
 

 www.sviva.gov.il,  6553817-02| פקס:   6553801/2-02:  לפון| ט 91340ירושלים   34033 , ת.ד.7בנק ישראל 

 2022מרץ   20

 מסמך התייעצות עם בעלי עניין  -פסולת האורגנית ההפרדה והטיפול ב אסדרת 

 

הערכת  המשרד להגנת הסביבה פועל בימים אלו לגיבוש תקנות לאסדרת הטיפול בפסולת אורגנית. במסגרת תהליכי  

מנגנוני האסדרה המיטביים, המשרד מקיים תהליך התייעצות עם בעלי עניין (, ועל מנת לבחון את  RIAרגולציה )

 ומשרדי ממשלה משיקים. להלן מסמך רקע לקראת המפגשים.

 

 רקע

ב   , ובפרט 1הפסולת האורגנית  ממשקל הפסולת   %40-מעל למהווה    , וגזםשאריות מזון  פסולת אורגנית שמקורה 

ריח, בין היתר כתוצאה משריפות, מטרדי  : מפגעי זיהום אוויר,  סביבתיות רבות. פסולת זו גורמת לבעיות  העירונית

תפיסת שטח וקרקע לטובת הטמנה,  . כמו גם,  מפגעי ציפורים ותשטיפים הגורמים לזיהום קרקע וזיהום מי תהום

, גז ווצרות מתאןי הטמנתה של הפסולת האורגנית במטמנות גורמת לה  אשר כידוע הינה משאב במחסור. בנוסף, 

  70%  מעלהפסולת האורגנית אחראית    מפחמן דו חמצני.  21חממה שהשפעתו על התחממות כדור הארץ גדולה פי  

מסך פליטות גזי החממה )במונחי    10%-עומדות על כממטמנות  , כאשר פליטות המתאן  מפליטות המתאן בישראל

eq2CO) .2  ובכלל זה    2050משמעותי עד לשנת  מה באופן  מממשלת ישראל קיבלה החלטה להפחתת פליטות גזי הח

 : 3( 25.7.21מיום  171גם את הפחתת הפליטות שמקורן בפסולת )החלטה 

לכל הפחות    47%בהיקף של    2030הפחתת פליטות גזי חממה שמקורן בתחום הפסולת המוצקה עד לשנת   .א

  .מיליון טונה 5.5, אשר עמדו על  2015ביחס לפליטות שנמדדו בשנת 

של  הפחתה   .ב לשנת    71%בשיעור  עד  המוטמנת  העירונית  הפסולת  הפסולת    2030בכמות  לכמות  ביחס 

 .מיליון טונה  4.5-, אשר עמדה על כ2018העירונית שהוטמנה בשנת 

לכל הפחות    92%בהיקף של    2050הפחתת פליטות גזי חממה שמקורן בתחום הפסולת העירונית עד לשנת   .ג

 . מיליון טונה 5.5עמדו על  , אשר 2015ביחס לפליטות שנמדדו בשנת 

 .שמקורו בפסולת האורגני בחומר הטיפול ללא ישראל  מדינת של ההפחתה ביעדי לעמוד ניתן  לא כי יודגש

 

, האמצעים לטיפול בפסולת האורגנית בטרם הטמנה, אשר יובילו למניעת פליטות המתאן, פשוטים יחסית לצד זאת

 מבחינה טכנולוגית, וקיימים "מוצרי מדף" ברי השגה ומוכחים בתחום זה.  

 

ך למשל, לנוכח זאת, במדינות המובילות בעולם קיימת אסדרה של אופני ההפרדה והטיפול בפסולת אורגנית. כ

קטיבה האירופאית המסדירה את פעילות הטמנת הפסולת מחייבת הפחתה של הטמנת הפסולת האורגנית, הדיר

מכמות הפסולת האורגנית שיוצרה בכל   35%-כך שישנו איסור להטמין יותר מ  1995ביחס לשנת    65%בשיעור של  

 2023.5ית החל מסוף שנת  לצד זאת, האיחוד האירופאי מחייב איסוף נפרד של פסולת אורגנ  4. 1995מדינה בשנת  

 
, שירותי הסעדה, קמעונאות וחנויות  בית, משרדים, מסעדות  פסולת מזון ומטבחים ממשקיב, מתכלה ביולוגית שמקורה בגינון פסולת  1

 Directive (EU) 2018/851 revised Waste Framework)לפי הגדרת  פסולת דומה ממפעלי מזוןבו, יסיטונאמסחר ,  ולממכר מזון
Directive (WFD) (EU, 2008, 2018b) ) 

 הלמ"ס  – 2018נתוני מצאי גזי חממה  2
3 https://www.gov.il/he/departments/policies/dec171_2021 
4 Directive 1999/31/EC  ( דירקטיבת ההטמנה"  –)להלן" 
5  Artical 22, Directive (EU) 2018/851 revised Waste Framework Directive (WFD) (EU, 2008, 2018b)    :כאן גם  וראו 

europe/download-in-waste-https://www.eea.europa.eu/publications/bio  

http://www.sviva.gov.il/
https://www.eea.europa.eu/publications/bio-waste-in-europe/download
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ישנה חובה החלה על בבריטניה  שונות:  ת מדינות האיחוד האירופאי הטמיעו הוראות אלו תוך שימוש באסטרטגיו

קיימת    בגרמניה   6הרשויות המקומיות לבצע הפרדה במקור ולשלוח את הפסולת האורגנית לאתרי טיפול ייעודיים; 

  2012וכן חקיקה משנת    2005,7אסדרה האוסרת על הטמנת פסולת אורגנית לא מטופלת שנכנסה לתוקף בשנת  

הקובעת קריטריונים לשימושים מותרים ומנגנוני בקרה על טיפול בפסולת האורגנית. כמו כן, קיימת בגרמניה חובת 

קבעה פרוטוקול טיפול מקדים    באירלנד ביבתית  על מנת לעמוד בדירקטיבת ההטמנה, הסוכנות הס  8הפרדה במקור; 

ישנה חובת הפרדה במקור  בסלובניה    9הנדרש טרם הטמנה וכן שקובע ערכים מותרים להטמנה של פסולת אורגנית;

ישנם מספר מנגנונים  באיטליה  לצד אימוץ יעדי האיחוד בחקיקה,    10;2011של פסולת אורגנית שנכנסה לתוקף בשנת  

נציין כי גם במדינות מובילות מחוץ    11ים שמטרתם לתמרץ הפחתה של יצירת פסולת אורגנית. רגולטורים וולונטרי 

כגון   קוריאה   12,קליפורניהלאיחוד האירופאי  להפרדה במקור,    14,קנדהו  13דרום  בנוגע  רגולטוריות  חובות  קבעו 

בנוסף, באיחוד האירופי קיימת דירקטיבת העוסקת בהיבטי דישון ומסדירה איכות    איסורי הטמנה ואופני טיפול.

איכות  נושא   יםהמסדיר תקנים קיימים במדינות אירופה השונות כמו כן,הנדרשת מחומר אורגני המשמש לדישון. 

 וטיוב הקרקע.חומרי הדישון 

 

במדינת ישראל לא קיימת אסדרה ייעודית ומקיפה להפרדה וטיפול בפסולת אורגנית. האסדרה הקיימת מתבצעת  

של   והטמנה  מיון  טיפול,  לאתרי  הניתנים  העסק  ברישיונות  הסביבתיים  התנאים  באמצעות  עקיף  באופן  בעיקר 

עסק, אינם מסדירים באופן ספציפי את אופני המיון פסולת. תנאים אלו, הניתנים באופן פרטני במסגרת רישיונות ה

תקנות רישוי עסקים )תחנת מעבר לפסולת(, והטיפול בפסולת אורגנית. לצד אלו ישנה אסדרה חלקית גם תחת  

, הקובעות מהן התשתיות הנדרשות לתחנת מעבר ומה מותר לתחנת המעבר לקלוט ולהעביר למתקן  1998- תשנ"ח

אינן   אלו  תקנות  אך  היא  הקצה,  אפוא  התוצאה  אורגנית.  לפסולת  הקשורים  היבטים  ייעודי  באופן  מסדירות 

שמרבית הפסולת האורגנית מועברת להטמנה ללא הפרדה וטיפול מתאים. פרט לאלו, פרק פסולת בתכנית מתאר  

ת  קובע כי לא ניתן לאשר פתיחה של אתר הטמנה חדש או הרחבה של קיים אם מתוכננת להגיע אליו פסול  1ארצית  

עודכן    2000שלא הופרדה ממנה הפסולת האורגנית. כמו כן, קיים בישראל משנת   וולונטרי אשר  תקן קומפוסט 

תקן זה מסדיר את אופני המיון, הטיפול, הבדיקה והתכולה של קומפוסט המשמש לחקלאות וגינון.    2013.15בשנת  

 קלאות או בין אם לצרכים אחרים. אין אסדרה הקובעת מה השימושים המותרים בפסולת אורגנית, בין אם בח

 

  

 
וראו    6 וסקטולנד,  אירלנד  צפון  וולס,  אנגליה,  של  השונות  החקיקות  לפי  שונים  במועדים    - חלה 

https://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/UK%20National%20factsheet.pdf  
7 fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/abfallwirtschaft_2018_en_bf.pdf/https://www.bmuv.de   
8irtschaft/kreislaufwirtschaftsgesetz_en_bf.pdfhttps://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallw  

 ,A. Schücha,b, G. Morschecka , A. Lemkea , M. Nelles, Bio-Waste Recycling in Germany – Further Challenges  - וראו  
Procedia Environmental Sciences 35 ( 2016 ) 308 – 318   

9 Final.pdf-BMW-enforcement/waste/EPA_Protocol_For--https://www.epa.ie/publications/compliance  
10  -https://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/documents/BIC%20
f%20ZWE%20report%20country%20factsheet%20Slovenia.pd  

11  report/FUSIONS%20IT%20Country%20Report%2030.06.pdf-fusions.org/phocadownload/country-https://www.eu  יש  ;
 שר לרשויות להפחית בגובה התשלומים עבור תושבים המבצעים קומפוסטציה ביתית.  לציין שמנגנון ההיטל באיטליה מאפ

לתוקף בתחילת    12 שנכנסו  יעד הפחתת הטמנה  וקביעת  במקור  להפרדה  תשתיות  הרשויות המקומיות    2022חובת הספקת  על    -וחלה 
://www.calrecycle.ca.gov/organics/slcp/collectionhttps   

  /waste-food-recycling-korea-https://www.weforum.org/agenda/2019/04/south -איסור הטמנה וחובת הפרדה  13
המסדיר  14 אורגנית חקיקה  בפסולת  הטיפול  ואופני  מתקני  את    -  )ויקטוריה(   ה 

https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/18_2002#section2   
 (2000) 801ת"י  15

http://www.sviva.gov.il/
https://www.municipalwasteeurope.eu/sites/default/files/UK%20National%20factsheet.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Pools/Broschueren/abfallwirtschaft_2018_en_bf.pdf
https://www.bmuv.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Abfallwirtschaft/kreislaufwirtschaftsgesetz_en_bf.pdf
https://www.epa.ie/publications/compliance--enforcement/waste/EPA_Protocol_For-BMW-Final.pdf
https://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/documents/BIC%20-%20ZWE%20report%20country%20factsheet%20Slovenia.pdf
https://biconsortium.eu/sites/biconsortium.eu/files/documents/BIC%20-%20ZWE%20report%20country%20factsheet%20Slovenia.pdf
https://www.eu-fusions.org/phocadownload/country-report/FUSIONS%20IT%20Country%20Report%2030.06.pdf
https://www.calrecycle.ca.gov/organics/slcp/collection
https://www.weforum.org/agenda/2019/04/south-korea-recycling-food-waste/
https://www.weforum.org/agenda/2019/04/south-korea-recycling-food-waste/
https://www.weforum.org/agenda/2019/04/south-korea-recycling-food-waste/
https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/18_2002#section2
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 המנגנון הנבחן

   :, ממשקי בית, מסחר ותעשייהאיסור הטמנה של פסולת אורגנית לא מטופלת .1

 טרם הטמנתה.   טיפול בתהליכי ב יוחפסולת אורגנית ת  .א

ידי   .ב על  שתאושר  אחרת  טיפול  טכניקת  כל  או  תרמי  טיפול  ביולוגי,  טיפול  באמצעות  יעשה  הטיפול 

 הממונה. 

פסולת אורגנית שעברה טיפול, תותר להטמנה רק אם תעמוד בערכי סף לקליטה למטמנה, במטרה   .ג

 להבטיח את איכות הטיפול בה. ערכי הסף נמצאים בגיבוש ויוצגו כחלק מהתקנות. 

מיון    שמקורההפסולת    יתרת .ד מיון(  ממנה  האורגני  הרכיב  הפרדת  לאחרבמתקני    תותר ,  )שאריות 

האורגני    רכיבו  ;הממונה   יקבע  אותו  נימליימ  מיון  בסטנדרט  יעמוד  הטיפול   מתקן:  אם  רק  בהטמנה

   .שיעור שיקבע בתקנותלא יעלה על   המיוןבשאריות 

)'פח ירוק'( לא יותר להטמנה ללא טיפול מקדים בחומר האורגני כמפורט בתקנות, גם    תיייפח שאר .ה

פחים(,  וזאת מכיוון שגם לאחר הפרדה    3או    2במודל של הפרדה במקור של החומר האורגני )מודל  

 . במקור ישנן יתרות חומר אורגני בפח זה

 

   .2028הוא שנת לסעיפים הנ"ל  מועד התחולה הנבחן 

 

 מר אורגני מיוצב ביישומים בקרקע )חקלאות, גינון, שיקום נופי, כיסוי מטמנות ועוד(:שימוש בחו .2

חומר אורגני מיוצב, קרי שעבר טיפול ביולוגי/טיפול אחר מתאים,    -  פסולת מטופלת שהופרדה במקור .א

יוכל לשמש ביישומים בקרקע ללא מגבלה ככל והופרד במקור )לרבות בחקלאות ובגינון, שיקום נופי(, 

 בכפוף לעמידה בערכי איכות מינימליים שיקבעו לשימושים השונים. 

שעבר   יחומר אורגני מיוצב, קר  שם בקרקעלא ניתן יהיה ליי   -  מטופלת שלא הופרדה במקורפסולת   .ב

שלא הופרד במקור. חומר זה יותר להטמנה בכפוף לעמידה בערכי   טיפול ביולוגי/ טיפול אחר מתאים,

 .ג.(.   1הטמנה לפסולת אורגנית )כמצוין בסעיף 

 

יהיה רשאי לאשר    הממונהככל ותתפתחנה טכנולוגיות חדשות לטיפול בפסולת האורגנית,  האמור,    צדל

 .  והבריאות  החקלאות  משרד  עם  משותפת  בוועדה  יבוצע  האישור.  נוספים בהתאם לאיכות התוצר  מיםיישו

  

   שנה ממועד התקנת התקנות.הוא לסעיפים אלו מועד התחולה הנבחן 

 

 : ציה ועיכול אנארוביטמסוג קומפוס במתקני טיפול קביעת דרישות מינימום לתשתיות .3

 לשקילת הפסולת; משקל  .א

 משטחים אטומים לחלחול;  .ב

 מערכת נפרדת לניקוז תשטיפים מהמשטחים האטומים; .ג

 טיפול בתשטיפים. מערכת/מתקן ל .ד

 קליטת הפסולת במתקן תעשה באזור מקורה.  .ה

סגורים לפי הדירקטיבה  שלב הראשון של פירוק הפסולת האורגנית )שלב האקטיבי(, יעשה במתקנים  .ו

 עי זיהום אוויר ומפגעי ריח. במפג  האירופית, לשם טיפול

 

http://www.sviva.gov.il/
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טון    30עד  )  נים קטו  (טון שנה  350)עד    יםבינוני  ,(טון שנה  350)מעל    יםטיפול גדול  נימתקהסדרים ייעודים ל .4

 : מסוג קומפוסטציה ועיכול אנארובי – (שנה

עדכון/אישור רשות מקומית להצבתם    יידרש  מתקנים אלו יהיו פטורים מדרישות בתקנות.  -מתקן קטן    .א

 בשטחים ציבוריים, מתקנים ביתיים יהיו פטורים מאישור זה.

בינוני   .ב בתשתיות   - מתקן  בסעיף    יידרש  )  3המפורטות  ב',ג',ד',ו'  ניקוזלעיל  בטון,  טיפול  משטח   ,

בתדירות  ו'(,  -)תתי סעיפים ב'  5בתשטיפים, מתקן סגור/מקורה בלבד(;  יידרש בדיווחים בהתאם לסעיף  

 נמוכה יותר. 

 כל התשתיות ובכל הדיווחים ודרישות ייעודיות נוספות.  יידרש ב  - מתקן גדול .ג

   :צריםתוו מועברת להטמנה ,דיגום ודיווח לגבי פסולת מטופלתמינימליות לחובת  .5

 ודיווח בהתאם להנחיות הממונה. חובת חיבור למערכת מידע פסולת )ממ"פ(  .א

 טרם העברה להטמנה/טיפול/יישום. עמידה בערכי סף  -דיגום תוצר  .ב

 דיגומים נוספים בהתאם לדרישת ממונה.  .ג

 אישור לממונה לפטור דיגום עבור חומר המועבר להשבה.  .ד

 שמירת נתונים ודיגומים. .ה

 דיווחים נדרשים למשרד.  .ו

או    בחומר אורגני , מכל סוג,  מתקן טיפול גדולטרם הקמת    -  אישור תוכנית טיפול מול הממונה לפי התקנות .6

שלא יהיה בטכנולוגיה של    מתקן בינוני   אשר את תוכנית הטיפול מול הממונה. ליש  שינוי אופן טיפול במתקן, 

 .עיכול אנאירובי/קומפוסטציה יידרש גם לאשר את התוכנית מול הממונה

 

א  מועד תחולה הנבחן הו  5-6  פים  . סעימועד התקנת התקנותמ  שנתיים  מועד התחולה הנבחן הוא ,  4-3לסעיפים  

   מידי.

 

 סוגיות לדיון

 התייחסות לתקופת הערכות;  .1

 פעולות להכנת השוק ומתקני הטיפול לעמידה בתקנות;  .2

 סטנדרטים: הטמנה, הטמנת שאריות המיון; שימוש בחומר האורגני המופרד במקור;  .3

 הנטלים והקשיים הצפויים ביישום המנגנון; .4

 ודרישות הדיגום והדיווח מהם; התייחסות לתשתיות הנדרשות למתקני הטיפול   .5

 כל סוגיה רלבנטית אחרת.  .6

 

 organic_waste@sviva.gov.ilאת ההערות ניתן יהיה לעלות במפגשים שיתקיימו וכן לשלוח בכתב לדוא"ל: 

 

 

 בברכת שיתוף פעולה ושיח פורה, 

 נטע אלול 

  לטיפול בפסולתמנהלת האגף 

 

 

http://www.sviva.gov.il/
mailto:organic_waste@sviva.gov.il

