
רקע כללי

הטיפול בפסולת בישראל הינו נושא רחב ואחד החשובים בתחום של איכות הסביבה. 
המודעות בשנים האחרונות לצורך בשמירה על הסביבה, שינויי חקיקה, ושיקולים של 
מחסור הולך וגדל במשאבי טבע הביאו לשינוי תפיסתי במהלך העשור האחרון. נושא 
הטיפול בפסולת באמצעות מיחזור, מיון והקטנה של הפסולת במקור� תופסים תאוצה, 
תהליך  לסוף  הנחשבת  להטמנה  הכמות  את  היותר  ככל  להקטין  הינה  המטרה  כאשר 
הטיפול בפסולת. ניכרת גם עלייה במודעות לחשיבות שבשמירה על הקרקע ועל מקורות 
המים מפני זיהום, ולמחסור במשאבי טבע מתכלים, וכך גם התייחסות המשרד להגנת 
הסביבה על דרישותיו. עם זאת, גם המגמה החיובית עוד רחוקה מנקודת האופטימום, 
הצלחתה תלויה לא רק במודעות ובחינוך לשמירה על איכות הסביבה אלא תלויה בעיקר 
משמעותי  סיוע  מתן  זאת  בכלל  בעולם,  ומקומה  הממשלה  של  הסביבתית  במדיניות 
וכך,  ביותר לשם עידוד מיחזור, שימוש במוצרים ממוחזרים והקטנת הפסולת במקור. 
הממשלה יודעת כי רק אמצעים אלו, שיביאו לתוצאה כלכלית חיובית למיחזור, יעניקו 
משנה תוקף ל"חינוך האוכלוסייה", וחשוב שכוחות השוק יעדיפו את המיחזור על פני 

פתרונות אחרים. 

כבר בשלב מציאת  מורכב, המתחיל  על תהליך  בעולם מראה  סילוק הפסולת  מדיניות 
הטמנה  מיחזור,  )סיבסוד(  עידוד  טיפול,  פינוי,  דרכי  הפסולת,  מקור  להקטנת  דרכים 

והיטלים הנחשבים כמס סביבתי. 

מאמר� זה יתמקד במטמנות האשפה בישראל, ובעיקר בהערכת הזכויות בקרקע לשימוש 
הטמנה, במהלכו אפרט את הגישות להערכה, היתרונות והחסרונות בכל גישה, מאפייני 
הנכס וטיב הזכות המוערכת, כל זאת בהקשר של מדיניות הממשלה ושינויים רגולטורים 

ברי משמעות כספית. 

הטיפול בסילוק אשפה בישראל היה במשך עשרות שנים בתחום טיפולן של הרשויות 
)מתוכם  הפסולת  לסילוק  מקומיים  אתרים  מאות  הוקמו  המדינה  ברחבי  המקומיות. 
כ־ 77 אתרים גדולים מאוד(, רובם הוקמו באופן ספוראדי ובלתי מוסדר )סטטוטורית 
וסביבתית(. מחדלים אלו הם סימפטום לחוסר המודעות לסיכונים שעלולים להיות בשל 

מיקום לא נכון של האתרים, וחוסר מודעות לדרכי הטיפול הנאותות. 

�  הקטנה של חומרי גלם בפס הייצור והקטנת השימוש באמצעות שינוי הרגלי צריכה. 
�   מאמר זה מהווה את חלקו הראשון בנושא המטמנות ויתמקד במטמנות לפסולת יבשה ופסולת 

בניין.

"החיים בזבל" - פרק א'
זהר דרורי
שמאי מקרקעין
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העלייה  עמה  ויחד   90 ה־  שנות  מתחילת  משמעותי  באופן  המדינה  אוכלוסיית  גידול 
ברמת החיים הביאו להגדלה ניכרת של כמות הפסולת, וכך התופעות השליליות ממילא 
שהיו במסגרת הטיפול באשפה וסילוקה רק הלכו והחמירו. על פי נתוני המשרד להגנת 
הסביבה, בשנת �975 עמדה הכמות הממוצעת של פסולת מוצקה/נפש/יום על �.� ק"ג 
מה  ק"ג,   �.� על  מוצקה/נפש/ליום  פסולת  של  הממוצעת  הכמות  עמדה   �998 ובשנת 

שמראה על גידול של 5% לשנה. 

הבסיס התכנוני:

א' - תכנית מתאר ארצית - ניסיון משמעותי ראשון בהסדרת הטיפול בפסולת נעשה 
החלטת  פי  על  אושרה  אשפה,  לסילוק  ארצית  מתאר  )תכנית   -  �6 תמ"א  באמצעות 
ממשלה מס' �55 מיום 0�.03.�989(. בין מטרותיה, צמצום והסדרת מספר אתרי האיסוף, 
סיווג ייעודי קרקע לאתרי סילוק, הגדרה של דרכי הטיפול באשפה, סיווגה, הגדרת אזורי 
איסוף, תחנות מעבר וזיקה של אתרי הסילוק לאזורי האיסוף ותחנות המעבר. אולם כבר 
בעת לידתה התברר כי היא מיושנת וזקוקה לרענון ולשינויים. אעיר כי הליך הכנתה עד 
לאישורה ארך כ־ �4 שנים !. לתכנית נוספו שינויים אשר היו תוצאה של גידול משמעותי 
בכל  עמוק  תפיסתי  ושינוי   �988 בשנת  הסביבה  לאיכות  המשרד  הקמת  באוכלוסייה, 

הנוגע לשאלות הטיפול בפסולת בקרב הציבור ובקרב הממשלה. 

ב'־ תכניות מפורטות - האתרים פועלים על פי תכניות מפורטות, בחלקם נכתב במפורש 
כי תכלית השטח הינו לשיקום שטחי מחצבות נטושות, השיקום יעשה ע"י מילוי, ישור 

ונטיעות, כולל שימור ושיקום הנוף. 

בפסולת  הטיפול  למדיניות  האב  תכנית  אור  ראתה   ,�004 באוגוסט   - אב  תכנית  ג'־ 
מוצקה בישראל, שנערכה ע"י ד"ר ארז סברדלוב, פרופ' אורי מרינוב ומר דוד קליין. כמובן 
שתכנית זו אינה סטטוטורית ולא יכולה להיות. עיקר חשיבותה בהיותה מסמך מדיניות 
מקיף ויסודי, בכל הנוגע לטיפול בפסולת מוצקה בישראל בשנים הבאות. התכנית ערכה 
תחזית לשנת יעד �0�0, כמו כן הציעה חלופות לטיפול בפסולת מוצקה. בין המלצותיה 
היו עידוד וסיוע כספי מצד הממשלה לטובת מיחזור פסולת, כמו כן מתן דוגמא לציבור 
ע"י צריכה ממשלתית מסיבית של חומר מושב, הקטנת הפסולת במקור, קביעת היטל 
ליצירת פסולת על בסיס המזהם  ואף המלצה להטלת מס על הצרכן בהתאם  הטמנה, 
על  היסטורית,  שנפגעו  קרקע  מתחמי  ניצול  תוך  מטמנות  של  מיקומן  קביעת  משלם, 
מנת לשקמם נופית באמצעות הטמנה של פסולת, קרי: מחצבות נטושות. כמו כן שיקום 
המטמנה בגמר ההטמנה לטובת שטח נופי פתוח, שטח ציבורי, פארק או שטח חקלאי 

או השלמה לאזורי תכנון עתידי כחלק משטח פתוח. 

הבסיס הרגולטורי:

בהתאם להחלטת ממשלה �349 מיום 06/06/�993 - נקבע, בין היתר, המשרדים לאיכות 
הסביבה והפנים יפעילו סמכויותיהם לסגירת האתרים הבלתי מוסדרים ויפעלו לשיקומם. 
עוד נקבע כי הממשלה תסייע במימון עלות סילוק הפסולת )בכל שיטת סילוק פסולת 
שיאשר המשרד לאיכות הסביבה(. ואכן, עפ"י נתוני המשרד להגנת הסביבה נכון לשנת 
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��00, נסגרו רוב האתרים הבלתי מוסדרים, בכללם 75 מתוך 77 אתרים גדולים, כאשר 
נותרו לסגירה אתר רתמים ואתר ראשל"צ. 

שפיה,  תות/מחצבת  יבשה3:  פסולת  להטמנת  מאושרים  אתרים   7 כיום  פועלים  סה"כ 
אתר שריג/ניר גלים, ברקת, נימרה, דודאים, זוהר, איתן. 

כמו כן פועלים �6 אתרים מאושרים להטמנת פסולת מעורבת: אפעה, נימרה, הר נעצוץ, 
נחל משמר )תמר(, טללים, דיה )צאלים(, זוהר )ערד(, גני הדס, בני שמעון, עברון, אבליים, 

אבו דיס, חגל, תאנים, טובלן וחרובית. 

באופן  ההטמנה  מחירי  לעליית  צפי  היה  חוקיים  הבלתי  האתרים  מסגירת  כתוצאה 
משמעותי, מה שהיה עשוי לעודד את המיחזור ולהביא להשגת יעדי הממשלה בתחום 
חוקיים, עשתה  בלתי  קודם לאתרים  רוב הפסולת, שהיתה מסולקת  בפועל  זה. אולם, 
ירדה  להטמנה  הפסולת  הוא שכמות  להיום  נכון  המצב  ושומרון.  יהודה  לשטחי  דרכה 
משמעותית אולם לא בשל מיחזור אלא בשל שינוע לשטחי יו"ש למטמנות זולות בהרבה, 

חלקן חוקיות ורובן לא. 

כחלק ממאמצי האכיפה, וכחלק מהסדרת ההטמנה באתרים מורשים בלבד, לשם השגת 
החל  כי,  הסביבה  לאיכות  תיקן השר  הסביבה,  איכות  בתחום  והממשלה  יעדי המשרד 
צפוי  על התקנה  והעובר  יו"ש,  לאזור  פסולת  תיאסר העברת   ,�007 בדצמבר   �7 מיום 

לקנס כבד!. 

מיחזור,  של  בדרך  בפסולת  הטיפול  את  לעודד  מנת  על  הממשלה  מצד  נוסף  ניסיון 
מפעילי  נדרשים  במסגרתו  הטמנה  היטל  באמצעות  הייתה  הטמנה,  פני  על  ולהעדיפה 
אתרי ההטמנה לשלם היטל על הטמנת פסולת. ביום 7.�007.� נכנס לתוקפו תיקון מס' 
פסולת. החוק הוכן ע"י  על מטמנות  היטל   2007 הנקיון, התשס"ז,  לחוק שמירת   9
של  ראשונה,  מחקר.  עבודות  שתי  היתר,  בין  להכנתו,  קדמו  הסביבה,  להגנת  המשרד 
 �006 במאי,   �5 מיום  ושניה,   �005 באפריל,   �4 ביום  נערכה  הסביבה,  להגנת  המשרד 

נערכה ע"י מרכז המחקר והמידע של הכנסת. 

בשתי העבודות/סקירות הללו הובאו דוגמאות להיטלי הטמנה במספר מדינות בעולם 
בהן היטל זה אינו חדש. קדמה לשני מחקרים הללו המלצת תכנית האב למדיניות הטיפול 

בפסולת מוצקה בישראל. 

מטרת ההיטל הנה לכלול עלויות סביבתיות כגון זיהום מקורות מים וזיהום אויר שאינן 
נכללות כיום בעלות ההטמנה. במחקר נמצא קשר ישר בין עלות הטמנה לשיעור מיחזור, 
כמובן שנמצא קשר הפוך בין עלות הטמנה לשיעור הטמנה. עוד נמצא כי מחיר ההטמנה/

כניסה לאתר בישראל נמוך יחסית. 

היטל ההטמנה ישולם לקרן לשמירת הניקיון במשרד להגנת הסביבה והוא ינוהל בחשבון 
נפרד. כספי ההיטל ישמשו לפיתוח, להקמה לייעול אמצעים חלופיים להטמנה.

�  המשרד להגנת הסביבה, אגף פסולת מוצקה, �007.��.��, נכון לינואר, �007. 

מקרקעין וערכם
בטאון לשכת שמאי מקרקעין בישראל

20
07

ר 
מב

צ
ד

�



סוג האתר לסילוק הפסולתסוג הפסולת

סכום היטל ההטמנה ) בשקלים חדשים לטון(

שנה

20072008200920102011

פסולת מעורבת או 
1020304050אתר לסילוק פסולת מעורבתפסולת יבשה

0.81.62.43.24אתר לסילוק פסולת יבשהפסולת יבשה

0.81.62.43.24אתר לסילוק פסולתשארית מיון פסולת

24487296120אתר לסילוק פסולת מעורבתבוצה

816243240אתר לסילוק פסולתבוצה תעשייתית

0.81.62.43.24־ "־פסולת בניין

* מקור: חוק שמירת הניקיון ) תיקון מס' 9(, התשס"ז - �007. 

ההיטל שיגבה עשוי לעלות בין השנים �007 ועד ל־ ���0, דהיינו עליה בשיעור של כ־ 
500%. ניתן להציג זאת גם אחרת, היטל שהיה אמור להיות מושת במועד מסוים נפרס 
על פני 5 שנים. כיוון שהיטל זה יושת על המפעיל, הרי שמחירי ההטמנה צפויים לעלות 
ומידת  ביו"ש  הקיימות  האלטרנטיבות  ולאור  העבר  ניסיון  לאור  אולם,  יחסי.  באופן 
ולגלמו  זה  יוכלו מפעילי האתר ל"גלגל" היטל  האכיפה כפי שהוכחה עד כה, ספק אם 
במלואו במחיר ההטמנה. במיוחד אמורים הדברים בקשר לפסולת מעורבת ובוצה. לגבי 
זה  מאמר  של  ב'  בפרק  ארחיב  הרווח  ושיעורי  ההטמנה  מחירי  על  זה  היטל  השלכות 

שיפורסם במועד מאוחר יותר. 

הבסיס המשפטי/חוזי:

רוב המטמנות המורשות פועלות על קרקע בניהול ממ"י ולכך אתייחס במאמר זה. ההסכם 
הינו לתקופה קצובה עד למיצוי נפח ההטמנה או תקופה אחרת/מוגדרת הקשורה בנפח 
ובתום  לתקופה כאמור  זכויות השימוש להטמנה  ההטמנה. למעשה, ממ"י משכיר את 
התקופה שבה הקרקע לניהול ממ"י ובכך מסתיימת ההתקשרות עם מפעיל האתר. ברוב 
המקרים מבקש ממ"י לנצל את ההטמנה לטובת שיקום מחצבות נטושות. דמי ההרשאה 
נגבים עפ"י הוראת אגף שיווק וכלכלה מס' �4 מיום �9 בינואר , �005. האתרים להטמנה 
משווקים במכרז פומבי כאשר מחיר הקרקע במכרז יהיה קבוע בהתאם לקביעת השמאי 
הממשלתי4 והתחרות תהיה על עלות ההטמנה. אתרים אשר לא ישווקו במכרז, יוקצו 
הערכת  למעט  השימוש,  מערך   �00% יהיה  ההקצאה  מחיר  כאשר  המקומית  לרשות 
הכמות אשר הרשות המקומית תזדקק לצרכי הטמנה לטובת תושבי הרשות, אשר בגינה 

תשלם 36.4% מערך הקרקע. 

4  והנה יש גם אחרת מפנה לפרסום מכרז ממ"י מס' צפ/ �007/ 74 - להקצאת קרקע להטמנת פסולת 
יבשה לתקופה של עד �5 שנים בטורעאן, שם נקבע בין תנאי המכרז כי מחיר ההטמנה אשר יגבה ע"י 
הזוכה יהיה קבוע ולא יעלה על �� ₪ לטון ) ללא מע"מ(, הזוכה לא יהיה רשאי לשנות מחיר הטמנה 

זה, כאשר עלות השיקום תחול על חשבון המדינה. 
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גישות ונתוני בסיס באומדן דמי שימוש למטמנות: 

מציאת  לכן  קצוב5,  לזמן  לשימוש  בהקצאה  רובן  מועטה,  בתפוצה  נכס  הינן  מטמנות 
נתונים הקשורים בעסקה בקרקע למטמנה או הסכם שכירות הינם נתונים נדירים. רוב 

המטמנות מוקצים בדרך של הרשאה לתקופה קצובה ע"י ממ"י. 

דונמים. המקרה השכיח  לבין מאות  דונמים  בין עשרות  ונע  שטחי המטמנות משתנה 
הינו מטמנות בשטח של כ־ �50 דונם, בנפח של כ־3,000,000־ 5,000,000 מ"ק למטמנה. 
כאמור לעיל, המגמה הברורה היא על פי תמ"א �6 והחלטות הממשלה הנה ריכוז מס' 
מצומצם של מטמנות בהיקף נפחי גדול למטמנה. כבר כאן אציין כי גודל המטמנה וכושר 

ההטמנה תלוי בנפחה ולא בשטחה.

בקרקע לשם הטמנת פסולת מתקיים קשר בין הפעילות העסקית לבין גובה דמי השימוש 
הראויים באותה קרקע )בדומה למשל להקצאות של מחצבות בממ"י, שם התשלום בעד 
דמי השימוש הינו פועל יוצא של תמלוגים לכל סוג מחצב(. כיוון שכך, הרי שבכל אתר 
הטמנה, בלא קשר למיקומו, יש להתייחס למאפייני הפעילות בו, בהקשר של סוג הפסולת 
המוטמנת ובהקשר של נפח וקצב ההטמנה. אלו הפרמטרים בבסיס גובה דמי השימוש. 

גישת ההשוואה בהערכת נכסי מקרקעין הנה הגישה העדיפה, הן בקרב השמאים והן ע"י 
ביהמ"ש העליון. גישה זו נכונה בשימוש בהשוואה לעסקות מקרקעין וכן בהשוואה לדמי 
שימוש על מאפייניהם. גישה זו לבדה על בסיס המידע הקיים לגבי דמי שימוש נגבים 
גובה דמי השימוש לקרקע על בסיס  יש לבחון את  זה  בנכס מסוג  לכן,  אינה מספקת. 
הפעילות הכלכלית. כאן אני מציע מספר גישות חישוב, כאשר הסדר שלהלן אינו בהכרח 

מעיד על חשיבותן ומשקלן המכריע של מה מהגישות.

א'( במטמנה פעילה או במטמנה שאינה פעילה ניתן לבחון את גובה דמי השימוש על 
בסיס היוון הרווח הענפי והתייחסות למרכיב הקרקע, ראה תחשיב א' לדוגמא. המקור 
למידע אודות הרווח הענפי כפי ששימש אותי היה פירסום חברת ת.מ.מ שנסחרה בעבר 

בבורסה לניירות ערך בת"א.

חברת תמ.מ תעשיות מיחזור משולבות בע"מ הינה הגורם הגדול מסוגו בארץ, מפעילה 
מספר רב של מטמנות ובין השאר גם את אתר דודאים שבדרום הארץ אליו מסולקת רוב 

הפסולת של גוש דן. 

בהתאם6 לדוחו"ת שפורסמו בעבר ע"י החברה עלה כי בין השנים �003 ועד ל־ �005 עמד 
שיעור הרווח הגולמי של מגזר "תחנות מעבר ומטמנות" על 4%.�� בממוצע, כאשר המגמה 
לאחר  כאמור מתקבל  הענפי  הרווח  ירידה7. שיעור  על  הצביעה  �003־�005  בין השנים 

ניכוי הוצאות וכן מרכיב הפחת השנתי בקו ישר המתייחס לעלויות ההקמה והפיתוח. 

5  אם כי יש להדגיש כי לו"ז השיקום תלוי בקצב ההטמנה ושיעור המיחזור.
�  מתוך ביאור �� ) "מגזרים עסקיים"( מתייחס לדו"חות כספיים ליום �� בדצמבר, �005. 

7   נכון לשנת ��00 המשיכה מגמת הירידה והעמידה את הממוצע במהלך השנים כאמור בגבולות של 
 .�0%
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ב'( אומדן הנשען על דמי שימוש כשיעור מן המחזור העסקי הצפוי - בדומה לנכסי נדל"ן 
בהם נהוג לשלם דמי שכירות מן המחזור בשיעור מקובל או דמי שכירות ראויים, לפי 
הגבוה מבין השניים. היות ובד"כ לא ידועים לנו נתוני שכירויות במטמנות, הרי שהשיעור 
מן המחזור העסקי יכול להוות את הבסיס בגישה זו, ומכאן ניתן להוון הכנסה ישירה 
מן המחזור  דמ"ש  שיעורי  למשך תקופת ההטמנה.  מוערך  מחזור  בסיס  על  זו מקרקע 
משתנים מנכס לנכס, במקרה זה, לקרקע בלבד על מאפייניה נראה כי סביר יהיה לאמור 

שיעור של 6% מן המחזור. ראה תחשיב ב' לדוגמא.

ג'( במטמנה פעילה בה ידועים נתוני ההכנסות, ההוצאות, עלויות ההקמה, פיתוח ושימור 
הרי שניתן להוון את הרווח לגבי מרכיב הקרקע לתקופת ההטמנה ובכך לקבל את סה"כ 

דמי השימוש, ראה תחשיב ג' לדוגמא. 

שימוש אלטרנטיבי - השוואה לערכי קרקע לתעשיה־ מעיון בשומות למטרה דומה עולה 
כי, בין היתר, נבחן השווי על בסיס ערכי קרקע לתעשיה ועל בסיס קרקע ביעוד חקלאי. 
גורמים  מול  והתייעצות  הנושא  של  מעמיק  לימוד  ולאחר  ההטמנות  בתחום  מניסיוני 
מקצועיים בתחום, נוכחתי לדעת כי קביעת דמי שימוש לקרקע למטמנה על בסיס קרקע 
באומדן  עיוות  ליצור  עשויה  נדרשות,  בהתאמות  אפילו  בסביבה,  תעשיה  או  חקלאית 
השווי. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שלמיקום קרקע למטמנה השפעה מיזערית בהתייחס 
להשפעה של המיקום לקרקע לתעשיה או קרקע חקלאית ואסביר דבריי - קביעת דמ"ש 
קביעת  בשני המקרים  דלק,  ואף של תחנת  שווי של מחצבה  לקביעת  דומה  למטמנות 

השווי הנה על בסיס מכירות צפוי או בפועל ואינה על בסיס שווי קרקע לתעשיה. 

לא רק זאת אלא, הערכה לסה"כ דמי שימוש הנה לטובת שימוש מסויים ומוגדר לפרק 
זמן מוגדר ועל בסיס מכירות או כמויות, ואין נפקא מינה אם נמצאת המטמנה בשעריה 
של עיר גדולה או בפתחו של מדבר שומם. לראיה, אדגיש את העובדה שפסולת גוש דן 
מרוכזת רובה באתר דודאים שבנגב, האם שוויו של האתר יגזר מערכי תעשיה בנגב או 

על בסיס פעילותו? או שמא יתבסס על ערכי הקרקע לתעשיה בגוש דן? 

עוד אוסיף כי שימוש בערך תעשיה גולם בתוכו מרכיב ערך שארתי לקרקע )גרט( הקיים 
בכל שווי זכויות בקרקע ואילו כאן, נדרשים אנו להוון את סה"כ דמי השימוש לתקופה 
קצובה8. בתום התקופה ולאחר פעולות שימור ושיקום שבה הקרקע לבעליה בשלמותה. 
ואם מדובר במחצבה נטושה, הרי שפעילות ההטמנה שיקמה את אותו מפגע נופי ומילאה 

את ה"פצע" בקרקע קודם שזו שבה לבעליה.

עמד לנגד עיני פסק דין בהמ"ש העליון: ע"א 8468/99. המקרה דן בגובה דמי שימוש 
היא  הקביעה  עובדתית/מהותית  עירוני.  תעשיה  באזור  בוצה  לשפיכת  לקרקע  ראויים 
שיש לבחון את דמי השימוש הראויים על פי: "שווי השוק של השכרת הקרקע לשפיכת 
המחוזי  שבהמ"ש  העובדה  אנגלרד.  י.  השופט  כב'  של  כלשונו   - עליה"  ובוצה  אשפה 
גישה שמאית תחשיבית הנשענת על שווי לאחסנה בתעשיה אינה משנה  אימץ קודם 
את השאלה המהותית, הגם שהוסיף עליה �5% והגם שבנכס הנדון בפסק הדין שאלת 

�  כמובן עפ"י נתוני הנפח וקצב ההטמנה.
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הפסולת.  אתרי  במרבית  לאלטרנטיבה  בניגוד  מאוד  מוחשית  לתעשייה  האלטרנטיבה 
לכך יש להוסיף את שהדגשתי זה מכבר, למרכיב השטח השפעה קטנה, אם בכלל, על 

גובה דמי השימוש, לעומת ובעיקר למרכיב נפח ההטמנה. 

נתוני יסוד בהערכה: 

א' - תהליך הקמת אתר לסילוק פסולת כולל מספר שלבים:

ולאישור המשרד  נקבע בהתאם להוראות תמ"א �6 בכפוף למדיניות  �. מיקום האתר 
מחצבות  שיקום  במסגרת  ממ"י  באמצעות  נעשה  האיתור  בד"כ  הסביבה,  להגנת 

נטושות. 

ובניה. הועדה רשאית  יש להגיש תכנית מפורטת לאישור הועדה המקומית לתכנון   .�
לדרוש מסמך סביבתי או תסקיר השפעה על הסביבה. 

3. יש לקבל היתר מהוועדה המקומית הכולל נספחי ביצוע עם תכנון הנדסי מפורט. 

4. עם הקמת האתר יש להגיש תכניות לאחר ביצוע ובקשה לרישיון עסק בצירוף תכנית 
הפעלה. 

מיום  והחל  ארנונה   , אגרות  חכירה,  דמי  ולאחריו:  היתר  קבלת  עם  חובה  תשלומי   .5
7.�007.�, היטל הטמנה .

ב' ־ הקמת תשתיות ופיתוח האתר:

הסדרת שיפועים.  .�

איטום קרקע.  .�

הסדרת מערכת נגר עילי.  .3

מערכת איסוף תשטיפים.  .4

משקל.   .5

גדר היקפית בגובה � מ' לפחות.   .6

שוחות לניטור תשטיפים, קידוחים לניטור מי תהום.   .7

איטום משולב עם שכבות יריעות סינתטיות.   .8

מיון  משטח  בהקמת  צורך  יש  בניין,  פסולת  ומיחזור  מיון  מתבצע  בהם  במקרים   .9
איטום, הקמת תאים לאיחסון החומר הממוין, אמצעים למניעת אבק ואמצעים להקטנת 

רעש. 

ג' - שיקום האתר: שיקום האתר מהווה חלק הכרחי ובלתי נפרד מתכנון ותפעול האתר. 
ושלבי  באתר  המתאים  לאזור  המתקבלת  הפסולת  הפניית   - היומי  התפעול  כי  נדרש 
ההטמנה בתאי ההטמנה יעשו בהתאם לתכנית השיקום. שיקום האתר בגמר ההטמנה 
יהיה בהתאם לשימושי הקרקע המתוכננים לאחר סגירת האתר. השיקום מצריך הסדרת 
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שיפועים וייצוב הקרקע, איטום עילי למניעת חדירת נגר עילי, הסדרת ניקוז הנגר העילי. 
במקרים בהם ישנם ריכוזי גז הדורשים טיפול, יש צורך בהקמת מערכת ביוגז. 

ד'־ עלויות ההקמה והתפעול: בהתאם לנתוני המשרד להגנת הסביבה - עלויות התכנון, 
פיקוח, הכנת תב"ע, מדידות, מנהל פרוייקט מסתכמות בסה"כ לסך של כ־400,000 ₪ 
למטמנה. לפי אותם נתונים, יש להוסיף לכך את עלויות ההכשרה והאיטום, לפי כ־-5־8 

₪ לטון פסולת יבשה וכ־8־�3 ₪ לטון בפסולת מעורבת. 

ה' ־ נתונים נוספים: דמי הטמנה = תשלום עבור כל טון מוטמן בשער האתר, תשלום 
המשולם למפעיל האתר. 

דמי ההטמנה לפסולת גושית ובניין נעים בין ��־�7 ₪ לכל טון )�4.5 ₪ לטון בממוצע(. 

)50 ₪ לטון  לכל טון  ל־ 60 ₪   40 בין  נע  ביתית התשלום  ולפסולת  לפסולת מעורבת 
בממוצע(. 

ובמקרים  למ"ק9  טון  0.8־0.85  בכ־  נאמדת  באתר  המילוי  גוף  של  הממוצעת  הצפיפות 
ההטמנה  תקופת  הפסולת.  בסוג  תלוי  למ"ק,  טון   �.0 על  גם  לעמוד  יכולה  מסוימים 
נקבעת מראש בהסכם ההרשאה או במקרה והמטמנה פעילה והנתונים ידועים הרי שזו 
מחושבת בהתאם לנפח הכולל, בחלוקה לנפח שנתי. בכל מקרה, התקופה אמורה למצות 
את ההטמנה באתר עד שימורו ושיקומו הנופי, תקופה זו גם מסמנת את אורך החיים 

הכלכלי של המטמנה לשם החישוב. 

ו' - חלק הקרקע בהכנסה הנקייה: בנכס מהסוג האמור, בשל שימוש אינטנסיבי בקרקע 
כבסיס לפעילות העסקית, אני סבור שיש לייחס שיעור של כ־ 75% מההכנסה הנקייה 
בעת השימוש  הנקייה  מן ההכנסה  חלק  למרכיב הקרקע  נייחס  זו, שבה  גישה  לקרקע. 
בהיוון הכנסות, מקובלת מאוד בגישות השומה בקרב השמאים בבריטניה�0. שיעור זה 

משתנה מסוג נכס אחד למשנהו על מאפייניו ונתון לשיקול דעתו של השמאי. 

�  פסולת בניין.
.Isaac,D �00�  �0
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דוגמאות לחישוב, למטמנה לפסולת יבשה ופסולת בניין - )ערכים בש"ח ללא מע"מ(: 

תחשיב א' - על בסיס הרווח הענפי
₪₪תאור

2,500,000קיבולת הטמנה פסולת יבשה נטו במ"ק
250,000נפח הטמנה שנתי ל־10 שנים )מ"ק(

200,000קיבולת הטמנה שנתית בטון לפי יחס דחיסה 800 ק"ג למ"ק
25הכנסות לטון בממוצע 

5,000,000הכנסה צפויה לשנה
0.125שיעור הרווח הענפי ) 12.5%(

625,000הכנסה נקייה לשנה לאחר פחת 11
468,750חלק הקרקע לפי 75% מההכנסה הנקייה

6.4177היוון ל 10 שנים בשיעור 9%
3,008,297שווי מהוון 

2,506,914בניכוי יזמות בשיעור 20%
התוצאה הנ"ל משקפת דמי שימוש ל־�0 שנים להטמנת 000,000,� טון סך של 1.25 ₪ לטון. 

תחשיב ב' - דמי שימוש כשיעור מן המחזור
₪₪תאור

2,500,000נפח הטמנה כולל )מ"ק(
250,000נפח הטמנה שנתי ל־10 שנים )מ"ק(

200,000קיבולת הטמנה שנתית בטון לפי יחס דחיסה של 800 ק"ג למ"ק
25הכנסות לטון בממוצע )₪(

5,000,000הכנסה צפויה לשנה
300,000דמי שכירות לפי 6% 12 מהמחזור

6.7101היוון ל־10 שנים בשיעור 8%
2,013,030שווי מהוון ל־10 שנים

התוצאה הנ"ל משקפת דמי שימוש ל־�0 שנים להטמנת 000,000,� טון סך של 1.0 ₪ לטון. 

תחשיב ג' - היוון ההכנסה בחישוב נפרד להוצאות ולעלות ההכשרה
₪₪תאור

2,500,000נפח הטמנה כולל )מ"ק(
250,000נפח הטמנה שנתי ל־ 10 שנים )מ"ק(

200,000קיבולת הטמנה שנתית בטון לפי יחס דחיסה 800 ק"ג למ"ק
25הכנסות לטון בממוצע )₪(

5,000,000הכנסה צפויה לשנה
1,000,000עלות הכשרה ואיטום לשנה - פחת בקו ישר

3,250,000סך הוצאות תפעול לשנה 
750,000הכנסה נקייה לשנה

562,500מרכיב המקרקעין בהכנסה לפי 75%
6.1446היוון ל־10 שנים בשיעור 10% 

3,456,338שווי מהוון
2,880,282בניכוי יזמות בשיעור 20%

התוצאה הנ"ל משקפת דמי שימוש ל־ �0 שנים להטמנת 000,000,� טון סך של 1.44 ₪ לטון. 

��  הפחת מתייחס למרכיב עלויות ההכשרה והאיטום. 
��   מתוך ת"פ 4390/04 - מדינת ישראל נגד קרן קיסריה ואח', בבית משפט השלום בחיפה עולה, 

בין היתר, כי הנכס הושכר לנאשם  מס' 3 תמורת דמי שכירות של 5.5% מהמחזור. שם היה מדובר 
בנכס מפותח ומגודר למטרת נופש. 
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ביאור לתחשיבים:

הנתונים המפורטים בדוגמאות התחשיבים הנ"ל נלקחו משומה שנערכה על ידי. 

התחשיבים לעיל מתייחסים לפסולת יבשה, הבסיס לחישוב לפסולת ביתית שונה במחיר 
להגנת  המשרד  של  יותר  מחמירות  דרישות  בשל  והאיטום  ההכשרה  בעלויות  ההטמנה, 
הסביבה ובעתיד גם בשל היטל הטמנה גבוה משמעותית שיגדל במהלך חמש השנים הקרובות, 

אולם ניתן ליישם את אותן גישות והצעות תחשיביות לעיל בהתאמה המתבקשת. 

ניכוי של היטל ההטמנה, שכאמור צפוי  לדוגמא לעיל לא הבאתי בחשבון  בתחשיבים 
לגדול פי חמישה במהלך 5 השנים הקרובות. היטל זה, המושת על מפעיל האתר, עשוי 
הרי  ובוצה  מעורבת  בפסולת  נוגעים  שהדברים  וככל  ההטמנה,  מחירי  לעליית  להביא 
שמדובר בעלייה משמעותית ביותר וספק רב אם יוכל המפעיל לגלמה במלואה במחיר 

ההטמנה. לדעתי, ככל הנראה, המפעיל צפוי לספוג חלק נכבד מהיטל זה. 

שיעור ההיוון משתנה מתחשיב לתחשיב. ההבדל מבטא את רמת הסיכון המשתנה בין 
כל גישה וגישה באשר לתוצאת ההכנסה הנקייה הצפויה ממנה ומידת הקשר של הקרקע 

באותה הכנסה. 

בתחשיב א'־ כלולות עבודות הבניה בפחת המתווסף לסה"כ ההוצאות בכל שנה. 

בתחשיב ג' - ייחסתי את מרכיב עלויות התשתית והאיטום לכל שנה בקו ישר לפי מחיר 
בסיסי של 5 ₪ לכל טון. בחישוב עבור פסולת מעורבת יש לקחת בחשבון )בתחשיב ג'( 
עלות הכשרה ואיטום גבוהה יותר כאמור, זו תעמוד על מינימום של 8 ₪ לכל טון ועד 

ל־�3 ₪ לכל טון. 

יתרונו של התחשיב בדוגמא א' הוא בשימוש בנתון מפורסם וידוע. חסרונו בכך שנתון 
זה מגלם ככל הנראה בממוצע גם שיעורי הכנסה נקייה למטמנות לפסולת מעורבת, שם 

מאפייני ההכנסה והעלות שונים. 

נזקק  ואינו  מניבים  בנכסים  שוק  מקובלות  על  בכך שנשען  הוא  ב'  יתרונו של תחשיב 
לדיון באשר לגובה הוצאות ועלויות של השוכר. כל עניינו של המשכיר הוא בקבלת רנטה 
נעוץ ביתרונו,  ידוע. חסרונו של התחשיב  קבועה על בסיס מחזור עסקאות מוערך או 
הוא אינו ער לירידה בשיעורי הרווח בשל שינויים רגולטוריים או הנדסיים. בתחשיב ב' 

השתדלתי להיצמד למידע אודות שיעורי מחזור בנכסים בהיקף גדול.

ג' הוא בעיקר לגבי הערכת דמ"ש לקרקע במטמנה פעילה, חסרונו  יתרונו של תחשיב 
בהערכת קרקע בה הנתונים טרם ידועים ויש צורך בהנחות רבות. 

את אותם תחשיבים שערכתי לעיל ניתן כמובן לערוך גם לגבי פסולת מעורבת, אולם 
בקשר  עולה  רב  ספק  לאתר,  הכניסה  במחיר  ההטמנה  היטל  של  הגבוה  שיעורו  לאור 
לתגובת השוק לאור העובדה שמפעיל האתר ינסה לגלגל ההיטל ולא לספוג אותו, אולם 

נושא זה יזכה להתייחסות רחבה במאמר נפרד בעתיד )חלק ב'(. 

הערה: בתחשיבים הנ"ל לא הבאתי בחשבון את עלויות השיקום היות והנחתי כי השיקום 
יבוצע על ידי הקרן לשיקום מחצבות )כדוגמת המכרז בטורען(.
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סיכום:

כפי שתואר עד כה, שינויים רבים ומשמעותיים ביותר חלו בעשור האחרון בהתייחסות 
לאיכות הסביבה במדינת ישראל ובעולם וכפועל יוצא חלו, בין היתר, שינויים רבים גם 

בנושא מטמנות אשפה. 

ותרבות  הקיימת  החיים  רמת  במסגרת  העכשווי,  הטכנולוגי  במבנה  פסולת,  הטמנת 
הניתן  ככל  ההטמנה  נפחי  הקטנת  את  לעודד  ויש  רע"  "הכרח־  בבחינת  הנה  הצריכה, 
והסדרת המטמנות. ברי כי רק פתרונות הטמנה מסודרים ומפוקחים, בהתאם להנחיות 
המשרד להגנת הסביבה יביאו לשמירה מפני זיהום הקרקע ומקורות המים. לשם כך, יש 

לוודא את קיומן והיתכנותן הכלכלית של מטמנות מסודרות ומאושרות.

במאמר זה ביקשתי להציג את מקומה של תרומת הקרקע לשימושי הטמנת פסולת, כל 
זאת בתוך מארג שינויים אלו וכחלק מהם. תכונה בולטת בשימוש קרקע למטמנה, הוא 
"ארעיותה" למשך זמן ההטמנה. מבחינה כלכלית מדובר באורך חיים מוגדר מראש. בתוך 
אותו מארג שינויים כאמור ובתוך ההחמרה שבדרישה לשמירה על הקרקע, הרי שהטמנה 
לפי דרישות המשרד לאיכות הסביבה מחויבת גם בשיקומה בסוף ההטמנה לטובת שטח 
פתוח, חקלאי או כל ייעוד אחר בעתיד. תכונה מבורכת, ככל שהדבר נוגע לשמירה על 

עקרונות פיתוח בר קיימא, שמירה על משאבי הטבע לדורות הבאים. 

מחצבות  של  נופי  ושימור  שיקום  פתרון  למעשה  מהוות  רבות  מטמנות  כי  נמצא  עוד 
כמות  על  הנשענת  במטמנה,  הפעילות  מאפייני  בשל  נוף".  "פצעי  המהוות  נטושות 
לאומדן  בדומה  נפח,  הינו  הרלוונטי  המידה  שמרכיב  הרי  האדמה,  בעומק  מוטמנת 

במחצבות ובשונה מאומדני מקרקעין אחרים שם מרכיב המידה הינו שטח. 

מקור ההכנסות והקיום של כל מטמנה הם דמי ההטמנה המשולמים למפעיל. נכון להיום 
פעילות המחזור עבור מפעיל המטמנה רחוקה מלהיות כלכלית ומהווה תנאי ולמעשה 

מטלה בהפעלה. 

דמי ההטמנה צריכים לכלול: דמי השכירות/שימוש בעד הקרקע להטמנת פסולת, ארנונה, 
אגרות וכן הוצאות נוספות הנדרשות לשם תכנון, הקמה, תחזוקה, הפעלה ושיקום של 

מטמנה. 

במאמר זה עמדתי על הגישות המומלצות לעריכת תחשיבים, הצגתי נתוני יסוד לתחשיב, 
הכנסות ועלויות, וכן הפניתי למקורות מהם למדתי על נתונים שיעוריים כפי שפירטתי 

בתחשיב לדוגמא. 

עיננו הרואות שמתוך סכום של דמי הטמנה על המפעיל לממן את כל פעילות המטמנה, 
כולל תשלומי ארנונה, ואגרות. בעקבות תיקון 9 לחוק שמירת נקיון, החל מיום 7.�007.�, 
עידוד  הנה  ההיטל  מטרת  מוטמן.  טון  כל  עבור  הטמנה  היטל  המטמנה  מפעיל  ישלם 
המיחזור ויש לברך על הכוונה. לגבי השפעה בטווח הקצר והארוך של היטל הטמנה על 
של  ב'  בפרק  אתייחס  אחרות  למדינות  והשוואה  השימוש,  דמי  גובה  ההטמנה,  מחיר 

מאמר זה שיפורסם בהמשך. 
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עידוד  די בהטלת חובות לשם  אין  כלכלית,  בו ההתנהלות הנה  לסיכום אציין שבעידן 
מיחזור. חשוב לסייע למיחזור בדרך של סובסידיה או מיסוי נמוך למוצרים ממוחזרים. 
חשוב להגביר את הצריכה הממשלתית למוצרים ממוחזרים, וכן ליתן עדיפות במכרזי 

ביצוע לשימוש בחומר ממוחזר.
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