השימוש במדבירים מכחיד את מרבית  :הדברה לחומרי מוגברת עמידות פיתוח

בטווח הארוך השימוש , לכן. מהמזיקים מפתחים יכולת עמידות לחומרי ההדברהרבים , המזיקים

העריך את פיתוח יכולת העמידות של מזיקים  3212ם משנת "דוח של האו. בחומרים אלה גורם נזק רב

הנזקים כתוצאה מפיתוח עמידות מוגברת אינם מוגבלים . כאחד מבעיות הסביבתיות החמורות ביותר

ולכן , במדינות מתפתחות רבות( כגון מלריה)אלא גורמים למחלות שונות , דלתחום החקלאי בלב

 . כתוצאה מפיתוח יכולת העמידות של המזיקים לחומרי הדברה( בריאותי)במקומות אלו יש נזק נוסף 

, פירות כגון צמחים להאבקת הכרחי גורם הן דבורים :בדבורים מפגיעה כתוצאה האבקה יכולת איבוד

, החקלאיים מהגידולים כשליש של לייצור תורמות דבורים, ב"בארה. נוספים שונים וגידולים ירקות

חומרי הדברה (. Pimentel et al., 1997)בשנה   דולר מיליארד 22-בכ שמוערכת כלכלית הטבה ומספקות

ממושבות הדבורים מושפעות בצורה שלילית ממדבירים אלה  32%-ומוערך שכ, הינם רעילים לדבורים

(D. Mayer, Washington State University, PC, 1990).  הנזקים הישירים הקשורים בפגיעה בדבורים

כוללים פגיעה בייצור הדבש ואת העלות של העברת כוורות למקומות אחרים שבהם אין חשיפה לחומרי 

, הנזקים העקיפים גדולים בהרבה וכוללים את העלות של השכרת כוורות לטובת האבקה. הדברה

   .יוחד הפסד של גידולים חקלאים שונים בשל חוסר יכולת האבקהובמ

, בעוד שחומרי הדברה עוזרים באופן כללי להגדלת התפוקה החקלאית :חקלאיים לגידולים נזקים

במידה וחומרי ההדברה דולפים לגידולים  –זה קורה במספר מקרים . לפעמים הם גם פוגעים בגידולים
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וכאשר שאריות של מדבירים , מונעים נטיעת גידולים חדשים אם שאריות של מדבירים, שכנים

נזקים ישירים ועקיפים בכל שרשרת הערך . מצטברות בקרקע ומונעות גידול של גידולים שונים

 . מצטברים ובסופו של דבר מתבטאים במחירי שוק גבוהים אותם משלמים הצרכנים

, על פי הכמות המומלצת נעשה בהם שהשימוגם אם , ימיםוחומרי הדברה מס :הדייג בענף הפסדים

, בענף הדייג בדרכים שונותעובדה זו גורמת להפסדים . מוצאים דרכם לאגמים ונהרות ומזהמים אותם

תמותה של דגים כתוצאה מחשיפה ישירה למדבירים או כתוצאה מאכילת חרקים שונים : כולל

   .המוגדרים כנגועים בחומרי הדברהאו כתוצאה מאיסור על דייג במקומות , המשמשים מאכל לדגים

בין אם כתוצאה , חומרי הדברה פוגעים במגוון ציפורים ויונקים בטבע :הבר וחיות בציפורים פגיעה

חומרי הדברה , גם בכמויות לא קטלניות(. הרעלה של האוכל של חיות אלה)מהרעלה ישירה או משנית 

למרות שקשה ביותר לאמוד את הערך של . ביםיה של ציפורים ויונקים ריעשויים לפגוע במערכות הרב

באמצעות  –למשל , ישנן הערכות כלכליות רבות המבוססות על שיטות עקיפות, הפגיעה בחיות הבר

או באמצעות הערך שאנשים נותנים לקיומן , בחינת ההוצאות על תחביבים הקשורים לחיות אלה

 (. ואלדז-הערך של הנזק באסון אקסון שיטת ההערכה המותנית בה נעשה שימוש לאמוד את –לדוגמה )

חלק מסוים מחומרי ההדברה מוצאים את דרכם למקורות המים ומזהמים  :המים מקורות םזיהו

י "מהבארות שנבדקו נמצאו מזוהמות ברמה מסוימת ע 32%-2%-שכ 3222דיווח בשנת  EPA-ה. אותם

תורם להישארות המדבירים ( לשנה 3%-פחות מ)חילוף נמוך של המים בבארות . חומרי הדברה

העלויות העיקריות הקשורות לאספקט זה הן עלויות ניטור וניקיון . המזהמים במים לזמן ארוך במיוחד

 . של הבארות

משמעותית הקשורה לשימוש במדבירים ומניעת נזקים היא ההשקעה עלות  :ממשלתית השקעה

 . ניטור נזקים והדרכה בנושא ההדברה, הממשלתית ברגולציה

 

 בישראל הדברה בחומרי השימוש של החיצונית העלות 04.2

פי נתוני האינפלציה   על 3232הוונו הנתונים לשנת , 3223משנת   Pimentel של םאומדניהבהתבסס על 

בשלב הבא הומרו הנתונים למשק (. 3223-3232בשנה בממוצע עבור  3.23%) במשק האמריקאי

והומרו לשקלים על פי שער ההמרה , בין שתי המדינותהישראלי באמצעות השוואת יחס התוצר לנפש 

הטבלה להלן מתארת את העלות החיצונית עבור הסעיפים שנסקרו . ח לדולר אמריקאי"ש 2 –כיום 

 .לעיל בעלות חיצונית לטון
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 לפי סוגי נזק –עלות חיצונית לטון וכולל לשנה בישראל  - 77טבלה 

 סוגי עלויות
עלות חיצונית 

 ארצי/מקומי (לטון ₪)

 מדיה
כ עלות נזק "סה 

 (לטון ₪)  מקומי

כ עלות "סה
 ₪)נזק ארצי 

 (לטון

 השפעה על בריאות הציבור
                       

 ארצי אוסף נזקים אחרים  6,997       
                            

     -    
                       

          6,997  
פגיעה בחיות הבית 

 וזיהומים במוצרים שונים
                       

 ארצי אוסף נזקים אחרים  184          
                            

     -    
                       

             184  

 השקעה ממשלתית 
                       

 ארצי אחריםאוסף נזקים   2,885       
                            

     -    
                       

          2,885  

 הפסדים בענף הדיג
                       

 ארצי אוסף נזקים אחרים  614          
                            

     -    
                       

             614  

 לגידולים חקלאייםנזקים 
                       

 מקומי אוסף נזקים אחרים  8,537       
                           

8,537  
                       

               -    
פיתוח עמידות מוגברת 

 לחומרי הדברה
                       

 מקומי אוסף נזקים אחרים  9,206       
                           

9,206  
                       

               -    

 זיהום מקורות המים
                       

 ארצי זיהום מים  12,275     
                            

     -    
                       

        12,275  
פגיעה בטורפים ופרזיטים 

 לאיזון המערכת המועילים
                       

       3,192  
פגיעה במערכות 

 ארצי אקולוגיות
                            

     -    
                       

          3,192  
איבוד יכולת האבקה 

 כתוצאה מפגיעה בדבורים
                       

       2,050  
פגיעה במערכות 

 ארצי אקולוגיות
                            

     -    
                       

          2,050  

 פגיעה בציפורים וחיות הבר
                       

     13,257  
פגיעה במערכות 

 ארצי אקולוגיות
                            

     -    
                       

        13,257  

 כ"סה
                       

     59,197      
                         

17,743  
                       

        41,454  
 Pimentel 3223: מקור* 

 

 אזורלחקלאים לפי )נזקים מקומיים  12%חלוקה באחוזים על פי שלושת הקטגוריות שהוצעו לעיל מצביעות על 

 (. אלו הנובעים מפגיעה אקולוגית כמו גם סיכונים ועלויות לצרכנים הסופיים)נזקים לאומיים  12%-ו( וגידול

 

 נזקי השימוש בחומרי הדברה בישראלאומדן  04.1

 3,312-בהתחשב בכך שכמות חומרי ההדברה בשימוש בישראל היא כ, להלן אומדן הנזקים הכולל לשנה

 . 3232ס בנושא לשנת "ח למ"טון בשנה בהתאם לנתוני דו
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 אומדן לנזקים שנתיים משימוש בחומרי הדברה - 78טבלה 

חלוקה לנזק 
ארצי ומקומי 

 לפי מחוז
נתונים )דונם לפי מחוז 

 )2112-2101מהשנים 
 ₪)נזקים מקומיים 

 (לשנה
 ₪)נזקים ארציים 

 (לשנה
כולל שנתי אומדן נזק 

 (לשנה ₪)
 ארצי

 
- 283,503,906 283,503,906 

 46,540,075 - 46,540,075 2,102,844 דרום
 7,155,951 - 7,155,951 323,331 חיפה

 3,850,874 - 3,850,874 173,996 יהודה ושומרון
 2,704,549 - 2,704,549 122,201 ירושלים

 13,024,906 - 13,024,906 588,511 מרכז
 47,548,164 - 47,548,164 2,148,393 צפון

 519,858 - 519,858 23,489 תל אביב
 404,848,283 283,503,906 121,344,377 5,482,765 כ"סה

 

 

 פסולת .01

. מידע וקבלת המשרד אנשי עם פגישות, נוספות בחינות עדין נדרשות מהפסולות חלק לגבי: כללית הערה

 .להלן תפורטנה הנדרשות הפעולות

 (מעורבת)תעשייתית -מסחרית-ביתית פסולת 01.0

 העלויות בסעיף זה הם אלו אשר אינן נכללות במסגרת סעיפי העלות   - מוטמנת פסולת

חשוב להדגיש כי עלות זו אינה מבטאת את כלל . אווירעלויות זיהום  ובעיקר, האחרים

 . רק ההשלמה לצורך החשבון הכללי אלא, העלויות החיצוניות הקשורות בהטמנה

היטל . כי אין לראות בכך כל המלצה לגובהו של היטל ההטמנה במיוחד חשוב להדגיש

מפליטות  אווירזיהום )ההטמנה נגזר הן מכלל העלויות החיצוניות הנובעות מהפסולת 

על התחבורה  עומס, ערך הקרקע, ובשינוע, ח באתר ההטמנה"פליטות גז, ההטמנה באתר

ת ביחס לתועלת מאי הטמנה היטל ההטמנה מבטא גם השקפה חברתית כלכלי, בנוסף(. ועוד

 .בהיותו גורם המשפיע על החלטות הטיפול בפסולת ומחזור, ומחזור

בדיקת גובה היטלי "מתוך , אווירהעלויות בסעיף זה הן ממוצע העלויות החיצוניות מזיהום 

", ההטמנה לסוגי הפסולת השונים בעולם והמלצות לקביעת גובה היטל ההטמנה בישראל

-ר ציפי עשת ממוסד נאמן למשרד להגנת הסביבה ב"פירה איילון ודאו' י פרופ"שהוגש ע

קוזזו ( נימרה ואפעה, דודאים)מסך העלויות הממוצע לסוגים שונים של אתרים . 3232

מדובר , כלומר. אוויראשר באו לידי ביטוי בנזקי זיהום  VOC-ו CH4העלויות בגין פליטת 

 .לטון מוטמן ₪ 1.22המסתכמות ב, PM10-ו CO2בעלויות מפליטת 

 

 עקב אוויר בזיהום הקשורה הסביבתית העלות .אפס המוצע המחיר – ממוחזרת פסולת 

 בלבד ח"מלש 3-כ וסביב, לטון ₪ 3-מ פחות) נמוכה היא המחזור אתר עד הפסולת הובלת
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 הוא המחזור עצם כי ברור. התחבורה בסקטור וירוהא זיהום בעלויות וכלולה( המשק בכלל

 וענפים יהיבתעש גלם מריוח של וייצור רכישה חוסך) חיוביות משקיות השפעות בעל

 כבר אלו תועלות כן וכמו(, התועלות בצד ולא) העלויות בצד רק עוסקת העבודה אך(, אחרים

 .כלכלית-המאקרו בחשבונאות מופנמות

 

 בנין פסולת 01.2

 .הכמויות בצד לסיווג בהתאם, זו פסולת של המשנה קבוצות לארבע בנפרד להתייחס יש           

 לשימושים דרכה מוצאת המיחזור לאתר הנכנסת הפסולת מלוא – ממוחזרת בנין פסולת 

 ועד היווצרה ממקום(, הגבוה הנפחי המשקל בגלל, )הבנין פסולת של ההובלה מרחק  .משקיים

 לפסולת בדומה, לפיכך(. מ"ק 12 עד) נמוך הוא( מוסדרת לא או מוסדרת) הסופית לתחנתה

 יילקח זו בעבודה הניתוח לצורך. זניחות החיצוניות העלויות, יותר ואף הממוחזרת המעורבת

 .אפס מחיר

 עבודה של חברת . מוערך בשתי עבודות שונות ההטמנה היטל – מוטמנת בנין פסולתEco-

Finance בו בזמן עבודה שנעשתה על ידי מוסד נאמן . שקלים לטון 32-מעריכה את הנזק בכ

אנחנו נשתמש בערך ממוצע של שתי . שקלים לטון 22-מעריכה של הנזק בכ( 3232, אילון ועשת)

  .שקלים לטון 33העבודות בסך 

 העיקריים הנזקים. חיצוניות עלויות עתירת זו פסולת – מטופלת ולא מושלכת בנין פסולת: 

o זיהום חומרי היוצרת( בעיקר ופלסטיק עץ) הדליקים החומרים של ושריפה בעירה נזקי 

 .מסוכנים

o שמתחת לאקויפר חודרים אשר והמתפרקים המסיסים החומרים בגין התהום למי נזקים 

 .יש אם, שזוהם לשטח

o הרבה גבוה הוא הנזק. פיראטי באופן הפסולת מושלכת אליהם הפתוחים בשטחים פגיעה 

 היחסי ששטחו, שולחן מפת על דיו לכתם לדמות ניתן. )שהושלכה הערימה שטח מאשר יותר

 .כולה המפה את שימוש מכלל מוציא אך, קטן

o בסמיכות ושוהה התגוררת האוכלוסיה של ן"הנדל ולערך החיים לאיכות נזק. 

 

 

למשרד להגנת  3222-שהוגשה ב" ניתוח כלכלי –תחום הבניין בישראל "לפי עבודה בנושא 

 32-המוערכת ב, מוערכת העלות החיצונית לפי עלות השיקום בפועל Eco-Financeי "הסביבה ע

 32נשתמש בעלות השיקום של . לטון לשינוע החומר לאתר הטמנה ₪ 22+ לטון לניקוי השטח  ₪

 .ח לטון מושלך בשטחים פתוחים על מנת לאמוד את העלות החיצונית"ש

 

 בהיקפים חפירה המערבים יקטיםבפרו אלא יןיבבנ מקורו אין זה פסולת סוג – עפר עודפי 

 נכלל הוא. ועוד תשתיות מיזמי, תחבורתיים בפרויקטים מנהרות, מים מאגרי כדוגמת, נרחבים

 . נוחות מטעמי רק הבניה פסולת תחת
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 הסביבתי הנזק. מאגרים דיפון, מחצבות שיקום כדוגמת, שימוש לעשות ניתן העפר מעודפי בחלק

. מפונים הם אליהם פתוחים לשטחים נגרם הנזק. שימוש ברי שאינם העודפים ידי על נוצר

 בהתאם(. הערימה משקל -נפח-שטח) פיזיקלי/הנדסי ניתוח יעשה המשרד מומחי עם במשותף

 העפר של הסגולי במשקל יחולק העפר עודפי משקל  :כלומר(. ברוטו) הנפגע השטח יחושב לכך

. הנפגע השטח גודל את ייתן הממוצעת הערימה בגובה הנפח חלוקת. הנערם הנפח יתקבל וכך

 הציבורית ומהתועלת מערכו מאבד הערימה שסביב שטח שגם כיון מקדם להוסיף יש זו לתוצאה

 בערך מדובר כאן גם. לטון עלות של מדד ייקבע המופרת לקרקע םמקובלי מחירים פי על. ממנו

 .המופר השטח של( שנתי הרב) הטווח ארוך

 .לטון העלות תחשיב לצורך פסולת מאגף מידע וקבלת נוספת עבודה נדרשת

 

 חקלאיות פסולות 01.1

  גדול משותף צוות י"ע שנעשתה מקיפה עבודה מתוך נלקחו חקלאיות מפסולות הסביבתי הנזק נתוני

    -" ישראל בחקלאות הלוואי תוצרי)" האזוריות המועצות ומרכז החקלאות משרד, ס"להג המשרד של

 3231-מ החקלאות משרד של האחת, הן אף מקיפות, עבודות שתי על לענייננו נשענה זו(. 3233 ובראוקט

 חברות של יהיוהשנ(, 3231", במשאביהם הטיפול כושר והגדלת בחקלאות הלוואי תוצרי ניהול)"

 זו עבודה לצורך(. 3233", המוצע חקלאיות פסולות חוק של תועלת-עלות ניתוח" )"צנובר"ו" כיוון"

 :העיקריים הפסולות לסוגי בהתאם ותהסביבתי העלויות את נפריד. בשלושתן עיון נעשה

 זבובים, ריח נזקי, ח"ולבע לאדם מחלות הוא  הנזק עיקר  - מטופל לא חיים בעלי פרש .

 ח"אלש 33 -ל  מטופל לא לבשר בקר פרש ק"למ ח"אלש 11 של בטווח נעה הסביבתית העלות

 מטעמי  מוצע גדול אינו שהטווח כיון. פרש ק"למ ₪ אלף 33: הממוצע  .עופות פרש ק"למ

 .הפרש סוגי לכל הממוצע במספר בעבודה להשתמש נוחות

 העלויות טווח. טורפים קרוב, ריח נזקי, ח"ובע אדם תחלואת הוא הנזק עיקר – פגרים נזקי 

 בין גודל בסדר הבדל קיים. רחב הוא( מטופלים לא פגרים לטון ח"ש באלפי) הנזקים של

 פערים יש השניה בקבוצה.  2.1 העלות הראשונה בקבוצה. חזירים-צאן-בקר לבין עופות

 הממוצע. 31 – חזירים  ,בצאן 11(, תמוה פער) לבשר בבקר 3, לחלב בבקר 322 בין פנימיים

 (.מטופלים לא פגרים לטון ח"ש באלפי) 33: הקבוצה של המשוקלל

 נוחות מטעמי מוצע. 1.3 של חיצונית עלות עם, דגים פגרי של קטנה קבוצה קיימת כן כמו

 לא פגרים לטון ח"ש באלפי) ל"הנ הקבוצות שלושת של הממוצעות בעלויות להשתמש

 .(מטופלים

 הגרם אווירה מזיהום הוא הנזק עיקר  –( חממות של צמחית פסולת כולל) מטעים גזם 

 ניתנות  המקור עבודות בשתי. במפחמות ואם החקלאי י"ע ישירות אם, הגזם משריפת

 332 קרי, הממוצע ילקח בעבודה. גזם לטון ₪ 312-ל 231 שבין בפער דומים תחשיבים/הערכות

ולכן , אווירחלק מעלויות אלה כבר נלקחו בחשבון בעלויות זיהום  .מטופל לא גזם לטון ח"ש

 .ח"מלש 333העומדת על , מסכום זה יקוזז עלות שריפת הפסולת הצמחית

 הפליטות שכמות אלא, בשריפה הנגרם אוויר מזיהום הנזק עיקר כאן גם – פלסטיק פסולת 

 . מטופל לא לטון ח"ש 3,323 והיא גבוהה יותר הרבה לטון
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 מסוכנות פסולות 01.4

 לטון הסביבתי הנזק לאומדן מתודולוגיה וגיבוש מטופלת מסוכנת מפסולת הנזק להגדרת עבודה נדרשת

 . פסולת

 

 נזקי פסולתאומדן  01.1

 ".אווירזיהום "נזק זה משויך למדיה . אומדן הנזק מפסולת מעורבתלהלן 

 

 (4112לשנת )₪ אומדן נזקי פסולת מעורבת  - 79טבלה 

חלוקה למחוזות לפי מיקום 
 אתר ההטמנה

טון לשנת )כמות פסולת מעורבת 
 (לשנה ₪) 2104אומדן נזקים לשנת  (2104

 22,822,104 2,852,763 דרום
 2,000,880 250,110 ירושלים

 7,935,560 991,945 צפון
 32,758,544 4,094,818 כ"סה

 
זיהום "הנזק מהשלכה בשטחים פתוחים משויך למדיה . להלן אומדן הנזק מפסולת בניין

אוסף נזקים "אין בהירות לגבי המדיה ולכן שויך ל, לגבי הנזק מהטמנה, לעומת זאת". קרקע

 "אחרים

 

 לשנה()₪ אומדן נזקים שנתיים לפסולת בניין  - 80טבלה 

 (לשנה ₪)אומדן נזקים שנתיים  (טון לשנה)כמות  אופי סילוק הפסולת
 13,625,475 545,019 הטמנה

השלכה בשטחים 
 72,000,000 1,200,000 פתוחים

 85,625,475 1,745,019 כ"סה
 

 

הנזק מטיפול בפלסטיק נובע משריפתו ולשויך למדיה . חקלאית להלן אומדן הנזק מפסולת

אוסף "אין בהירות לגבי המדיה ולכן שויך ל, לגבי שאר הנזקים, לעומת זאת". אווירזיהום "

 "נזקים אחרים

  

 לשנה()₪ אומדן נזקים שנתיים מפסולת חקלאית  - 81טבלה 

פירוט לפי מקור 
 (לשנה ₪)אומדן נזקים שנתיים  (טון לשנה)כמות  זיהום

 99,814,459 2,934 ח"פרש בע
 209,473,650 8 פגרים
 285,521,521 348 גזם

 25,793,840 11 פלסטיק
 620,603,470 3,301 כ"סה
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 טבע במשאבי שימוש של חיצוניות ותעלוי .06

 עלויות חיצוניות בהפקה של גז טבעי ומים מותפלים 06.0

כגון מחירי התשומות " קונבנציונאליות"הפקה של גז טבעי והתפלת מים נושאים בחובם עלויות 

להפקת משאבים , אך בנוסף, חומרי גלם ועלות העבודה(, אנרגיה מושקעת, לדוגמא)הנדרשות להפקתן 

   .אלה יש גם השפעות חיצוניות

ולהלן ייסקרו ויכומתו , חיצוניותגם להפקת אנרגיה מגז טבעי ולהתפלת מים ישנן עלויות , כאמור

 . עלויות אלה

 הפקת גז טבעי – אנרגיה 06.0.0

הממוקמים מערבה מחופי חיפה , תמר וים תטיס –הפקת גז טבעי מתבצעת משני מאגרים , כיום

עלינו להביא בחשבון גם את המאגרים , כאשר מחשבים את העלויות העתידיות. בהתאמה, ואשקלון

עתודות שהימצאותן במאגרים ידועה  –( שמשון ואחרים, תנין, כריש, לוויתן)בעלי עתודות לא מוכחות 

 333קיימות עתודות מוכחות של , כ"סה. אך הכמויות המדויקות עדיין לא הוכחו, בהסתברות גבוהה

BCM ,333-ועתודות לא מוכחות של כ BCM . 

 

 (BCM-הנתונים ב) 3232-3222 בשנים טבעי לגז הישראלי המשק של הביקושים תחזית מוצגת להלן

 

 4112-4121תחזית ביקושים לגז טבעי בישראל : 13איור 

 
 

העלויות החיצוניות העיקריות הקשורות לגז טבעי נובעות כתוצאה מדליפות ופליטות מזהמים בתהליך 

הוא גז חממה שדליפתו ושחרורו לאטמוספירה מאיצים , CH4, הגז הטבעי. של הגזההפקה וההובלה 

 . את תהליך ההתחממות הגלובלית

 (CH4) טבעי גז דליפת 06.0.2

, האקלים לשינוי הבינלאומי הפאנל ידי על 3223-ב ח שנכתב"בדו אנרגיה בהפקת העוסק פרק פי על

 למתקן 2.3%, קטן הפקה למתקן 2.23%  בין נע המופקעת הגז מכמות הדליפה שיעור טבעי גז בהפקת
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 נדרשים, הדליפה של החיצונית העלות את לכמת מנת על. גדול הפקה למתקן 2.1%-ל ועד בינוני הפקה

 .נוספים נתונים מספר

את עלותו של טון פחמן דו  3232המשרד להגנת הסביבה העריך בפברואר  - CH4עלות חיצונית של טון 

משל פחמן  33היא בערך פי  CH4מכיוון שפוטנציאל ההתחממות הגלובלית של . לטוןח "ש 332-חמצני ב

 . 3232ח במונחי שנת "ש 3,132-נותנת לנו עלות חיצונית של כ 33-ב 332המכפלה של , דו חמצני

 . מכיל מיליארד מטר מעוקב של גז BCM 3-ונזכיר ש, ג"ק 2.3323שוקל  CH4מטר מעוקב של 

 :הבאה בצורה יתבצע החישוב, לכן

External Cost = 2,750 * (0.6802/1000) * 1,000,000,000 * % of leaking 

 3ח להפקת "מלש 31-ו 1.21, 2.21תוצאות חישוב זה מביאות לכימות העלות החיצונית לערכים של 

BCM (כולל נזקי זיהום אוויר) בינוני וגדול בהתאמה, עבור מתקן הפקה קטן . 

נתון זה . BCM 3ח להפקת "מלש 1.21, השתמשנו באומד למתקן בינוני 3232בשנת  לצורך אמדן הנזק

 .מופיע במסגרת תחשיבי פליטת גזי חממה

 

 מקומיים מזהמים פליטת 06.0.1

השימוש באנרגיה גורם לפליטת גזים , הן בתהליך ההפקה והן בהובלת הגז הטבעי מהמאגרים לצרכנים

 (.PM2.5PM ,10)וחלקיקים שונים  VOCxNO, xSO ,כגון , שונים הנחשבים מזהמים מקומיים

על . 4וחקלאות, ביולוגי מגוון, בריאות – עיקריים תחומים שלושה על משפיעות אלה מזהמים פליטת

-ל 2.223הגז נעות בין  הפקתהעלויות מפליטות אלה בתהליך , שנערך בנורווגיה NEEDS  מחקר של

-הגז הוערכו בכ להובלתהעלויות , כמו כן. 3232בערכי , ל"אירו לפליטת טון של המזהמים הנ 2.221

, י דוד בועז ייזום וייעוץ עסקי"ערכים אלה הוונו והותאמו לשוק הישראלי ע. אירו לטון 2.22233

בשער , בהמרת הנתונים נעשה שימוש באינפלציה בנורווגיה בשנים הרלוונטיות. 3232במסמך משנת 

תוצאות חישוב זה הובילו להערכה . התוצר בין נורווגיה וישראל וביחס, החליפין בין האירו והשקל

כתוצאה מפליטת מזהמים מקומיים בתהליך  BCM 3ח להפקת "אלף ש 322,222-עלות חיצונית של כ

 . (כולל נזקי זיהום אוויר) הפקת והובלת הגז הטבעי

 .אוויר מזהמי פליטת במסגרת ביטוי לידי באי היצרנים ו"ע  מדווחנתון זה 

 

 מים התפלת 06.2

 כיום. משמעותית בכמות התפלה מתקני להקמת הוביל הביקוש לעומת שפירים מים היצע של קבוע חוסר

הנותנים ביחד יכולת , מליחים מים התפלת מתקני מעשרה ולמעלה ים מי התפלת מתקני שישה בישראל

וכמות זו צפויה לגדול , (ק"מלמ 332בפועל מתפילים ) בשנה( ק"מלמ)מליון מטר מעוקבים  322-התפלה של כ

 . ק בעשור הקרוב"מלמ 322-לכ

 

 להלן מפת מתקני ההתפלה הגדולים הקיימים בישראל 

                                                 

4 http://www.needs-project.org/RS1c/Technical%20Report%20RS1c_2%203-2%206.pdf 

 

http://www.needs-project.org/RS1c/Technical%20Report%20RS1c_2%203-2%206.pdf
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 : מפת מתקני ההתפלה בישראל14איור 

 
 רשות המים –מקור * 

שאיבת יתר של התפלת מים מועילה למשק כיוון שהיא מגדילה את כמות המים הזמינים לשימוש ומונעת 

התפלה נושאת בחובה גם נזקים ועלויות , אולם מלבד עלויות שוקיות, מים מהמאגרים והאוויפרים

 . חיצוניות

פליטת מזהמים הנובעים  –להתפלת מי ים ונובעים משתי סיבות עיקריות  יםקשורהנזקים העיקריים 

 . והשפעה על המגוון הביולוגי בקרבת מתקני ההתפלה, מצריכת אנרגיה

 מזהמים פליטות 06.2.0

ש של "ווט 3ון פליטה וכמות הפליטה בצריכת העלות לט, בהתבסס על נתוני המשרד להגנת הסביבה

 : אנרגיה מפורטים בטבלה להלן

 

 קווט"ש של אנרגיה 1עלות פליטה וכמות פליטה בצריכת  - 82טבלה 

 

 
 .3233, סמך בקר וכיווןנתוני המשרד להגנת הסביבה על : מקור

 

 

 . ש"קווט 1.3ק נצרכת אנרגיה בכמות של "מ 3על פי המשרד להגנת הסביבה להתפלת , כמו כן

 : נוסחת החישוב לעלות פליטת המזהמים תהיה

External cost = (1/1000,000) * 3.5 ∑ E*C 

 . לטון פליטהח "מייצג את העלות בש C-ש ו"וטק 3מייצג את כמות הפליטה בצריכת  E כאשר

ק "מלמ 3ולהתפלת , אגורות 33ק תהיה "מ 3העלות המוערכת להתפלת , ל"על פי נתוני הטבלה הנ, לכן

 . 3232במחירי , ח"ש 332,222-העלות מוערכת בכ

 .החשמל ייצור ענף של הפליטות במסגרת, אוויר מזיהום בנזקים ביטוי לידי בא זה נתון

 

SO2 NOX PM2.5 PM10 CO2

37,326 21,617 74,736 53,277 110 עלות לטון פליטה )ש"ח(

1.6 1.7 0.0125 0.0375 707 כמות פליטה ל-1 קווט"ש )גרם(
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 האקולוגית במערכת יעהפג 06.2.2

יש להפריד בין פגיעה במערכת אקולוגית על שטח חופי ובין כזאת הממוקמת על שטח  :הפגיעה כימות

בעוד שהמערכת החופית מאופיינת , או שיחי ועשבוני/מערכת בתה מאופיינת בכיסוי עצי דליל ו. בתה

מתקני ההתפלה ולמאפייני " בהתאם לכמות הנתפסת בדונם ע. בקרקע חולית וסלעית או כורכר

 3,212העלות המוערכת היא , עבור שטח חופי. נעריך את עלות הפגיעה, מערכת האקולוגית במקוםה

 . (עם המרה לישראל Constanza) ח לדונם"ש

אשר ( ק לשנה"מלמ 332-בעלי קיבולת של כ)דונם למתקני ההתפלה הגדולים  322-בהנחה של כ

 ח למתקן"ש מיליון כחצי הינה גיתהאקולוהעלות של הפגיעה במערכת , ממוקמים במערכות החופיות

  .ק מים מותפלים"ח למלמ"ש 1,132או 

 

 מתכלים נוספים עטב ומשאבי בפוספטים שימוש של חיצוניות עלויות 06.1

 הפקת אגרגטים – רקע 06.1.0

לאגרגטים . הסלילה והחקלאות, בישראל נחצבים אגרגטים המשמשים לתעשיות שונות בתחומי הבניה

הגבעת משטחים והכנת , מצע לריצוף, מוזאיקה, אספלט, טיח, מלט, רבים כגון הכנת בטוןשימושים 

, חול, חומר ואדי, גרנית, חרסית, דולומיט, גיר, בזלת: סוגי האגרגטים העיקריים הינם. מסילות ברזל

ון מילי 22-כמות ההפקה השנתית הינה כ. מחצבות ואזורים לכריית חול 13בישראל קיימות . גבס וטוף

מלבד . מתוך כמות זו הינה חצץ המופק בעיקר מסלעי גיר ודולומיט( מיליון טון 22-כ) 31%כאשר , טון

הטבלה להלן מראה את התפלגות התפוקה   (.מיליון טון בשנה 3-כ)האגרגט העיקרי הוא חול , חצץ

 . השנתית לפי סוג אגרגט

 

 התפלגות התפוקה השנתית לפי סוג אגרגט )באלפי טון( - 83טבלה 

 
 3232, בועז דוד – מקור* 

 

 חיצוניות עלויות

פגיעה במערכת , אלה נובעות מפליטות כתוצאה מפעילות ההפקה והובלת האגרגטים מאתרי ההפקה

להכליל בעלויות לגבי הפקת החול יש , כמו כן. ובוץ, אבק, רעידות, רעש, היהאקולוגית באזורי הכרי

   .שמייצגת את מניעת השימוש במשאב מהדורות הבאים, גם רנטת נדירות



 

127  

 חלקיקים פליטתחיצוניות מ עלויות 06.1.2

 לא בדרך נסיעה( 3 שלביה כל על האגרגטים חציבת( 3: שונות פעולות בארבע מתבצעת חלקיקים פליטת

 הנגרמת חלקיקים פליטת - אאולית סחיפה( 2 האגרגטים והעמסת פריקת( 1. המחצבה באזור סלולה

   (.מטר לשניה 3.13)ש "קמ 32.1כאשר הרוח היא מעל , לרוח האגרגטים מערומי מחשיפת

. קיימים נתונים רק בנוגע לעלויות הקשורות לפעילות החציבה ולנסיעה בדרכים לא סלולות, בפועל

העלות , לכן. בשל מחסר בנתוניםהעלויות עבור העמסה ופריקה ועבור סחיפה אאולית לא חושבו 

מחצבות חצץ של גיוד ודולומיט  1)מחצבות  3נלקחו בחשבון . האמיתית גבוהה יותר מזאת המוצגת פה

מכרה חושבה כמות הפליטות בהתייחס לפעילות החציבה ונסיעה /ועבור כל מחצבה(, ושני מכרות חול

אך לגבי הנסיעה , 2.5PM-ו 10PM –חלקיקים הוערכו שני סוגי , לגבי פעולת החציבה. בדרכים לא סלולות

 . בלבד  10PMבדרכים לא סלולות הוערכה פליטת 

 

 :החישוב מבוסס על המשוואה הבאה :האגרגטים חציבת

E = (A*OpHrs) * EFi 

מספר  - OpHrs, נפח החציבה בערכים של טון לשעה - A, ג"את כמות הפליטה השנתית בק - E: כאשר

 (. ג לטון"ק)מקדם הפליטה של החלקיקי עבורו נמדדת כמות הפליטה  - EFi, שעות החציבה בשנה

 

 :הבאה המשוואה לפי :סלולות לא בדרכים נסיעה

*D0.45*(w/2.72) 0.9E = 0/423*(s/12) 

המשקל  - w, אחוז החלקיקים בגודל סלטי בקרקע - S, ג"כמות פליטת חלקיקים שנתית בק - E :כאשר

 . מ"כ נסועה שנתית בק"סה - D, הממוצע של כלי הרכב בטונות

 שונים מאגפים שנלקחו ל ונתונים"הנ הנוסחאות פי על: עלות פליטות לטון אגרגט –תוצאות החישוב 

. החול מכרות ושני המחצבות 1 חמשת עבור ועלותן הפליטה כמויות חושבו, הסביבה להגנת במשרד

 :הבאה בטבלה העיקריות התוצאות של סיכום להלן

 

 מחצבות בישראל 2-נזקים מפליטות מזהמי אוויר ב - 84טבלה 

 סמר ערד חול טוב הר שגב גולני מחצבה

 3,232 323,332 3,233,322 223,221 3,121,122 (טון לשנה) תפוקה

 2.3 33.1 33.2 31.2 32.3 (טון) PM10כ פליטות "סה

 2.223 2.312 2.313 2.321 2.332 (טון) PM10כ פליטות "סה

 3,223 231,231 3,132,332 333,333 1,232,112 (ח"ש) שנתית כ עלות"סה

 0.00 0.04 0.24 0.26 0.26 (ח"ש) אגרגט לטון פליטות עלות

 

 אוויר זיהום נזקי במסגרת ביטוי לידי ובא י המחצבות"ע מדווח זה נתון. לטון ₪ 3.3הנזק הממוצע הוא 

 אקולוגיות השפעות 06.1.1

בקרה וויסות , מזון, מערכות אקולוגיות שונות מעניקות לאדם ולבעלי החיים שירותים שונים כגון נופש

פעילות המחצבות פוגעות במערכות אלה וביכולתן לספק את . ועוד, של אקלים ושל מערכות המים

שיטת  ניתן להעריך את שווין של המערכות השונות באמצעות שיטות כלכליות שונות כגון. השירותים
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וכמו כן באמצעות שיטת העברת , שיטת המחירים ההדוניים ושיטת עלות הנסיעה, ההערכה המותנית

 . תועלות ממחקרים אחרים

כומתו הערכים של , מחקרים שבוצעו ברחבי העולם לגבי שווי המערכות האקולוגיות 3322-על בסיס כ

ח "יגות את שווי המערכות בשהתוצאות מצ. שירותים אלה בישראל באמצעות שיטת העברת תועלות

החישוב של הפגיעה במערכות האקולוגיות בשל פעילות המחצבות מתבסס על מאגר . לדונם בשנה

 . נתונים זה

ולאחר , בה הפגיעה היא מוחלטת, בזמן פעילות המחצבה –את הפגיעה צריך לחלק לשתי תקופות זמן 

האקולוגית וחלק מהשירותים שמספקת המערכת תקופה בה ישנו שיקום של המערכת , סיום הפעילות

 . ניתנים מחדש

(. שגב והר טוב, גולני)לצורך החישוב הוערכה הפגיעה כתוצאה מפעילות בשלוש מחצבות פעילות 

סוג המערכת , שטח המחצבה..(, וכו, שפלה, גליל)הנתונים שנכללו בחישוב כללו את סוג המערכת 

וכך נקבעה , ם לסוג המערכת הוכפל השווי לדונם בשטח המחצבהבהתא...( וכו, בתה, חורש)האקולוגית 

 . ח לטון אגרגט"בש, העלות השנתית של הפגיעה במערכת האקולוגית בזמן פעילות המחצבות

הטבלה להלן מציגה את החישוב של העלות השנתית של הפגיעה במערכות האקולוגיות בזמן פעילות 

 . המחצבות

 חישוב עלות שנתית בזמן פעילות מחצבות - 85טבלה 

 
 3232, דוד בועז :מקור

 

 

מיליון  22)מכפלה של עלות זו בכמות האגרגטים השנתית המופקת  .ח לטון"ש 2.33העלות הממוצעת היא 

 . ח"מיליון ש 31.22מניבה ערך שנתי של פגיעה במערכת האקולוגית בסך ( טון

. המחצבות העלות האקולוגית הינה למעשה שווי כלל המערכת האקולוגיתההנחה היא שבתקופת פעילות 

. 1%הפגיעה לכלל השנים תחושב בעזרת היוון הערך השנתי בשיעור ההיוון החברתי של , בהתאם לזה

 . ח"מיליון ש 232-חישוב זה נותן ערך פגיעה כללי של כ

שעלות השיקום הינה קירוב של שווי הנחה נוספת היא . שיקום המחצבות מוריד ערך זה במקצת, עם זאת

עלות השיקום הממוצעת בישראל , 3231על פי דוח של הקרן לשיקום מחצבות משנת   .המערכת שתשוקם

על פי . ונתון זה מוכפל בשטח המחצבות הכולל נותן את עלות השיקום הכוללת, ח לדונם"ש 3,233היא 

המכפלה של שטח זה . דונם 33,333כולל של  מתוכנן שיקום למחצבות בשטח, דוח הקרן לשיקום מחצבות

 . ח"מיליון ש 33-בעלות השיקום לדונם מוריד את עלות הפגיעה לכלל השנים בכ

 .לטון ₪ 2.33העלות הממוצעת לאחר התחשבות בשיקום המחצבה היא , לכן

מחצבת הר טוב מחצבת שגב מחצבת גולני

181 154 436 שטח )דונם(

1,138 1,118 6,256 שווי שנתי לדונם של המערכת האקולוגית )ש"ח(

205,978 172,172 2,727,616 סה"כ עלות שנתית )ש"ח(

1,068,840 495,093 2,397,700 תפוקה בטונות

0.19 0.35 1.14 עלות לטון )ש"ח(
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 האגרגטים הובלת 06.1.4

, ונוף טבע, אקלים שינוי, אוויר זיהום, תאונות, גודש, מרעש כתוצאה נובעות בתחבורה חיצוניות עלויות

 Delftנתונים ממחקר של חברת (. Well to Tank Emissions) תומכים ותהליכים וקרקע מים זיהומי

מ "ח לק"ש 3.3ונקבע ערך של , שנערך באירופה כומתו לשוק הישראל באמצעות שיטת העברת תועלות

 . נסועה

המחצבות שנבדקו הוערך מספר הנסיעות הנדרש באמצעות חלוקת התפוקה השנתית במשקל  3-ל

ובהתאם , לפי מיקום המחצבות הוערכו מרחקי הנסיעות הנדרשים(. טון 13)שהמשאית מסוגלת להוביל 

 . הטבלה להלן מראה את חישוב עלות החיצונית לטון לכל מחצבה. כמות הנסועה השנתית לכל מחצבה

 

 מחצבות מייצגות 2-עלות חיצונית לטון מנסועה ב - 86טבלה 

   גולני מחצבת שגב מחצבת טוב הר מחצבת ערד חול סמר

 (מ"ק) נסועה כ"סה 4,973,513 2,226,181 1,053,571 1,052,540 25,218

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 
 מ"לק חיצונית עלות

 נסועה

37,827 1,578,810 1,580,357 3,339,272 7,460,270 
 שנתית עלות כ"סה

 (ח"ש)

 בטונות תפוקה 2,397,700 495,093 1,068,840 802,160 5,414

 (ח"ש) לטון עלות 3.11 6.74 1.48 1.97 6.99

 

. ח לטון"ש 1.33המחצבות עולה כי העלות החיצונית הממוצעת של הובלת האגרגטים עומדת על  3 מסקר

 מתחבורה אווירנתון זה בא לידי ביטוי במסגרת נזקי זיהום 

 . סיכום העלויות מוצג בטבלה להלן: ח לטון אגרגטים"סיכום עלויות בש

 

 מחצבות מייצגות 2 –סיכום כולל של עלויות חיצוניות לאגרגטים  - 87טבלה 

 
 3232, דוד בועז: מקור

 

 

 נדירות רנטת 06.1.1

הרנטה היא . דגיש שרנטת הנדירות של משאב מתכלה איננה עלות חיצוניתראשית יש לה :מתודולוגיה

בעיקרה עלות רעיונית אשר מבטאת את עצם העובדה שיחידת משאב אשר נצרכת כיום לא תהיה זמינה 

בעתיד ולכן הדורות העתידיים יצטרכו להסתדר עם פחות מהמשאב או לחילופין לעבור לתחליף יקר 

ממוצע סמר חול ערד מחצבת הר טוב מחצבת שגב מחצבת גולני סוג ההשפעה

1.20 1.11 1.14 1.24 1.26 1.26 פליטה

0.56 0.19 0.35 1.14 השפעות אקולוגיות

3.51 6.99 1.97 0.99 4.50 3.11 הובלת אגרגטים

5.05 8.10 3.11 2.42 6.11 5.51 סה"כ עלות לטון

ממוצע סמר חול ערד מחצבת הר טוב מחצבת שגב מחצבת גולני סוג ההשפעה

1.20 1.11 1.14 1.24 1.26 1.26 פליטה

0.56 0.19 0.35 1.14 השפעות אקולוגיות

3.51 6.99 1.97 0.99 4.50 3.11 הובלת אגרגטים

5.05 8.10 3.11 2.42 6.11 5.51 סה"כ עלות לטון



 

130  

השורה . של פרויקט המחקר הנוכחי 3ח "רנטת הנדירות הוסברה מבחינה מתודולוגית בדו. יותר

 במילים. התחתונה היא שהיא שווה לערך הנוכחי של ההפרש שבין הרווח בין המחיר לבין עלות ההפקה

 תיכרה האחרונה המשאב שיחידת כך( החברתית) הריבית שער בקצב לעלות אמור זה הפרש אחרות

 וכאמור הוטלינג כלל נקרא זה כלל. ההפקה לעלות המחיר בין ההפרש לאיפוס תגרום הרנטה כאשר

 :לדוגמא. המחקר של 3ח "בדו נסקר

t= MC + µ tP 

 הפקה מיחידת שהרווח בכדי. הנדירות רנטת את מייצג µ. ההפקה עלות היא MC-ו המחיר הוא P כאן

 ולא הרנטה: נדגיש) הריבית בקצב לעלות צריכה הרנטה, התקופות בין שווה יהיה כלשהיא בתקופה

 : ש מכאן נובע הריבית בקצב עולה שהרנטה וידוע TP הוא החלופי המשאב מחיר אם(. עצמו המחיר
TMC)/(1+r) – T= (P 0µ 

אגרגטים אשר רובם ככולם מופנים לייצור . מרכיבים עיקריים לשנינחלק את הדיון ברנטת הנדירות 

 . ליצוא ודורש טיפול ייחודי מופנה מהם משמעותי חלק אשראשלג ופוספטים , וגז טבעי המקומי

דוד ) אפקטיבית מגבלה אין מופקים הם מהם שמסלעים, האגרגטים ומרבית לחצץ בניגוד: אגרגטים

 שווה הנדירות רנטת. שנה 23-כמות החול הניתנת לכריה בשיטה הנוכחית מוגבלת ל, (3232, בועז

 חול לכרות אפשרי יהיה מהן עתידיות טכנולוגיות לבין, הנוכחית הכרייה שיטת בין העלות להבדלי

 31.2-בכ יקר עתידיות בטכנולוגיות הקרקע מתת החול כריית עלות(. אחר ממקום או להובילו) בעתיד

יש , ח הקודם"על פי כלל הוטלינג שנסקר בדו. (3232, דוד בועז) הקיימות בטכנולוגיות ח מהעלות"ש

ח במונחים "ש 2מה שמוביל להבדל עלות של , 1%שנה בשיעור היוון חברתי של  23-ל  עלות זאתלהוון 

 . ח לטון"ש 2רנטת הנדירות של חול היא , לכן. עכשוויים

השתמש בניתוחיו בעתודות גבוהות שכוללות גם כאלו בשטחים אשר אינן ( 3232)ואולם דוד בועז 

מיליוני טון  333על הנחות שונות של עתודות זמינות של חישוב עצמי שנערך מסתמך . מאושרות כיום

חישוב של שנת סיום המשאב וחישוב רנטת הנדירות . 3232טון נכון לשנת מיליון  3.33וביקוש של 

רנטת לכן מדובר בו 3232מיליון טון בשנת  1.23הנגזרת מהמשוואה הרלוונטית מצביע על צריכה של 

  .לטון 3.33בגובה של לחול נדירות 

 . שקלים מיליוני 60.2 (=7.42*8.11): הוא 2104דהיינו שווי כלל הרנטה לשנת 

 

(, המוצר את כאשר מייצאים) הבינלאומיים בשווקים נקבע זה במיקרה והמחיר היות :ואשלג פוספטים

 לגבי. השנתי הביקוש כפול( רווח תפעולי) ההפקה עלות פחות המחיר באמצעות חושבה הנדירות רנטת

 –ו  31.1%-אשר מסתכמים בכ 3232/33 בשנים כיל של התפעולי הרווח שולי נלקחו – ופוספטים אשלג

 1דולר ועלות הפקה של  3נלקח בחשבון מחיר  –לגבי גז טבעי ו. עבור אשלג ופוספטים בהתאמה 3.3%

ופוספטים שקלים לטון עבור אשלג  22 –ו  223 –ערכי הרווח השולי מסתכמים ב  .BTUדולר למיליון 

 . עבור אשלג ופוספטים בהתאמה 1.33 –ו  2.23עמד על  3232 –הביקוש השנתי ב . בהתאמה

 שקלים מיליוני 120 – ו אשלג עבור שקלים מיליוני 0924 על איפוא עומד הכולל הנדירות רנטת ערך

 .פוספטים עבור

מודל אופטימיזציה שנערך במשרד להגנת הסביבה מגלה שבחישוב שמרני ערך הנדירות עומד : גז טבעי

 . BCM ל שקלים מיליוני 233 – ל שקול זה. MMBTU ל( שקלים 33.3)דולר  3.2על 

 רותהנדי רנטת שסך נקבל(2 22106 הגז רשות) 2104 בשנת BCM 2.12 צריכת של של הערכה פי על

 . (1%-בכ שנה בכל לעלות ואמור) שקלים מיליארדי 1.22 עומד
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 :על איפוא עומדים הנדירות רנטת חישובי כל סך

 שקלים מליוני 32 – חול 

 שקלים מיליוני 3212 – אשלג 

 שקלים מיליוני 113 – פוספטים 

 שקלים מיליוני 1333 – טבעי גז 

 .2104 לשנת שקלים מיליוני 1611: כ"סה

הבטחת הדורות הבאים על רקע ( "2102אשכול כלכלה ותקינה ) לניתוח כולל של ערך משאבי הטבע ראה)

 "(והקשר לשיקולים הסביבתיים ,התדלדלות משאבי טבע המתכלים בישראל

 טבע גריעת משאבינזקי  אומדן 06.4

 

 4112אומדן נזקים מכרייה וחציבה של משאבי טבע לשנת  - 88טבלה 

יחידת מידה  משאב נכרה
 (2104לשנת  ח"ש) אומדן נזק 2104כמות לשנת  לכמות

 1,754,220 519 מיליון קוב מים מותפלים
 BCM 1.31 1,332,332,222 גז טבעי

 27,262,880 49,273,000 טון לשנה אגרגטים
 60,176,200 7,420,000 חול

 1,973,820,000 4,910,000 אשלג
 371,420,000 7,580,000 פוספט

 5,659,253,300   כ"סה
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 ס "נתונים בנושא תוחלת הנזקים מתקלות ואירועי חומ. 02

 רקע  02.0

נעשה ( ס"להלן חומ)לצורך הערכה כלכלית של תוחלת הנזקים שנובעים מאירועי חומרים מסוכנים 

שימוש בסקרי סיכונים והערכות הסתברותיות לצורך  -האחת . ניסיון ליישם שתי גישות אפשריות

. ס שהתקיימו בפועל"ניתוח סטטיסטי של אירועי חומ -השנייה . נזקים עתידיים אפשרייםהערכת 

 .3והנושא מפורט בנספח , שתי הגישות לא צלחו בידינו בשל קושי בהשגת נתוני מקור

לצורך הערכה ראשונית של הנושא מוצגים נתונים המתבססים על עבודות קודמות שבוצעו עבור , לכן

הנתונים כוללים התייחסות כללית למספר סוגי תקלות במדיות ובנושאים . האשכול כלכלה ותקינ

פליטות לא שגרתיות של , פליטות לא שגרתיות מזיהום אוויר מתחנות דלק ומפעלי תעשיה: שונים

מספר סוגי פסולת שהאכיפה , תוחלת הנזק מאחסון ושינוע של חומרים מסוכנים, תעשיה לים התיכון

כל אחד מהנושאים הללו דורש מחקר מעמיק ואנו . וכן יבוא מינים פולשים, לגביהם אינה מיטבית

הנתונים המפורטים . ממליצים לגבש בשנים הבאות מנגנונים מתאימים להערכת תוחלת הנזק מהם

ולהלן פירוט לגבי , להלן הם הנתונים הזמינים העדכניים ביותר שנמצאו באשכול כלכלה וטכנולוגיה

 . השנתית לגבי כל אחד מהנושאים המפורטים אופן חישוב תוחלת הנזק

 נזק מתקלות זיהום אוויר מתחנות דלק ומפעלי תעשייה   02.2

 מקורות המידע  02.2.0

, בהיעדר מידע מפורט לגבי תקלות בפועל במהלך השנים מזיהום אוויר מתחנות דלק ומפעלי תעשייה

 -נספח א - תקנים ממשרד האוצרבקשה לתוספת "בהתבסס על הערכה שבוצעה לטובת  הוערך הנזק

זה בוצעו  במסמך". התועלת מתוספת תקני פיקוח ואכיפה למחוזות לרבות תקני יועצים משפטיים

בנוגע לכמות הפליטות הלא שגרתיות של מזהמי אוויר  ,בהתאם לנתונים מאשכול תעשיות ,הנחות

 .NMVOC-ו  PM 2.5 מסוג

 תמונת מצב ארצית 02.2.2

ולכן , גרת מקור המידע שפורט לעיל לא כללה התייחסות למימד הגיאוגרפיההערכה שבוצעה במס

 .הנתון הוא ברמה ארצית בלבד

 

 הערכת כמויות זיהום אוויר שנתיות מפליטות לא שגרתיות לאוויר )טון( – 89טבלה 

תחנת /כמות חריגה למפעל שם המזהם סקטור
 (טון)דלק 

' מס
 מפעלים

 PM 2.5 10 600 תעשייהמפעלי 
 VOC 5 500 מפעלי תעשייה

 VOC 3.5 760 תחנות דלק

 

 אופן ההכפלה במחירים 02.2.1

ח "עלות זו מופיעה להלן בש. עליהן התבססנו גם בפרק זיהום אוויר, למזהמי האוויר עלויות מוכרות
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 (.ראה לעיל, הנחשפותלעומת פרק זיהום אוויר בו השתמשנו בעלות זו בהתאם למספר הנפשות )לטון 

 אומדן תוחלת נזק שנתית  02.2.4

 

 אומדן תוחלת נזק שנתית מתקלות זיהום אוויר מתעשייה – 90טבלה 

שם  סקטור
 המזהם

כמות חריגה 
תחנת /למפעל

 (טון)דלק 

עלות חיצונית 
מחירי 2 לטון ₪)

2104) 

עלות חיצונית 
תחנת דלק / למפעל

 (₪במיליוני )

' מס
 מפעלים

 נזק חיצוני
 כולל

 (₪במיליוני )

 PM 2.5 10               127,972  1.3 600 768 מפעלי תעשייה

 VOC 5 מפעלי תעשייה
               
*10,500  0.1 500 26 

 VOC 3.5 תחנות דלק
               
*10,500  0.0 760 28 

 822   1.4       כ"סה
כיוון שאין מידע , זאת מטעמי שמרנות. שהיא הקטגוריה הקיימת בחישוב זיהום אוויר NMVOCמזהמים אלה שויכו לקטגורית * 

 . לגבי הימצאות מתאן בפליטות אלה

 

 נזק מתקלות זיהום ים ממפעלי תעשייה  02.1

 מקורות המידע  02.1.0

גם בנושא , זיהום ים ממפעלי תעשייהבהיעדר מידע מפורט לגבי תקלות בפועל במהלך השנים מתקלות 

 -נספח א - בקשה לתוספת תקנים ממשרד האוצר"בהתבסס על הערכה שבוצעה לטובת  זה הוערך הנזק

זה בוצעו  במסמך". התועלת מתוספת תקני פיקוח ואכיפה למחוזות לרבות תקני יועצים משפטיים

. מפעלים בעלי היתר הזרמה לים בנוגע לכמות הפליטות הלא שגרתיות של ,הנחות על סמך מקרי בוחן

אמוניה למפעל )ולכל סוג מפעל הונחו הנחות לגבי מזהם מייצג  (,גדול וקטן)גדלים  3המפעלים סווגו לפי 

 . וכמות הפליטות הלא שגרתיות השנתיות לים( למפעל קטן TSS-ו, גדול

יש . חשוב יהיה לעדכנו בעתיד באמצעות מידע מפורט יותר, לוכאמור לעי, זהו חישוב ראשוני ביותר

אלא אומד לזיהום , לציין כי חישוב זה אינו מביא בחשבון זיהום ממקורות ימיים או זיהום בחופים

 .הנובע מחריגה בהיתרי ההזרמה בלבד

 תמונת מצב ארצית ואופן הכפלה במחירים 02.1.2

 21 –תיכון נחלקים באופן שווה בין גדולים וקטנים הונח כי המפעלים בעלי היתר ההזרמה לים ה

 . קטנים 23-גדולים ו

 . להלן הכמויות השנתיות החורגות מהתקן אשר הונח כי מוזרמות לים מכל סוג מפעל

 Delftהעלות החיצונית לכל סוג מזהם חושבה על בסיס עלויות חיצוניות ממזהמים במים מעבודת 

 .והתאמתה לישראל
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אומדן כמויות שנתיות המוזרמות לים ע"י מפעלים בעלי היתר הזרמה לים וחורגות  – 91טבלה 

 מהתקן 

 

 
 
 
 

 אומדן תוחלת נזק שנתית  02.1.1

בהתאם לכמות , להלן סיכום אומדן הנזק השנתי המשוער מהזרמות החורגות מתקן הזרמה לים

 .המפעלים ואומדן היקף החריגה מכל סוג מפעל

 

 אומדן נזק שנתי מתקלות זיהום ים ממפעלי תעשייה – 92טבלה 

 מפעלים קטנים מפעלים גדולים תקלות זיהום ים

 0.26 2.9 (ח"מלש)עלות חיצונית למפעל 
 42 43 מפעלים' מס
 10.8 124.3 (ח"מלש)כ עלות חיצונית "סה

כ עלות חיצונית לשנה לכלל "סה
 135.1 (ח"מלש)המפעלים בים התיכון 

 

 ס"תוחלת הנזק מתקלות הנובעות מאחסון ושינוע חומ  02.4

 מקורות המידע  02.4.0

הוערך הנזק , ס"בהיעדר מידע מפורט לגבי תקלות בפועל במהלך השנים הנובעות מאחסון ושינוע חומ

 :לאשכול כלכלה וטכנולוגיהעבודות רלוונטיות שהוגשו  3בהתבסס על 

 "י חברת "הוגש ע", ניתוח עלויות הנזק השיקום והמניעה של אירוע דליפת הנפט בשמורת עברונה

שימש לאומדן לגבי נזקים הסתברותיים מאחסון משינוע דלקים  – 3233-ניר בקר ב' תבור ופרופ

 .וגז בצנרת

 "ית של מיכל האמוניה במפרץ סביבת-חוות דעת בנושא מתודולוגיה לכימות העלות הכלכלית

 .ס"שימש לאומדן לגבי נזקים הסתברותיים מאחסון חומ – 3231-י אקופייננס ב"הוגש ע", חיפה

מזהם- אמוניהמפעל גדול

11800000כמות מזהם- חריגה מהתקן- ק"ג

0.49עלות חיצונית- ש"ח לק"ג

5.8סך עלות חיצונית- מלש"ח

50%שיעור העלות המייצגת לחישוב התועלת

2.9עלות חיצונית לחישוב התועלת- מלש"ח

מזהם- TSSמפעל קטן

20729כמות מזהם- חריגה מהתקן- ק"ג

12עלות חיצונית- ש"ח לק"ג

0.26סך עלות חיצונית- מלש"ח
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 ובפרט לטובת אקסטרפולציה שלו לרמה ארצית , לצורך שימוש במידע מתוך עבודות אלה

, לוגיהי אשכול כלכלה וטכנו"הונחו הנחות עבודה ע, ושקלול ההסתברות להתממשות הסיכונים

 .אשר חשוב יהיה לבדוק ולתקף בעתיד על בסיס נתוני אמת

 אומדן תוחלת נזק שנתית  02.4.2

אומדן הנזק מתבסס כאמור על מקרי בוחן שהוערכו בעבודות קודמות שהוגשו לאשכול כלכלה 

י "הונחו הנחות עבודה ע, לצורך אקסטרפולציה והערכת ההסתברות להתממשות התקלות. וטכנולוגיה

 .מקור המידע לכל שורה שאינה מחושבת מופיעה בעמודה השמאלית של הטבלאות שלהלן. האשכול

 

 אומדן נזק שנתי מתקלות באחסון חומ"ס – 93טבלה 

 הערות  

תרחיש מינימלי  -עלות נזק

 362.8 (ח"מלש)

מתבסס על התרחיש המינימלי מתוך 

-הכלכליתמתודולוגיה לכימות העלות "

" סביבתית של מיכל האמוניה במפרץ חיפה

התרחיש המקסימלי (. 3231, אקופייננס)

 .ח"מלש 31,222שהוצג במסמך הוא 

 הנחת עבודה מאשכול כלכלה וטכנולוגיה 0.05 הסתברות שנתית לתקלה

תוחלת נזק שנתית בגין מיכל 

   18.14 (ח"מלש)אמוניה  

מספר מיכלים שווי ערך למיכל 

 50 ברמה ארצית האמוניה

 .הנחת עבודה מאשכול כלכלה וטכנולוגיה

לצורך אקסטרפולציה של הנזק לרמה 

 ארצית

תוחלת נזק שנתית ארצית 

   907 (ח"מלש)
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 אומדן נזק שנתי מתקלות בשינוע דלק וגז בצנרת – 94טבלה 

 הערות  
במקרה הבוחן של אירוע   גובה הנזק

דליפת הנפט בשמורת עברונה 
 142 (ח"מלש)

  
עלויות הנזק מאירוע : "מקור

 "דליפת הנפט בשמורת עברונה

אחוז מתוך הנזק הכללי שנבע מזיהום 
 %8 אוויר מאידוי באירוע בעברונה

א "מ צנרת בצינור הרלוונטי של קצא"ק
 254 באירוע בעברונה

עבודה של אשכול כלכלה הנחת  0.2 הסתברות הנזק
 וטכנולוגיה

 3,122 מ צנרת דלק ארצית"ק

אתר המשרד להגנת : מקור
 . הסביבה

משמש לצורך אקסטרפולציה של 
 הנזק לרמה ארצית

תוחלת נזק מתקלה בצנרת דלק 
   190 (ח לשנה"מלש)

 15 מזה נזק לאוויר

בהתבסס על היחס שחושב  
באירוע הנזק מדליפת הנפט 

 בשמורת עבורנה

 

 נזק מתקלות בנושא פסולת 02.1

 מקורות המידע  02.1.0

 - בקשה לתוספת תקנים ממשרד האוצר" לטובת בהתבסס על הערכה שבוצעה הנזק גם בנושא זה נאמד

 וזאת בהיעדר", התועלת מתוספת תקני פיקוח ואכיפה למחוזות לרבות תקני יועצים משפטיים -נספח א

במסמך זה הוערך  .ות מטיפול לא מיטבי בסוגי פסולת שוניםהנזק מתקלות הנובע לגבי מפורט מידע

בשל , שאמד את אחוז הפסולת המטופלת בצורה לא מיטבית, הנזק השנתי על בסיס מידע מאגף אריזות

 :לכל אחד מסוגי הפסולת הבאים, אכיפה בחסר

 המועברת להטמנה -פסולת אריזות. 

 מוכריםהמועברת למתקני מיחזור לא  -פסולת אלקטרונית. 

 שאינן מטופלות ומגיעות לשטחים הפתוחים -פעמיות-שקיות נשיאה חד. 

 

 אומדן תוחלת נזק שנתית  02.1.2

זאת על בסיס הערכת . להלן הערכה של הנזק מטיפול לא מיטבי בכל אחד מסוגי הפסולת שהוזכרו לעיל

מוצג , כמו כן. האכיפההנזק מהטמנה הנובע מפסולת שניתן היה להעביר למחזור נאות באמצעות הגברת 

 .כמפורט להלן, בהתאם לטיבו, השיוך של נזק זה למדיות שונות
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 נזק ארצי שנתי מטיפול לא מיטבי בסוגי פסולת שונים – 95טבלה 

תרומה שולית של עובד מעבר לעלות תועלת 
 שקיות אלקטרונית אריזות של הסדרת התחום 

 10000 120,000 800,000 (טון) היקף פסולת שנתי

שיעור הפסולת שמגיעה להטמנה בגלל אכיפה 
 %6 %90 %60 (%) לא יעילה

היקף הפסולת המגיע להטמנה לאור אכיפה 
 600 108,000 480,000 (טון)לא יעילה 

שיעור הצמצום בפסולת המגיעה להטמנה 
 %10 %80 %80 לאור אכיפה יעילה יותר

 60 86,400 384,000 (טון) צמצום כמות הפסולת להטמנה

שינוע , עלות חיצונית של הטמנה -נזק מהטמנה
 20,000 688 368 (לטון ₪)ואובדן הכנסה בניכוי עלות מיון 

נזק מטיפול לא מיטבי =  תועלת מאכיפה
 1.2 59.5 141 (ח לשנה"מלש)בפסולת כיום 

 שיוך הנזק למדיות

זיהום אוויר 

 מהטמנה

ראה פירוט 

 בטבלה להלן

בשטחים  פגיעה

 פתוחים

 

 

 נזק ארצי שנתי מטיפול לא מיטבי בפסולת אלקטרונית ושיוך הנזק למדיות – 96טבלה 

סוגי הנזק הנובעים מטיפול לקוי 
 בפסולת אלקטרונית

נזק ארצי 
שנתי 

  (ח"מלש)
 התפלגות

 %44 *33 זיהום מים וקרקע

גזי חממה וגזים  - זיהום אוויר
 %43 33 באטמוספרה שפוגעים

פליטת דיאוקסינים  - זיהום אוויר
 %13 1.3 משריפת כבלי נחושת

 %100 **14.1 כ"סה

 הונח כי מתפלג אחיד בין זיהום מים לזיהום קרקע* 

 כך במקור, חוסר עקביות זניח בין הטבלאות** 

 

 מינים פולשים  02.6

 מקורות המידע  02.6.0

הוערך הנזק , שנתי של התפשטות והתבססות מינים פולשים בארץבהיעדר מידע מפורט לגבי סטטוס 

שהוגשה לאשכול (, 3231, צנובר" )עלות תועלת –מינים פולשים בישראל "בהתבסס על עבודה בנושא 
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סוגי של מינים פולשים עיקריים בישראל והוערך אחוז  3בעבודה זו נסקרו . כלכלה וטכנולוגיה

 . ההתפשטות שלהם

זה עם אגף בקרת חומרי הדברה ומזיקים עלה כי יש לעדכן עם השנים את סטטוס  מהתייעצות בנושא

 .ההתפשטות וכן להרחיב בעתיד את סוגי המינים הפולשים הנסקרים

 

 תמונת מצב ארצית 02.6.2

 

 מינים פולשים 2-סטטוס התפשטות ל – 97טבלה 

 סטטוס התפשטות מין

 התפשטות חלקית נמלת האש הקטנה

 התפשטות חלקית אמברוסיה

 התפשטות חלקית עורב הודי

 התפשטות מלאה חוטית נודדת

 מניעה צפרדע רפואית
 (3231, צנובר)עלות תועלת  –מינים פולשים : מקור

 
 

 אופן ההכפלה במחירים 02.6.1

מהנזק שייגרם לכל והוצמד ערך כלכלי למשק , במקרה זה לכל סטטוס התפשטות לכל סוג מין פולש

 .אחד מהמינים בכל אחד ממצבי הפלישה השונים

 

 אומדן תוחלת נזק שנתית 02.6.4

טיפול מוקדם זול יותר אולם ייתכן . הנזק ממינים פולשים תלוי בסטטוס ההתפשטות של המין הפולש

 גבוהה עלות לידי להביא שעלול בסיכון כרוכה הטיפול הזנחת, לעומת זאת. שיתברר בדיעבד כמיותר

התפשטות , מניעה: חושבו ערכים כלכליים עבור( 3231)בעבודה של חברת צנובר  .משמעותית בצורה

 (.נזקים וטיפול)התפשטות מלאה (, טיפול ומניעה, נזקים)חלקית 

 

סוגי מינים פולשים  2עלות נוכחית של מניעה, התפשטות חלקית והתפשטות מלאה של  – 98טבלה 

 )מיליוני שקלים לשנה(

התפשטות  מניעה גורם משפיע מין
 חלקית

כ עלות "סה
 התפשטות מלאה

 3,333.132 33.123 33.331 מספר משקי בית נמלת האש הקטנה
שטח , מספר פרטים אמברוסיה

 חקלאי
3.332 3.333 12.323 

מערך )מספר מלונות  עורב הודי
 (ניקוי

2.232 3.223 331.233 

 12.132 ___ ___ אורך חופי ים חוטית נודדת
 33.231 3.333 2.132 היקף ענף דייג צפרדע רפואית
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הנזק השנתי , שבו ההתפשטות היא התפשטות מלאה, במצב הקיצוני ביותר, כפי שניתן לראות לעיל

העלות הנוכחית המפורטת בטבלה שלעיל יכולה לשמש .  מיליארדי שקלים לשנה 3.13יכול להגיע לכדי 

 .יש לעקוב ולעדכן את עלות הנזק מדי שנה בגלל האופי הדינמי של הבעיה, כאמור. שנתיכמדד 

בהתאם לסטטוס , בטבלה הבאה מתוארת העלות הנוכחית לחמישה סוגים של מינים פולשים

 .ההתפשטות

 

 סוגי מינים פולשים )מיליוני שקלים לשנה( 2עלות נוכחית ופוטנציאלית של  – 99טבלה 

 

עלות נוכחית  מצב מין
 (ח"מלש)שנתית 

נזקים   עלות
 פוטנציאלית

בהתפשטות 
 (ח"מלש)מלאה 

נמלת האש 
 הקטנה

 3,333 33 התפשטות חלקית

 12 32 התפשטות חלקית אמברוסיה
 33 3 התפשטות חלקית עורב הודי

 12 12 התפשטות מלאה נודדת חוטית
 33 2.13 מניעה צפרדע רפואית

 02169 24  כ"סה
 

ואולם פוטנציאל הנזק יכול להגיע . מיליוני שקלים לשנה 12ניתן לראות מהטבלה שהנזק כיום עומד על 

-מהווה כ) הנוכחי לזה ביחס מאוד משמעותי הפוטנציאלי הנזק לכן. לשנה שקלים מיליוני 3,132לכדי 

מיליוני שקלים לשנה ובמקרה זה ישנה  33.1-הנזק לאחוז התפשטות עומד על כ (.המרבי מהנזק 3%

יש לבחון , כמו כן. חשיבות מיוחדת למעקב שנתי בכדי לעדכן את הנזק לפי אחוזי ההתפשטות בהתאם

יש להרחיב את מספר המינים הפולשים שאמור , בנוסף. לעומק את סוג הנזקים ולמי הם אכן נגרמים

 .היכנס לתוך המסדל
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 סיכום נזקים . 04

 .תמונת מצב לאומית על בסיס סוגי נזקים ניתן לראות בטבלה הבאה

 

 במלש"ח 4112ריכוז הנזקים הבריאותיים והסביבתיים לפי סוג הנזק לשנת  - 100טבלה 

פרקים רלוונטיים  תקלות/שגרתי סוג נזק 
 בעבודה

 אחוזים ח"מלש

נזקים 
בריאותיים 
 ואקולוגיים

 אווירזיהום 

פסולת  אווירזיהום  שגרתי
 מעורבת

 פסולת חקלאית

002664  

תקלות ואירועי  3תקלות ועברות
 ס"חומ

02904  

 41% 012142  אווירסך הנזק מזיהום 

 זיהום מים

  294 זיהום אקויפר שגרתי אקויפר

 ים
  221 זיהום ים תיכון שגרתי

תקלות ואירועי  3ועברותתקלות 
 ס"חומ

011  

 נחלים
  014 זיהום נחלים שגרתי

  106 זיהום נחלים 3תקלות ועברות
 4% 02112  סך הנזק מזיהום מים

 1% 916 רעש שגרתי רעש

 זיהום קרקע

 זיהום קרקע שגרתי
 שימוש בקולחים

112  

תקלות ואירועי  3תקלות
 ס"חומ

01  

 2% 166  קרקעסך הנזק מזיהום 

פגיעה 
במערכות 
 2 אקולוגיות

  044 חומרי הדברה שגרתי
תקלות ואירועי  3תקלות ועברות

 ס"חומ
022  

סך הנזק מפגיעה במערכות 
 אקולוגיות

 113 0% 

מינים 
 פולשים

תקלות ואירועי  הסתברותי
 ס"חומ

24 1.4% 

 1.4% 49 קרינה שגרתי קרינה
אוסף נזקים 

 1אחרים

 פסולת חקלאית 3תקלות
 פסולת בניין

 חומרי הדברה

401 1% 

 16% 022624  סך נזקים בריאותיים ואקולוגיים
 כרייה וחציבה 2סך הנזק מגריעת משאבי טבע למעט שטחים פתוחים

 מתקנים ימיים –ים 
12229 04% 

 26% 42011 אויר סך הנזק הגלובלי מגזי חממה
 011% 102144  2104סך הנזקים הבריאותיים והסביבתיים לשנת 

 אומדן ראשוני של תוחלת הנזק השנתי מתקלות 3

 ליציבות בתי גידול ומגוון ביולוגי, משמעותן נזק לחי ולצומח –מערכות אקולוגיות  3

(. לאחריםבשל היעדר מידע או שמדובר במגזר קטן יחסית )משמעותו נזק שאינו משויך לאחד המגזרים המפורטים לעיל  –אוסף נזקים אחרים  1

 . נזקים ישירים למשק ועוד, מפגעי ריח(, בגלל פרש לא מטופל)תחלואה ותמותה ממזון : כגון, הנזקים האחרים כוללים אוסף תחומים

 .ל"מנכ הנחיית לפי הוצג לא 3232 בשנת שנגרעו הפתוחים השטחים ערך 2
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מיליארדי שקלים לשנת  5.13-כ סך היקף כל הנזקים הסביבתיים עומד על, שלעיל כפי שניתן לראות מהטבלה

 היא המשמעות. מיליארדי שקלים 91,2. -מהתוצר באותה שנה שעמד על כ 5%-נזקים אלו מהווים כ. 41.2

 .בלבד ₪מיליארד  91,4.-כל הירוק נמוך יותר ומסתכם ג"שהתמ

וגריעת משאבי טבע (, 25%) שני סוגי הנזקים המשמעותיים ביותר למשק המקומי הינם זיהום אוויר מקומי

. ( %,4) מיליארדי שקלים .11-כהמסתכמים ל( מפליטת גזי חממה)קיימים נזקים גלובאליים , בנוסף(. 1%.)

אם כי ישנם נזקים מקומיים )אולם הם אינם נזקים למשק הישראלי , אלו נזקים עולמיים אשר מקורם בישראל

 (. כתוצאה מהפליטה העולמית של גזי חממה

 והן נזקים הסתברותיים הנובעים מתקלות של ₪מיליארד  11..זיהום האוויר כולל הן נזקים שגרתיים בהיקף של 

הערכה  המיליארדי שקלים ומהוו ,1.-כב באופן ראשוני מתומחרערך הנזקים מתקלות . ת מזהמים לאווירופליט

 .לתוחלת הנזק כתוצאה מפליטה לאוויר שאינה במסגרת היתרי הפליטה

כך בדורות הבאים ב וגעפ( נזקים בריאותיים לאדם או לסביבהמעבר ליצירת )היום  משאבי טבעב שימוש יתר

  .מזוהמים או מסוכנים למשאבי הטבע המתכלים, על תחליפים יקריםעודפים עתידיים תשלומים שיוצר 

מיליוני  ,2)ועד קרינה ( יםמיליוני שקל ,3,)החל מרעש . כל שאר הנזקים לא עולים על מיליארד שקלים לסוג נזק

 (.שקלים

 

 להלן בטבלה. מוצגה פילוח חשוב הוא זיהום לפי מגזרים שונים
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 במלש"ח 4112ריכוז הנזקים הבריאותיים והסביבתיים לפי מגזרים לשנת  - 101טבלה 

/ מזהמים מגזר מזהם
 גזי חממה מפגעים

גריעת 
משאבי 

 טבע
  כ"סה

 הערות אחוזים

מזה זיהום אוויר  34% 10,756  4,591 6,165 חשמל
 ח"מיליארד ש 3-כ

 19% 5,998  674 5,295 תעשייה
מזה זיהום אוויר 

מיליארד  3.2-כ
 ח"ש

 17% 5,261  1,828 3,433 תחבורה
מזה זיהום אוויר 

מיליארד  3.3-כ
 ח"ש

  6% 1,886  49 1,837 חקלאות

וסולר ביתי  VOC 3% 949  598 351 ביתי
 הסקה

 מים בלבד 2% 486   486 שים"מט

  0% 74   74 יבוא מינים פולשים

  18% 5,749 5,749   גריעת משאבי טבע

  1% 395  394 1 3מגזר אחר

  011% 31,524 5,749 8,133 17,641 כ"סה
שמדובר במגזר בשל היעדר מידע או )משמעותו נזק שאינו משויך לאחד המגזרים המפורטים לעיל  –מגזר אחר  0

 (קטן יחסית לאחרים

 

 
(, מיליארד 111.-כ)חשמל . שלושת המגזרים המזהמים ביותר הם אלו המעורבים בפליטת מזהמים לאוויר, כצפוי

מיליארד שקלים וחקלאות  0.3גריעת משאבי טבע עומדת על (. מיליארד 315-כ)ותחבורה ( מיליארד 112-כ)תעשייה 

שאר הסקטורים מזהמים בסכומים הנמוכים ממיליארד שקלים לשנה כפי שניתן כל . מיליארדי שקלים ,1.-על כ

 . שלעיל לראות מהטבלה

 

, התוצאות בין אזורים בארץ בטבלה הבאה מוצג פילוח. בישראל( מחוזות)פילוח חשוב נוסף הוא פילוח לפי אזורים 

 .וכן פילוח נזקי זיהום אויר בין אזורים וסקטורים
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 במלש"ח 4112ריכוז הנזקים הבריאותיים והסביבתיים לפי מחוזות לשנת  - 114טבלה 

סך נזק במיליוני  מחוז

 שקלים

מזה זיהום 

 אוויר

במיליוני 

 שקלים

חלקו של כל 

מחוז בזיהום 

 אוויר

 אווירפירוט הנזק מזיהום 

 אחר תחבורה תעשייה חשמל

 79 404 1,138 5,008 %12 6,629 6,765 חיפה

 56 198 571 1,077 06% 1,902 2,141 דרום

 111 574 283 0.06 4% 968 1,251 מרכז

 219.0 190 321 0.07 6% 730 1,209 צפון

 92 798 40 28 4% 959 1,129 תל אביב

 88 302 33 2.22 4% 422 513 ירושלים

יהודה 

 28 187 ושומרון
1.2% 

- 2 11 15 

כ הנזק "סה

 11,638 13,196 לפי מחוזות
011% 

6,112 2,389 2,477 659 

 0ארצי

18,328 1,944   - 1,918 - 26 

 685 2,477 4,307 6,112   13,582 31,524 כ"סה

 ., כגון קרינה, רעשמשמעותו נזק שלא נמסר לגביו פירוט גיאוגרפי –נזק ארצי  3

 לעיל 3 בלוח שמופיע כפי אויר מזיהום ח"מלש 33,332 -ל שווה גיאוגרפי מיקום לגבי נתונים ישנם לגביו אויר מזיהום נזק ח"מלש 33,313 4

מזיהום אויר מפסולת חקלאית שויך  הנזק. מחוזי מיפוי אליו נלווה שלא, חקלאית מפסולת אויר מזיהום הנוסעים ח"מלש 33פחות 

 .מחוזית ברמה גיאוגרפית מפורט מידע לגביהם ואין מתקלות אויר מזיהום הנובעים ח"מלש 3,233על  ונוסף" ארצי נזק"לקטגוריה של 

 

אלו נזקים . מיליארד שקלים הם נזקים שאינם משויכים לאף מחוז 20.8-ש מהניתוח המחוזי לעילניתן לראות 

מיליארדי שקלים מורכב בעיקר מזיהום  02.2שאר הזיהום בסך . זיהום ים וכו, לאומיים כגון גריעת משאבי טבע

 1.12מחוז חיפה הוא המחוז הנפגע ביותר כתוצאה מזיהום אוויר והנזק בו עומד על (. מיליארד 00.1)אוויר 

 ₪ מיליארד 33.3 מתוך חיפה במחוז 3.3 כלומר)  מסך כל נזקי האוויר בישראל 03% נזק זה הוא. מיליארדי שקלים

מקורם בייצור  מיליארדי שקלים 0.10, מסך הנזק מזיהום אוויר במחוז חיפה. (.המדינה בכלל אויר נזקי כלל

לעומת , ח"מיליון ש 123-אשר עומד על כאביב הנזק העיקרי הינו מתחבורה -שבמחוז תל ניתן גם להבחין . חשמל

חשיבות פילוח מעין זה . מייצור חשמל הוא במחוז דרום הנזק העיקרי. ח בלבד מפעילות תעשייתית"מיליון ש 22-כ

הפחתה ליחידת מאמץ  לאזור על בסיס דיפרנציאלי של יעילותהיא בהתוויית מדיניות רגולציה שונה מאזור 

 (.מיסוי או כל כלי אחר)רגולטורי 
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 ריכוז ועדכון –מחירים . 09

 עדכון שנתי של המחירים 09.0

מספר פרטים : קיימות מספר סיבות לכך אשר כוללות. ערכי הנזק הסביבתי לא נשארים קבועים לאורך זמן

לכל אלו יש להוסיף את השינוי . לפרט ממוצע או ליחידת מזהם ומדד המחירים לצרכןערך הנזק , חשופים לנזק

 .בכמות הנזק

 

הינו רלוונטי מכיוון שחלק גדול מהנזקים הסביבתיים כרוכים בהשפעה חיצונית של  מספר הפרטים החשופים

לפיכך הנזק מטון . ומוצר זה מאופיין על ידי אי כליה של הנזק במידה ופרט כלשהו צרך אות. מוצר ציבורי

 .פליטה אמור לעלות עבור אזור מסוים באם מספר האנשים החשופים לטון גדל על פני זמן

 

משינוי של שני המורכב היא משתנה . מכיוון שהנכונות לשלם משתנה על פני זמן בחשו ערך הנזק לפרט ממוצע

יחד עם זאת יש . גורם לשנילמעשה הראשון . משתנים עיקריים שהם ההכנסה לנפש והמודעות הסביבתית

מחקרים שונים מצאו שגמישות ההכנסה של ביקוש לאיכות סביבה עומד על . לשים לב שהקשר איננו חד ערכי

 .2.33השינוי באחוזים של ההכנסה לנפש אמור להיות משוקלל ב , כלומר. 2.33

 

כך למשל . ינוי ביוקר המחיהשיעור השינוי במדד המחירים חשוב מכיוון שזהו המדד לש: מדד המחירים לצרכן

כך גם הנזק אמור לעלות בשיעור זהה בכדי לשמור על הערך הריאלי של עלות , לשנה 32%-אם המדד עולה ב

 .הנזק

 

מין הסתם גידול בפליטות של מזהם מסוים אמורות להילקח בחשבון בסכימה הכללית של  :שינוי בכמות הנזק

 . יאזורערכי הנזק הלאומי או ה

 .של מדיומי הנזקים השונים ואלו פרמטרים יש לקחת בחשבון בשינוי השנתי להלן טבלה
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 בחלוקה למחוזות )מלש"ח לשנה( 4112אומדן נזקי גזי חממה לשנת  - 103טבלה 

מספר פרטים  נזק לפרט מדד מחירים כמות מזהם סוג נזק

 חשופים

 ˅ ˅ ˅ ˅ זיהום אוויר

 v v v v זיהום קרקע

 ˅ ˅ ˅ ˅ אקויפרזיהום 

 ˅ ˅ ˅ ˅ זיהום נחלים

 ˅ ˅ ˅ ˅ זיהום חופים

   v v זיהום ים

 v v v v שימוש בקולחים

מאנטנות  קרינה

 סלולאריות
˅ ˅ ˅ ˅ 

 v v v v קרינה מאפר פחם

 ˅ ˅ ˅ ˅ רעש

שימוש בחומרי 

 הדברה
v v v v 

 v v v v פסולת מעורבת

 v v v v פסולת בניין

 v v v v חקלאיתפסולת 

 ˅ ˅ ˅ ˅ שטחים פתוחים

גריעת משאבי 

 טבע
˅ ˅   

   ˅ ˅ גזי חממה

 v v v v תקלות

 

גריעת משאבי . ניתן לראות שפרט לגריעת משאבי טבע וגזי חממה כל המאפיינים אמורים להילקח בחשבון

לא אלא לכמות כלומר ללא קשר למספר התושבים שנהנים או . טבע קשורה בעיקר לערך המשאב במקור

גזי חממה על פי הגדרה גורמים לנזק גלובלי ולכן אין . ל"הטונות ולערך הנדירות הנובע מערכו של המשאב בחו

בהחלט קיימת משמעות לנכונות לשלם וכמות . זה משנה מה הנכונות לשלם בארץ או מספר הפרטים החשוף

 . הפרטים החשופים עולמית

היכן , ערכים ליחידת מזהם. בהתאם למיטב הידע אשר הצטבר במשרדכן על בסיס שנתי דכמויות יש לע

 :יש לעדכן על פי הנוסחה הבאה, שנדרש
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 העדכון נוסחת

 :שלושת הנוסחאות הבאות לפי תתעדכן( פרט לגריעת משאבי טבע וגזי חממה)מזהם נתון  של החיצונית העלות

    (3)   = (1 + Adj) i+1V  *iV 
      (3)   1 –) RyΔP) * (1 + 0.85ΔPOP) * (1 + Δ= (1 +  jAd 
Δ     (1)   1 -) RYΔ)/(1 + NYΔP = (1 +   

 :כאשר

= i  iV ערך מזהם בתקופה  
= j jAd מדד העידכון למזהם   

ΔPOP =  שיעור שינוי בכמות האוכלוסייה החשופה למזהם 
ΔP =  מדד מחירי התוצר 

=  RyΔ שיעור השינוי בהכנסה ריאלית לנפש 
=  RYΔ  שיעור השינוי בהכנסה ריאלית 
=  RYΔ שיעור השינוי בהכנסה נומינאלית 
 

מחשבת את השינוי במדד מחירי התוצר שהוא מתקבל כתוצאה ( 1)משוואה (. 3)ל ( 1)ההצבות הן ממשוואה 

משתמשת ( 3)משוואה . ג השנתי במחירים נומינאליים לשינוי במחירים ריאליים"מחלוקה של השינוי בתמ

. ומכפילה את השינוי במחירי מדד מחירי התוצר בשינוי בכמות האוכלוסייה החשופה( 1)בתוצאה ממשוואה 

את המכפלה מכפילים בשיעור השינוי בהכנסה לנפש כאשר זאת משוקללת בגמישות ההכנסה לשירותי סביבה 

מדד זה כולל . מזהם נתוןהתוצאה המתקבלת מהווה מדד עידכון ל. 2.33מהספרות המדעית אשר מוערכת ב 

 .משתמשת רק במדד הזה כבסיס לעידכון ערך המזהם 3כבר את כל המרכיבים בתוכו ולכן משוואה 

 : לגבי גריעה בגין כרייה וחציבה וגזי חממה הערך אמור להשתנות על פי

    (3)   P)Δ= (1 +  i+1V  *iV 
   Δ     (3)   1 -) RYΔ)/(1 + NYΔP = (1 +   

 . שאין משמעות למספר התושבים החשופים לשינוי וזאת כיוון

 

 מזהם לכל המחירים ריכוז 19.2

או , 3232לכל נושא לשנת , לכל מזהם לפי יחידות מידה( מחיר)להלן עלות בכל אחד מהפרקים שלעיל מופיע 

 .מוצג נזק שנתי מייצג, במקרה שלא ניתן היה להציג עלות ליחידת מידה. שנה מייצגת
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 4112לשנת  וגזי חממה אווירעלויות חיצוניות למזהמי  - 104טבלה 

 (לטון ₪) תעשייה (לטון ₪) תחבורה (לטון ₪) חשמל (לטון ₪) כללי מזהם

 *מזהמים מקובלים

 ----- CO  ----- 3,332חד תחמוצת הפחמן 

NOx 23,323** 21,617 32,213 12,221 

SOx 22,113** 37,326 47,895*** 47,895 

 PM2.5 332,133** 74,736 333,233 127,972חלקיקים קטנים 

 PM10 12,312** 53,277 101,631 82,781חלקיקים גדולים 

 *מזהמים נוספים

    Benzene 232בנזן 

    Butadiene - 3,132 - 1,3בוטדיאן 

פורמאלדהיד 

Formaldehyde 

3,222 

   

    Lead Pb 3,333,222  עופרת

NMVOC 32,322    

 *גזי חממה

    CO2 332דו תחמוצת הפחמן 

CH4 Methane 3,331    

לפי  –גז חממה , EEA-וה Delft לפי – נוספים מזהמים, הסביבה להגנת המשרד של מוכרות עלויות לפי – קלאסיים מזהמים* 

 ReCiPeמתודולוגיה 

 ולכן נקבע כממוצע של המחירים הסקטוריאליים, המשרד להגנת הסביבהי "המחיר הכללי לא נקבע כחלק מהעלויות המוכרות ע** 

 ולכן נקבע לפי מחיר תעשייה, י המשרד להגנת הסביבה"המחיר למגזר התחבורה לא נקבע כחלק מהעלויות המוכרות ע*** 

 

כך 2 דוחושבות באופן נפרד לכל מח עלויות אלה .אווירח לטון לנפש של זיהום "ות בשלהלן העלויות המשוקלל

  . ונים עבור כל מקור זיהוםמספר הנחשפים וכמויות הזיהום הש עלויות משתנות בין הדוחות עקבשה

 :ח לטון זיהום לנפש"ת החישוב למחיר המשוקלל בשלהלן נוסח

    
total quntity∗total price

∫ quantityi∗peoplei∗
X
i

     

בין המזהמים סך הכמות וסך הנחשפים משתנה ח שכן "חשוב להדגיש כי העלויות חושבות באופן נפרד לכל דו

 עלויות"והוא זה שמופיע בטבלה שלעיל , זהה בין הדוחות השונים[ total price]המחיר . חות"ובין הדו

 ".3232חממה לשנת  וגזי אוויר למזהמי חיצוניות
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 עלויות משוקללות זיהום לטון לנפש לפי דוח וקטגוריה - 105טבלה 

 מזהם
 ₪) כללי שם דוח

 (לנפש לטון

 ₪) חשמל

 (לטון לנפש

 ₪) תחבורה

 (לטון לנפש

 ₪) תעשייה

 (לטון לנפש

 מזהמים מקובלים

חד תחמוצת 

 COהפחמן 

 ----- 3.1 -----  תחבורה

    2.23 מצאי מוקדי

    32,133 מצאי לא מוקדי

NOx 312.21   תחבורה  

 2.31  2.23  מצאי מוקדי

 11.33    מצאי לא מוקדי

SOx 333.13   תחבורה  

 33.11  2.13  מצאי מוקדי

 232.33    מצאי לא מוקדי

חלקיקים קטנים 

PM2.5 

  233.11   תחבורה

 33.33  3.21  מצאי מוקדי

 31.22    מצאי לא מוקדי

חלקיקים גדולים 

PM10 

  333.31   תחבורה

 3.11  2.33  מצאי מוקדי

 312.22    מצאי לא מוקדי

 מזהמים נוספים

 Benzeneבנזן 

  3.2   תחבורה

    2.1 מצאי לא מוקדי

    12.31 מפלס

פורמאלדהיד 

Formaldehyde 

 2.2323 מפלס

   

    11.32 מפלס Lead Pbעופרת  

NMVOC 33.3   תחבורה  

    3.3 מצאי מוקדי

    3 מצאי לא מוקדי

 בוטדיאן 

1,3 - Butadiene 

  תחבורה

 32.1  

 

  



 

149  

 *זיהום קרקענזקים שנתיים מ – 106טבלה 

מספר  מגזר
 אתרים

מספר 
 מוקדים

שטח חשוד 
כמזוהם 

 (דונם)
 (₪)הנזק 

שנתי  שער היוון
(1%) 

 22,112,222 3,212,222,222 133 322 22 תעשיה ביטחונית

 31,332,222 123,222,222 3,231 3,122 132 צבא
 עם ישובים כולל) תעשיה אזורי

 32,332,222 3,222,222,222 3,333 33,223 322 (היתרים

 33,332,222 333,222,222 121 3,221 3,221 תחנות דלק

 33,232,222 232,222,222 13 133 13 חוות מכלים

 2,332,222 133,222,222 313 332 3 בתי זיקוק

 32,232,222 113,222,222 2 322 322 קווי הובלת דלק

 23,322,222 3,233,222,222 322 32 32 מטמנות

 33,332,222 322,222,222 322 33 33 אגני חמצון ושיקוע תעשייתיים

 26224012111 4292221112111 42169 212011 12429 כ"סה
 (LDD ,3232)לפי הערכת עלויות ארצית של סקירה וטיפול בקרקעות מזוהמות * 

 

 

בהתאם לעלות השולית של התפלת מים )כולל עלות  – אקויפר עלויות חיצוניות לזיהום - 107טבלה 

 חיצונית(

 ק"ח למ"ש הרכיב

 3.2 *הארצית לרשת לחיבור עד ייצור עלות

 2.33 **חשמל ביצור האוויר זיהום ערך

 2.33 ***ערך משאבי חוף נתפשים

 1.24 כ"סה

 %3 שער ההיוון
 0.11 ערך שנתי

 
ק הוא המחיר הממוצע שמשלמת חברת "ח למ"ש 3.2המחיר של  .עלויות הייצור משתנות בין מתקני ההתפלה* 

 .ברוכשה את המים מהגורמים המתפילים בנקודת החיבור לרשת" מקורות"

לפי השנתון הסטטיסטי של  3232ערך זיהום האוויר מבוסס על נתוני הפליטות של חברת חשמל לשנת ** 

הערך הכלכלי של זיהום )" 3231כיוון עבור המשרד להגנת הסביבה משנת -החברה והמחירים בעבודתם בקר

שערך  התוצאה שהתקבלה מתאימה לתוצאות של סקר הספרות. והתאמתה לסקטור החשמל( האוויר בישראל

 . 3232ס בשנת "דוד בועז עבור המשרד להג

ולכן לא מדובר בספירה כפולה ביחס , מייצור תיאורטי של קוב מותפל אוויריש לציין כי מדובר כאן בזיהום 

 .אווירהמובא לעיל בסעיף זיהום , בפועל מייצור חשמל אווירלערך זיהום ה

 חוף דונם 3,322 משבית שנתית ק תפוקה"מלמ 322-ל התפלה שמתקן ערך משאבי החוף מבוסס על ההנחה*** 

 .לשנה ₪ 33,222(, 3232)בקר  ניר של פ עבודתו"ע, חוף דונם ערך(. ברוטו )
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 *עלויות חיצוניות לזיהום נחלים - 108טבלה 

 ₪)היטל הזרמה  רמת טיפול
 (ק"למ

 2.33 גולמי

 3.3 שניוני

 2.23 שלישוני
 (3233 ותבור בקר) ישראל לנחלי וקולחים שפכים בהזרמת חיצוניות עלויות בגין הנדרש ההיטל בחינת* 

 

 *תפיסת שטח חוף ע"י מתקניםנזקים שנתיים מ – 109טבלה 

 ימה
 ₪) הימי הסביבתי הנזק סך

 (לשנה
  היבשתי הסביבתי הנזק סך

 (לשנה ₪)

 28,655,835 13,876,535 ים תיכון

 25,492,662 446,060 ים סוף

 21,725,356 20,740 כנרת
 קיימת במחקר(. 3233, ברק בועז ר"ד) ובים ביבשה סביבתיות השפעות – חופים להיטל המלצה* 

( חינוכית תועלת לדוגמא) החיוביות החיצוניות ההשפעות סך של וחישוב, מתקן לכל פרטנית התייחסות

 הנבחרת החישוב שיטת בעזרת, שלו( גישה הגבלת לדוגמא) והשליליות

 

 *עלויות חיצוניות לזיהום ים תיכון - 110טבלה 

 92013 (לשנה לדונם ₪) פתוח ים ערך
 *Constanza 1997 

 

 *עלויות חיצוניות לשימוש בקולחים - 111טבלה 

    Cl (mg/l) 
  ישיר נזק

 מקס מינ נזק מצטבר (ספיקה לקוב ח"ש)
0.00 %0.0000 0 100 
0.15 %100.0001 101 250 
0.45 %100.0013 251 325 
1.10 %100.0018 326 400 
1.90 %100.0022 401 475 
3.00 %100.0026 476 550 
     18 שנים

 (3233, כיוון) כלכלי ניתוח, יזרעאל עמק חקלאות על הקולחים מי מליחות השפעת* 

 

 *עלויות חיצוניות לקרינה מאנטנות סלולאריות - 112טבלה 

 לאנטנה קרבה של במקרה לדירה ערך ירידת
 %0.50  מטר 011-ל מעל סלולרית

 %3 ריבית להיוון ערך הדירה
 (3233, בנק ישראל)בישראל  הדירות מחירי על סלולריים לאתרים קרבה השפעת* 
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 *עלויות חיצוניות לקרינה מאפר פחם - 113טבלה 

 (2104  לפטה בקרל ₪) נזק  שם באנגלית שם בעברית

 Uranium 235 313אורניום 
4,800,000,000 

 Thorium 230 312תוריום 
21,200,000,000 

 *Needs 2008 

 

 *עלויות חיצוניות לרעש - 114טבלה 

 בדציבלרעש  רמת
 שעות תקנון לפני מחיר

 לרמת 2104 תלשנ ₪)
 (רעש

 שעות תקנון לאחר מחיר
 לרמת 2104 תלשנ ₪)  חשיפה

 (רעש

60 469 156 
65 704 235 
70 1,250 417 

 *Heatco 2006 ,כולל תקנון לישראל 

 

 עלויות חיצוניות לשימוש בחומרי הדברה - 115טבלה 

 סוגי עלויות

עלות 
חיצונית 

 ארצי/מקומי *(לטון ₪)
 נזק כ"סה

 (לטון ₪)  מקומי
 נזק עלות כ"סה

 (לטון ₪) ארצי
 6,997 - ארצי 6,997 השפעה על בריאות הציבור

 במוצרים וזיהומים הבית בחיות פגיעה
 184 - ארצי 184 שונים
 המועילים ופרזיטים בטורפים פגיעה
 3,192 - ארצי 3,192 המערכת לאיזון
 9,206 - ארצי 9,206 הדברה לחומרי מוגברת עמידות פיתוח
 מפגיעה כתוצאה האבקה יכולת איבוד

 2,050 - ארצי 2,050 בדבורים
 - 8,537 מקומי 8,537 נזקים לגידולים חקלאיים

 - 614 מקומי 614 הפסדים בענף הדיג
 13,257 - ארצי 13,257 פגיעה בציפורים וחיות הבא

 12,275 - ארצי 12,275 זיהום מקורות המים
 2,885 - ארצי 2,885 השקעה ממשלתית 

 59,197 כ"סה
 

9,151 50,046 
 *Pimenten 2014. 

 

 *עלויות חיצוניות לפסולת מעורבת - 116טבלה 

 1.22 (מוטמן לטון ח"בש) מחיר
 היטל גובה לקביעת בעולם והמלצות השונים הפסולת לסוגי ההטמנה היטלי גובה בדיקת *

מאתר  אווירמתוך מסמך זה נעשה שימוש בנזקי זיהום (. 3232, מוסד נאמן)בישראל  הטמנה

הובאו  VOC-ו CH4, הנובעים מהטמנה אווירשאר מזהמי ה. CO2-ו PM10-הטמנה חדשה מ

 .המיוחסות להטמנה אווירבחשבון במסגרת כמויות זיהום 
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 עלויות חיצוניות לפסולת בנייה - 117טבלה 

 25 * (לטון ₪) עלות לפסולת מוטמנת
 60 ** (לטון ₪) השלכה בשטחים פתוחים

-אקו)ניתוח כלכלי של שוק פסולת הבנין והצעה למדיניות : ממוצע מחירים מתוך* 

 בעולם והמלצות השונים הפסולת לסוגי ההטמנה היטלי גובה בדיקת( / 3222, פייננס

 (3232, מוסד נאמן)בישראל  הטמנה היטל גובה לקביעת

 (3222, פייננס-אקו)ניתוח כלכלי של שוק פסולת הבנין והצעה למדיניות  **

 

 *פסולת חקלאיתמשנתיים נזקים  – 118טבלה 

 תועלת תוספת  
 (לשנה ח"מלש)

 100 ח"פרש בע

 209 פגרים

 286 גזם

 26 פלסטיק

 0 חומרי הדברהאריזות 

  עלות מינהלית
 621 כ"סה

 (3233, הסביבה להגנת והמשרד החקלאות משרד) ישראל בחקלאות לואי תוצרי* 

 

 עלויות חיצוניות לגריעת משאבי טבע - 119טבלה 

 יחידת מידה מחיר סוג נזק סוג משאב 
 ק"למלמ ₪ 3,380 *פגיעה במערכות אקולוגיות התפלת מים

 לטון ₪ 0.55 *הפגיעה במערכות אקולוגיות כרייה וחציבה
 לטון ₪ 8 **רנטת נדירות -חול  כרייה וחציבה
 לטון ₪ 402 **רנטת נדירות -אשלג  כרייה וחציבה

 לטון ₪ 49 **רנטת נדירות -פוספטים  כרייה וחציבה
 BCM-ל ₪מיליון  426 ***ערך הנדירות -גז טבעי  גז טבעי

 *Costanza 1997 

 (3232, דוד בועז)עלויות חיצוניות ורנטת נדירות בהפקת אגרגטים ** 

 (3232, בועז דוד) ומים טבעי גז של בהפקה חיצוניות עלויות*** 

 . ס"בהם נעשה שימוש לטובת אומדן תוחלת הנזקים מתקלות ואירועי חומלהלן ריכוז מחירים 

 :זאת למעט לנושאים הבאים

  המופיעות לעיל אווירנעשה שימוש בעלויות המוכרות למזהמי , אווירלטובת תוחלת הנזק מתקלות זיהום. 

 ס נעשו הערכות המתבססות על עבודות קודמות של אשכול "לטובת תוחלת הנזק מאחסון ושינוע חומ

כמפורט , אלא על מקרי בוחן ספציפיים, באופן שאינו מתבסס על מחירים למזהם, כלכלה וטכנולוגיה

 :מקרי הבוחן לקוחים מתוך העבודות הבאות .לעיל בסעיף הרלוונטי

o ניר ' חברת תבור ופרופ" )עברונה בשמורת הנפט דליפת הנזק השיקום והמניעה של אירוע ניתוח עלויות

 (3233, בקר
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o האמוניה במפרץ חיפה מיכל של סביבתית-העלות הכלכלית לכימות חוות דעת בנושא מתודולוגיה "

 (3231, פייננס -אקו)

 

 עלויות חיצוניות לתקלות זיהום ים שנתיות מתעשיה - 120טבלה 

 מפעלים קטנים מפעלים גדולים תקלות זיהום ים 

 למפעל חיצונית עלות
 0.26 2.9 (ח"מלש)

התועלת מתוספת תקני פיקוח ואכיפה  -נספח א - בקשה לתוספת תקנים ממשרד האוצר* 

 . (3233, אשכול כלכלה וטכנולוגיה)רבות תקני יועצים משפטיים ללמחוזות 

 TSSלמפעל קטן לפי חריגה בערכי , למפעל גדול הוערך לפי דליפת אמוניה

 

 

אכיפתם הינה כיום עלות חיצונית להטמנה, שינוע ואובדן הכנסה בשל סוגי פסולת ש – 121טבלה 

 בחסר

 

פסולת 
 אריזות

פסולת 
 פסולת שקיות אלקטרונית

 ואובדן ושינוע להטמנה חיצונית עלות
 20,000 688 368 (לטון ₪) מיון עלות בניכוי הכנסה

התועלת מתוספת תקני פיקוח ואכיפה  -נספח א - בקשה לתוספת תקנים ממשרד האוצר* 

 (3233, אשכול כלכלה וטכנולוגיה)למחוזות לרבות תקני יועצים משפטיים 

 

 

 * עלויות חיצוניות למינים פולשים - 122טבלה 

 (לשנה ₪)התפשטות מלאה  (לשנה ₪)התפשטות חלקית  (לשנה ₪)מניעה  מין

  1,222,380,000          16,308,000                      11,263,000  נמלת האש הקטנה

  39,102,000            8,615,000                       1,260,000   אמברוסיה

  64,985,000            5,901,000                       50,000     עורב הודי

  30,350,000            ___   ___  חוטית נודדת

  11,923,000            6,186,000                       320,000    צפרדע רפואית
 (3231, צנובר)עלות תועלת  –מינים פולשים בישראל * 
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 . פערי מידע והמלצה למחקרי המשך לפי נושאים41

 זיהום אוויר ופליטות גזי חממה  : 

o בידי המשרד הערכות זיהום . וקטנים בינוניים נתונים לגבי היקפי הפליטות ממפעלים חסרים

שהם מפעלים גדולים בלבד , 5ס"דיווחי מפעלים המדווחים למפלאוויר בטון המתבססות על 

 (. מפעלים הכוללים מקורות פליטה משמעותיים)

. תקצוב עבודת המשך ואיסוף נתונים לגבי מפעלים בסדרי גודל שונים :עבות המשך מוצעת

 .ניתן לפתח מודל של פליטות נורמטיביות על פי סוגי מפעלים

o לצורך העבודה . שיפה של מזהמים שונים באזורים שונים בארץחסרים נתונים לגבי רדיוס הח

שהוא פונקציה של גובה הארובה ומתבסס על מחקר , השתמשנו באומד של אגף איכות אוויר

ולכן לא , השתמשנו באומד זה לכלל המפעלים הרלוונטיים, כדי לשמור על אחידות. מהטכניון

. מפעלים גדולים ברחבי הארץ 2-ויר להשתמשנו במידע מדויק יותר שחושב באגף איכות או

ניתן יהיה להטמיעו במודל ולקבל אודמן , במידה ומידע זה יושלם לכלל המפעלים הגדולים

 .מדויק יותר של הנחשפים לזיהום אוויר מתעשייה וייצור חשמל ברחבי הארץ

עבודת המשך באגף איכות אוויר לצורך הערכת רדיוס החשיפה לכלל  :עבות המשך מוצעת

תנאים גיאוגרפיים ואקלימיים , גובה ארובה, מפעלים הגדולים בהתאם לסוג המזהםה

 .בקרב תושבי המדינה וזאת לטובת הערכת החשיפה לזיהום אוויר. אופייניים וכו

o כדי שנתונים אלה יהיו ישימים . בידי המשרד נתוני ריכוז זיהום אוויר ממדידות בפועל

לבצע מחקר הקושר בין ריכוזי זיהום אוויר לאומדן להערכה כלכלית של נזקי הזיהום נדרש 

יש לציין כי נתונים אלה חסרים . ההשפעה הבריאותית על האדם והחי והשלכותיה הכלכליות

 .שיוך למקור הפליטה

עבודת המשך אשר תנסה לכמת את הנזק מריכוזים ולא מפליטת  :עבות המשך מוצעת

ה בשלבים אשר אמורים להיות טוריים זה עבודה כזאת הינה מורכבת יותר וכרוכ. מייצגות

מינון והערכת -כלה באמידה של פונקציות תגובה, החל ממודלים של פיזור מזהמים. לזה

עלויות של טיפול בסימפטומים התחלואתיים השונים ואמידה של ערך חיי אדם או שנת חיים 

 .נחסכת

 

 זיהום קרקע : 

חסר בסיס איתן להערכה של , כמו כן. מפורט כמותי מידע חסר, מזוהמות קרקעות היקפי בנושא

 .וההתפלגות האזורית שלו" מהו הנזק אשר נגרם כתוצאה מזיהום קרקע"

, LDDפארטו ו  י חברת"ע 3232-העבודה המעודכנת ביותר בנושא הוגשה למשרד להגנת הסביבה ב

ה מעודכנת מתודולוגידלקים וזיהום קרקעות מעריך כי נדרש גיבוש של , אולם אגף שפכי תעשיה

לשם הערכת כמויות ומחירים של קרקעות מזוהמות בשל החולשות הקיימות בעבודות הקיימות 

 .בנושא היום

עבודת המשך אשר תקשר את הנזקים בצורה אזורית למדד כלשהו של זיהום  :עבות המשך מוצעת

. ות באווירמינון למזהמי קרקע שונים כפי שאמור להיעש –ניתן להשתמש בפונקציות תגובה . קרקע

                                                 

 .גם הם ממפעלים גדולים בלבד, בידי המשרד הערכות זיהום אוויר המתבססות על היתרי פליטה לאוויר, בנוסף 5
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ניתן לבצע עבודת המשך אשר תנסה לקשר את הנזק לניזוק בשיטת המחירים ההדוניים , לחילופין

 .ן כשוק פרוקסי לנזק"שאמורה להשתמש במחירי נדל

 

 זיהום ים : 

י "בנושא זה הוצגו לצוות הפרויקט ע. רב משתנים וקשה לאמידה, נושא זיהום ים הינו נושא מורכב

הוצג , אולם. כולל לנושא דיג יתר, הארצית להגנה על הסביבה הימית מדדים רביםנציגי היחידה 

. כוללת ומייצגת של מצב הים התיכון וים סוף לחופי ישראל מצב קושי להרכיב ממדדים אלה תמונת

ויש , חלקם נמדדים באופן שונה באתרי דיגום שונים, רק חלק ממדדים אלה מתעדכנים באופן שוטף

 .המדדים להצגת תמונת מצב מלאה קושי לשקלל את

עבודת המשך אשר תמפה את משאבי הים בצורה כוללנית המיפוי אמור לקחת  :עבות המשך מוצעת

מפות שוות זיהום שכאלו ". המופרים"בחשבון את האפשרות שהזיהום איננו שווה בכל הדונמים 

ת המשך אשר מתבססת על לחילופין ניתן לבצע עבוד. יאפשרו הערכה ממוקדת יותר של הנזק הכולל

כמויות של מזהמים שונים אשר נשפכים באזורים שונים ולתמחרם בשיטת העברת תועלות על פי 

 .ל כגון דלפט"מסדי נתונים בינ

 

 חשיפה לקרינה והנזקים ממנה : 

בנושא קרינה קיים באגף קרינה ורעש מידע לגבי מיקום אנטנות סלולאריות וקווי חשמל במתח 

וכן חסר בישראל מחקר עדכני שיציג את נזקי הקרינה , חסרה מדידה של חשיפה בפועל, אולם. גבוה

 .לסוגי אוכלוסייה שונים, בטווח רמות חשיפה, לסוגיה

אזורי , לילה/יום)עבודת המשך אשר תבחן חשיפה בפועל של תושבים  :עבות המשך מוצעת

יכונים הבריאותיים אשר במקביל יש להשיק עבודת המשך אשר תמפה את הס(. מגורים/תעסוקה

 .הוכחו בספרות המדעית ותכמתם בשיטות כלכליות למונחים מוניטאריים

 

 חשיפה לרעש והנזקים ממנה : 

מיקום   בנושא רעש נתקבלו מאגף קרינה ורעש הערכות לעוצמות רעש מתחבורה המתבססות על

המביא , בפועל לרעש חשיפה בנושא מפורט כמותי מידע הכולל, רעש ארצי חסר ניטור. כבישים

 . שהותקנו על מנת לחסום את רעשי הכבישים, בחשבון אמצעים הנדסיים כגון קירות אקוסטיים

סביבתי במחקר שבוצע -בנושא אומדן נזקי הרעש נעשה שימוש במסד הנתונים הכלכלי, כמו כן

 . להערכת נזקים כלכליים מכבישים  HEATCO6כחלק מפרויקט  3223בשנת 

 : עתעבות המשך מוצ

  חשיפה בפועל של האוכלוסייה בישראל ולא מידגמים מייצגים של חלק קטן מהערים והרשויות

 . המקומיות

                                                 
6 osting and Bickel, Peter, et al. "Developing Harmonised European Approaches for Transport C

Project Assesment (HEATCO)." Deliverable D6: Case Study Results: IER, University of Stuttgart 

(2006). 
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  מחקר המשך שיסקור את כלל מקורות המידע והמחקרים בתחום וימליץ על מתודולוגיה מגובשת שתהיה

 .מקובלת על כלל האגפים הרלוונטיים במשרד ותשקף את הנזקים המותאמים לישראל

 על מנת , באמצעות מחקר שטח, מעניין יהיה לבחון את רמת הרגישות לרעש של תושבים בישראל, בפרט

 (.ל המותאם לפי פרמטרים כלכליים"ולא מדד מחו)לייצר מדד מקומי מתאים 

  קירות אקוסטיים והתקנת )בהקשר זה עשוי להיות מעניין גם לבדוק את היקפי ההשקעות בתחום

 .התועלת המופקת לציבור מהפחתת החשיפה לרעשביחס ( בידודים אחרים

 

 הדברה נזקי השימוש בחומרי : 

מפורט וקיים רק מידע ארצי ברמה כללית של היקפי  כמותי מידע חסר, בקרקע הדברה חומרי יישום בנושא

משרד החקלאות לא עוקב אחר נתונים . ללא פירוט לפי סוגים והתפלגות גיאוגרפית של השימוש, חומרים

מ לסוגי הגידולים "מ הערכה של הנושא תדרוש עבודה מקיפה שתתבסס על המלצות שה"לפי נציגי שהו, אלה

 . והתאמתם לפי הערכות השימוש בפועל, השונים

במסד הנתונים התבססנו על . בנושא זה חסרות גם הערכות מפורטות של הנזק מסוגי חומרי הדברה שונים

רצוי יהיה לעבות , ה להשיג הערכות כמותיות מפורטות יותרבמידה וניתן יהי. Pimental 20147מחקר של 

 .ולפרט ככל האפשר גם את המידע לגבי סוגי הנזקים לטווחי זמן שונים מסוגים שונים של חומרי הדברה

עבודת המשך אשר תפלג את השימוש בחומרי הדברה ואת הנזקים משימוש בו בצורה  :עבות המשך מוצעת

 . לעומת אלו הארציים( 31%-כרגע הוערכו בכ)הפילוג אמור לתת ביטוי לנזקים המקומיים . מדויקת ככל שניתן

 

 מחקלאות קרקע סחף:  

 . מפורט היקפו והנזקים הכלכליים הנובעים ממנו כמותי מידע חסר, קרקע סחף בנושא

 שתמפה את הבעיה ואת השלכותיה מבחינת עלויות ישירות המשך עבודת נדרשת :עבות המשך מוצעת

 .ועקיפות למשק

 

 בניין ועודפי עפר פסולת:  

, כמו כן. ללא מיפוי גיאוגרפי של הנזקים, בנושא פסולת בנין ועודפי עפר נתקבלו הערכות כמויות כלליות בלבד

 . חסר אומדן כלכלי מוסכם לגובה הנזקים הנובעים ממפגעים בתחום זה

זקים בצורה גיאוגרפית ותבחן לעומק את אשר תמפה את הנ יותר מקיפה המשך עבודה: עבות המשך מוצעת

 .סוג הנזקים ואופן כימותם הכלכלי

 

 מסוכנת פסולת:  

 . בנושא פסולת מסוכנת חסר אומדן כלכלי מוסכם לגובה הנזקים הנובעים ממפגעים בתחום זה

                                                 
7 Pimentel, David, and Michael Burgess. "Environmental and economic costs of the application of 

pesticides primarily in the United States." Integrated pest management. Springer Netherlands, 2014. 

47-71. 
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שתבחן לעומק את סוג הנזקים בתחום זה ואופן כימותם  יותר מקיפה המשך עבודה: עבות המשך מוצעת

 .ליהכלכ

 

 פולשים מינים: 

בו , ובפרט חסר מצב נוכחי של התפשטות מינים מרכזיים, מפורט כמותי מידע חסר, פולשים מינים בנושא

 . י חברת צנובר"ע 3231בנושא זה בוצע מחקר כלכלי ראשוני בשנת . בזמן שהשינויים השנתיים הם מהירים

חשוב ליזום עבודת המשך אשר תמפה את המזיקים , על מנת להשליך על הנזקים בפועל :עבות המשך מוצעת

כמו (. 3231)מינים כפי שמופיעים בעבודה של צנובר  3ואופן התפשטותם באופן מלא ככל שניתן ולא רק עבור 

או למדינה )כן ובמקביל יש ליזום עבודה שתבחן את סוגי הנזקים מכל מין פולש ולייחס אותו לאזור עצמו 

יש לעקוב בצורה שנתית , לבסוף.(. צרכני המוצר וכו? אוכלוסייה כללית? חקלאים)ולסוג האוכלוסייה ( ככלל

אחרי התפשטות הנזקים מכיוון שהשינויים הם מהירים יחסית לשני הכיוונים והם אלו שקובעים את גודל 

 . הנזק

 

 מסוכנים חומרים ואירועי תקלות:  

מחקרים , נתונים לגבי מלאי חומרים מסוכניםצוות הפרויקט לא הצליח לקבל מנציגי המשרד להגנת הסביבה 

ס בפועל "או נתונים לגבי התממשות של אירועי חומ/ו, לגבי הסתברויות להתממשות סיכונים שונים מהם

שבה , נתונים אלה חסרים להשלמת תמונת הנזקים השנתית. כמו גם הנזקים שנוצרו בגינם, בשנים האחרונות

 .וחלת הנזק של הסיכוניםיש להוסיף לנזקים השגרתיים גם את ת

ועבור כלל  עבודה יסודית שתאמוד את ההסתברות לתאונות עבור כל חומר מסוכן :עבות המשך מוצעת

כמו כן נדרש במקביל ליצור מסד נתונים עבור כל תקלה אשר תסכם את סוג הנזק . המפעלים קטנים כגדולים

 .שנוצר בכדי שניתן יהיה לכמת אותו מבחינה כלכלית

  



 

158  

 ביבליוגרפיה

 ס"והלמ הממשלה משרדי י"ע המפורסמים חות"דו

 התועלת מתוספת תקני פיקוח ואכיפה למחוזות לרבות  -נספח א - בקשה לתוספת תקנים ממשרד האוצר

 3233, אשכול כלכלה וטכנולוגיה, תקני יועצים משפטיים

 3232נתוני אגף פסולת לשנת , כמות פסולת שנתית מוטמנת 

 ית להערכת מצב הטבע ומהתכנית הלא – ג"במסגרת המאר 3233ח מצב הטבע והשטחים הפתוחים "דו 

  לפי מקור, פליטות של גזי חממה –ס "של הלמ 31.1לוח 

 מצאי פליטות לאוויר 

 ס"מפל – מרשם פליטות לאוויר 

 3232, דציבל של אגף קרינה ורעש 32מעל  כבישים מדד חשיפה לרעש 

 כתוצאה מהזרמות , זרחן ופחמן אורגני בנחלי ישראל, להגנת הסביבה לחנקןג עבור המשרד "ניטור רט

 3232, לנחל

 3232, שים"ניטור ומדידות איכות מים ביציאה ממט 

  י היחידה הארצית להגנה על הסביבה הימית"המפורסם ע 3231ניטור הסביבה הימית לשנת 

  רשות המים, 3232סיכום פעולות למניעת זיהום מים מתעשייה 

 רשות המים , 3232ום פעולות למניעת זיהום מים מדלקים סיכ 

  ס"של הלמ 3223-3232סקר חומרי הדברה בישראל 

 3/3/3232-עדכון ערכי העלויות החיצוניות של מזהמי האוויר וגזי חממה ל 

  3223-3232  ניטור איכות מימי החופין –תכנית הלאומית לניטור מימי החופין של ישראל בים התיכון 

  מאזן המזהמים הלאומי – 3232תכנית פעולה אסטרטגית להפחתת זיהום ממקורות יבשתיים 

  ס"המשרד להגנ –מסמך מסכם לקביעת מדיניות והערכת עלויות  - 3233תוצרי הלוואי בחקלאות ישראל ,

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר , מרכז המועצות האזוריות

 משרד  –מדינת ישראל  – 3231שר הטיפול במשאביהם ניהול תוצרי לוואי בחקלאות ישראל והגדלת כו

, החטיבה למחקר, מ"שה –האגף לאגרואקולוגיה , מנהלת ההשקעות בחקלאות, החקלאות ופיתוח הכפר

 . כלכלה ואסטרטגיה 

 

 (:ממשלה משרדי עבור בוצעו חלקם) מחקרים

 הפסולת השונים בעולם והמלצות בדיקת גובה היטלי ההטמנה לסוגי (."3232)ציפי , אופירה ועשת, איילון

 הוגש למשרד להגנת הסביבה. מוסד נאמן", לקביעת גובה היטל ההטמנה בישראל

  האמוניה  מיכל של סביבתית-העלות הכלכלית לכימות חוות דעת בנושא מתודולוגיה(. "3231)אקופייננס

 הוגש למשרד להגנת הסביבה ". במפרץ חיפה

  ניתוח כלכלי של שוק פסולת הבנין והצעה למדיניות (. 3222)אקופייננס 
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 ( 2102אשכול כלכלה ותקינה), " הבטחת הדורות הבאים על רקע התדלדלות משאבי טבע המתכלים

 "והקשר לשיקולים הסביבתיים ,בישראל

 הוגש למשרד להגנת ". השפעות סביבתיות ביבשה ובים –המלצה להיטל חופים (. "3233)בועז , ברק

 הסביבה

 הוגש למשרד להגנת הסביבה". עלויות חיצוניות ורנטת נדירות בהפקת אגרגטים(. "3232)דוד , עזבו 

 הוגש למשרד להגנת הסביבה". עלויות חיצוניות בהפקה של גז טבעי ומים(. "3232)דוד , בועז 

  ח מוגש למשרד להגנת "דו. אומדן ראשוני של שירותי המערכת האקולוגית בישראל(, 3232)בקר ניר

 .הסביבה

 ההיטל הנדרש בגין עלויות חיצוניות בהזרמת שפכים וקולחים לנחלי (. "3233)וחברת תבור   ניר, בקר

 הוגש למשרד להגנת הסביבה" . ישראל

 בשמורת הנפט דליפת הנזק השיקום והמניעה של אירוע ניתוח עלויות(. "3233)וחברת תבור   ניר, בקר 

 הוגש למשרד להגנת הסביבה". עברונה

 (. דו"ח הערכת נזקים מתאונה הכרוכה בחומרים מסוכנים במפרץ חיפה. 2100שלמה, ורד )-בקר, ניר ובן 

 מים , בסיס נתונים כלכלי בנושא עלויות חיצוניות מזיהום אוויר(. "3231)שרית , נאווה ושלהבת, חרובי

 הוגש למשרד להגנת הסביבה". וקרקע

 "הוגש ", מתחבורה ותעשיה בישראל אווירהחיצוניות של זיהום  חישוב העלויות(. "3231)ניר , ובקר "כיוון

 למשרד להגנת הסביבה

 "הוגש לרשות ", ניתוח כלכלי, השפעת מליחות מי הקולחים על חקלאות עמק יזרעאל(. "3233" )כיוון

 המים 

  ישראלהוגש לבנק ", השפעת קרבה לאתרים סלולריים על מחירי הדירות בישראל(. "3233)מכון גזית גלוב 
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 הסביבה

 LDD  למשרד הוגש", מזוהמת בקרקע וטיפול סקירה של ארצית עלויות הערכת ח"דו(. "3232) ופארטו 

 הסביבה להגנת
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