הקרן לשמירת הניקיון


י"גחשוןתשע"ו 
62אוקטובר 6102
הצעת תקציב לכספים המתנהלים לפי סעיף  50לחוק הפקדון על מכלי משקה ,התשנ"ט 0111-לשנים 5102-5102

החשבון מנוהל מתוקף חוק הפיקדון על מכלי משקה ,התשנ"ט 0111-(להלן "חוק הפיקדון") .הכנסות החשבון
מקנסות,עיצומיםותשלומיםעלפיחוקהפיקדוןוהתקנות מכוחו .עלפיסעיף 60לחוקהפיקדון,הכספיםשיועברו
לקרן לפי הוראות חוק זה ,יתנהלו בחשבון נפרד וישמשו לעידוד המחזור של מכלי המשקה וכן לכל מטרה אחרת
שתקדםאתביצועושלחוקזהאואתאכיפתהוראותיווכןליתרהמטרותהקבועותבסעיף01לחוקשמירתהניקיון,
הכולכפישיקבעהשר,בהמלצתהקרןובאישורועדתהכלכלהשלהכנסת. 

ביום  02626101נכנס לתוקף תיקון מס'  4לחוק הפיקדון .בעקבות התיקון בוטלו ההוראות לפיהן על יצרן ויבואן,
שאינומקבלשירותיםמתאגידמחזורלהעבירלחשבוןהפיקדוןשבקרןאתההפרשיםביןדמיהפיקדוןשגבהלדמי
הפיקדון שהחזיר לצרכנים .על כן ,אין הכנסות שוטפות ו2או קבועות לחשבון הפיקדון .הכנסות לחשבון מתקבלות
בגיןדרישותתשלוםאועיצומיםכספייםספציפייםבגיןאיעמידהבהוראותחוקהפיקדון .

עדלשנת 6100 אושרותוכניותתקציבשנתיותעלידיועדתהכלכלהבהתאםלהוראותהחוק.מאזלאהוגשוהצעות
תקציבחדשות1שכןלאניתןהיהלבססהצעתתקציבמראשעלהכנסותשאינןקבועות .

במהלךהשנים 6106-6104נצברוהכנסותמעיצומיםכספייםוהליכיגבייהשוניםבהיקףשל 00מלש"ח,מוצעלאשר
שימושבתקציבהאמורלפרויקטהמפורטלהלן :
פרויקט חלוץ להפחתת פליטות ממשאיות איסוף אשפה בחיפה ,באמצעות תמיכה בסך  00מיליוני  ₪בהתקנת
מסנני חלקיקים וברכש משאיות המונעות באמצעות גז טבעי ,הכל בהתאם להחלטת ממשלה  251מיום ה222125102
תקציבזה,במידהויאושרישמשלתמיכהבעירייתחיפה (ב )21%במאמצהלהסבאתציהרכבהעירוני,לציהעירוני
הראשוןבארץשהינוידידותילסביבה.התקציבישמשאתהעיריהלרכישת 66משאיות,שהןכשלישמהציהעירוני,
שיונעו באמצעות גז טבעי דחוס (גט"ד) במקום דיזל שנחשב לדלק מזהם ביותר .על  06משאיות מצי הרכב (שנות
ייצור)0001-6112יותקנומסנניחלקיקיםשמפחיתיםמעלל-01%מפליטותהחלקיקיםהנשימים.
מתוכנןכימהלךזהיצורשינויב"הרגלי"שוקהתחבורהבישראל,כךשהניסיון שיצבר בתחזוקתצינקיבעירחיפה
יעודדצייםנוספים,עירונייםופרטיים,לעשותשימושבאנרגיותחלופיותואמצעיקצהלהפחתתפליטות. 
מפרץ חיפה נחשב לאחד ממוקדי זיהום האוויר בישראל ,בשל ריכוז גדול של מפעלי תעשייה הסמוכים לריכוזי
אוכלוסייה ,עומסי תחבורה ,פעילות הנמל ,מקורות פליטה נוספים ונתוני טופוגרפיה ואקלים המקשים על פיזור
מזהמים .לפי נתוני מרשם הפליטות לסביבה (מפל"ס) ,באזור זה יש כמות גבוהה במיוחד של פליטות מזהמים
אורגנייםנדיפיםכוללחומרים מסרטניםאו חומרים החשודים כמסרטנים.
1קייםביצועבחשבוןבמהלך6106-6104שנובעמסיועשאושרעדסוף6100והתחייבויותשיצאובגיןהקצאותאלו;
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ארגון הבריאות העולמי וארגוני בריאות נוספים מכירים בזיהום האוויר כגורם לתחלואה במחלות לב וכלי דם,
מחלותבדרכיהנשימהוסוגיסרטןשונים.לפינתונימשרדהבריאות,בנפתחיפה,הכוללתביןהיתראתחיפה,קריית
טבעון,קרייתאתא,קרייתביאליק,קרייתים,קרייתמוצקיןונשר,ישנםשיעוריםגבוהיםשלתחלואתסרטןבקרב
גברים ונשים ביחס לממוצע הארצי ,באופן מתמשך בין השנים  6110ל .26100-כמו כן ,בנפת חיפה ישנה תחלואה
ותמותה עודפת במחלות לב בהשוואה לממוצע הארצי ,וכן עודף תחלואה במחלות נשימה ,ובכלל זה החמרה של
אסטמהבילדים(נפתחיפהמובילהבאשפוזעקבאסטמה).מחקריםאפידמיולוגייםבנפתחיפהמצאוקשרביןזיהום
אווירלתחלואהנשימתיתותחלואהקרדיווסקולרית.כמו-כןנמצאגםקשרביןזיהוםאווירכוללואסתמהבילדים. 
התרשימים הבאים מציגים את התרומות היחסיות של סקטורים שונים במפרץ חיפה לפליטת המזהמים הקריטריונים תרכובות
אורגניות נדיפות ללא מתאן ( ,)NMVOCתחמוצות חנקן ( )NOxוחלקיקים נשימים עדינים (:)PM2.2
 אחוז תרכובות אורגניות נדיפות הנפלט מתחבורה 22% -ומהתעשייה44% -
 אחוז תחמוצות החנקן הנפלט מתחבורה 25% -ומהתעשייה.44% -
 אחוז חלקיקי ( PM2.2חלקיקים הקטנים מ 2.2-מיקרומטר) הנפלט מתחבורה 24% -ומהתעשייה.65% -
תרכובות אורגאניות נדיפות ללא מתאן מתקני
אחסון
תעשייה וניפוק
פטרוכימיה כימיה
ותחנת כוח 0%
1%
01%
מזון
53%
0%
סקטורים
אחר
אחרים
0%
0%
שימושים
תחנות
ביתיים
דלק
08%
8%
תחבורה
58%

תחמוצות חנקן

חלקיקי PM2.5
תחבורה
54%

תחנת כוח
32%
כימיה
7%

טיפול
בפסולת
מסוכנת
3%

כימיה
2%

פטרוכימי
ה
52%

מזון
03%

פטרוכימי
ה
7%

מתכות
2%

תחנת כוח
7%

סקטורים
אחרים
5%

תחבורה
22%

תעשייה
מינרלית
2%
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4%

נתונימערךהניטורוהדיגוםלשנים6104-6102מוצאיםכיבתוךהעירחיפהנמדדותחריגותיממתיותמערכיהסביבה
שלחלקיקיםנשימיםעדיניםוכןחריגותבריכוזיתחמוצותחנקןבתחנתהניטורהתחבורתיתבחיפהתחתית.מקורם
העיקרישלמזהמיםאלוהואזיהוםתחבורתימרכבידיזל.אם-כן,לאבלבדשזיהוםאווירמתחבורהמהווהנתח 
 2היארעות סרטן לפי נפות בישראל ,2001-2011 ,משרד הבריאות.2014 ,
 http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/ICR_20102014.pdf
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משמעותימתוךכללהזיהוםבמפרץחיפה,אלאשזיהוםממקורזהנפלטבאופןטבעיבתוךריכוזיהאוכלוסייהבעיר,
ולכןבעלהשפעהעיקריתעלבריאותהציבור. 
לאור נתונים אלו ,ובהמשך לתוכנית רחבה הכוללת צמצום פליטות מכלל הסקטורים הפעילים במפרץ (כפי שבאה
לידיביטוי בהחלטתממשלה 260מיוםה 2.0.6102כאמור),הוחלטלשיםדגשמיוחדעלהפחתתפליטותמתחבורה
בחיפהתחתהכותרת:"עירללאעשן–הגבלתתנועתרכבידיזלמזהמיםבעירחיפה".
כחלק מתוכנית זו מוצע ל תמוך בהפיכת צי הרכב של עיריית חיפה לצי ידידותי לסביבה .לעיריית חיפה צי של 26
משאיותאשפה,מתוכו 66הןמשאיותדיזלחדשות(שנותייצור,)6111-6102 06הןמשאיותדיזלישנותיותר(שנות
ייצור  ,)0001-6112הנחשבות למזהמות יותר ,ו - 62הן משאיות אף ישנות יותר ומזהמות יותר המיועדות לגריטה.
מאפייני הנסועה של משאית אשפה כוללים האצות ובלימות דחופות המעודדים פליטה מוגברת של מזהמים ,וזאת
בתוךהשכונותהמרוחקות והשקטותביותר.הדרך הטובהביותרלמנועזיהוםאווירמתחבורההיא על-ידישימוש
באנרגיות נקיות יותר ,לכן מוצע להקצות תקציב לתמיכה בעירייה ברכישתן של  66משאיות חדשות המונעות
באמצעותגט"דבמקוםהמשאיותשמופנותלגריטה( 4משאיותיופנולגריטהולאיוחלפובמשאיותחדשות).כמו-כן
מוצעלסייעלעירייהברכישתמסנניחלקיקיםל-06משאיותשהןמשאיותדיזלישנותאךצפויותלהמשיךולעבודעוד
מספררבשלשנים .
הטכנולוגיה לשימוש בגט"ד כדלק לתחבורה מפותחת ואף מיושמת במקומות שונים בעולם כאשר מרבית השימוש
במדינותהמערבנעשהבכלירכבכבדים(אוטובוסיםומשאיות).לדוגמא,בשנת6104כשלישמהאוטובוסיםהעירונים
וכמחציתממשאיותאיסוףהאשפהשנמכרובארה"בהיורכביגט"ד.כיום משאיותאיסוףהאשפהבישראל מונעות
כולןבדיזל.הפליטהמדיזלהוגדרהכמסרטןלאדםעלידיארגוןהבריאותהעולמי.פליטתתחמוצותהחנקןממשאיות
גט"דנמוכהבעשרותאחוזיםלעומתהפליטהממשאיותדיזל.חלקמהמחקריםאףמראיםהפחתהשל01%בפליטות
תחמוצותהחנקןממשאיותגט"דלעומתדיזל.בנוסף,פעולתמנועהדיזלמתאפיינתבעוצמתרעשגבוההבעודשמנועי
גזטבעינוטיםלהיותשקטיםיותרעקבבעירה"חלקה"יותר.כמוכן,הסיכוןלזיהוםקרקעומיתהוםבמקרידליפה
מתבטל מכיוון שהדלק במצב צבירה גזי בניגוד לסולר ולבנזין .כיום טרם נרכשו כלי רכב המונעים בגז בישראל
ובהתאםלכךגםהתשתיתהדרושהלכךטרםהוקמה. 
מסנניהחלקיקיםנחשביםלאמצעיהקצההיעיליםביותרלהפחתתזיהוםאווירמכלירכבקיים.מסנניהחלקיקים
מפחיתים חלקיקים נשימים גסים ,עדינים וננו חלקיקים בשיעור של למעלה מ - .01%כיום עקב תקינת מחמירה
מחויבים יצרני הרכב להתקין מסנני חלקיקים על כל רכבי דיזל חדשים ,אך בכלי רכב ישנים (מתחת לשנת ייצור
)6111לאמותקניםהמסננים,וזאתעל-אףשתיתכןלכליהרכביתרתשירותמשמעותיתבעתידו.משוםכךבכוותינו
לרכושולהתקיןמסנניחלקיקיםעלמשאיותהצימשנתייצור6112ומטה. 
מנגנון תמיכה לעי דוד רכישת משאיות לאיסוף אשפה ומסנני חלקיקים בעיריית חיפה יהווה בשורה חשובה בעלת
משמעות רחבה על קידום אנרגיה נקייה ואמצעי קצה בכל הארץ ,ובפרט באזור הצפון .לאחר הקמת תחנת תדלוק
ראשונהבגזניתןלהעריךכיצייםנוספיםיבחרולהתבססעלגט"דלאורמחירוהנמוךביחסלסולר(כמחצית). 
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