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טיפול בפסולת במתקני שריפה
נייר עמדה
 .1מבוא
כיו ,למעלה מ  85%מהפסולת הביתית בישראל מועברת להטמנה באתרי הטמנה ,בעיקר בדרו
האר ,תו תפישת קרקעות והחרפת העומס הסביבתי הנגר משינוע הפסולת ומהטמנתה.
הטלת היטל ההטמנה )ששיעורו המירבי יהיה  ! 50לטו"( תביא ,כ אנו מקווי ,לגידול בכמות
הפסולת המושבת ,כלומר פסולת המטופלת שלא בדר הטמנה.
השאלה המרכזית העומדת על הפרק היא כיצד תטופל הפסולת – הא על דר המיחזור או שמא
על דר השריפה )"טיפול תרמי"(.
כבר בפתח הדברי יש להבהיר :חלופת השריפה נחותה מבחינה סביבתית מחלופת המיחזור
ויקרה ממנה עשרות מוני .השריפה איננה שיטת טיפול בת קיימא בפסולת ולכ יש עדיפות
מובהקת להקמת מערכות להפרדת פסולת במקור ומתקני טיפול בפסולת האורגנית המופרדת
לש עיבודה לדש.
שריפה מהי?
שריפת פסולת היא שיטה לצמצו נפחה ומשקלה של הפסולת באופ" ניכר .בגמר תהלי השריפה
מצטמצ משקל הפסולת בכ –  85%ונותר אפר שחלקו נית" לשימוש בתעשיית הבנייה וחלקו
מוגדר כחומר מסוכ" .בשל ההטרוגניות הרבה של הפסולת ובשל מגוו" החומרי הגדול ,יש לנקוט
אמצעי זהירות קפדניי בכל הקשור למניעת זיהו אויר ממתק" השריפה .בחלק מ" המשרפות
נית" להפיק אנרגיה מגזי הפליטה הנוצרי בתהלי הבעירה .לכאורה ,נית" לקבל את הרוש
ששריפה היא דבר רצוי מכיוו" שהיא מצמצמת נפחי ומכלה את הפסולת ,אול במהותה של
השריפה טמונות כמה בעיות יסודיות שנעמוד עליה" מיד.
השיטות לטיפול תרמי בפסולת נחלקות לשלוש קבוצות טכנולוגיות :טכנולוגיות שריפת פסולת,
טכנולוגיות פירוק גזי )פירוליזה וגזיפיקציה( וטכנולוגיות מתקדמות )פלסמה והידרוליזה( .עלות"
הגבוהה והמורכבות של טכנולוגיות פירוק גזי וטכנולוגיות מתקדמות הופכות אות" לבלתי ישימות
למשק הישראלי ,בשלב זה .לפיכ ,במסמ זה ידונו טכנולוגיות השריפה הנפוצות ותיבח" מידת
התאמת" למשק הישראלי.
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השאלה המרכזית אשר לאורה נבח" את חלופת השריפה היא :הא חלופת השריפה מהווה פתרו"
בר קיימא לבעיית הפסולת והשימוש במשאבי? התשובה לכ היא שלילית )כפי שיוסבר
בהמש( :שריפת פסולת בכמות מסיבית אינה פתרו בר קיימא ,אינה מעודדת יצירת איזו
בצריכת משאבי ויוצרת נטל סביבתי וחברתי נוס #במקו לצמצמו .לאור זאת ,יש לבחו" את
חלופת השריפה רק כטיפול משלי לאחר התבססות של מער הפרדה ומיו" פסולת ,כפי שיוסבר
להל".

 .2השריפה נחותה מבחינה סביבתית
בראש ובראשונה יש לבחו" את חלופת השריפה מבחינה סביבתית .השוואת חלופת השריפה
לחלופת המיחזור צריכה להיעשות בדר של ניתוח מחזור חיי )נמ"ח( ,כלומר יש לבחו" את ס
התועלות הסביבתיות בכל תהלי הטיפול מראשיתו ועד סופו ולהשוות" לס העלויות
הסביבתיות .ניתוח מחזור חיי בוח" את ס ההשפעות הסביבתיות לרבות פליטת גזי חממה,
שימוש במשאבי מתכלי ,פליטות מזהמי )למי ,לקרקע ולאוויר( ועוד .בשני האחרונות
נערכו מספר מחקרי בתחו זה ע"י האיחוד האירופי וע"י מדינות שונות באירופה ומה עולה
באופ" חד משמעי שהפרדה במקור של פסולת ומחזורה עדיפה באופ" מובהק על חלופת השריפה.
מחקר משווה רחב היק +בי" מחקרי מחזור חיי שוני נער באנגליה ובמסגרתו נאספו מאות
מחקרי אשר עברו סינו" קפדני ,עד לגיבוש מסקנות בנוגע לחלופה בעלת התועלות הרבות ביותר.1
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בגר +שלמעלה מוצגות תוצאות מסכמות של כל מחקרי הנמ"ח שבחנו איזו שיטת טיפול עדיפה.
ניתוח המחקרי מלמד על עדיפות ברורה לחלופת המחזור על פני השריפה .יש לשי לב לכ שג
כאשר מדובר בחומרי בעלי ער היסק גבוה כמו נייר ,קרטו" ופלסטיק ,עדיי" קיימת עדיפות
מובהקת למחזור על פני שריפת .עניי" זה ראוי לעיו" מעמיק ולהדגשה יתרה שכ" גורמי שוני
1

WRAP 2006, Environmental Benefits of Recycling, An International Review of Lifecycle
Comparisons for Key Materials in the UK Recycling Sector
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במשק הפסולת בישראל טועני ששריפת מסה עדיפה על מצב בו הפסולת עוברת הפרדה ומיו",
והנה ,המסקנה הברורה שעולה מניתוח ֶצבר גדול של מחקרי היא שונה בתכלית.
הדירקטיבה האירופית לאריזות ופסולת אריזות מאמצת גישה זו וממחישה את סדר העדיפות
הברור הנית" לאופני הטיפול השוני .הדירקטיבה קובעת יעד ברור להשבה של פסולת אריזות:
עד סו +שנת  ,2008יש להפנות  60%מהאריזות להשבה )הכוללת טיפול תרמי ע השבת אנרגיה(,
אול ניתנת עדיפות ברורה למיחזור פסולת האריזות ,כ ששיעור המחזור יעמוד באותו מועד על
 .55%כלומר ,סדר העדיפות האירופי נוטה בברור להעדפת המחזור ,לאחריו השבת אנרגיה ,כאשר
שריפת פסולת במתקני ללא השבת אנרגיה איננה נמנית כלל בפעולות ההשבה )ההגדרות של
פעולות ההשבה מצויות בדירקטיבה האירופית לפסולת .2שריפה ללא השבת אנרגיה איננה נכללת
בפעולות אלה(.
וג כא" אצלנו בישראל.
במסגרת עבודה ,שנערכה על ידי מוסד שמואל נאמ" וחברת אסי +אסטרטגיות ,במטרה לגבש את
דרכי השיח הציבורי על הקמת מתקני לטיפול בפסולת ,נעשה ניתוח של דרכי הטיפול העיקריות
בפסולת הנייר ובפסולת הפלסטיק הנוצרות בגוש ד" .החלופות שנבחנו ה" :הטמנה ,מחזור ,שריפת
מסה ללא השבת אנרגיה ודלק שמקורו בפסולת )דש"ב(.3
במסגרת אותה עבודה נעשתה ג השוואה בי" חלופת המחזור לחלופת השריפה בהתייחס לניתוח
מחזור החיי .הדבר הבולט לעי" הוא שבחלופת השריפה ,שיעור פליטת גזי החממה גבוה הרבה
יותר .וכ" ,תחמוצות גופרית ותחמוצות חנק" שנפלטות בתהלי השריפה ,אינ" נפלטות בתהלי
המחזור )כמוצג באיור להל"(.

השוואת פליטות :מחזור מול שריפה
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European Directive on Waste 75/442/EEC Annex 2B
 3המשרד להגנת הסביבה ,מוסד שמואל נאמן ואסיף אסטרטגיות  ,2007ניהול הפסולת בישראל – בין פיתוח טכנולוגי
לשקיפות ציבורית :גיבוש כלים לשיח הציבורי המלווה יזמות עסקית וחלופות טכנולוגיות לטיפול בפסולת מוצקה
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 .3שריפה איננה מעודדת הפחתת כמויות הפסולת
הכשל המרכזי בשיטת השריפה המסיבית הוא כשל תפיסתי :מתקני השריפה מטפלי בשט#
הפסולת הגואה בהנחה כי כמויות הפסולת הגדולות ה נתו קיי ובלתי משתנה ,בבחינת גזרה
משמיי שהטילה עלינו תרבות הצריכה .אול תפיסה בת קיימא של סוגיית הפסולת תשא+
לצמצ את כמותה ,כלומר להפחית במקור ,להפריד חומר אורגני ,פלסטיק ,נייר וחומרי
מסוכני ,למחזר ולטפל בכל אחד מהמרכיבי לפי טיבו .כ תצומצ כמות הפסולת הכללית
ויופחת העומס הסביבתי הכולל.
אי" מנוס מלהכיר בכ שיעד ראשו" במעלה הוא צמצו נפח הפסולת וניתוק הקשר בי" צמיחה
כלכלית לגידול בכמות הפסולת .ככלל ,החלפת שיטת טיפול מסיבית אחת )הטמנה( באחרת
)שריפה( איננה תורמת לצמצו נפח הפסולת ואיננה מהווה אפוא פתרו" בר קיימא .כל פתרו
אמיתי וארו& טווח לבעיית הפסולת צרי& להתבסס על שיתו #התושבי ועידוד יוזמות מקומיות
תו& מת דגש על ההיבט החינוכי של צריכת המשאבי .פתרו" מסיבי מסיר את האחריות מכתפי
האזרחי במידה רבה ושולל אפשרות לקד מודעות ושינוי בתחו.

 .4שריפת פסולת נוגדת את עקרונות הטיפול המשולב
בהחלטת ממשלה מס'  2468נקבע כי ישראל תנקוט בשיטת הטיפול המשולב בפסולת" :הפתרו"
לבעיית הפסולת הינו שילוב של הטכנולוגיות הקיימות לפי סדר עדיפות יורד :הפחתה במקור,
שימוש חוזר ,מחזור ,הטמנה ושריפה לצרכי אנרגיה" .כלומר ,שריפת פסולת ממוקמת אחרונה
בהיררכיה והשימוש בה יהיה רק לאחר מיצוי שאר הטכנולוגיות.
על מנת לקד מדיניות זו נחקקו מספר חוקי שמטרת לאפשר לשיטות טיפול חלופיות
להתפתח .חוק הפיקדו" על מיכלי משקה ,החוק למחזור צמיגי וחוק האריזות )שרק החל את
דרכו בכנסת( נועדו בדיוק למטרה זו .מטרת" של שיטות חלופיות אלה היא להוציא מזר הפסולת
המעורבת כמה שיותר מרכיבי ולטפל בה במער נפרד באופ" יעיל בעל שיעור השבה גבוה.
שריפת פסולת ,במיוחד בשיטת  ,Mass Burningנוגדת את תפישת הטיפול המשולב ופועלת
למעשה כנגד מימושה.

 .5שריפה פוגעת בתכניות הפרדה במקור ומחזור
גישת הטיפול המשולב מגדירה את המחזור כשיטה עדיפה לטיפול בפסולת .גישה זו הנתמכת
במחקרי מחזור חיי המוכיחי כי מחזור עדי +על שריפה ה" מנקודת מבט סביבתית וה" מנקודת
מבט כלכלית.
חשיבות ההפרדה במקור היא רבה ה" לתוכניות מחזור וה" לאיכות תהלי השריפה ,במידה וזה
מתקיי .חשיבות זו מחייבת קיומה של תשתית הפרדה ומיחזור קוד לתכנו" מתק" שריפת
פסולת ,ולכ" פיתוח תשתית מחזור נאותה הוא שלב הכרחי על מנת לבחו" הא בכלל נחו מתק"
שריפת פסולת.
בניית מתקני לשריפת פסולת הדורשי כמות פסולת יומית גדולה למש עשרות שני יביאו
בהכרח לביטול יוזמות מקומיות להפרדה במקור ולצמצו פסולת ויפגעו בער החינוכי הנלווה
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לתוכניות מחזור ברשויות .נית" לבנות מפעלי מחזור בצורה מודולארית ,ומעניקי לפתרו"
המחזור גמישות רבה לעומת מתקני שריפה.
באזור הצפו" קיימת תשתית מפותחת יחסית למחזור .שלושה מפעלי הפרדה ומיו" בעפולה ,בקרית
ביאליק ובכפר כנא קולטי פסולת בהיק +של כ 2,000 1טו" ביו .מקורות הפסולת שיזינו את
מפעלי השריפה ה אות מקורות המזיני כיו את מפעלי המחזור .כלומר ,במקו לפתח
פעילות מחזור קיימת ,יגרו מפעל השריפה לנוונה.
במספר מדינות באירופה ,בה" פועלי מתקני לטיפול תרמי ,חל איסור על שריפת פסולת שלא
עברה הפרדה וטיפול קוד ,לרבות הפרדת חומר אורגני ועיבודו לקומפוסט .במקביל ,חוקי
האריזות וחוקי אחריות יצרני למוצרי אלקטרוניקה מבטיחי כי יצומצ מאד היקפ של
מזהמי כמו מתכות כבדות בזר הפסולת הרגיל .בישראל לעומת זאת ,טר הוקמה התשתית
החוקית והכלכלית לקיו מער& טרו שריפה בדומה לאירופה.

 .6מתק השריפה כמשאבת פסולת
מתק" שריפת פסולת מוק בהשקעה גבוהה ,עבור כמות יומית נתונה של פסולת .שריפה של
פסולת בכמות נמוכה מהכמות המתוכננת תשפיע ה" על יעילות השריפה וה" על יכולת המתק"
להחזיר את ההשקעה .המתק" מבסס את הכנסותיו על התקבולי מהרשויות המקומיות ,כלומר
כמות מובטחת ומחושבת של פסולת לטווח ארו .בא תקט" כמות הפסולת ,עלול המתק" לקרוס
כלכלית .כמויות הפסולת עשויות להצטמצ ממגוו" סיבות בלתי צפויות כגו" מיתו" כלכלי ופיחות
בצריכה ,תקנות חדשות ,מחזור חומרי מסוימי בנפרד ועוד .המתק ניזו מכמויות פסולת
גדולות ויוצר תמרי* שלילי למהלכי שנועדו להביא להפחתת כמויות הפסולת .בכ& הוא הופ&
למשאבת פסולת המתמרצת ייצור פסולת ולא הפחתה.
יוזמה להקמת מתק" לשריפת פסולת על מנת לפתור בעיה אזורית או מוניציפאלית עלולות ליצור
דרישה לפסולת שמקורה מחו לאזור או המחוז.

 .7אפר תחתי ואפר מסוכ כתוצרי השריפה
הפסולת איננה "נעלמת" בתהלי השריפה .בגמר התהלי ,עדיי" נותר אפר המהווה 30% 1 20%
ממשקל הפסולת ו –  15% 1 10%מנפחה .באופ" פרדוקסאלי ,ככל שאמצעי נטרול מזהמי האוויר
פועלי טוב יותר ,כ נלכדי מזהמי רבי יותר באפר.
האפר הנותר מתהלי השריפה נחלק לשתי קבוצות :אפר תחתי ואפר מרח ,+כאשר האפר התחתי
מהווה את החלק הארי .בשל נוכחות שאריות של מתכות כבדות וחומרי מסוכני ,נית"
להשתמש בו ביישומי הנדסיי במגבלות מסוימות או להטמינו במטמנה יעודית ).(Monofill
האפר המרח) +כ –  3%ממשקל הפסולת לפני טיפול( מכיל ריכוז גבוה של מתכות כבדות ומזהמי
ומוגדר כפסולת מסוכנת שיש להטמי" באתר מיוחד .בישראל ,יש לשנעו לאתר ההטמנה ברמת
חובב.
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עולה מכ ,כי בגמר תהלי השריפה ,עדיי" יש לטפל בכ –  15% 1 20%ממשקלה ההתחלתי של
הפסולת .ג במקרי בה חלק מהאפר מועבר ליישומי הנדסיי ,עדיי" יש צור באתר הטמנה
חדש )זול יותר משליחת כל האפר לרמת חובב( .לתוכנית להקמת מתק" שריפה בשפרע
)שתהליכי התכנו" שלה נעצרו לעת עתה( ,נלווית תוכנית להקמת מטמנה שתקלוט את האפר
התחתי .תוצרי השריפה עדיי מהווי נטל סביבתי בדמות הקמת מטמנות חדשות וכ חומרי
מסוכני שיש לטפל בה בהתא.
לדוגמה ,אפר ממתק" לשריפת פסולת בניוקסל ,אנגליה ,פוזר בשנות ה –  90בחלקות הסמוכות
לאזור מגורי .דגימות של הקרקע גילו כי היא מזוהמת בדיוקסיני ובמתכות כבדות .באפריל
 2,000הודיעה העירייה כי היא ממליצה למנוע מילדי לשחק בגינות הציבוריות וכ" להימנע
מאכילת ירקות שגודלו בחלקות אלה.

 .8השבת אנרגיה
מתקני לשריפת פסולת מכוני ג "מתקני פסולת לאנרגיה" משו שנית" להשיב חלק
מהאנרגיה האצורה בפסולת בצורה של קיטור או אנרגיה חשמלית .רבי מהתומכי בשריפת
פסולת מצייני זאת כיתרו" מרכזי להעדפת טכנולוגיית השריפה.
הניצולת בהמרת החו לקיטור היא אמנ גבוהה יחסית ,א יש לה שתי מגבלות משמעותיות.
האחת ,ניצול הקיטור מתאי יותר לארצות בעלות אקלי קר .השנייה ,הולכת הקיטור גורמת
להפסדי אנרגיה ולכ" השימוש בקיטור צרי להתבצע בסמו למתק" השריפה.
בישראל ,לא צפויה היתכנות לניצול הקיטור בקנה מידה מסחרי ולכ" מדובר על ייצור חשמל
והספקתו לרשת .הניצולת של המרת אנרגיית החו הנוצר בתהלי השריפה לחשמל נמוכה יחסית
ועומדת על  20% 1 15%בלבד .כלומר ,כאשר אנו נדרשי להשוות בי" חלופות הטיפול יש לזכור כי
"פסולת לאנרגיה" אינה שיטה יעילה להשבת אנרגיה.
בנוס ,+בישראל שיעור החומר האורגני הרקבובי גבוה בהשוואה לאירופה וארה"ב ולכ" ער
ההיסק של הפסולת נמו יותר .לער ההיסק הנמו של הפסולת בישראל שתי השלכות:
א .ער היסק נמו ע שונות גבוהה באופי הפסולת פוגעי בתהלי הבעירה ומחייבי
תוספת דלק על מנת לקבל תנאי בערה אופטימאליי.
ב .כמות האנרגיה שנית" להפיק מתהלי הבעירה נמוכה יותר.
תוכנית הפרדת פסולת במקור יכולה להגביר את הער האנרגטי של פסולת לשריפה ,משו שחלק
מהחומרי הניתני למחזור ,כמו פסולת אורגנית רקבובית ,זכוכית ,מתכות ופסולת גושית ,אשר
הנ בעלי ער אנרגטי נמו או שאינ ניתני לשריפה .מצד שני ,הוצאת חומרי בעלי ער גבוה
לתעשיית המחזור כמו נייר ,קרטו" ופלסטיק ,עשויה להפחית את הער האנרגטי של הפסולת.
הפרדת פסולת ,מעבר לתרומתה לער ההיסק של הפסולת ג תורמת לאחידותו .כתוצאה מכ
תהלי השריפה מתייעל ,תנאי הבעירה קבועי ובלאי הציוד קט" ,כ יורד ג הסיכו" לתקלות.
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תוצאה נוספת היא הישענות פחותה על דלק משלי ועלויות תפעול נמוכות יותר .כלומר ,מערכות
הפרדה ומיו של הפסולת ה תנאי מקדי והכרחי לקיומה של חלופת השריפה.
יש לדעת ג שמתקני שריפת פסולת צורכי אנרגיה רבה וקיימת נטייה להערכת יתר של כמות
החשמל שתסופק לרשת .לדוגמה ,מתק" לשריפת פסולת בריוגסאקי ,יפ" ,צור יותר אנרגיה
לתפעולו מאשר הוא מייצר .סיכומו של דבר ,אי" לבסס הקמת מתקני בטיעו" של השבת אנרגיה,
אלא יש לראות בהפקת האנרגיה תוצר לוואי של פעילות השריפה בלבד.

 .9עלויות שריפת פסולת
עלויות הטיפול בפסולת במתקני שריפה מתקדמי באירופה עומדת על  110 1 60יורו לטו" )וזאת
לאחר חישוב הרווחי ממכירת האנרגיה( .ג א נניח כי עלות הטיפול באר תהיה  60יורו לטו"
בלבד ,עדיי" תהיה השריפה יקרה באופ" משמעותי מטכנולוגיות אחרות של הפרדה ,מיו" ומחזור.
אי" הגיו" כלכלי בבחירת חלופה יקרה וקיי חשש שעלויות הטיפול בפסולת יגולגלו בסופו של דבר
אל התושבי באופ" ישיר או באופ" עקי.+
בבחינה מחודשת שער המשרד להגנת הסביבה לאחרונה ) ,(2007בכדי לקבוע מה יהיו אמות
המדה לתמיכה במתקני הטיפול השוני בפסולת  ,התקבלו התוצאות הבאות:
שיטת טיפול

קומפוסט

עיכול אנאירובי

שריפה

עלות לרשות

 ! 103לטו"

 ! 131לטו"

 ! 240לטו"

כלומר ,ג בעיד" היטל ההטמנה ,עדיי" נותר פער משמעותי בי" העלויות של שיטות המחזור
השונות לבי" עלות השריפה .טר הוברר כיצד ימומ" הפער הזה .יתר על כ" ,הניסיו" בעול מלמד
כי הפחתת עלויות הטיפול כרוכה פעמי רבות בירידת איכות של אמצעי מניעת זיהו אוויר
ומערכות הניטור.

 .10טכנולוגיה עתירת הו ולח* פוליטי
הקמת מתק" פסולת דורשת השקעת הו" גדולה ביותר .עלות ההקמה נאמדת בכמאה אל +דולר
לטו" פסולת ליו ,כלומר כ –  150מליו" דולר למתק" המתוכנ" לשרו 1,500 +טו" ליו .החזר ההו"
הנובע מעלות ההקמה הגבוהה מהווה כמחצית ממחיר הטיפול במתק" וא +יותר מכ .לש
השוואה ,עלות הקמת מתקני מיו" ,עיכול אנארובי וקומפוסטציה נאמדת בכרבע עד מחצית מעלות
הקמת המשרפה.
השקעה בהיקפי גדולי יוצרת צור לפרוס את ההחזר על פני זמ" ממוש ,כעשרי שנה לפחות,
ולכ" היא מקטינה את הגמישות לשינויי עתידיי בהרכב הפסולת ונפחה .יתר על כ" ,הניסיו"
בעול מוכיח כי ההו" הגדול המושקע והסיכו" הכלכלי הכרו בהשקעה זו ,גורמי בהכרח
ללחצי פוליטיי הפועלי לעתי בניגוד למדיניות הסביבתית הרצויה.
\

נייר עמדה שריפת פסולת

8

____________________________________________________________

 .11זיהו כתוצאה משריפת פסולת
שריפת פסולת אינה משמידה את מרבית המזהמי הקיימי בפסולת המקור אלא מרכזת אות
באפר הנוצר בתהלי השריפה או מעבירה אות לאטמוספרה .שריפת פסולת אכ" מקטינה את
נפח הפסולת ב –  70%180%א חלק מהתוצרי הנותרי דורשי טיפול כפסולת מסוכנת.
בתהלי שריפה מוחלט מתפרק חומר אורגני בתהלי בעירה לפחמ" דו חמצני ומי .ואול,
לשריפת פסולת תוצרי נוספי הנובעי מ:


נוכחות של חומרי אנאורגאניי לא בעירי )כגו" מתכות וכלור( בחומר הגל;



שריפה חלקית של חומרי אורגניי;



תרכובות המתהוות בתהלי השריפה.

תוצרי השריפה נפלטי בסו +התהלי כמוצקי או כגז .ה" המוצקי וה" הגז מכילי חומרי
בעלי פוטנציאל לזיהו הסביבה .חשיפת בני אד ובעלי חיי למזהמי שנוצרי בתהלי
השריפה יכולה להתבצע באופ" ישיר באמצעות מערכת הנשימה ובאמצעות מגע או באופ" עקי+
כתוצאה מהצטברות מזהמי בסביבה ולאור שרשרת המזו" .עקב הרכב החומרי בפסולת,
נוצרות תרכובות שאינ" נפוצות בשריפת דלקי רגילי וריכוז המזהמי גבוה יותר.
המזהמי המוכרי כיו הנוצרי בתהלי& השריפה ה רבי:


חלקיקי מרחפי הפוגעי במערכת הנשימה ומהווי נשאי לגורמי סיכו" אחרי כגו"
חומרי מסרטני מתכות כבדות.



תחמוצות חנק" הגורמות לפגיעה בתפוקת ריאות ,גרימת מחלות נשימה ,פגיעה
באטמוספרה .תחמוצות אלה מגבירות תהליכי קורוזיה וגורמות לגש חומצי.



מתכות כבדות )במיוחד כספית ,עופרת וקדמיו( אינ" בעירות ,וחלק" גורמות לנזקי
שוני לגו +אד מפגיעה בכליות דר פגיעה עצבית וכלה בסרט".



גזי חומציי כחומצה כלורית וגופרית דו חמצנית הגורמי לפגיעה במערכת הנשימה
וצריבה בעניי.



תרכובות אורגניות נדיפות ) (VOCsגורמות לזיהו אוויר ולגירוי נשימתי .חלק" ידועות
כמסרטנות.



דיוקסיני :תרכובות אורגניות המכילות כלור נוצרי בתהלי השריפה בשלב התקררות
הפליטה ,מוכרי כמסרטני ללא ריכוז תחתו" שאינו פוגע באד.

אמצעי לנטרול גזי פליטה
ההשקעה הנדרשת באמצעי לטיפול בגזי הפליטה יכולה להגיע לכדי  50%מעלויות המתק" ולכ"
מהווה נטל כלכלי כבד ,במיוחד לאור הדרישות החדשות שמציב האיחוד האירופי בנוגע למתקני
שריפת פסולת .לדוגמה ,בשפילד ,אנגליה נדרשה השקעה של  40מיליו" דולר בכדי להתאי מתק"
שריפת פסולת לדרישות החדשות .בעלי המתק" לא יכולי לעמוד בעליות ומעונייני למכרו.
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קיי חשש רב מהתוצאות החמורות העלולות להיגר לסביבה ולבריאות הצבור בא לא תושקע
ההשקעה הגבוהה הנדרשת במניעת זיהו האוויר.

 .12עמידה בתקני
כאמור ,אחד התוצרי הבעייתיי ומסוכני ביותר של שריפת אשפה ביתית הוא הדיוקסי" ולכ"
רמות הפליטה המותרות שלו נמוכות במיוחד ורמת הניטור הנדרשת גבוהה .בישראל לא קיימת
כיו תשתית מתאימה לניטור ואיתור דיוקסי" .קיי חשש מתקלה הגורמת לפליטת דיוקסיני
מעל הער המותר ,מבלי שיהיו אמצעי מספקי לאיתורה ולטיפול מיידי בה.
הדירקטיבה האירופית מחייבת בדיקות דו שנתיות של דיוקסי" בשלב ראשו" ,ולאחר מכ" מעבר
לניטור רצי .+בישראל אי" אפילו מעבדה לאיתור דיוקסי" .אי" כל מידע על רמת הדיוקסיני
שאליה אנו חשופי כבר היו ולהצטברותה בסביבה .הוספת חומר כה רעיל לסביבה ראוי שתבח"
לאחר ביצוע ניתור וניתוח מקי +לרמת הזיהו הקיימת.
יתרה מכ ,ג בארצות בעלות תקינה מתקדמת כארה"ב התגלו חריגות חוזרות ונשנות של מתקני
שריפת פסולת .לדוגמה ,מתק" שנבנה בהשקעה של  225מליו" דולר בוושינגטו" ,ארה"ב ,לא הצליח
לעמוד בתנאי ונסגר בשנת .1998

 .13תקלות בתפעול
ג בתנאי הפעלה אופטימאליי מתקני שריפת פסולת ממשיכי לפלוט מזהמי לסביבה .פליטת
המזהמי מחמירה כאשר ישנה הפרעה בתפעול כתוצאה מתקלות ,כשלי או תאונות .כל הפעלה
או הפסקת פעילות של המשרפה גורמת לשריפה בתנאי לא אופטימאליי ולפליטות ברמות
חריגות ,כ גדלה כמות המזהמי המצטברת .התקדי של מתק" השריפה לפסולת מסוכנת ברמת
חובב ,לא מבשר טובות.
ג במתקני החדשי והמשוכללי ביותר ישנ" תקלות המפחיתות את יעילות תהלי השריפה
ומגבירות את פליטת המזהמי לאוויר ובמיוחד דיוקסיני שעלולי להיווצר בתנאי אלו.

 .14משרות חדשות במשק
הטענה כי מתק" לשריפת פסולת יצור משרות חדשות במשק איננה מדויקת .תוכניות לשימוש
חוזר ומחזור מתבססות על טכנולוגיה פשוטה יחסית ודורשות יותר ידיי עובדות .עבודה
שנעשתה בארה"ב בחנה את מספר המשרות החדשות עבור  10,000טו" פסולת לשנה .התוצאות
מראות כי בענפי השוני של שימוש חוזר )ציוד מחשבי ,טקסטיל ,ע וכו'( דרושות 233 – 32
משרות .בענ +המחזור )נייר ,זכוכית ,פלסטיק( דרושות  19עד  102משרות .במתקני מיו" ומחזור –
 11משרות ,ובמתקני שריפת פסולת  1משרה אחת בלבד.

 .15סו #דבר" :כמו באירופה"
אחת מהטענות הנשמעות בזכות מתקני השריפה היא "כמו באירופה" ,כלומר א באירופה
המתקדמת נהוג השימוש בחלופת השריפה מדוע לא בישראל .א אירופה המחמירה בתקני

נייר עמדה שריפת פסולת

10

____________________________________________________________
ובדאגה לסביבה מתירה שריפת פסולת ,ודאי שזהו אישור נחר לאימו מדיניות זו בישראל.
הכשל בטענה זו טמו" בכ שהיא מתעלמת מרבות מהבעיות עליה" הצבענו במסמ זה ובראש
ובראשונה מכ שמשק הפסולת באירופה שונה מהותית מזה בישראל:
באירופה ,רוב רובה של הפסולת המועברת לשריפה היא פסולת שעברה הפרדה ומיו" ובכ מהווה
השריפה טיפול משלי למערכות איסו +ומיו" מפותחות .בשווי למשל החוק קובע שרק חומרי
שאינ בני מחזור יופנו לשריפה .על פי הדירקטיבה האירופית לפסולת ) (75/442שריפת פסולת
היא פעולת סילוק ) (Disposal Operationבעוד שהמחזור מוגדר כפעולת השבה ) Recovery
 .(Operationמעבר לכ ,המדיניות האירופית א +קובעת כי היעד המרכזי אליו יש לשאו +הוא
צמצו כמות הפסולת הנוצרת במקור .בישראל ,לעומת זאת ,כל הנחות העבודה צופות גידול
מתמיד בנפח הפסולת.
אחת הראיות להעדפה האירופית של המחזור על פני השריפה היא התפלגות שיטות הטיפול
בפסולת האריזות .מסתבר שפסולת זו ,המכילה מרכיבי בעלי ער היסק גבוה ונחשבת
כמתאימה במיוחד לשריפה ,עוברת ברובה למחזור.
התפלגות שיטות הטיפול בפסולת אריזות באירופה2005 ,
25,000,000
20,000,000
טון בשנה

15,000,000

מחזור
ה שבת א נרגיה

10,000,000

שריפה עם ה שבת א נרגיה

5,000,000
0
זכוכית

פלסטיק

נייר
וקרטון

מתכות

עץ

עלות הטיפול בפסולת באירופה גבוהות לאי" שיעור מהעלויות בישראל .ג השבת האנרגיה כדאית
יותר באירופה בגלל האקלי הקר בצפונה של היבשת ,המאפשר ניצול יעיל יותר של האנרגיה
כקיטור לחימו .נוס +על כ ,הפסולת האירופית היא "אנרגטית" יותר ,כלומר בעלת ער היסק
גבוה יותר מזו הישראלית .בישראל ,אפשרויות היישו של החומר האורגני בקרקעות חקלאיות
הוא גבוה בהרבה מזה של ארצות צפו" אירופה .ולבסו ,+על ישראל לעשות כברת דר בכדי להגיע
לרמת תפעול בסטנדרטי המחמירי הנהוגי באירופה ולמערכות הניטור והבקרה ברמה
האירופית.
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מדינה

שנה

תאור

מערב וירגיניה ,ארה"ב

1993

חוק מס'  2445קובע כי יהיה זה בלתי חוקי להקי

רוד איילנד

1992

דלאוור

1998

מחוז אלמדה ,קליפורניה

1990

מחוז א" ארונדל ,מרילנד

2001

ברקלי ,קליפורניה

1982

סא" דייגו ,קליפורניה

1987

בלגיה

199712000

דיאדמה ,סאו פאולו,
ברזיל

1995

הפיליפיני

1999

מתק" לטיפול בפסולת ביתית ומסחרית המשתמש
בטכנולוגיה של שריפת פסולת.
איסור על שריפת פסולת עד שעמידה ביעד של 70%
מחזור .החלטת הסנט קובעת" :שריפת פסולת היא
החלופה היקרה ביותר ע עלויות מאמירות בלתי
צפויות אשר יכבידו מאד על התקציב ויפגעו באינטרס
הציבורי".
החלטת סנט מס'  98אוסרת שריפת פסולת בכל אזור
החו +של המדינה.
החוק קובע כי שריפת פסולת היא חלופה גרועה
לצמצו במקור ולמחזור .שריפת פסולת פוגעת
בסביבה על ידי בזבוז משאבי טבעיי ומאיצה פליטת
גזי חממה וחומרי מסוכני.
החלטת מועצת המחוז אוסרת שריפת פסולת ביתית
ורפואית.
עיריית ברקלי לא תפעיל ,תבנה או תחזיק בבעלותה
מתק" לשריפת פסולת וכ" לא תרשה הקמתו של מתק"
כזה בתחומה.
החלטת העירייה לקבוע רדיוס מג" מבתי ספר ובנייני
ציבוריי בה לא תורשה הקמת משריפה ,הביאה לכ
כי לא נותר כל שטח פנוי להקמתו.
לח ציבורי הביא לביטול תוכנית להקמת משרפה
באזור הפלמי של בלגיה .החל מיולי  2000חל איסור על
שריפה של פסולת שאינה ממוינת ומופרדת.
החוק אוסר הקמת משרפות לטיפול בפסולת .מועצת
העיר הכריזה כי יש לטפל בבעיית הפסולת על ידי
הפחתה במקור ,שימוש חוזר ומחזור.
חוק אוויר נקי אוסר באופ" גור +כל פעילות של שריפת
פסולת.

;Source: Institute for Local Self-Reliance, Washington, D.C., U.S., 2004

נייר עמדה שריפת פסולת

12

