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 רגולציהעל הכלכלה המעגלית וה:  שהמעגל מסתובב לואיך
   חדשסביבתי-של מודל כלכלי

   *אור קרסין

 זה בוחן את תהליכי ההתפתחות של כלכלה מעגלית בישראל תוך ניתוח מחקר
על אף . עם דגש על חסמים רגולטוריים, התרחבותה אתהחסמים המונעים 

משאבים בייצור ובצריכה והיא שכלכלה מעגלית מייצרת הזדמנויות להתייעלות ב
מעבר מהמודל הכלכלי ,  סביבתיוזיהוםבעלת פוטנציאל לתרום להפחתת פסולת 

כדי לקדם את המודל של הכלכלה .  הרווח אינו מתרחש מעצמוליניאריה
לספק , אלה צריכות ליצור תשתית. המעגלית נדרשות מדיניות ורגולציה תומכות

אפשרו לקיים מחזור חיים סגור של ייצור תמריצים ולהחיל דרישות מחייבות שי
הייצור , עבור דרך עיצוב המוצר,  כריית חומר הגלםמשלב החל, תעשייתי

  .  וכלה בטיפול בתוצרי הלוואי וחוזר חלילההצריכהו
 בישראל גלית ציון ביחס להתפתחותה של מדיניות המעודדת כלכלה מענקודת

, אולם. על צמיחה ירוקה עם אימוצה של החלטת הממשלה 2011הייתה בשנת 
היישום לא תמיד היה , 2013וגם לאחר אימוץ מדיניות צמיחה ירוקה בשנת , מאז

 ישראל לא אימצה שבהםנותרו תחומים רבים . אחיד ולעיתים קרובות לקה בחסר
-  הראיונות שבוצעו במחקר ולמעלה מ32מניתוח . או לא יישמה רגולציה נדרשת

 שבהםה כי ישנם שלושה תחומים עיקריים עול,  מסמכי חקיקה ומדיניות50
 של כלכלה התפתחותה בפני חסמים יוצר היעדרה. נעדרת רגולציה תומכת

ביצירת שוק פעיל של חומרי גלם שניוניים ופערי מחיר לטובת , ראשית. מעגלית
בקביעת תקנים של , שנית. חומרי גלם שניוניים לעומת חומרי גלם ראשוניים

תיקון או , שימוש מחדש, משך מחזור חיים מעגליעיצוב המוצר שיאפשרו ה
בהפנמת , שלישית. מחזור של מוצרים ותרומה לשוק חומרי הגלם השניוניים

ההחצנות של הפסולת באמצעות העלאת היטל הטמנה לצורך הפיכת אלטרנטיבת 
לא די יהיה בשינויים נקודתיים אלה כדי , ואולם. המחזור לאטרקטיבית יותר

 שינויים מעמיקים ידרשו כך ילשם. לית מלאה ופעילהליצור כלכלה מעג
 וזרימה תיאום ממשקי יצירת תוך, הקייםומתמשכים במודל המדיניות והרגולציה 

   .הכלכלי השונים במעגל השלביםבין 

 
האוניברסיטה , למדע המדינה ולתקשורת, המחלקה לסוציולוגיה, מרצה בכירה במדיניות ציבורית   *

ברצוני להודות לעדי מגר על סיוע במחקר ולמרכז חת לחקר התחרות והרגולציה על . הפתוחה
ר לילך ליטור " להודות לגיא מור ולדברצוני, כמו כן. מענק מחקר שאפשר ביצועו של מחקר זה

  .על הערותיהם המועילות לטיוטה קודמת של מחקר זה
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יסודות והגדרות  .1;  יסודות והגדרות–מהי כלכלה מעגלית . ב .מבוא. א
כלכלה . ג.  מעגליתמרכיבי המודל של כלכלה. 2; של כלכלה מעגלית

מדיניות . 1;  מדיניות השוואתית סין ואירופה–מעגלית ומדיניות ציבורית 
  . מדיניות כלכלה מעגלית באיחוד האירופי. 2; כלכלה מעגלית בסין

הרקע להתפתחות כלכלה מעגלית . 1; מדיניות כלכלה מעגלית בישראל. ד
לה מעגלית ברמת מדיניות ורגולציה של כלכ. 2;  מדיניות צמיחה ירוקה–

  ; חסמים וגורמים מאפשרים: כלכלה מעגלית בישראל. ה. המקרו
; חסמים וגורמים מאפשרים לפיתוח כלכלה מעגלית בישראל. 2; כללי. 1
  .סיכום. ו.  חסמים וגורמים מאפשרים לכלכלה מעגלית–דיון והמלצות . 3

  מבוא  .א

 על ידי מתשמקוד, ניאריתלי ההכלכלה של המודל משונה מודל מציעה המעגלית הכלכלה
 של הכלכלה מטרתה.  מאז ראשיתה של המהפכה התעשייתיתהליברליתתפיסת העולם 

 "ייצור וזריקה, לקיחה"המתבסס על ,  מחדש את מודל הצמיחה הרווחלהגדיר היאהמעגלית 
)take-make-dispose( .את הקשר בין צמיחה ופעילות כלכלית נתקכלכלה מעגלית חותרת ל 

 כלכלה זה היא כי מאמר היסוד בהנחת 1.יכה של משאבי טבע בתוליים ומתכליםלבין הצר
 תוך,  חברתיוצדקאיכות סביבה , קיימה-ברמעגלית מבקשת להציע מודל התומך בפיתוח 

 שינויים מהותיים ועמוקים בדפוסים מחייבת מעגלית כלכלה מכאן ש2. כלכליתרווחהחתירה ל
   3 .ייצור וצריכה, קיימים של חלוקה בנטלים סביבתיים

 של חומרים בעלי השלכה המרכזיים של הכלכלה המעגלית הם חתירה למניעת יסודותיה
בכלכלה מעגלית . כך העלויות החברתיות והסביבתיות המתלוות לעל,  פסולתיצירת תוךערך 

 באופן היוצר תועלת צריכה ובבייצור אנרגייה לניצול חוזר של חומרי גלם והזדמנויותנוצרות 

 
 ,Alan Murray, Keith Skene & Kathryn Haynesלסקירות על הרעיון של כלכלה מעגלית ראו   1

The Circular Economy: An Interdisciplinary Exploration of the Concept and Application in 
a Global Context, 140 J. BUS. ETHICS 369 (2017); Patrizia Ghisellini, Catia Cialani & 
Sergio Ulgiati, A Review on Circular Economy: The Expected Transition to a Balanced 

Interplay of Environmental and Economic Systems, 114 J. CLEAN. PROD. 11 (2016). 
יש כותבים הסבורים כי כלכלה . ד זו נבחנת בספרות ואינה מקובלת על כל הכותביםהנחת יסו  2

מפורשת בספרות ומיושמת באופן שאינו תומך בהכרח , מושג ריק, מעגלית היא מושג במחלוקת
 ,.Hervé Corvellec et alלמגוון הביקורות הללו ראו . בפיתוח בר־קיימה או בצדק חברתי

Introduction to the Special Issue on the Contested Realities of the Circular Economy, 26 
CULTURE AND ORGANIZATION 97 (2020) ; לביקורת כי כלכלה מעגלית אינה מתייחסת באופן

 Edurne A. Inigo & Vincent Blok, Strengthening theמספק להיבטים חברתיים וסוציאליים ראו 
Socio-Ethical Foundations of the Circular Economy: Lessons from Responsible Research 

and Innovation, 233 J. CLEAN. PROD. 280 (2019). 
 מקארתור היא ארגון שאינו ממשלתי הפועל לקידום עקרונות הכלכלה המעגלית ברחבי קרן 3

 Ellen Macarthur Foundation Website, Circular Economy Concept – What is ראו .העולם
Circular Economy?,  https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept; 
Ellen MacArthur, Concept what is a Circular Economy? A Framework for an Economy that 
is Restorative and Regenerative by Design (2020), https://www.ellenmacarthurfoundation. 

org/circular-economy/concept. 
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 לעצב חותרהמודל של הכלכלה המעגלית ,  להשיג יעדים אלהכדי 4.לית ליצרנים ולצרכניםכלכ
, כגון שיתופיות(באמצעות התבססות על מודלים עסקיים חדשים , את הפסולת מחוץ למערכת

 באופן מוצרים וחומרים ותכנון; תכנון מוצרים לשימוש ארוך טווח; )או שימוש ללא בעלות
תהליך הייצור מתוכנן כדי למזער את .  למחזר אותם ביתר קלותפחותהולכל , לתקנםהמאפשר 

 צריכה נבונה תורמת אף היא 5. והפליטות ולאפשר שימוש חוזר בחומרים באופן מרביפחתה
העדפת מוצרים בעלי מאפיינים , באמצעות מזעור רכישות מיותרות, לכלכלה המעגלית

עים אגירה והשלכה של מוצרים שתם מעגליים ובחירה במודלים שיתופיים של צריכה שמונ
רי הלוואי של תהליכי צות מענה לנותנים ומחזורתיקון , שימוש חוזר, לבסוף. השימוש בהם

להחליף , בחלק מהמקרים, הייצור והצריכה ומאפשרים ליצור חומרי גלם שניוניים המסוגלים
 טכנולוגיתות  זה חותר ליעילות ונתמך בחדשנמודל.  שנכרו מן הטבעבתוליים לםחומרי ג
 שתיאור מובן 6. לסביבהבעת ובהליצירת מקומות עבודה ,  לתרום לתחרותיות העסקיתשאמורה

 על ליישומו, ייםכלכל-  ומיקרוכלכליים- מקרו,  אתגרים רביםהמציב, אידיאליזה הוא של מודל 
  . מרכיביוכל

 נרחב אלפוטנצי ישנו,  של מודל מלא של כלכלה מעגליתיישום המגבלות והאתגרים בלצד
, תייעלותפוטנציאלים אלה זוהו כה. יים מגזרים תעשייתבמגוון  כלכלה מעגליתשללרעיון 

 מיתון,  חומרי גלםשל הספקה שרשראות הוודאות בוסר לחמענה מתן, הגברת התחרותיות
 ראשוניות מלמדות כי על אף עדויות 7. מקומות עבודה ירוקיםויצירת האקלים משבר

 למודל של כלכלה מעגלית אינו מתרחש המעבר, העלויותיעור על  שאין לות עולשהתועלות
 חברתיים וכלכליים משמעותיים מעוניינים לשמר את כוחות 8.בצורה חלקה או מהירה דיה

 
4  Walter R. Stahel, Policy for Material Efficiency – Sustainable Taxation as a Departure 

from the Throwaway Society, 371 PHILOSOPHICAL TRANSACTIONS OF THE ROYAL SOCIETY A: 
MATHEMATICAL, PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES (2013). 

5  Julian Kirchherr, Denise Reike & Marko Hekkert, Conceptualizing the Circular Economy: 
An Analysis of 114 Definitions, 127 RESOUR. CONSERV. RECYCLING 221 (2017). 

6  Ghisellini, Cialani & Ulgiati,13'  בעמ,1 ש" לעיל ה ;Murray, Skene & Haynes ,1ש "לעיל ה ,
 .371–370' בעמ

 ,PETER LACY & JAKOB RUTQVIST  היתרונות הכלכליים הגלומים בכלכלה המעגלית ראועל 7
WASTE TO WEALTH: THE CIRCULAR ECONOMY ADVANTAGE (2016) ;נתונים הנוגעים ל

 Johann Fellner et al., Present Potentials ראו לאירופה בתחום של זמינות חומרי גלם וגזי חממה
and Limitations of a Circular Economy with Respect to Primary Raw Material Demand, 21 

J. IND. ECOL. 494 (2017) ;ת לכלכה פתוחה  הבוחן תרומה אפשרית של כלכלה מעגלילמחקר
 Theo Geerken et al., Assessment of the Potential of a Circularכמו זו של בלגיה ראו 

Economy in Open economies – Case of Belgium, 227 J. CLEAN. PROD. 683 (2019) ;למחקר 
 ה ראו ממוחזרים בתעשיית הבנייבנייה גזי חממה משימוש בחומרי יטותעל פוטנציאל הפחתת פל

Julia L.K. Nußholz, Freja Nygaard Rasmussen & Leonidas Milios, Circular Building 
Materials: Carbon Saving Potential and the Role of Business Model Innovation and Public 

Policy, 141 RESOUR. CONSERV. RECYCLING 308 (2019). 
 Michael Lieder & Amir Rashid, Towards Circular Economy Implementation: A ראו  8

Comprehensive Review in Context of Manufacturing Industry, 115 J. CLEAN. PROD. 36 
 Annukka Berg et al., Circular Economy forח של מרכז הסביבה הפיני " ראו גם הדו.(2016)

Sustainable Development (2018). 
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 במשאבים על בשימוש התייעלות מכוונים את התעשייה לאינם השוק כוחות. קוו-הסטטוס
 החברתי והסביבתי של כריית יםמחיר לפקת רגישות מסהיעדר. בסיס חדשנות באופן אוטונומי

 הטמונים בשינוי מודלים עסקיים מעכבים סיכונים דחיית ושמרנות, חומרי גלם והפקת פסולת
 של שליליות החצנות של) או נעדר לחלוטין (חלקיתמחור . את השינוי במודל הכלכלי הרווח

 החברתיות ותלעלוי לאדישה העסקית הסביבה את הופך והצרכנית התעשייתית הפעילויות
יש צורך בשינוי סביבת ,  על מנת שכלכלה מעגלית תוכל להתממש9.והסביבתיות של הזיהומים

 הוא, ורגולציה בעיקר,  מדיניותעיצוב מכאן ש10.ליניאריתהמדיניות שתמכה עד כה בכלכלה ה
   11. העומדים בדרכההרבים החסמים להסרת ביותר לעידוד יישומה של כלכלה מעגלית ומרכזי

 על המגזר בדגש,  את תהליכי ההתפתחות של כלכלה מעגלית בישראלבוחן זה מאמר
באיזו מידה קיימת , הראשונה:  המאמר עומדות שתי שאלות עיקריותבמרכז. התעשייתי

 של בפני התפתחותה העומדים החסמיםמהם , ייהוהשנ?; בישראל מדיניות של כלכלה מעגלית
בבחינת החסמים ? התפתחותה אתרים כלכלה מעגלית בישראל ומהם הגורמים המאפש

אולם עוסק גם בגורמים , והגורמים המאפשרים המחקר מדגיש את ההיבטים הרגולטוריים
  .האחרים
 את נתחיל, בעברית הן הישראלי ובהקשרהן , ראשוני זה הוא ככל הידוע מחקר שמאחר

 על מחזור המבוסס ה שלרעיוני מודל בהצגת של כלכלה מעגלית ובהגדרה השני בפרקהדיון 
) או השימוש (והצריכההייצור , עבור דרך העיצוב,  חומר הגלםמשלב החל, המוצרהחיים של 

 התשתית אתדיון כללי זה יניח .  חוזר ומחזורשימוש –וכלה בשלב הטיפול בתוצרי הלוואי 
 את בקצרה השוואתי ובאופן השלישי נסקור בפרק.  להמשך הדיוןהדרושה והרעיונית המושגית
 חלוצותהנחשבות ל,  ידי סין והאיחוד האירופיעל שאומצוות והתשתית הרגולטורית המדיני
, חדש הוא על ידי האיחוד האירופי שאומצה במדיניות מרכזי חלק 12. כלכלה מעגליתבקידום
 שאינן רק מובילות של כלכלה כמי 13. חודשים לפני כתיבת שורות אלהכמה אומץ והוא

 
 חברות נמצא כי רמת המעגליות 812בחן את החסמים לכלכלה מעגלית באיטליה בקרב במחקר ש  9

כך גם סכנות של זמינות . עדיין נמוכה וכי רגולציה אינה די אפקטיבית בעידוד כלכלה מעגלית
 . חומרי גלם וקידום ערכים סביבתיים אינם גורמים מניעים חשובים

 של כלכלה מעגלית בקרב למעלה מעשרת אלפים במחקר שבחן תפיסת חסמים ליישום פרקטיקות  10
מנהלים של חברות קטנות ובינוניות באירופה נמצא כי חסמים מנהליים וחסמים של עלויות 

 ושב ,ח של ארגון שאינו ממשלתי בהולנד" בדוראו .רגולטוריות הם המשתנים המשפיעים ביותר
סם הראשון במעלה ברמה הח, הנחשבת למתקדמת מבחינה סביבתית,  כי גם במדינה זונקבע
 Current governmental (waste) legislation & ruling is designed for“ הוא ־כלכליתמקרוה

linearity”. ראו A.G. Pheifer, Barriers & Enablers to Circular Business Models (2017), 
https://bit.ly/3x305qF. 

 Kris Hartley, Ralf van Santen & Julian Kirchherr, Policies for Transitioning להשוואה ראו  11
Towards a Circular Economy: Expectations from the European Union (EU), 155 RESOUR. 

CONSERV. RECYCLING (2020). 
12  Ghisellini, Cialani & Ulgiati,ראו גם. 1ש " לעיל ה Will McDowall et al., Circular Economy 

Policies in China and Europe, 21 J. IND. ECOL. 651 (2017). 
 אומץ על ידי האיחוד האירופי מסמך מדיניות מחודש של כלכלה מעגלית שהציב 2020במרץ   13

 או  ר.קידום המחזור וצמצום התלות במשאבי טבע בתוליים, יעדים שאפתניים להפחתת הפסולת
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 באיחודלמדיניות שאומצה בסין ו, רכזיות של ישראלאלא מהוות שותפות סחר מ, מעגלית
 הסקירה ההשוואתית נפנה בפרק הרביעי לבחון לאחר. ישראל עבור ת מיוחדחשיבות האירופי

 הרקע יוצג תחילה, לשם כך. ולנתח באיזו מידה קיימת מדיניות של כלכלה מעגלית בישראל
 על בסיס עבודה 2013ומצה בשנת מדיניות לאומית שא,  ירוקהיחה צממדיניות לאימוץ שהוביל

נבחן באיזו ,  הרקעהצגת לאחר 14.מקיפה שהובילו המשרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה
 תומכת בסגירת המעגל של אכן מאז שאומצה נוספת רגולציה האם המדיניות ויושמהמידה 

  . מחזור החיים הכלכלי
 גליתרים כלכלה מע החסמים והגורמים המאפשלניתוח מוקדש החמישי של המאמר הפרק

 ראיונות מבוסס על ניתוח תוכן איכותני של זה פרק. בישראל עם דגש על חסמים רגולטוריים
 נציגים בכירים של התעשייה 32 עם 2020 מרץ ועד חודש 2019 דצמברעומק שבוצע מחודש 

באמצעות .  מעגלית הוא ישיר או עקיףכלכלה המקצועי בשעיסוקם,  ממשלתייםומוסדות
כפי , עם דגש על היבטים רגולטוריים, התומכים והגורמים חסמיםת ביקשנו לזהות את ההראיונו

 יוצג, לבסוף.  מעגלית בישראלכלכלה למימוש,  על ידי קבוצות בעלי עניין שונותנתפסיםשהם 
 יאפשרניתוח זה . ובעולם הראיונות תוך בחינת הממצאים לאור ניתוח המדיניות בישראל ניתוח

 לתמוך בצורה כדי הקיימת גולטורית נדרשים בתשתית הרשינויים לגביות  מסקנכמהלהסיק 
 שבהם שלושה תחומים עיקריים מזוהים בדיון.  מעגליתכלכלה של בהתפתחותהטובה יותר 

אין כלל ,  גלם שניונייםחומרי של שוקי בתחום, ראשית. נעדרת כמעט לחלוטין רגולציה תומכת
, שנית. חומרי גלם שניוניים על פני חומרי גלם בתוליים היוצרת יתרון לרגולציה או מדיניות
 חוזר בשימוש מחייבת עיצוב התומך אוחסרה רגולציה המתמרצת ,  עיצוב המוצרבתחום

חסרה , בתחום הטיפול בתוצרי לוואי, שלישית.  ומחזור של מוצריםותיקוןומאפשר אותו 
 לקראת. אטרקטיבית בעליל לבלתי – הטמנה – האלטרנטיבהרגולציה אפקטיבית ההופכת את 

 נות פתרועיצוב, ברם.  מענה לכל אחד מהחוסריםהנותנותסוף הפרק נדון בחלופות רגולטוריות 
  . נוספים ומשלימיםיםרגולטוריים קונקרטיים יחייב ודאי מחקר

   יסודות והגדרות– מעגלית כלכלה מהי. ב

 יסודות והגדרות של כלכלה מעגלית   .1

 פרדיגמה כלכלית קיבעה, מהיר וזול, תרחש מעבר לייצור המונישבה ה,  התעשייתיתהמפכה
, ניצול משאבי טבע. ייצור וצריכה מהירים ובזבזנים, המקדמת תפיסה של שפע בלתי מוגבל

 מאז גלובלית שמניע את הכלכלה הליניארי בתמצית עיקרי המודל ההםצריכה והשלכה , ייצור

 
European Commission, A New Circular Economy Action Plan for a Cleaner and More 

Competitive Europe (2020), https://bit.ly/3vZF9Rg. 
. 2011 אומצה על יסוד החלטת ממשלה תחת אותו שם משנת 2013מדיניות צמיחה ירוקה בשנת   14

 ראו גם .)23.10.2011" (מית לצמיחה ירוקה לאותוכנית "32- הממשלה השל 3768 הראו החלט
מחברים בין הכלכלה ,  ירוקהצמיחה" המדיניות משרד להגנת הסביבה ומשרד הכלכלה מסמך

 .https://bit.ly/2RvtUkD, )2013" (לסביבה
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 ועד 1970 תמאז שנ, ם"משאבים של האו הפנלח "דו על פי 15.ראשית המהפכה התעשייתית
 88.6-  להגיעו מתכתיים שאינםדלקים מחצביים ומינרלים ,  כרייה וניצול של ביומסה2017שנת 

, 2050ח היא כי עד שנת "הערכת הדו. 1970 משנת הגידול של פי שלוש, מיליארד טונות לשנה
ל את עצמו ביחס לשנת  יכפיהנכרים המתכליםהיקף המשאבים ,  תסריט עסקים כרגילינתןבה

2015.16   
והצטברות שאריות מסוכנות בביוספרה , בו רווח הבזבוז של משאבים, ליניארי ההמודל

מים וימים ולאובדן שטחי , קרקע ,ויר אולזיהומי גורמים, באופן שאינו ניתן לפירוק או למחזור
ל בסיס משאבי ייצור מואץ ע, בעולם שבו אוכלוסיית כדור הארץ הולכת וגדלה. טבע נרחבים

על פי הערכת . טבע בתוליים כרוך בפליטות גזי חממה שמחוללות את תופעת שינויי האקלים
 לניצול משאבי טבע לייחוס ניתנים מכלל פליטות גזי החממה OECD ,55%–65%-ח ה"דו

 תבנית זו של הסתמכות כמעט בלעדית על משאבי טבע 17.ייצור וצריכה, בתהליכי כרייה
 מתנאי חיים הדומים לאלה של ליהנותאת סיכוייהם של הדורות הבאים בתוליים משמיטה 

  . הדור הנוכחי
 מתמשכים הפקההתלוי בניצול ו, ליניארינראה שהמודל ה,  לפגיעה הסביבתיתמעבר

 ביטחון לחוסר שהוא מוביל משום קיימה- בראינו, הולכים וגדלים של משאבים מהטבע
, א מציב בסיכון את המודלים העסקיים הישנים הו18. המגזר היצרנישל ההספקה שרשראותב

 אלה בעיות. המתבססים על זרם הולך ומתכלה של חומרים בתוליים המגיעים מכל קצוות תבל
 משברים מקומיים בשל תלות של ומחריפות מתחדדות בעת משבר עולמי הספקה שרשראותב

  .תעשיות בזרימה מתמדת של חומרי גלם בתוליים מרחבי העולם
גלית מבקשת להציע פרדיגמה חדשה שיש לה את הפוטנציאל לתת מענה לחלק  מעכלכלה

שורשיהם .  הרעיוניים של הכלכלה המעגלית אינם חדשיםהיסודות. ניכר מהכשלים שתוארו
 space man( איש לחלל יית של אקולוגהרעיון. טמונים בכתיבה ממחצית המאה הקודמת

ecology( ,שפיתח Kenneth Boulding (1966) ,לתפיסת הכלכלה היסודות את אחד הניח 
 שיכולת בולדינג טען כי יש לראות את כדור הארץ כמערכת סגורה 19.המעגלית המודרנית

 משאבים מוגבלים סינתטיהכלכלה שואבת באופן . הטיהור והשיקום העצמית שלה מוגבלת
 יה על,וכדי להבטיח את הקיום האנושי על כדור הארץ לאורך זמן, ובלתי מתכלים מהטבע

כדי שהכלכלה ובני . לקיים מערכות מעגליות של מחזור משאבי טבע ומניעת תוצרי לוואי
 הארץ כדור הכלכלה ואל להתייחס אסור, האדם שהיא משרתת ימשיכו להתקיים במערכת זו

אלא כאל מערכות משלימות המוגדרות על , ליניארייםכאל מערכות המוגדרות על ידי יחסים 

 
15  WILLIAM MCDONOUGH & MICHAEL BRAUNGART, CRADLE TO CRADLE: REMAKING THE WAY 

WE MAKE THINGS (1st ed. 2002). 
16  International Resources Panel, Assessing Global Resources Use: A systems Approach to 

Resources Efficiency and Pollution Reduction (2017), https://bit.ly/3pzYF4n . 
17 ECD, Environment Directorate, Greenhouse Gas Emissions and the Potential for Mitigation 

from Materials Management within OECD Countries, (March 2012), https://www.oecd.org/ 
env/waste/50034735.pdf . 

18  Kirchherr, Reike & Hekkert,222'  בעמ,5ש " לעיל ה . 
19 KENNETH BOULDING, THE ECONOMICS OF THE COMING SPACESHIP EARTH (1966) 
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 משותפים עם מרכיביםישנם רעיונות רבים נוספים החולקים . גליתידי מערכת יחסים מע
 – LCA( מחזור חיים ניתוח, )sustainability( קיימותכגון , הכלכלה המעגלית ומשפיעים עליה

Life Cycle Analysis(,20" מעריסה לעריסה) "cradle to cradle(,21 22, סגורותהספקה שרשראות 
 industrial(סימביוזה תעשייתית , )industrial ecology(ית  תעשייתאקולוגיה 23,יעילות משאבים

symbiosis(24 מן הטבע וחיקוי )biomimicry.( 25  
 מצאו Kirchherr et al. (2017).  מפרשנויות שונותחפה אינהכלכלה מעגלית ,  רעיוניכמושג

ות  פעולשל לתמהיל התייחסות הוא ן למרביתהמשותף 26. הגדרות שונות114כי ישנם לפחות 
 בד 27. והצריכהיצורהי, מחזור וטיוב של חומרים בתהליכי הכרייה, שימוש חוזר, הפחתהל

הגדרות רבות אינן מתייחסות להיבטים המערכתיים של כלכלה מעגלית ולכך שיישום , בבד
מרבית ההגדרות ,  כןכמו.  שינויים יסודיים בדפוסי ייצור וצריכהמחייבכלכלה מעגלית 

אולם מיעוטן ,  איכות הסביבהלהבטחת כמודל לפיתוח כלכלי וגליתמע אל כלכלה סותמתייח
 ניתוח ההגדרות שנכללו במחקר מתוך.  חברתי או הדורות הבאיםצדק של להיבטים מתייחסות

 כלכלה מעגלית אינו נתפס כמושג שחופף לפיתוח של מודל שההיאעולה כי העמדה הרווחת 
ות מספקת להיבטים חברתיים ופערים  התייחסהיעדר 28.בואלא מהווה נדבך , קיימה-בר

 הרעיון של כלכלה מעגלית הם ללא ספק חולשות של לבין קיימה-ברהקיימים בין פיתוח 
ניתן להתווכח ולטעון שחולשות אלה מתעממות לנוכח , יחד עם זאת. התפיסה המעגלית

ית המתווה הברור יחסית שמעגליות מספקת ביחס לצעדים הנדרשים מבחינה סביבתית וכלכל
  . וליכולתו של מונח זה לרתום אליו אינטרסים שונים ומנוגדים

 
20  Matthias Finkbeiner et al., The New International Standards for Life Cycle Assessment: ISO 

14040 and ISO 14044, 11 THE INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT 80 
(2006). 

21 MCDONOUGH & BRAUNGART  ,15ש "לעיל ה. 
22  Sudip Bhattacharjee & Jose Cruz, Economic Sustainability of Closed Loop Supply Chains: 

A Holistic Model for Decision and Policy Analysis, 77 DECIS. SUPPORT SYST. 67 (2015).  
23 Heinz Schandl & Jim West, Resource use and Resource Efficiency in the Asia–Pacific 

Region, 20 GLOBAL ENVIRON. CHANGE 636 (2010). 
24 Saurabh Agrawal, Rajesh K. Singh & Qasim Murtaza, A Literature Review and 

Perspectives in Reverse Logistics, 97 RESOUR. CONSERV. RECYCLING 76 (2015). 
25 J.M Benyus, Biomimicry (1997). 
26

  Kirchherr, Reike & Hekkert,222'  בעמ,5ש " לעיל ה. 
 ,reduce, reuse: מאחר שמדובר ב, R- נהוג לכנות את ארבע הפעולות הללו ארבעת הנגליתבא  27

recycle, reclaim .עיצוב תהליכי ייצור תכנון ו: המחקר מתייחס להפחתה כפעולות הבאות
.  בחומרי גלם בתולייםושמניעת רכש שאינו דרוש ומניעת שימ, הארכת חיי מוצרים, ומוצרים

סגירת המעגל ואופנים אחרים לשימוש מחדש שאינם , שימוש מחדש משמעו תיקון ושיפוץ
ר מחזור מתייחס לשימוש בפסולת בתהליכי ייצו. אלא למוצרים עצמם, כוללים התייחסות לפסולת

לבסוף טיוב משמעו שרפה לצורכי ייצור אנרגייה של . או בייצור חומרי גלם מפסולת, מחדש
 .223'  בעמ,5ש " לעיל ה,Kirchherr, Reike & Hekkert  ראו.חומרי פסולת

28 Martin Geissdoerfer et al., The Circular Economy – A New Sustainability Paradigm? 143 J. 
CLEAN. PROD. 757 (2017).  
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ההגדרה שטבע .  שלל ההגדרות הקיימות לכלכלה מעגלית ראוי להזכיר שתייםמתוך
 בחתירה מתמקדת,  הפעולה לקידום כלכלה מעגליתבמסמך, 2015 האירופי בשנת האיחוד

חומרי , כן שהערך של מוצריםהי" מעגלית מתקיימת כלכלה,  פי הגדרה זועל. לאפס פסולת
 29".וההפקה של פסולת ממוזערת, גלם ומשאבים נשמר בתוך הכלכלה לזמן ארוך ככל הניתן

,  יותרמרחיבהאימץ הגדרה , ארגון ציבורי המתמחה בכלכלה מעגלית,  Ellen MacArthurקרן
ם  הרווח ומביאה בחשבון שיקוליליניארי יסודיים במודל הים לצורך בשינויהמתייחסת
 תוך הדגשת תועלות יחהמטרתה של הכלכלה המעגלית להגדיר מחדש את הצמ: "חברתיים

היא מחייבת ניתוק הדרגתי של הקשר בין פעילות כלכלית לצריכה של . כלל חברתיות חיוביות
כלכלה מעגלית . משאבים סופיים ועיצוב מערכתי המוציא את הפסולת אל מחוץ למערכת

טבעי , המודל המעגלי בונה הון כלכלי.  מתחדשיםאנרגייהנתמכת על ידי מעבר למקורות 
 באמצעות תהוצאת הפסולת והזיהום אל מחוץ למערכ) א: וחברתי ומבוסס על שלושה עקרונות

לשקם ולחדש ) ג, לשמור על מוצרים וחומרי גלם בשימוש בתוך המערכת) ב, עיצוב מתאים
  30".מערכות טבעיות

  מרכיבי המודל של כלכלה מעגלית. 2

 סגירת מתייחסת ל)micro( המיקרו רמת.  מעגלית יכולה להתקיים בשלוש רמות שונותכלכלה
 מתרחשת )mezzo( ביניים הרמת.  או קטגוריה של מוצריםמוצר והצריכה של הייצור רתשרש

 בפארקים ם ומתייחסת גם לתהליכים מעגליים וסימביוטייייתייםבין תעשיות ומגזרים תעש
 ומחייבת לאומית-והביןהמדינתית ,  העירוניתזירה למכוונת )macro( המקרו רמת. יםתעשייתי

-ביןורים והקשרים תוך שיתוף פעולה ט במגוון רחב של סקכלההתאמות רוחביות של הכל

 בין כלל הגורמים בשרשרת הערך של ממשקים יווצר להצריכים לסגור את המעגל כדי 31.מגזרי
 אחת מן הרמות בכל 32.צרכנים וממחזרים, משווקים, יצרנים,  חומרי הגלםפיקימ, מוצר

,  מחזור חייםשל באספקלריההאמורות ניתן לתאר את השלבים של המודל של כלכלה מעגלית 
  . 1 שעולה מתוך תרשים כפי

, ייצור, עיצוב המוצר,  חומרי הגלםשלב:  שלביםמכמה מורכב 1 המתואר בתרשים המעגל
 לתיאום בין החלקים האתגר). יובמחזור וט, חוזר שימוש הכולל( בחומרי הלוואי טיפול וצריכה

 כלכלית ביבהאלא תלוי בס,  בלבדטכני אוהשונים של מערכת הייצור והצריכה אינו הנדסי 
,  מספקת מצד התעשייהמודעות וידע להתרחש ללא יכול אינו התיאום. ורגולטורית תומכת

 הללו על מנת לנתח את חשוב להבין את השלבים. הצרכנים וטכנולוגיות חדשניות תומכות

 
29 European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, 

The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the 
Regions: Closing the Loop – An EU Action Plan for the Circular Economy (2015), 

https://bit.ly/3cowXSS) להלן :European Commission (2015)(. 
 . וההפניות שם3ש " לעיל הראו  30
31  Melissa Jackson, Aleta Lederwasch & Damien Giurco, Transitions in Theory and Practice: 

Managing Metals in the Circular Economy, 3 RESOURCES 516 (2014). 
32

  Ghisellini, Cialani & Ulgiati,1ש " לעיל ה.  
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 של מדיניות ליניאריתבמעבר מתפיסה ,  הנדרשיםגולציההמורכבות של צעדי המדיניות והר
שהוא במידה רבה אתגר חדש עבור , האתגר הגדול במדיניות מעגלית. לתפיסה מעגלית

 יחידה ומוגדרת מראש צאה מחתירה לתוהמעבר הוא, רגולציה כפי שאנו מכירים אותה היום
 בין לתיאוםלחתירה )  המסומנים בתו ירוקהמוצרים שיעוראו , המחזור שיעור הגדלת ,נניח(

 הממוחזר החומר שיעור שבהם מוצרים עיצוב, למשל(שלבים שונים של התהליך המעגלי 
 בשיעור לגידול כתוצאה מחזור ויית תעשפיתוחשיביא ל, שיביא לדרישה לחומר ממוחזר, גדול

 על פי השגת יעדים לא רגולציה לבחוןנכון ,  כלכלה מעגליתבהקשר של,  כךמשום). המחזור
מוצע כי ). צראו הגדלת תו, כגון מניעת זיהום או עצירתו(סביבתיים וכלכליים בודדים 

באיזו מידה נותנת רגולציה מענה , ראשית:  היבטיםלשני פי התייחסותה על תיבחןהרגולציה 
 ליצור חיבור נאות בין שלב לשלב על הת יש ביכולהאם, ושנית, לשלבים של המעגל היצרני

  .מנת לסגור את המעגל

  )מקורי(מודל מופשט של כלכלה מעגלית : 1 תרשים

 

  חומרי גלם שניוניים ואנרגייה מתחדשת) א(

 secondary( שניוניים גלם האלמנטים המרכזיים של כלכלה מעגלית הוא שימוש בחומרי אחד

materials( ,גלם חומריכחלופה ל, זאת.  קודמיםיתיים תעשי בהם שימוש בתהליכיםשנעשה 
 זה עיקרון 33.שלא נעשה בהם שימוש בתהליך תעשייתי קודם, )virgin materials (בתוליים

 ופיזיקליים ייםעקב שינויים כימ, שניוניים םחומרי גל. ובאנרגייהמתייחס גם לשימוש במים 

 
33 Lucia Rigamonti et al., Recycling Processes and Quality of Secondary Materials: Food for 

Thought for Waste-Management-Oriented Life Cycle Assessment Studies, 76 WASTE 

MANAGEMENT 261 (2018). 
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 ירודיםעלולים להיות , ה לאחר שכבר נעשה בו שימוש במצבו המקורי אחרי כרייבחומר
,  הכרת התכונותת שהכנסתם למעגל הייצור מחייבמכאן.  גלם בתולייםמחומרי בתכונותיהם

   34.התאמה של המשך תהליכי הייצור ופתרון לחומרים הגלומים במוצר עם סיום השימוש בו
לאורך סבבי ) פלסטיקה ועץ, יר ניבעיקר (מהחומרים איכותם הפוחתת של חלק בשל
מכאן שתשומות של . וניים קושי לצמצם כליל הסתמכות על חומרי גלם ראשישנו, המחזור

תהליכי הייצור זקוקים לתשומות של . 1חומרי גלם ראשוניים באות לידי ביטוי גם בתרשים 
לשינוע ולמחזור יהיו ,  לייצוראנרגייה מקורות המרבבכלכלה מעגלית השאיפה היא ש. אנרגייה

על אף ,  זאת35. שמקורה בדלקים מאובנים מזהמיםאנרגייהולא , מקורות מתחדשים ונקיים
 המבוססים, ) סולרייםפנליםבעיקר ( מתחדשת אנרגייההמגבלות הקיימות בייצור של מתקני 

 36. על שימוש משמעותי בחומרי גלם בתוליים נדירים ומזהמים כשלעצמםעדיין
 ראשונייםחומרי גלם  על שימוש בוסרתא, שניוני בחומר גלם ימוש שמחייבת הרגולציה
 שאינם על פני חומרים חזור חומרי גלם ממוחזרים וברי מהעדפת תמריצים לויוצרת מסוימים
רגולציה כזו קשורה באופן ישיר .  זהשלב מחזור נוגעת באופן מהותי בברי שאינם או ממוחזרים

 . גם לעיצוב המוצר וליכולת למחזר את המוצר בהמשך הדרך

   עיצוב המוצר )ב(

 משמעםcradle to cradle) ( מודל של מעריסה לעריסה לפי ותכנון של מוצרים מראש בעיצו
 עיצוב ברוח זו נועד 37. הסביבתיותיולאורך חייו ולהשפעות, התייחסות למרכיבים של המוצר

להפחית פוטנציאל לזיהום סביבתי ושימוש בלתי יעיל במשאבים באמצעות הפחתת החומרים 
) ללא סיכונים לביוספרה( של מרכיבים פריקים ביולוגית תכולה ההגדלת, המסוכנים במוצרים

 המנחים את ים מעגלישיקולים, מנגד 38.ושימוש חוזר או מחזור של חומרים שאינם פריקים
 ולמספר זמן לאורך יישמר והכלכלי של מוצרים י לכך שהערך החומרמכווניםהתכנון 

)  לדגש של עיצוב סביבתימעבר(גלי דגש מע,  לכן39.הצריכה במעגל ביותר הגדולהמחזורים 

 
 .262–261 'בעמ, שם  34
35  ROBERT U. AYRES, INDUSTRIAL METABOLISM: THEORY AND POLICY, THE GREENING OF 

INDUSTRIAL ECOSYSTEMS (1994) . 
 מתקני של בייצור בתוליים גלם בחומרי השימוש את למזער ניתן בהןש בדרכים עוסק המחקר  36

 John Gallagher et al., Adapting ראו. ומחזור יותר חכם עיצוב באמצעות מתחדשת אנרגייה
Stand – alone Renewable Energy Technologies for the Circular Economy through Eco-

design and Recycling, 23 J. IND. ECOL. 133 (2019). 
37  MCDONOUGH & BRAUNGART,15ש " לעיל ה. 
38

 Dennis L. Murray et al., Continental Divide: Predicting Climate-Mediated Fragmentation 
and Biodiversity Loss in the Boreal Forest, 12(5) PLOS ONE (2017). 

39 Marcel C. Den Hollander, Conny A. Bakker & Erik Jan Hultink, Product Design in a 
Circular Economy: Development of a Typology of Key Concepts and Terms, 21 J. IND. 

ECOL. 517 (2017). 
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 היכולת ושיפור )obsolescence( של המוצרים ההתכלות תופעת ההתיישנות ובמניעת מתמקד
   40. למחזרםאולשפצם , להאריך את משך חייהם, לתקנם, לעשות בהם שימוש חוזר

 חוזר שימוש כגון, ישנם פתרונות.  שלא כל פתרון עיצובי מתאים לכל מוצרליו מאמובן
ופחות ,  חשמל ומכונות תעשייתיותמוצריכגון , קיימה-בנישמתאימים יותר למוצרים , ותיקון

 שלב העיצוב הוא חיוני במודל 41. פלסטיקאריזות נייר או מוצריכגון ,  מתכליםלמוצרים
 מאוד על מקשה כיום מעוצבים המוצרים מרבית שבו האופןמשום ש, הכלכלה המעגלית

- ידועה היא מוצרי פלסטיק חדדוגמה. ל לשימוש חוזר או תיקוןמחזורם או שאינו מתאים כל

, מוצר המורכב ממספר רב של חומרים שונים, כללכ. שכבתי-  מעורב רבחומר מהמיוצרים פעמי
 42 .ד מרכיביו מיוצרים מחומר אחשמרבית יותר למחזור ממוצר קשה,  לנתק ביניהםשמורכב
   43 .ומרי פלסטיק ומתכת מסוגים שונים חלקים רבים המשלבים חשבהםמוצרי חשמל , למשל

כלכלה , תכנון המרכיבים של מוצרים כך שניתן יהיה להאריך את חיי המדף שלהם לע נוסף
 של הצריכה אלהמעגלית מציעה להתבונן בצריכה באופן שונה ולשלב מודלים שונים מ

 ות שיתופי לקדם מודלים של צריכה ובעלותכדי. כפי שנראה להלן, האישית והבעלות הפרטית
לעיתים יש לבצע התאמות במוצרים בשלב התכנון ועיצוב , או של צריכת שירות במקום מוצר

 והטענה קודנים פתיחה של מערכת ח צורך לפתיש יים שיתופברכבים,  למשל44.המוצר
 צרך במהלך נסיעותיו שאותובחשמל באמצעות מונה המאפשר למשתמש לשלם עבור החשמל 

 תכנון מכוון של מוצרים להתיישנות למנוע בעיצוב המוצר יכולה  רגולציה שעוסקת45.בלבד
 את לעודד או להגביל, לעודד עיצוב מוצרים כך שיהיו ניתנים לתיקון ושיפוץ, פעמיות-וחד

 . בעלותבמקום בשימוש שיתוף את התנאים לוליצורהשימוש בחומרים שונים בייצור 

	ייצור) ג(

 אנרגייהלשימוש בחומרי גלם ו,  הייצורתהליכי יעילות בכלכלה מעגלית מתייחס לייצור
ייצור מעגלי מתייחס לצורך , הנאוקלסיים לעקרונות התעשייתיים בדומה. ולתוצרי הלוואי

בניגוד .  הייצורבתהליךהמהווים תשומה משמעותית , לצמצם את השימוש בחומרי הגלם
 תוצרי לוואי בקצה צמצום מעגלית אינה מסתמכת על כלכלה, למודל כלכלי תעשייתי מסורתי

כלכלה ,  הרגולטוריות הנלוות לכךהעלויות את למזער החצנות שליליות וכדי. צינור הפליטה
 מרבית זרמי הפסולת ותוצרי ת מנת למנוע מראש אעלמעגלית מבקשת לתכנן את הליכי הייצור 

 
 . 519' בעמ, שם  40
  . וההפניות שם3ש "הלעיל  ראו  41
42  Vanessa Prieto-Sandoval, Carmen Jaca & Marta Ormazabal, Towards a Consensus on the 

Circular Economy, 179 J. CLEAN. PROD. 605 (2018). 
43  Julian Kirchherr et al., Barriers to the Circular Economy: Evidence from the European 

Union (EU), 150 ECOL. ECON. 264 (2018). 
44   Felix Preston, A Global Redesign? Shaping the Circular Economy (2012), 

www.chathamhouse.org; HANNAH HISLOP, REINVENTING THE WHEEL: A CIRCULAR 

ECONOMY FOR RESOURCE SECURITY (2011).  
 .שם  45
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 להליכיהדגש הוא על עיצוב תוצרי הלוואי והזיהום אל מחוץ ,  אחרותבמילים .הלוואי
   46.הייצור

או סימביוזה  ( תעשייתיתאקולוגיההמשלבים עקרונות של ,  פארקים תעשייתייםתכנון
 מרכזי להתמודדות עם שלב אמצעי מהווה,  לולאת הייצורסגירתהמבוססת על ) תעשייתית
בפארקים תעשייתיים כאלה תוצרי הפליטה של מפעל אחד משמשים חומרי גלם . הייצור

 גישה זו 47 .ם צורכים שירותים או מוצרים ותוצרי לוואי זה מזהומפעלים שכני, למפעל אחר
רגולציה על פליטות של . מבקשת לספק פתרון מתוכנן ומרחבי למגוון חומרים ותהליכים

 וכזו המניחה אקולוגייםרגולציה המחייבת תכנון פארקים תעשייתיים כפארקים , תהליך הייצור
 רגולציה היא, צת הקמת פארקים אקולוגיים מתמראו, ייתיתתשתית לביצוע סימביוזה תעש

 .  בייצור מעגליהתומכת

  צריכה) ד(

. לצד ההיצע ולצד הביקוש, כאחד הציבורי ולמגזר טי מעגלית מתייחסת למגזר הפרצרכנות
גם אם לצד פרמטרים ,  המשפיע על בחירות של צרכניםמשמעותירגישות למחיר היא גורם 

 48. סביבתייםערכים והתאמה לחדשנות,  וענייןתדמית, פונקציונליים נוספים כגון איכות
מדיניות של כלכלה מעגלית אינה יכולה להסתמך רק על העדפות צרכנים למוצרים ירוקים 

,  המוצרמחיר,  מרכזי המשפיע על בחירת הצרכניםפרמטר כי להבטיח עליה 49.מסיבות ערכיות
  . המוצר את מגוון ההשפעות הסביבתיות לאורך מחזור החיים של יבטא

 
46  Edwin Tam, Katie Soulliere & Susan Sawyer-Beaulieu, Managing Complex Products to 

Support the Circular Economy, 145 RESOUR. CONSERV. RECYCLING 124 (2019). 
 .12 ש"ראו לעיל ה  47
ישנו גוף מחקרי גדול העוסק בפרמטרים השונים המשפיעים על העדפות צרכנים לגבי מוצרים   48

 מזרח אירופה למוצרים ירוקים נמצא כי רגישות דינותר על העדפות צרכנים ממבמחק. מסוימים
גם אצל כאלה שערכים חברתיים משפיעים על , למחיר היא פרמטר מרכזי בכל קבוצות הצרכנים

 & Aindrila Biswas. העדפותיהם הירוקות וגם בקרב קבוצה שהתנסתה כבר בצרכנות ירוקה
Mousumi Roy, Green Products: An Exploratory Study on the Consumer Behavior in 

Emerging Economies of the East, 87 J. CLEAN. PROD. 463 (2015) .מחקרים 79 שסקר מחקר 
 על פרמטרים המשפיעים על העדפות של 2014–2000 מאמרי סקירה שפורסמו בין השנים 4ו־

 רכש אורגני על ידי ונע החסם העיקרי המצרכנים לגבי מוצרי מזון אורגניים מצא כי מחיר הוא
 Jessica Aschemann‐Witzel & Stephan Zielke, Can't Buy Me Green? A Review: ראו. צרכנים

of Consumer Perceptions of and Behavior Toward the Price of Organic Food, 51 J. 
CONSUMER AFF. 211 (2017). 

י במהלך השנים חל שינוי בחשיבות שצרכנים מייחסים לשיקולים ישנם מחקרים רבים המעידים כ  49
 מחקרים של סדרה סוקר .Larouch et alהמחקר הידוע של . סביבתיים ברכישת מוצרים שונים

 מהאמריקאים השיבו 67% 1989בשנת . שבוצעו על ידי הכותבים על העדפות צרכניות מוצהרות
בסקר בדואר . עבור מוצרים אקולוגיים יותר יותר במחיר המוצר 10%–5%שהם מוכנים לשלם 

 מהנשים שהשיבו היו מוכנות לשלם יותר עבור מוצר זהה מכל בחינה אחרת 79% 1993בשנת 
 & Michel Laroche, Jasmin Bergeronראו . אך עם מאפיינים אקולוגיים מוכחים, למוצר אחר

Guido Barbaro‐Forleo, Targeting Consumers Who are Willing to Pay More for 
Environmentally Friendly Products, 18 JOURNAL OF CONSUMER MARKETING 503 (2001). 
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 – life cycle analysis( רבים של מוצרים חיים מחזור של הערכה בצע כי קיים קושי לידוע

LCA( .ביצוע 50.שבשימוש של שונות וחוסר ודאות בנתונים ובמודלים השפעהבשל , זאת 
אך לגבי חלק ניכר מהמוצרים , הערכת מחזור חיים לגבי מוצר אכן מצריך תשתית ידע רחבה

 ויעילותטביעת רגל פחמנית ,  חיצוניותעלויות של הערכת בצורה חלקיתכה  הערעניתן לבצ
 לעקוף במידת המבקשים, ) להלןשנסקור כפי( גם קריטריונים הנמצאים בפיתוח ישנם. אנרגטית

שימוש חוזר , עמידות:  ולמדוד תכונות של מוצרים כגוןLCA המאפיינים מה את הקשיים
וכלו לספק לצרכנים מידע טוב יותר על מאפיינים מעגליים  כאלה יקריטריונים 51.תיקון ויכולת

  . של מוצרים
 למזער רכישה של מוצרים צורך מעגלית מדגישה את הצריכה, ליניארי המודל לבניגוד

 המטרה של מזעור 52. שהם מזהמים במיוחדומוצרים פעמיים-מוצרים חד, שאינם נחוצים
 המודל של לליבושקשור , פשוט ינושא אתגר ה מציבפעמית-צריכה שאינה הכרחית או חד
לאפשר ,  נלוות הן להאריך את חיי המוצר אצל הלקוחמטרות. הכלכלי של צמיחה מתמדת

 אין אם, להעביר את המוצר הלאה לשימוש חוזר ולבסוף, ללקוח לתקן את המוצר בקלות
 צעדים שונים כמה מדובר ב53.להעביר את המוצר למחזור באופן הולם, אפשרות אחרת

 של מוצרים שאינם נחוצים רכישהראשית יש למזער . ויש ביניהם מדרג של עדיפות, פייםבאו
יש לשנות היבטים אחרים , כאשר הדבר אינו אפשרי,  שניובשלב, פעמיים-חדאו מוצרים 

מאז התגברות הייצור ,  למשל54. ובתמחור של מוצריםייצורב,  מכךוכנגזרת,  הצריכהבדפוסי
התרחבה תרבות של , מרב הטקסטיל והבגדים הנצרכים במערבהתעשייתי הזול במזרח של 

עקרונות הכלכלה . ורכישת פריטי לבוש הרבה מעבר לנדרש" פעמית-אופנה חד"צריכת 
,  אפשריהדבר אין ואם, פעמי-המעגלית מנחים למזעור הצריכה במקור של בגדים באופן חד

על ידי התעשייה היצרנית הקושי הוא לבסס מודל כלכלי שיגובה .  חוזרלשימוש להעברתם
  55. והבזבזנית ושיאפשר שימוש חוזרפעמית-למזעור הצריכה החד

 לקבל מענה באמצעות הטלת ים חיי המוצר ותיקון של מוצרים ביתר קלות עשויהארכת
-product(חובה להארכת האחריות על היצרן או באמצעות מודלים חדשניים של מוצר כשירות 

service system, PSS or servitization .( במודל של מוצר כשירות לקוחות אינם רוכשים מוצר
 ההנחה 56.והחברה המספקת את השירות היא הבעלים של המוצר, אלא רוכשים שירות, מחברה

 
50  Shannon M. Lloyd & Robert Ries, Characterizing, Propagating, and Analyzing 

Uncertainty in Life‐cycle Assessment: A Survey of Quantitative Approaches, 11 J. IND. 
ECOL. 161 (2007); Anna E. Björklund, Survey of Approaches to Improve Reliability in LCA, 

7 THE INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE ASSESSMENT 64 (2002). 
 . 87ש "ראו לעיל ה  51
52  Geissdoerfer et al.,764'  בעמ,28ש " לעיל ה . 
53  Tam, Soulliere & Sawyer-Beaulieu,125מ "בע, 46ש " לעיל ה . 
 .6'  בעמ,27ש " לעיל הראו  54
55  Ana de Jesus & Sandro Mendonça, Lost in Transition? Drivers and Barriers in the Eco-

Innovation Road to the Circular Economy, 145 ECOL. ECON. 75 (2018) . 
56  Fernanda Hänsch Beuren, Marcelo Gitirana Gomes Ferreira & Paulo A. Cauchick Miguel, 

Product-Service Systems: A Literature Review on Integrated Products and Services, 47 J. 
CLEAN. PROD. 222 (2013). 
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 להאריך את אורך חיי המדף של אינטרסיהיה לחברה המספקת את השירות , היא שכבעלים
היישום של מודל זה מוגבל ואינו ,  אולם57. היא מספקת את השירותשבאמצעותם המוצרים

 שאינם הצרכנית הרווחת מציבה לו אתגרים התרבות, בעיקר. מתאים בהכרח לכל סוגי המוצרים
   58.מבוטלים

 לפעול תומכת תהליכי צריכה מעגליים המטפלת בהיבטים של ביקוש עשויה רגולציה
זור החיים או המדרך  מידע לצרכנים על אודות מחלהנגשת וולונטריים תווים ותקנים באמצעות

.  גם להטיל חובות על רכש ציבורי ירוקיכולה פנים ממשלתית רגולציה. הסביבתי של מוצרים
 שונות בקטגוריותרגולציה כופה יכולה לחייב עמידה בתקנים של מדרך סביבתי , בצד ההיצע

ים או רגולציה יכולה להטיל חובות להרחבת אחריות למוצרים על יצרנ,  לכךמעבר.  מוצריםשל
 את התשתית הרגולטורית הנרחבת הנדרשת למעבר להניחהיא יכולה גם , לבסוף. ספקים

  . שותפת למודל של מוצר כשירות או בעלות מצריםממודל של בעלות על מו

  תיקון ומחזור,  שימוש חוזר–טיפול בתוצרי לוואי ) ה(

.  ומחזורתיקוןפוץ או שי,  שימוש חוזרעל הוא הדגש, )הפסולת( הטיפול בתוצרי הלוואי בשלב
 הפסולת בתנאים תשרפ באמצעות אנרגייה יצירת – לראות את השבת הפסולת מקובל

 של החומר אינו פיזישכן הערך ה,  למחזורניתנים שאינםכפתרון שיורי לחומרים , מבוקרים
 האחרונה החלופה יאהטמנה ה,  כלכלה מעגליתשל הרווחים העקרונות לפי 59.נשמר בדרך זו

ההשפעה של שימוש , )המכונה גם טביעת רגל סביבתית( מדרך סביבתי מבחינת 60.בהחלט
אולם לצד היתרונות הסביבתיים במודל של כלכלה .  פחותה ולכן זוכה לעדיפותלרוב היאחוזר 

  .  והאפשרות ליצור מודל כלכלי רווחיהכלכלי הערך ישקלוי, מעגלית
 שתבטיח שות ובפריסה גבוהה הפרדה למחזור חייב להעמיד תשתיות מחזור נגימשטר

 61.לצד הבטחת סימון מוצרים בצורה ברורה שתאפשר לבצע את ההפרדה, נוחות שימוש

 
57  Arnold Tukker, Product Services for a Resource-Efficient and Circular Economy – A 

Review, 97 J. CLEAN. PROD. 76 (2015). 
בסיס מחקר של קבוצות מיקוד  הדרכים שבהן ניתן להתגבר על התנגדות של צרכנים על ירתלסק  58

 Oskar Rexfelt & Viktor Hiort af Ornäs, Consumer Acceptance of Product-Serviceראו 
Systems: Designing for Relative Advantages and Uncertainty Reductions, 20 JOURNAL OF 

MANUFACTURING TECHNOLOGY MANAGEMENT 674 (2009).  
59  Jouni Korhonen, Antero Honkasalo & Jyri Seppälä, Circular Economy: The Concept and 

its Limitations, 143 ECOL. ECON. 37 (2018). 
 . 38' בעמ, שם  60
מלבד . ישנו גוף מחקרי גדול העוסק בגורמים המשפיעים על שיעורי המחזור בקרב אוכלוסיות  61

נמצא כי סוג המדיניות של המחזור היא , )יותאמונות סביבת(משתנים דמוגרפיים והתנהגותיים 
. ובמיוחד נוחות השימוש והנגישות למערכת ההפרדה והמחזור, משתנה בעל השפעה משמעותית

 Calvin Lakhan, Out of Sight, Out of Mind: Issues and Obstacles to Recycling inראו 
Ontario’s Multi Residential Buildings, 108 RESOUR. CONSERV. RECYCLING 1 (2016); Jean-
Daniel M. Saphores & Hilary Nixon, How Effective are Current Household Recycling 
Policies? Results from a National Survey of US Households, 92 RESOUR. CONSERV. 
RECYCLING 1 (2014); Michael B. Schwebel, How can a Successful Multi-Family 
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לעיתים קרובות יהיה צורך לתמרץ את הצרכן לבצע את ההפרדה באמצעות תמריצים ואיסורים 
תוך התייחסות לשיקול הכלכלי ,  המחזור גם הוא מקבל תשומת לבסוג 62.ישירים או עקיפים

 שיביא למחזור מוצרים באופן עדיפותניתנת בדרך כלל , לכן.  השימוש בחומר הגלםליעילותו
 ליצירת מחזור המביא שמציב הקושי לאורזאת .  והכלכליהחומרילשמירת הערך המרבי 

 כלכלי ערךהיעד בכלכלה מעגלית הוא ליצור ). downcycling( ערך י פחותמוצרים או חומרים
בקבוקי ,  למשל63. לאותה המטרהלשימוש להביאאו לכל הפחות , )upcycling(גבוה יותר 

,  ערךפחותי שהם, פירות ניתן למחזר על מנת לייצר סלסלות לירקות או פעמיים-חדפלסטיק 
 bottle to(אך ניתן גם לייצר מהבקבוקים פלסטיק המשמש שוב ליצירת בקבוקים מאותו הסוג 

bottle(כמו אדניות או ריהוט פעמיים-רביק לשימושים  ולבסוף ניתן לייצר מהבקבוקים פלסט 
 יתקיים שמחזורעל מנת .  שעשוי להיות מחזור למוצרים בעלי ערך גבוה יותרמה, גינה

אלא צריכה להתקיים תעשיית , לא די בהפרדה, בהיקפים משמעותיים ובזרמי פסולת שונים
 64.מחזור משגשגת לאותו זרם של פסולת

 בסגירת המעגל הכלכלי באמצעות טיפול הולם בתוצרי בתמיכה תפקידים כמה לרגולציה
היא מציבה את היעדים והתנאים . רגולציה יוצרת את התשתית למחזור, ראשית. הלוואי

 יצר ליולהרגולציה יכ. תעשייה והתהרשויות המקומיו, המחייבים למחזור עבור יצרני הפסולת
ת תחרותית יותר מול שיטות תנאי פעולה נוחים לתעשיית המחזור על מנת לאפשר לה להיו

 לפעולה של תאגידי תנאיםרגולציה יכולה לקבוע . כגון הטמנה, אחרות של טיפול בפסולת
 של מחזוררגולציה יכולה לקבוע תקנים ל, בנוסף.  מנגנונים של אחריות יצרןוליצורמחזור 

 יצר לירגולציה יכולה גם. מספר סבבי המחזור וסימון של חומרים למחזור, חומרים שונים
  . תנאים נוחים לשימוש חוזר ושיפוץ באמצעות תמריצים לעוסקים בתחומים אלה

   השוואתית סין ואירופהמדיניות – מעגלית ומדיניות ציבורית כלכלה. ג

 הקיים ולקדם מודל של הליניארי שעל מנת לשנות את המודל התעשייתי רחבה הסכמה קיימת
 שינויים גם אלא,  טכנולוגיים בתעשייהוייםשינ וחדשנותנדרשים לא רק , כלכלה מעגלית
לא , האלה השינוייםכדי לחולל את .  וצרכניםיצרנים בקרב מעמיקים ותודעתיים התנהגותיים

מערכי התמריצים ,  את מבני הבחירהלשנות נדרש אלא, יהיה די שיוצעו לציבור מוצרים חדשים
 של מוסדית מעטפת 65.משלתיתוההעדפות של אנשים באמצעות שינויים במדיניות ורגולציה מ

 
Residential Recycling Programme be Initiated within Baltimore City, Maryland?, 30 

WASTE MANAGE. RES. 727 (2012). 
62  W. Kip Viscusi et al., Discontinuous Behavioral Responses to Recycling Laws and Plastic 

Water Bottle Deposits, 15 AM. L. & ECON. REV. 110 (2013). 
63 Amir Rashid et al., Resource Conservative Manufacturing: An Essential Change in 

Business and Technology Paradigm for Sustainable Manufacturing, 57 J. CLEAN. PROD. 
166 (2013). 

64  Kirchherr et al. ,266' בעמ, 43ש "לעיל ה. 
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 אינם דם השוק לבכוחות שכן,  חיונית למימושה של כלכלה מעגליתהיא ורגולציהמדיניות 
 באימוץ מדיניות ים האירופי הם חלוצוהאיחוד סין 66. אלה באופן אוטונומילכיוונים פונים

 בנושאים יהם בתחומשנעשה מה בלימודומבחינה זו יש עניין , לעידוד המעבר לכלכלה מעגלית
   67.אלה בשנים האחרונות

  מדיניות כלכלה מעגלית בסין. 1

 מעגלית אומצה כלכלה.  מדיניות לאומית של כלכלה מעגלית2002 אימצה כבר בשנת סין
 ליישב במטרה זאת, קיימה-בר לקידום פיתוח עיקרית הוכמסגרתכאסטרטגיית פיתוח כלכלי 

 נחקק 2008 בשנת 68.יבתיים וחברתיים צמיחה כלכלית בלתי מוגבלת עם שיקולים סבהמשך
 אשר שונות פעולה בסיס החוק אומצו תוכניות על 69.חוק פדרלי לקידום כלכלה מעגלית

.  ספציפייםלמגזרים הוראות מותאמות באמצעות מעגלית כלכלהמניחות את התשתית ליישום 
שחלקם היו  מדיניותחוק זה אפשר לרכז מאמצים לקידום כלכלה מעגלית על בסיס מגוון כלי 

 70). להלןראו( של יעילות משאבים או ייצור נקי נושאכגון ב, חקיקתוקיימים עוד לפני 
.  העירוני והתעשייתיבמגזרים הסינית מיושמת מלמעלה למטה באמצעות פרויקטים המדיניות
 העירוניים באזוריםו, אנרגייה בייעול השימוש בחומרי גלם והפעילות התמקדה בתעשייה
  71.טיהור שפכים ומחזור פסולת, ת זיהומים סביבתיים במניעהתמקדו
) מסמכי מדיניות והנחיות(תקנות ודברי רגולציה נוספים ,  פרטי חקיקה280 על מחקר

 מבין השלבים של מודל של כלכלה מעגלית לאילו בחןהקשורים לכלכלה מעגלית בסין 
 נבחנו,  מטרותהכמ אף הקושי שלמדיניות יכולות להיות על. השונים הכלים יםמתייחס
 כלי המדיניות מרבית כי נמצא. בהתאם סווגו והכלים,  העיקריות של המדיניותהמטרות

 תוצר יחידת במונחים של התייעלות דגש על עםמכוונים לעידוד יעילות בשימוש במשאבים 
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 ."הצמיחה הכלכלית
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Implementation, 42 J. CLEAN. PROD. 215 (2013). 
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 והגנה על הסביבה פליטות למניעת בניגוד,  תוצריעילות על הדגש כי נטען 72.ליחידת משאב
 במדיניות תומכת שזו בשל התפיסה תיותזוכה לעידוד מצד הרשויות המדינ, )משך בהראו(

מדיניות ,  המקומיבמישור.  לאתגר זמינות המשאביםמענה נותנת הפריון ווהגדלתהתיעוש 
התמיכה . התיעושכתומכת בפיתוח כלכלי ובהשגת יעדי , גם כן,  המעגלית נתפסתההכלכל

 זכתה מדיניות להשל הרשויות המדינתיות והמקומיות  הירתמות והלאומיתהפוליטית ברמה ה
,  הפריוןלת השימוש בחומרי גלם והיוותה עוגן להגדבייעול התמקדה דווקא שהיא כך מנבעוזו 
   73. שזוכה להסכמה רחבה ללא עורריןיעד

בדגש על ,  היעילות של הייצור התעשייתילהגברת מכוון בסין מדיניות כלי שני של סוג
 פארקים הקמת ווניהולייםבאמצעות שיפורים טכנולוגיים , מהתעשייה במקור  הפליטותהפחתת

 74. בולטת היא החוק לעידוד ייצור נקי יותרדוגמה.  סימביוזה תעשייתיתשיאפשרותעשייתיים 
עליו ליישם ,  מפעל תעשייתי מחדש את התשתית הטכנולוגית שלושכאשר קובע זה חוק

בעת תכנון , כן כמו 75.לם ומניעת פליטות לסביבה של חומרי גהניצול להתייעלות אמצעים
תוך מתן העדפה ,  מחזור חייהם המלא והשפעתם הסביבתיתבחשבון יובאו, מוצרים ואריזות

 נוספת קטגוריה 76.מתפרקים ביולוגית וניתנים בקלות למחזור, לשימוש בחומרים נטולי רעלים
ת מוצקה תוך יצירת הזיקה בין  הייצור של פסולוהפחתתשל מדיניות עוסקת בטיפול בפסולת 

 בתחוםהחוק העיקרי המנחה את הפעילות . תהליכים אלה לכלכלה מעגלית בייצור התעשייתי
 החוק. 1995זה הוא החוק למניעה והגבלה של זיהום סביבתי על ידי פסולת מוצקה משנת 

 שבה הקטגוריה מציינים כי החוקרים, לבסוף 77. פעמים מאז חקיקתוכמה תוקן האמור
. ובעיקר להיבטים צרכניים, המדיניות בסין מפותחת פחות היא זו המתייחסת למעגל השלם

אלא נעשית ,  הצריכה אינה ישירהל להשפיע עהמבקשת מציין כי עיקר הרגולציה המחקר

 
72  Zhu et al. ,116–113'  בעמ,70ש " הלעיל. 
 .116'  בעמ,שם  73
כתובת  ב לאנגלית זמיןתרגום ,Cleaner Production Promotion Law (2002(ראו . 112' בעמ, םש  74

https://bit.ly/34V3mfE. 
 Enterprises in the course of technological upgrades shall adopt the“ : הקובע19' ראו שם ס  75

following cleaner production measures: 1. Adopting toxin-free, non-hazardous or low-toxin 
and low-harm raw materials to replace toxic and hazardous raw materials; 2. Adopting 
processes and equipment with high resource utilization rates and little pollutant-generation 
to replace processes and equipment with high resource consumption and significant 
generation of pollutants; 3. Comprehensive use or recycling of materials such as waste 
products, waste water and heat generated from production procedures; 4. Adopting 
pollution prevention and control technologies sufficient to permit the enterprises to comply 
with national or local pollution discharge standards and total volume control quotas for 

pollutants”. 
 When products and packaging are designed, their influences on“ : הקובע20' ס, ראו שם  76

mankind and natural environments during their life-cycle must be considered and priority 
accorded to selecting toxin-free, non-hazardous, easily degraded and easily recycled 

options. Enterprises should package the products in a reasonable manner to reduce the 
overuse of packaging materials and reduce the generation of packaging wastes”.  

77  Zhu et al. ,113'  בעמ,70ש " הלעיל. 
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זאת מתוך הסתייגות עקרונית מיישום מדיניות שיכולה , באמצעות אסדרת התנהגות של יצרנים
 המדינה מועצת על ידי תוכנית אומצה 2016בשנת ,  זאתלמרות. להוביל להפחתת הצריכה

 מחזקת זו מדיניות. מוצרים נדרשו יצרנים להרחיב את תקופות האחריות על מגוון שבההסינית 
  78.ים להחליפם בחדשבמקוםאת המגמה לשמור על מוצרים קיימים 

  האירופי באיחוד מעגלית כלכלה מדיניות. 2

- בראשית העשור השני של שנות הה מעגלית החלבכלכלה המתמקדת האירופית המדיניות

,  משאביםיעילות דרכים למפתהשיקה ) EC( נציבות האיחוד האירופי 2011 בשנת. 2000
 2015 הוחלפו בשנת זו 79. במשאבים באירופהיעילות דגל לעידוד כתוכניתשהופעלה לראשונה 

 פעולה לכלכלה תוכנית –אה  הלולסגירת: "המכונהעל ידי תוכנית סדורה לכלכלה מעגלית 
 מדיניות וחקיקה כלי מסגרת מדיניות לאינטגרציה בין יצרה הזו תוכנית הפעולה 80".מעגלית
 זאת,  יש צורך ביצירת מדיניות או כלים משפטיים חדשיםשבהם תוך זיהוי תחומים קיימים

וסקת  כך שהיא עבנויה התוכנית.  השונים של כלכלה מעגליתלשלביםבאמצעות התייחסות 
 השוק לשימוש ועידוד בפסולת טיפול, צריכה, )תהליכי ייצור, עיצוב המוצר( הייצור יבשלב

 יש לרכז שבהם דגש לחומרים ותחומים ניתןלצד זאת ). שניוניים (מוחזרים מומיםבחומרי גלם 
כגון (חומרי גלם קריטיים , פסולת המזון,  נכללים הפלסטיקההללו התחומיםבין . מאמצים
 כמה אימוץ התוכנית רק לבעת.  והריסות וביומסהבנייה, )תעשיית האלקטרוניקהחומרים ל

   81. מדיניות מכוונת לעידוד יעילות במשאביםהייתה, אוסטריה ופינלנד, גרמניה, מדינות חברות
 בתוכנית 2015.82ח מעקב אחר ביצוע תוכנית הפעולה משנת " דוEC-  המה פרס2019 בשנת

 פותחו אמצעי מדיניות שבו מרכזי תחום. חדשים אומצו ועודכנו רגולציה כלי אילו מצויןזו 
נוספו . אבל גם על הצריכה, במטרה להשפיע על הייצור, חדשים נוגע לשלב תכנון המוצרים

 תנאים מחייבים הקובעת Ecodesign Directive,83-ה המחייבת של דירקטיבה להןדרישות 
 המתמקדת EU Energy Labeling,84- ה לדירקטיבתוהן, לייצור מגוון רחב של מוצרי חשמל

מטרתה .  התוויה של יעילות אנרגטית של חמש עשרה קטגוריות של מוצרים חשמלייםחיובב

 
 . שם ,שם  78
79  European Commission, Communication from the Commission to the European Parliament, 

The Council, The European economic and Social Committee and the committee of  
the Regions: Closing the loop – An EU Action Plan for the Circular Economy (2011), 

https://bit.ly/2RvyLST.  
80  European Commission (2015) ,29ש "לעיל ה.  
81  McDowall et al. ,652'  בעמ,12ש " הלעיל . 
82  EC, Report on the Implementation of the Circular Economy Action Plan Brussels (2019).  
83  Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 

Establishing a Framework for the Setting of Eco-design Requirements for Energy-Related 
Products (recast). 

 קטגוריות של מוצרי חשמל לבנים מצריכים התוויה של היעילות האנרגטית שלהם לפי 15  84
 Regulation (EU) 2017/1369 of the:  האירופית הקובעת את התנאים להתוויה המחייבתהחקיקה

European Parliament and of the Council of 4 July 2017 Setting a Framework for Energy 
Labelling and Repealing Directive 2010/30/EU, https://bit.ly/3w16XEW. 
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לדחוף את השוק קדימה באמצעות קביעת סטנדרטים מחייבים  Ecodesign-השל דירקטיבת 
   85.תוך התייחסות מעגלית יותר למוצרים ולהשפעותיהם הסביבתיות, מינימליים
זמינות ,  בשימוש בחומריםיעילות בהתמקדו Ecodesign-ה לדירקטיבת שנוספו ישותהדר

ארגון הסטנדרטים , כמו כן.  בסוף חייהםבמוצרים וסיוע בטיפול תיקוןקלות ב, של חלקי חילוף
, תיקון מוצרים,  חוזר במוצריםימושש,  של עמידותלמדידההאירופי החל לפתח קריטריונים 

 מדידה של קריטריוניםבמטרה ליישם , זאת. רי גלם קריטיים חומועצימותמחזוריות 
 2018בשנת , בנוסף 87.חדשים וסטנדרטים הוולונטרי 86Ecolabel- הכגון,  קיימיםבסטנדרטים

:  נדבכיםכמהמסגרת זו כללה .  חדשה ומתקדמת לטיפול בפסולתחקיקהנכנסה לתוקף מסגרת 
 הפרדה של חיזקה את הכללים היא, שנית.  יותרגבוהים יעדי מחזור חדשים וקבעההיא , ראשית
.  והריסותבנייהחומרים מסוכנים ממשקי בית ופסולת , טקסטיל,  חומרים ביולוגייםלגביבמקור 
פסולת מזון ופסולת המכילה , חיזוק המנגנונים למניעת פסולת ולטיפול בפסולת ימית, שלישית

  88.חומרי גלם קריטיים
 תוכנית חדשה פורסמה, 2015ית הפעולה משנת עם סיום תוקפה של תוכנ, 2020 בשנת

 בתוכנית הדגש 89. רחב של יעדים רגולטורייםמגוון כוללת אשר, לכלכלה מעגלית לאירופה
 ייצור פסולת הפחתת,  של צריכה מעגליתבהיבטים תוספת של חקיקה ורגולציה על הוא

 יצור נועדו לההחקיק יעדי. הרוחבית הכלכלית המדיניות מעגליים לתוך םוהטמעת שיקולי
 ויעמדו קיימה-בני שמוצרים המגיעים לשוק האירופי יהיו שתבטיחמדיניות אירופית אחידה 

 מוצרים וחיוב רכש ממשלתי העומד קן לתהזכות של נושא זה הם היבטים 90.מעגליים תקניםב
 של כלכלה מעגלית ים מתייחסת לצורך להטמיע שיקולכניתהתו,  בנוסף91. מעגלייםבתקנים
 למניעה )BAT(על מנת שהאמצעים הטובים ביותר , תעשייתייםיבה של זיהומיים בדירקט

התוכנית ,  כמו כן92. פרקטיקות של כלכלה מעגליתיטמיעווטיפול בזיהומים בתעשייה 
מתייחסת להקמת מערך לקידום סימביוזה תעשייתית באמצעות רישוי ודיווח עצמי של 

תוך , )ולא רק טיפול נאות (במקור פסולת  שמה דגש גם על הפחתה שלהתוכנית 93.התעשייה

 
85  Mauro Cordella et al., Improving Material Efficiency in the Life Cycle of Products: A 

Review of EU Ecolabel Criteria, 25 THE INTERNATIONAL JOURNAL OF LIFE CYCLE 

ASSESSMENT 921 (2020). 
 Regulation (EC) No ראו ecolabelחקיקה של האיחוד האירופי קובעת את האופן שבו מנוהל ה־ל  86

66/2010 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 on the EU 
Ecolabel, https://bit.ly/3gfNwl1 

87  Report on the Implementation of the Circular Economy Action Plan Brussels ,82ש "לעיל ה, 
 .2' בעמ

 .4' בעמ, שם  88
89  EC, A New Circular Economy Action Plan for a Cleaner and More Competitive Europe 

 EC, Annex to the New Circular Economy Action היעדים הרגולטוריים ראו לטבלת .(2020)
Plan For a cleaner and More Competitive Europe (2020). 

90  A New Circular Economy Action Plan for a Cleaner and More Competitive Europe ,לעיל 
 .2.1 'ס, 89ש "ה

 .2.2 'ס ,שם  91
 .2.3 'ס ,שם  92
 .2.3  'ס ,שם  93
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 פסולת בזרמים שונים וקביעת אמצעים למניעת ייצור פסולת לצמצוםקביעת יעדים 
  94.מלכתחילה
 מתאפיינת בשאיפה להחדיר את ההיבטים של כלכלה מעגלית באופן רחב יותר התוכנית

 לבין מעגליתלכלה  בין כשילוב לניתן מרכזידגש .  האירופיהאיחודלמדיניות הכלכלית של 
תוך יישום צעדי מדיניות , )social economy(התוכניות האירופיות הנוגעות לכלכלה חברתית 

 פעילות מול גופים המשלבת,  של הכלכלה החברתיתבתוכנית .וצעדים פיסקליים שונים
, דיור,  שירותי רווחהלהעניק שמטרותיהםאגודות שיתופיות ועסקים חברתיים , קהילתיים
תוכניות הכשרה מקצועית ,  כמו כן95.נקבע שיושם דגש על כלכלה מעגלית,  וסביבהקהילה

 מענקים 96.ולמידת מבוגרים יפנו משאבים להכשרה למקצועות הקשורים לכלכלה מעגלית
הניתנים על ידי האיחוד יבטיחו הטמעה של כלכלה מעגלית באזורים שונים של אירופה תוך 

 אלה הן משמעותיות שכן הן מלמדות על רצון פוליטי ותהורא 97.יותר שליםחנסיוע לאזורים 
 של חברתית-הכלכליתונחישות להפוך את הכלכלה המעגלית לחלק אינטגרלי מהמדיניות 

  . האיחוד
 state aid(98( מדינתי סיוע על המוטלות המגבלותהתוכנית מציינת ש,  הרגולטוריבמישור
בהנחיות ,  כמו כן99.כלכלה המעגלית וכלכלה ישקפו את היעדים של האנרגייה של בתחומים

 חברות פרטיות על פי חוק וכן בכללי החשבונאות ים המחייבפיננסים שאינםלדיווחים 
 אלה בתוספת הנחיות מפורטות על הנחיות 100. של כלכלה מעגליתיעדיםיוטמעו , הסביבתית

נים פיתוח כלים למעקב ופיקוח אחרי התקדמות ביישום של כלכלה מעגלית במישורים השו
 . מרכזי במדיניות הכלכלית הרוחבית של האיחודמקום לזו ניתנה כי מראות

נראה כי בשני המקרים המסגור משקף תפיסה ,  הסיניתלזו המדיניות האירופית מהשוואת
 בין הגנת הסביבה לבין הכלכלה פלוגתותלפיה ניתן להתגבר על , של מודרניזציה אקולוגית

 המדיניות.  המדינותבין מהותיים הבדלים יימיםק,  אולם.באמצעות חדשנות טכנית וניהולית
 ליישב בין צמיחה כלכלית לבין ומבקשת את המשך הצמיחה הכלכלית כנתון תהסינית מקבל

ההתייחסות לאתגרים הסביבתיים היא כאל .  שזו הביאההחברתיים והסביבתיים האתגרים
,  זאתלעומת 101.הסביבתיות בערך הבלעדי של הבעיות מפחיתה היאו,  כלכליותזדמנויותה

 רואה בכלכלה המעגלית הזדמנות כשלעצמה להגברת התחרותיות האירופית המדיניות
 הקיימים וריכוזיות ההון צמיחה הדפוסי ללהתייחס מבלי, והמטרות החברתיות של האיחוד

 בתוכה המשלבת חלופיתהיא רואה בכלכלה המעגלית תפיסה , כמו כן. כדבר מובן מאליו

 
 .4.1 'ס ,שם  94
 .5 'ס ,שם  95
 .5 'ס ,שם  96
 . 5 'ס ,שם  97
ן מדינות רשאיות להעניק במשפט האיחוד האירופי הכוונה לנסיבות המשפטיות החריגות שבה  98

 .סובסידיות המשבשות את התחרות בשוק החופשי
99  A New Circular Economy Action Plan for a Cleaner and More Competitive Europe ,לעיל 

 .6.2 'ס, 89ש "ה
 .6.2 'ס ,שם  100
101  McDowall et al.,651'  בעמ,12ש " לעיל ה . 
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, אלא את השירותים החברתיים,  לא את ההוןמרכזה בומעמידה חברתית כלכלהל  שעקרונות
מתוך , זאת 102. התבססות על חדשנות טכנולוגית והזדמנות ליצירת ענפי תעסוקה חדשיםתוך

 חומרי בעלות לא תוכל להתחרות במחיר העובדים או אירופה,  לאחר התייעלותגםהבנה כי 
  . הגלם עם מדינות מתפתחות כמו סין

 שהמעבר לכלכלה המעגלית מחייב בכל ירורעולה בב,  עד כה בסין ובאירופהמהיישום
גם שינויים , נוסף על שינויים טכנולוגיים במודל הייצור הכלכלי והשימוש במשאבים, דפוס

אשר נדרשים כדי לתמוך בשינויים הטכניים , מעמיקים ברגולציה בממשל ובחברה
 האפקטיביים המדיניות כלי בהקשר זה היא מהו מגוון מרכזית ששאלה, מכאן. והטכנולוגיים

 נפנה לזהות בטרם 103. החסמים לקידום אמצעים אלהלצד התמריצים ומהם  לנקוטניתן אותם
נבקש לבחון את הרגולציה , את החסמים והתמריצים הרגולטוריים בישראל לכלכלה מעגלית

 . האחרונותוכלי המדיניות שיושמו בישראל בשנים 

  בישראלת מעגליכלכלה תמדיניו. ד

 להטמעה חלקית תהליך של ראשיתו נמצאת בישראל, 2000 תחילת העשור השני של שנת מאז
עם היוזמה לאימוץ מדיניות , כפי שמוצע כאן,  זה החלתהליך.  המעגליתהכלכלה עקרונות של

  להן זיקהשיש יוזמות כמהבהמשך לה קודמו בשנים האחרונות . 2011לצמיחה ירוקה בשנת 
מסגרת מדיניות כוללת להטמעה , בעת הנוכחית,  בישראלאין, אתיחד עם ז. לכלכלה מעגלית

 אם ובין אם הן יושמו בין, נראה כי מרבית ההחלטות שהתקבלו עד היום. של כלכלה מעגלית
 ממדיניות כלכלית רחבה יותר ואינן פועלות באופן מתואם עם מדיניות בתחומים מנותקות, לא

 החלטות, יודגש.  והעלאת התפוקה בתעשייההתעסוקה עידוד, הצמיחהעידוד ,  יבוא–אחרים 
יושמו , 2011 השנים מאז שנת במהלך שהתקבלו) עליהם נרחיב להלן (ים ממשלתיופרויקטים

  .  נזנח כלילחלקםו, אחיד שאינובאופן 
 חלק ניכר מההיבטים של הכלכלה למדידת בישראל מדדים פורסמו יושמו וטרם שמאחר
, בתעשייה השימוש בחומרי גלם ממוחזרים שיעור,  עצימות חומרי גלם לתוצרכגון, יתהמעגל

 לא – 104 בכלכלהוהמעגליותמספר משרות בתעשיות של כלכלה מעגלית , ערך מוסף גולמי
 רקע הסקירה של על.  ביישוםמגמות באופן כמותי לבחון המדיניות והשפעת את מדודניתן ל

יש בישראל , להלן נראהוכפי ש,  מעגלית בסין ובאירופהלהלכלכמסגרות המדיניות והחקיקה 
,  להיבטים של הקטנת התלות בחומרי גלם בתולייםשתתייחס מרחב רב לפיתוח מדיניות עוד

, הפחתת פליטות בתהליך הייצור ושימוש בחומרי גלם ממוחזרים, שיפור העיצוב של מוצרים
ום מודלים צרכניים המפחיתים צריכה  המודעות של הצרכנים לרכש ירוק ותמרוצו וקידחיזוק

 
 . שם, שם  102
103  Kirchherr et al.,גם ראו. 43ש " לעיל ה Pheifer  ,10ש "לעיל ה ;Vasileios Rizos et al., 

Implementation of Circular Economy Business Models by Small and Medium-Sized 
Enterprises (SMEs): Barriers and Enablers, 8 SUSTAINABILITY 1212 (2016). 

השוו לארגון הסטטיסטי של האיחוד האירופי שפיתח קבוצה של מדדים היוצרים סקלה של   104
 Eurostat, Which Indicators are Used to Monitor the Progress Towards a :כלכלה מעגלית

Circular Economy, https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy/indicators. 
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 חוזר שימוש, הפחתה במקור,  במערך הטיפול בפסולת בכללנדרשיםשיפורים רבים . אישית
  .דיון בפרק היכללו יאפשריים כיווניםהמלצות על . ומחזור
 השונים של כלכלה להיבטים ישיר באופן המתייחסת המכוונת מדיניות את הקור זה יספרק
 רמה על בדגש) 2כפי שהוצגו בפרק ב( פי השלבים של ניתוח מחזור חיים  עלבישראלמעגלית 

לא נעסוק בפרק זה בהיבטים של . המקרו המתמקדת במדיניות לאומית לתחום התעשייה
 לפיכך ברובו שיהיה,  בפסולתהטיפול ממוקד שבה,  לרמה העירוניתקשוריםכלכלה מעגלית ה

ר כלי מדיניות שלהם השפעה עקיפה או בלתי לא נסקו, כמו כן. מחוץ לגבולות הדיון שלנו
  .מכוונת על מידת המעגליות של הכלכלה

" תוכנית לאומית לצמיחה ירוקה" ממשלה שעסקה בהחלטת הוא סקירה השל מרכזי עוגן
 2013.106 בסיסה סוכם מסמך מדיניות לצמיחה ירוקה בשנת שעל 2011,105שהתקבלה בשנת 

 לאימוץ מסמך המדיניות של צמיחה ירוקה הרקעבחלק הראשון של הפרק נסקור את , לפיכך
 השונים של מודל הכלכלה המעגלית ואת כלי שלבים מכן נבחן את הלאחר. 2013בשנת 

נצביע .  פי שיוכם לשלבי מחזור החייםעלהמדיניות שאומצו במסמך המדיניות או בהמשך לו 
 .חד מהשלבים השונים המתייחסות לכל אברגולציה על פערים וחוסרים מרכזיים במדיניות וגם

   מדיניות צמיחה ירוקה–הרקע להתפתחות כלכלה מעגלית . 1

 ועם הצטרפות ישראל לארגון 2009–2008 של השנים לי המשבר הכלכלי הגלובבשלהי
 להגנת הסביבה הזדמנות לקדם עקרונות המשרד בכיריזיהו , OECD-ההמדינות המפותחות 

הכל התחיל עם : " להגנת הסביבהבמשרדבכירה  כדברי.  שיתבססו על צמיחה ירוקהייםכלכל
 הוות התחילו לדבר ולבחון איך הסביבה יכולה לOECD- וב2009–2008המשבר הכלכלי של 

ארגון (ישראל הייתה בתהליכי כניסה לארגון אבל עדיין לא חברה ובמקביל . מנוע צמיחה
 לא חוותה את  שישראללמרות Green New Deal... 107 את ץ אימUNDP) ם"הסביבה של האו

המשבר הכלכלי כמו באירופה במשרד להגנת הסביבה בחנו מה ניתן לעשות בישראל כדי לקדם 
   108".צמיחה שתשלב שיקולים סביבתיים

 בממשלה בתפיסתם כי יש לקדם מבודדיםבכירי המשרד להגנת הסביבה היו ,  זמןבאותו
 מנת על כי הבינוירי המשרד בכ. קיימה- בר של פיתוח עקרונות בסיס עלתוכנית צמיחה כלכלית 
 וארגוני תעשייהבהם נציגי ה,  עם מגוון בעלי ענייןשיחעליהם לקיים , לממש את תפיסתם

,  זוברוח 109.ובמיוחד תוך שיתוף משרדי ממשלה אחרים המובילים את התחום הכלכלי, סביבה
נות  עניין סביב שלושה שולחבעלי קבוצות של מגוון ששיתף מדיניות עיצובהחל תהליך 

 110."בחדשנות ובצריכה, בייצור שעסקו נושאיים שולחנות ושלושה מרכזי שולחן: עגולים

 
 .14 ש"לעיל ה, 3768 ההחלט  105
 .14ש "לעיל ה, "מחברים בין הכלכלה לסביבה, צמיחה ירוקה"  106
 . UNEP, Global Green New Deal: Policy Brief (March 2009), https://bit.ly/3psAk0g אור  107
 ).2020 ינואר(המשרד להגנת הסביבה , ריאיון עם בכירה  108
 היכרות אינטימית עם לבכירה). 2020 פברואר( המשרד להגנת הסביבה ,ריאיון עם בכירה לשעבר  109

 . התהליך שהייתה מבין מוביליו
בכירה נוספת לשעבר במשרד להגנת . )2020 ינואר(המשרד להגנת הסביבה , עם בכירהריאיון   110

הזרז הגדול ביותר לאימוץ : "2020הסביבה אמרה את הדברים הבאים בריאיון שהתקיים בינואר 
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 גובשה מדיניות ממשלתית באופן שבהםהיה בין הראשונים , כך מציינים יוזמיו,  זהתהליך
   111.סדור ושקוף,  מגוון בעלי עניין בתהליך משתףשעירב

" תוכנית לאומית לצמיחה ירוקה" בדבר 3768 הממשלה חלטת ההייתה ציון מוסדית נקודת
 זו התבססה על עבודה מקדימה שבוצעה על ידי החלטה 2011.112שהתקבלה באוקטובר 

 כללה התייחסות לא היא, אומנם. OECD- הממסמכי השראה ושאבההמשרד להגנת הסביבה 
 הגלומים המעגלית הכלכלה של אפשר לזהות יסודות בפתחהאך , מפורשת לכלכלה מעגלית

צמיחה ופיתוח כלכלי וחברתי ללא פגיעה " ירוקה הוגדרה כצמיחה". הצמיחה הירוקה"ברעיון 
 מבטאת רובד ההגדרה 113".במשאבי הטבע קיימא-וברחסכני , בסביבה ותוך שימוש יעיל

 נעדרת היא בעת בה. השימוש היעיל והחסכוני במשאבי טבע:  הכלכלה המעגליתשלמרכזי 
 חומרי גלם של מחזור על שימוש חוזר ודגש את ה בהואין פסולת לאפס חתירההתייחסות ל

 עשוי קיימה-ברהמושג ,  זאתעם. הצריכה דפוסי את דרכי הייצור ומהיסוד לשנות צורךוה
  . על כיוון זהעלהצבי

   : באופן הבאנוסחו בפסקה הראשונה ביטוי שבאו לידי כפי ההחלטה מטרות

 ומתוך... 2020–2012 תכנית לאומית לצמיחה ירוקה בישראל לשנים לקדם"
, הכרה כי ניתן לעשות שימוש בתחום הסביבה כדי לפתח את המשק הישראלי

לחזק את התשתיות , חדשיםלפתח תעשיות נקיות חדשות ומנועי צמיחה 
להגדיל את שיעור התעסוקה תוך התייחסות לאוכלוסיות שונות , החברתיות

תעשייה וכן להגביר את כושר התחרותיות של ה, בעלות צרכים מגוונים
  114."הישראלית בשוק הגלובלי

 צמיחה ירוקה מוצגת כמנוע לקידום הכלכלה כי של פסקה זו מעלה ביקורתית קריאה
,  אפקטיבית על הסביבההגנה גם עודד לורך הנובעת מן הצכמדיניות מכךופחות , והחדשנות
גדלת ה, הדגש שניתן בה הוא לחיזוק התשתית החברתית.  כמענה למשבר המשאביםאו קיימות

) א(9במטרות המדיניות שנקבעו בסעיף . התעסוקה והגברת כושר התחרות של התעשייה
כולל מיפוי והתמודדות עם , הסרת חסמים לצמיחה ירוקה" בראש הרשימה המטרה של מוצבת

 ידידותי לסביבה סקי עמגזרמעבר ל) ו(9:  כולל גם מטרות עמומות כגוןהסעיף". כשלי רגולציה
  .יקטים לאומיים כמובילים צמיחה ירוקהקידום פרו) ח(9או 

 ייםגם החלטה זו אינה קובעת יעדים כמות,  בישראלממשלה בהרבה החלטות מקובל שכפי
מדדי : "תקבע שתגובש על יסודה שהתוכנית דורשתהיא , אולם. ואינה מציבה יעדים מדידים

 מדדים , הצערלמרבה 115".תוכניתלהערכת הצלחת ה סביבתיים-חברתיים-כלכלייםתוצאה 

 
צמיחה " דיבר הרבה על OECDל ה־"מזכ. OECDמדיניות צמיחה ירוקה היה כניסת ישראל ל־

 החלטנו גם לעשות התאמות יחד 2009שרד להגנת הסביבה בשנת ובמסגרת תפקידי במ" ירוקה
 ."OECD-עם השר ארדן על מנת שישראל תוכל לעמוד במחויבויות שלה כנדרש ב

 . )2020 ינואר (המשרד להגנת הסביבה, ריאיון עם בכירה לשעבר  111
 .14 ש"לעיל ה, 3768 ההחלט  112
 .שם  113
 . 1 'ס, שם  114
 ). ה(10 'ס, שם  115
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 תום האופק המתוכנן של התוכנית על פי החלטת הממשלה עם, בשל כך.  גובשולאכאלה 
 ועד כמה הצליחה להביא הרוחביות שפעותיה היו המה לקבוע ניתן לא, 2020 בשנת דלעיל

הן בזיהוי המגמות של : הקושי הוא כפול. קיימה-ברלשינוי דפוס הצמיחה הקיים לדפוס 
 מגמותבין ה) ככל שזו קיימת (זיקה הבאבחוןוהן ,  במשאבי טבעושבשימ והתייעלות חיסכון

  .  לכךקדמו הממשלה והמדיניות שהחלטת במשאבים בתעשייה לבין בשימוששהתרחשו 
 חתמו עליו, ")המדיניות: "להלן (116"צמיחה ירוקה" המדיניות מסמך פורסם 2013 בשנת

 שיתוף תהליךל יוצא של  זה היה פועמסמך.  הסביבהלהגנת השרבמשותף שר הכלכלה ו
 ממשלה משרדי מגוון,  של התעשייה והמגזר העסקייות נציגועםהציבור בשולחנות העגולים 

 המדיניות מוזכר מסמך להקדמהב. ונציגי חברה אזרחית תוך שותפות עם משרד הכלכלה
המציג את , ח"דובהקדמה ל". כלכלה מעגלית"צמד המילים ) וגם בפעם האחרונה(לראשונה 

  :נקבע כך, ניותהמדי

מדיניות של צמיחה ירוקה תנתק את הקשר ההרסני הקיים כיום בין הצמיחה "
 משאבי הטבע ותאפשר שגשוג עתידי ועלייה שלהכלכלית לבין השחיקה 

אשר   מעגליתכלכלהעלינו ליצור .  הבאיםתברמת החיים שלנו ושל הדורו
יעלים את מטמיעה תהליכי ייצור אשר מי, משתמשת בפסולת כבחומר גלם

משנה את דפוסי הצריכה שלנו ופועלת לקידום פיתוח של ,  במשאביםהשימוש
  117".חדשנות סביבתית

.  אמירה זו מוצג היחס בין כלכלה מעגלית למדיניות של צמיחה ירוקה כיחס של הכלהבמסגרת
, אבל לא בלעדי, נדמה כי מדיניות של צמיחה ירוקה נסמכת על כלכלה מעגלית כתנאי נדרש

רישוי ירוק ": מנופים"מסגרת המדיניות המוצגת במסמך מתבססת על שישה . ושהמימל
מסלול ירוק , קידום רכש ירוק, צרכנות ירוקה, מרכז צמיחה ירוקה וייצור ירוק, דמאוח

חלק מהנושאים הללו שולבו בפעילות סביב כלכלה ,  כפי שנראה118.לחדשנות ותעסוקה ירוקה
  .ם נתקלו בחסמים ולא התקדמו ואחרים נזנחו כלילחלק,  מאוחרים יותרבשלביםמעגלית 

  מדיניות ורגולציה של כלכלה מעגלית ברמת המקרו. 2

 התייחסות לרגולציה מחייב המדיניות והרגולציה של הכלכלה המעגלית בישראל מיפוי
 בפרק. בין היתר באמצעות יישום הרכיבים הרלוונטיים מתוך מדיניות צמיחה ירוקה, הקיימת

ורגולציה ) מיסוי והיטלים( כלכלית רגולציה,  ושליטהציוויבין רגולציה של  נבחיןזה 
 באמצעות). 1ראו טבלה ( החיים מחזור של לשלבים השונים מתייחסותה) רצונית(וולונטרית 

מיפוי זה נוכל לזהות ביתר קלות את השלבים במחזור החיים הזוכים להתייחסות רגולטורית 
הדבר יאפשר לזהות ביתר קלות פערים במענה . יחס לכל שלבואת סוגי הרגולציה הרווחים ב

 
 .14ש " לעיל ה,"מחברים בין הכלכלה לסביבה, צמיחה ירוקה"  116
  . )ההדגשה הוספה (6' בעמ, שם  117
 .10–9' בעמ, שם  118
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 השלבים וסגירת המעגל ביןשביחס לזיקה , ולא פחות חשוב מכך, הרגולטורי בשלבים השונים
  . של הכלכלה המעגלית

  חומרי גלם שניוניים ) א(

 והאנרגייה את מרבית חומרי הגלם המייבאת,  במשאבי טבעדלה ינה היא מדישראל
 חומרי הגלם המשמשים יבוא היקף גדל 2019 ועד שנת 2006 משנת . שלההתעשייתיים

 לעומת 119. מיליון45,975 מיליון ל 35,563 מסכום כולל של 29%- בכתשומות לייצור תעשייתי 
 המיוצרת ממשאבי רנטה בשמקורוג של ישראל " אחוז תל2018 ועד שנת 1970 משנת, זאת

 עשור של הפקת גז טבעי בתום, 2018בשנת . 0.178% מ פחות בממוצע היה, )מקומיים(טבע 
 2018–1970 בשנים שנתי-הרב הממוצע עלג לא עלה בהרבה " מהתלהרנטהאחוז , בישראל
 אחוז הרנטה היה הגבוה ביותר ועמד על שבה הייתה השנה 1980 שנת. 0.184% על ועמד

 2018 בשנת. 0.001% ביותר ועמד על ך אחוז הרנטה היה הנמו2001ואילו בשנת , 1.825%
בשנה זו . 2.55% לשעמד ע,  מהממוצע העולמייריתג היה פחות מעש" הרנטה מהתלזאחו

ג שמקורו ברנטה ממשאבי " בעולם מבחינת אחוז התל38ישראל הייתה ממוקמת במקום 
  120.טבע

 שהכלכלהמאחר .  נטו של חומרי גלםבואנית אלה מלמדים על כך שישראל היא ינתונים
 היה להניח שאין ניתן, באופן משמעותי על הכנסות מכריית חומרי גלם אינה נשענת הישראלית

). מלבד גז (אנרגייה המייצגים אינטרסים של כריית חומרי גלם ומשמעותיים סקטורים בה
 ההתייעלות של השימוש בחומרי גלם לשיפור לפעול תשאף היה לצפות שישראל ניתן, לפיכך

  . וצרים התעשייתיים המיוצרים בהוהגדלת השילוב של חומרי גלם ממוחזרים במ
 משנת מעגלית כלכלה ומדיניות המדיניות של הכלכלה המעגלית שאומצו בישראל כלי

 בכלי ביותר חלקי באופן שולבו המדיניות הקיימים כלי.  מטרות אלה לא קיבלו ביטוי כלל2013
   . ויוצגו להלןהמוצר ותכנון הייצור בשלב העוסקים מדיניות

  רעיצוב המוצ) ב(

 להתפלא אין. המוצר עיצוב לשלב לא התייחסה 2013 בשנת ה כלכלה מעגלית שאומצמדיניות
 כבר, עם זאת.  של מוצריםמעגלי לעיצוב מחייבת רגולציה מדינתית בישראל אומצהכי לא 
 כלליות להערכת מוצרים שפגיעתם בסביבה הנחיות "– 1738י " אומץ בישראל ת1993בשנת 
  , 2010 שנת עד 121. נותר וולונטריומעמדו,  המוצריםלכלחה כללי  כמנשימש התקן". פחותה

 
ס בנושא סחר "מבוסס על ניתוח נתונים שבוצע על ידי כותבת המאמר ממאגר הנתונים של הלמ  119

 שומותת: תת־נושא, נתונים לפי קבוצות סחורות: ערך, וד כלכלייבוא לפי ייע: תת־נושא, חוץ
ס בכתובת "הנתונים זמינים באתר הלמ. 2019–2006לשנים ) חומרי גלם(לייצור 

https://www.cbs.gov.il.  
 WB, Data, Natural Resourcesכל הנתונים הללו חושבו על ידי הכותבת בהתבסס על נתוני   120

Rents (% of GDP), https://bit.ly/3uZqX9E . 
 מצב קיים של חסמים ופוטנציאלים בתחום החומרים הירוקים מיפוי"המועצה לבנייה ירוקה   121

 .http://assets.ilgbc.org/files/GreenMaterialsBound.pdf ,)2010 (5" בישראל
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ח "דו 123. מפרטים למוצרים ספציפיים30- כונוספו 1738,122י "ת להוסמכו מוצרים 30-כ
מונה מגוון ,  נתקל אימוצו של התקןשבהם חסמים שסקר, 2010 משנת ירוקה בנייההמועצה ל

 קושי של עלה"  ואדריכליםתעשייהבשיחות עם אנשי " כי ייןח מצ"הדו. רחב של חסמים
 של מוצרים והחשש LCA-ה עיקרו בקשיי המדידה של 124.הגדרת חומרים ירוקים ומוצרים

.  לשוק ולפעול לאימוץ התקןמלהיכנסמפני אימוץ דרישות גבוהות שירתיעו שחקנים מקומיים 
 היעדרו,  מודעות ודרישה בקרב הציבור הרחב מחדהיעדר ואח ה"הדו שמתאר מרכזי נוסף חסם

העובדה שהתקן נותר וולונטרי לצד , כלומר 125.דרישות מחייבות מצד הרגולטורים מאידך
 הללו מזהה מהסיבות.  דרישה משמעותית מצד הציבור הפך אותו לבלתי אטרקטיביהיעדר
ובעיקר בשל הקושי לתרגם את , מצד יצרנים לאמץ את התקנים"  מוטיבציההיעדר"ח "הדו

   126.מעותיהאימוץ לרווח כספי מש
י "ת, לאומית-בין בתקנים חדשים שהתבססו על תקינה 1738י "ת הוחלף 2010 בשנת

-תיווי והצהרות סביבתיים (14025י "ובת)  כללייםעקרונות-תיווי והצהרות סביבתיים (14020

 תהליך מואץ של אימוץ החלבתקופה זו ). III סביבתיות מטיפוס עקרונות ותהליכים הצהרות
 2020 לשנת נכון 127.לאומיים-בין שונים שהתבססו על מפרטים ירותים ושמפרטים למוצרים

 128. התקנים הללושני מוצרים ושירותים תחת של לקטגוריות תקנים ירוקים 90 בישראל פותחו
 חשמל מוצרי,  והנעלהביגוד:  כגוןים מגוונמסקטורים צרים מתייחסים ברובם למוהמפרטים

. ציוד משרדי ועוד,  ניקוי וחומרי הדברהחומרי, נוןגי,  ביתי ומשרדיריהוט, ואלקטרוניקה
 מפרטים למוצרים 25 עם,  הבנייהענף הוא מפרטים למספר הגדול ביותר של שזכה הסקטור

 כוללים ברוב המקרים הנחיות מגוונות הקשורות המפרטים מסמכי 129.וקבוצות מוצרים
:  מתייחסים להיבטים כגוןהתקנים, בתלות בסוגי המוצרים.  וייצור מעגלי של מוצריםלעיצוב
 של מחזוריות; פריקות ביולוגית של מוצר;  חומרים מסוכנים במוצר ובתהליך הייצורתכולת

 היצרן להעמיד בותמחוי;  עצמוצרתכולה של חומרים ממוחזרים במו; המוצר והאריזה שלו
יכי  האנרגטית של המוצר בשימוש בתהלוהיעילות; )תכנון מוצרים ברי תיקון(חלקי חילוף 
ורק חברות המעוניינות ,  וולונטרייםנותרותקנים אלה , כאמור לעיל,  ברם130. הייצור שלו

כל עוד הדרישה מצד חברות , לכן.  לעמוד בתנאים שלהםמחויבותלהיות מוסמכות לתקן 
 .ההשפעה של התקנים מוגבלת ביותר, להסמכה נותרת נמוכה מאוד

 
 .6' בעמ, שם  122
 .5' בעמ, שם  123
 .13' בעמ, שם  124
 .14' שם בעמ  125
 .15' בעמ, שם  126
 .9.12.2020ראש חטיבת מוצרים ירוקים מיום , ליאור ארואסשיחה עם   127
 נוסף על מידע. מפרטים תו ירוק, ראו האתר מכון התקנים. 2020מספר התקנים נבחן בדצמבר   128

חלוקת התחומים ומידת השימוש בתקנים הללו מחייב מחקר מעמיק יותר , הוראות התקנים
 .שחורג מגבולות המחקר הנוכחי

 .2020נכון לדצמבר   129
חלוקת התחומים ומידת השימוש בתקנים הללו מחייב מחקר , מידע נוסף על הוראות התקנים  130

 .מעמיק יותר שחורג מגבולות המחקר הנוכחי
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 עם 2019ם מעגליים החל בסוף שנת  מוצרילתכנון מה במידת שתורם ממשלתי פרויקט
המעבדה מתוקצבת על ידי המדינה ). קלינטק(הקמת מעבדת חדשנות לטכנולוגיה סביבתית 

 להגנת הסביבה ומנוהלת באמצעות גוף המשרדמשרד הכלכלה ו, בשיתוף רשות החדשנות
ת  סביבה בראשית דרכן לפתח את מוצריהן ולזכויית מטרתה לאפשר לחברות טכנולוג131.פרטי

 חברות שלשלב המהווה אתגר משמעותי במחזור החיים , בפלטפורמה לבחינת הטכנולוגיה
 שיש להן תרומה ותההתמקדות של המעבדה היא בטכנולוגי.  סביבה חדשותיתטכנולוגי

 מערכי ושינוי) למשל ממוצר לשירות(מודל עסקי , למעגליות בהיבטים של שינויים בפס הייצור
ת מטרות הפרויקט כפי שנוסחו על ידי השר להגנת הסביבה ושר  בוחנים אאם 132.לוגיסטיקה
 אינה נבחנת בהכרח על הטמעת טכנולוגיות בתעשייה שנותהרי שהמעבדה לחד, הכלכלה

מטרה עיקרית של הפרויקט . תוך שיפור במדדי המעגליות של התעשייה המקומית, הישראלית
, מכאן 133.גלובלית הסביבתיות ההוא לשפר את מעמדה התחרותי של ישראל בענף הטכנולוגיו

מה גם שהיא , מובהקת אינהשמרכזיותה של המעבדה בהקשר זה של מעגליות בעיצוב המוצר 
   . כמנוע לחיזוק הכלכלה הישראליתאאל,  סביבה מקומיותלבעיותלא הוקמה כדי להוות פתרון 

  ייצור) ג(

 צרילהפחית פליטות ותו הייצור ישנן יוזמות מדיניות שונות וכלי רגולציה שמטרתם בתחום
 סביבתית על פליטות רגולציה. לוואי של התעשייה ולהגביר את השימוש בחומרי גלם שניוניים

ולא נעסוק , ולקרקע, כולל לים, לגופי מים, מהתעשייה קיימת בישראל ביחס לפליטות לאוויר
  .  משום שחקיקה זו אינה מייצגת תפיסה מעגלית כשלעצמהכאן הרחבהבה ב

או רישוי סביבתי ( ירוק משולב רישוי היה 2013 צמיחה ירוקה משנת מדיניותבכזי  מרנדבך
 יש לשפר את שלפיה בתהליך גיבוש המדיניות שעלתה זה נשען על התובנה יעד). משולב

- בין סטנדרטים ץ הישראלית בהיבטים הסביבתיים באמצעות אימויהיכולת התכנון של התעשי

 2015 בשנת 134.התעשייה כלפי והוודאות קיפותגברת השה, ייעול הליכי הרישוי, לאומיים
 135").התזכיר: "להלן(הונח על שולחן הממשלה תזכיר הצעת חוק רישוי סביבתי משולב 

 כיום בנפרד זה מתקיימים סביבתי שרישוי הליכי כשישה לאחד הייתה התזכיר של מטרתו
אישור ותנאים , 2008–ח"התשס,  לחייב היתרי פליטה לפי חוק אויר נקיבמקום 136.מזה

 והיתרי רעלים מכוח חוק החומרים 1968–ח"התשכ, ברישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים

 
 נבחרה להקים ולהפעיל מעבדת חדשנות בתחומי ESILשותפות "אתר המשרד להגנת הסביבה   131

 _www.gov.il/he/departments/news/cleantech ,)15.12.2019(" הגנת הסביבה וקיימות
innovation_lab . 

  .ESIL, Environmental Sustainability Innovation Lab :https://esil.co.il ראו אתר  132
לעיל , " נבחרה להקים ולהפעיל מעבדת חדשנות בתחומי הגנת הסביבה וקיימותESILשותפות "  133

 . 131ש "ה
, 2015–ה"התשע,  תזכיר חוק רישוי סביבתי משולבראו החוק המוצע והצורך בו טרתלמ  134

https://bit.ly/3v1W6ZU. 
 . 19' בעמ, שם  135
מונה עשרה ה ,18–17' בעמ, 14ש "לעיל ה, "מחברים בין הכלכלה לסביבה, צמיחה ירוקה"ראו   136

בתזכיר עצמו אוחדו לתוך הליך הרישוי . תקיימים על פי חוקהליכי רישוי סביבתי שונים המ
 . מתוך עשרה הרישיונות הסביבתייםשהיהמשולב חמ
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הרישיון המשולב אמור היה לאפשר .  אחד משולברישיוןהיה נדרש , 1993–ג"התשנ, המסוכנים
אישורי "דוגמה לכך היא .  תקנות שונותמכוחהניתנים כיום , גם הטמעה של אישורים פרטניים

סילוק פסולת ( מכוח תקנות רישוי עסקים חזורהניתנים לפינוי פסולת מסוכנת למ" מנהל
 סמכויות המשרד להגנת הסביבה הרחבת כלל גם התזכיר. 1990–א"התשנ, )חומרים מסוכנים

שעלולים היו ,  אחרים ואפשר קביעת סטנדרטים מחמיריםדיםעל חשבון הסמכויות של משר
  .ד אותה תקופה בסמכות משרדי ממשלה אחריםלעמוד בסתירה לרגולציה שהייתה ע

. הוא נתקל בהתנגדות ולא צלח,  שמהלך לאישור התזכיר לרישוי ירוק משולב נמשך זמןאף
שינתה התאחדות התעשיינים את עמדתה והתנגדה ,  בתזכירוניתלאחר הבעת תמיכה ראש

ר לרישוי  שונים ביקשו להעצים את סמכויותיהם בכל הקשושלהמשרדי ממ,  במקביל137.לו
המשרד להגנת הסביבה נסוג בו מתזכיר ,  לבסוף138.הסביבתי בתהליך הדיונים על הצעת החוק

 משרד האוצר שתביעתו לתוספת תקנים ליישום החוק לא ידילאחר שהובהר לו על , החוק
ובא אל קיצו הניסיון לכונן את מה ,  כך נסתם הגולל על תזכיר חוק רישוי משולב139.יענהת

,  ניסתה התעשייה2019בסוף שנת ".  ירוקהצמיחהמדיניות "בראשון במעלה שנתפס כנדבך ה
האגף העוסק בייעול הרגולציה (אגף לממשל וחברה ,  ראש הממשלהמשרדתוך גיוס 
להעביר הקלות משמעותיות ברגולציה הסביבתית תוך עקיפת המשרד להגנת , )הממשלתית

ונותר על , המהלך הזה לא צלח, ה לעת כתיבת שורות אל140.הסביבה באמצעות חוק ההסדרים
  .  הקיים במשרד להגנת הסביבההמפוצלכנו מערך הרגולציה הסביבתית המסורבל משהו ו

 
 ועם 2020במשרד להגנת הסביבה בינואר ' בהתבסס על דברים שנאמרו בראיונות עם בכירה א  137

 . 2020רגולטור בדרג ביניים במשרד להגנת הסביבה בפברואר 
חוק רישוי משולב  ": היא אמרה כך2020משרד להגנת הסביבה מינואר ב'  עם בכירה אבריאיון  138

 הפנים שרצה משרד עם  כמוממשקים בעלי רגולטוריםנכשל בשל האינטרסים של שחקנים 
, עוד התנגדו משרד האנרגייה. שהכול יהיה תחת חוק רישוי עסקים ולא רצה חוק רישוי משולב

 פגיעה בסמכויות שלהם ולכן מנקודת זהחוק משרד הבריאות וכולם רצו לשפר מעמדם וראו ב
 ."מבטי זה הדבר הראשון שתקע את החוק

 אתגר: "2020במשרד להגנת הסביבה מינואר '  עם בכירה אבריאיון בהתבסס על דברים שנאמרו  139
הנושא לא נפתר מול משרד האוצר , נוסף ליישום הרפורמה של הרישוי המשולב הוא המשאבים

 רישיון משולב אחת לשבע שנים מצריך עבודה סופר מתן ...ל הדרושהם לא תקצבו את הגידו
אם היום לקח שנה וחצי להכנת . מקצועית ולהסתכל על כל המדיום וכמה מומחים צריך בדבר הזה

כל פעם , היתר פליטה אז זה הרבה כוח אדם מקצועי לתקופת זמן וכל פעם לסקטור מסוים ושונה
 הגנתם דומים נאמרו על ידי רגולטור בדרג ביניים במשרד ל דברי."אותו סקטור עובר לענף אחר

 . 2020הסביבה בפברואר 
. 2020בהתבסס על דברים שנאמרו על ידי רגולטור בדרג ביניים במשרד להגנת הסביבה בפברואר   140

 לאו דווקא לאחריות פרואקטיביתהתעשייה פועלת היום בצורה : "אותו רגולטור הרחיב וציין גם
שומעים את הלובי שלהם כל הזמן למשל במהלך של מחטף בחוק ההסדרים אנו , משותפת
יש לובי . אבל הייתה יוזמה לנסות לכפות מנגנונים עוקפי המשרד להגנת הסביבה... האחרון

. משרד האנרגייה ומשרד הכלכלה, משרד ראש הממשלה,  משרד האוצר–תעשייתי מאוד חזק 
מלבד המשרד , משרדי הממשלה האחרים, חיתמשרד האנרגייה חשוף ללובי של החברה האזר

מאוד נוח לחברה האזרחית לעבוד מול המשרד להגנת . הרבה פחות חשופים, להגנת הסביבה
אבל הם צריכים להבין שגם אנשי המשרד להגנת הסביבה עומדים מול אילוצים של , הסביבה
 ". אחרים והם צריכים לפעול גם מולםיםשחקנ
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 זהו. המעגלית כלכלהקשר ישיר ל" רישוי סביבתית משולב" קידום שלאין למהלך ,  פניועל
ע  טבבמשאבי הרגולטורי הטבעי או האפקטיבי ביותר לקידום הפחתת התלות הכלי אינו

בתזכיר החוק הוכנסו הוראות , אולם. שימוש חוזר ומחזור, עשייתיתסימביוזה ת, ראשוניים
 מחייבות את הרגולטור לבחון את יעילות שהיושאינן קיימות כיום בחקיקה הישראלית 

 יכול לתרום משולב רישוי 141.היתרשל מבקש ה)  ומיםאנרגייהכולל (השימוש במשאבים 
ובעקיפין ,  כולל של פליטות לסביבהלצמצום ושונות מדינותן  של זיהומים ביברלמניעת מע
 הספציפי הרישיוןאיחוד ,  כןכמו. בתעשייה בחומרים החוזר והשימוש מחזור את הלהגביר

לתוך הרישיון הכללי היה )  פסולת מסוכנת למחזורלהעברת" (אישור המנהל"מהסוג של 
 עשוי רישוי משולב אימוץ). סוכנת של פסולת ממחזור( המעגלית בכלכלה חשובמעודד נדבך 

 מועצת בדירקטיבת הסטנדרטים הנדרשים מהתעשייה הישראלית על פי הנהוג אתלהעלות 
 בטכנולוגיות השקעות היה מחייב הוא 142.האיחוד האירופי בדבר פליטות מהתעשייה

 143. ומטיל חובות מהותיות נוספות על הקייםמהתעשייה חלקים מצדסביבתיות מתקדמות 
 נוספת של עלויות להפנמה לתרום טנציאלהיה בעל פו" רישוי סביבתי משולב", ו זבדרך

חיצוניות של תהליכים תעשייתיים והזיהום שהם יוצרים ולחזק מגמות של התייעלות במשאבים 
  .והפחתת פליטות ופסולת

.  הוחלט על הקמת מרכז לצמיחה ירוקה וייצור ירוק2013 צמיחה ירוקה משנת במדיניות
 של המרכז על פי מסמך המדיניות היו להפיץ ידע הנוגע לדרישות הרגולציה מטרותיו
לשווק וללוות יישום של טכניקות וטכנולוגיות למניעה במקור ולהתייעלות ; הסביבתית

בין , בין חברות לבין עצמן, לזהות הזדמנויות ליצירת שיתופי פעולה; השימוש במשאבים
ולקדם טכנולוגיות סביבה ;  אחריםענייןחזיקי חברות לבין יזמים סביבתיים וכן בין מ

  144.ישראליות
המרכז להתייעלות " תחת השם 2020והוא הוקם לבסוף בשנת ,  המרכז נדחתההקמת
. המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר, על ידי מנהל תעשיות במשרד הכלכלה" במשאבים

נקבע שמטרת . יותדינ שהוגדרו במקור במותמטרות המרכז לא הוגדרו באופן החופף למטר

 
על , במים ובחומרי גלם, שימוש יעיל באנרגיה"ת מטרות החוק מתייחס ללתזכיר הקובע א) 4(1' ס  141

של התזכיר העוסק ) 3)(ב(3' ס. קריתכאל מטרה עי" מנת לצמצם את הפגיעה במשאבי הטבע
ועשיית שימוש , עדיפות לשימוש באמצעים של מניעה במקור"בעקרונות הרישוי קובע כי תינתן 

:  בדברי ההסבר לתזכיר מוסבר כי."ים מעוטי סיכוןיעיל באנרגיה ובמשאבים ושימוש בחומר
מטרת עיקרון זה להבטיח התחשבות בהשפעות סביבתיות ישירות ועקיפות הנגרמות מבחירה "

העדפת אמצעי התייעלות היא חלק מיישום עקרונות אחרים שפורטו . בלתי מושכלת באמצעים
ים הסביבתיים והן לשיפורים המביאות הן לשיפור הביצוע, קרי הפחתה ומניעה במקור, ללעי

 ."בייצור
142  Directive on Industrial Emissions, 2010/75/EU. 
המשרד (אמרנו : " היא אמרה כך2020 מינואר בהבמשרד להגנת הסבי' בריאיון עם בכירה א  143

היתר ( רישיונות שונים 6–5שייתנו לתעשייה רישיון אחד במקום ) להגנת הסביבה
אז למדנו שההיתר הוא לא באמת לתקופה ואם נעשה סדר זה משני ו, )רעלים/שפכים/פליטה

לפעמים חוסר סדר . הצדדים והדרישה מהם תהא להתאים טכנולוגיות ולעמוד בסטנדרטיזציה
הרישיון המשולב שהיה ניתן פעם בשבע שנים אומר . משחק לטובתם וזה פחות מתאים לתעשייה

  ".שעל המשרד להגנת הסביבה צריך להגדיל פיקוח
 . 20' בעמ, 14ש "לעיל ה, "מחברים בין הכלכלה לסביבה, צמיחה ירוקה"  144
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המרכז היא לסייע לתעשייה בישראל להעלות את הפריון והתחרותיות תוך צמצום האימפקט 
המרכז . הסביבתי של הפעילות על ידי נקיטת פעולות להפחתה במקור והתייעלות במשאבים

כגון , עוסק גם בייעוץ לתעשיות במגוון רחב של תחומים הקשורים להתייעלות במשאבים
התייעלות אנרגטית והטמעת טכנולוגיות נקיות , ניהול מלאים, מערך הייצור, ההספקשרשרת 

  .טכנולוגיות עבור סקטורים תעשייתיים/ומשמש כמרכז ידע בעל בנק פתרונות
,  תוכנית לסימביוזה תעשייתית2019 המרכז להתייעלות במשאבים הוקמה בשנת לצד

פעולה בין מפעלים ולקדם עסקאות  פועלים ליצור שיתופי כלכלהשבמסגרתה זכייני משרד ה
כך שפסולת של מפעל אחד תהפוך לחומר גלם , של סחר בתוצרי לוואי של תהליכי הייצור

ובתוך ,  מטרת התוכנית ליישם מודלים של כלכלה מעגלית בתעשייה הישראלית145.עבור אחר
ת נזק אקולוגי ועלויו, שימוש במשאבים טבעיים, פסולת של וייצור הטמנהכך להפחית 
   146.לתעשייה

 כלים הן,  במשאבים והתוכנית לסימביוזה תעשייתיתתייעלות לההמרכז,  אלהתוכניות
עקב .  של התייעלות במשאביםשינויים לבצע שנכונים תעשייה בגורמיםוולונטריים המסייעים ל

 חומרי הגלם לשוק,  לתרום גם לשלבים אחרים של המעגלהתוכניותעשויות , אופיין הרחב
 אלה תחייב להיבטים תרומתןמובן שהיקף .  ומבחינה זו גם למחזור ושימוש חוזר,השניוניים
 הוולונטרי משמעו אופייןאולם ,  אומנם מסובסדות על ידי הממשלההתוכניות. מחקר נפרד

, )תמיכות עקיפות (בהן אף התמריצים הגלומים על, לכן.  כולההתעשייהשאינן מחייבות את 
 הכלי – המאוחד הרישוי.  נרחב בפרקטיקה התעשייתיתשינוי רעור לשיצליחו שאין ערובה יהר

נגנז לעת ,  שאמור היה לחול על חלק ניכר מהתעשייה הגדולה והבינוניתהמחייבהרגולטורי 
 למזעור במשאבים ולהתייעלות ומחייבת ישירה בחקיקה הישראלית דרישה איןובינתיים , עתה

  .הפסולת

  צריכה ) ד(

.  הביקושלצד וההיצע לצד,  כאחדהציבורי ולמגזר הפרטי מגזרל מעגלית מתייחסת צרכנות
 מוצרים של במחיר" יעילות חומרים "הטמעת בישראל בהתקדמות כמעט אין, ההיצע בצד

 שלגביהם קונקרטיים שני תחומים זיהתה 2013 ירוקה צמיחה מדיניות. באמצעות רגולציה
 שיבוצע נקבע. ומבנים" לבנים"ל מוצרי חשמ:  קריטריונים ליעילות במשאביםיושמו שינקבע

 במס רכישה הקלות יינתנו ו147מיסוי מדורג על מקררים בהתאם לדרגת יעילותם האנרגטית
 היה להתבסס אמור מדורג על מקררים מיסוי. המוטל על מבנים שקיבלו הכרה כמבנים ירוקים

 וחייבה 2004רפורמה שנכנסה לתוקף עוד בשנת ,  האנרגטית של מקרריםהיעילותעל דירוג 
לפי ) זוללי חשמל(דירוג שקוף לצרכן בזמן הקנייה של מקררים ומוצרי צריכה לבנים אחרים 

 
 ./www.israelmm.org.il, סימביוזה תעשייתית, אתר משרד הכלכלה  145
משרד הכלכלה ירחיב את פרויקט :  מיליון שקל בשנה10פחות פסולת וחיסכון של "עדי אשכנזי   146

 =www.globes.co.il/news/article.aspx?did )29.7.2020( גלובס "'תית תעשייסימביוזה'
1001337637. 

 .שם 147
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 הקלות במס רכישה על 148). ליחידת תפוקהאנרגייהצריכת ( האנרגטית שלהם ילותרמת היע
 ירוקה שאומץ לראשונה כבר בשנת בנייה ל5281י " על תלהתבסס אמורות ו בנויים הינכסים
 במגווןאפשר לדרג מבנים מסוגים שונים לפי רמת ההשפעה הסביבתית שלהם התקן מ. 2005

   149.תוך מתן ניקוד מצטבר כולל, קטגוריות
מיסוי דיפרנציאלי למקררים והנחת מס רכישה ( לציין כי שני הכלים הפיסקליים שהוצעו יש
 בחיוב יטהשלו ציווי רגולציה של ליישם העדיף הממשל 150.לא יושמו לבסוף) ירוקים לבתים

 של הפרסום חיוב ולהסתפק ב151, ירוקהבנייה ברף מינימלי של התקן לעמידהיזמים וקבלנים ב
 היום יושמה עד. בדומה ליתר מוצרי החשמל הלבנים, מקררים של האנרגטית יעילותרמת ה

 משיקולים המושפעתליצירת תמריצי מיסוי לרכישה , בישראל רק רפורמה אחת של מיסוי ירוק
 יושמהלא , OECD- כהצלחה על ידי השהוכתרה,  רפורמה זו152. התחבורהםבתחוסביבתיים 
  153.נוספיםבתחומים 

 
, ) אנרגטית ומידע על צריכת אנרגיה של מכשירי קירורהתייעלות( תקנות מקורות אנרגיה ראו 148

סימון , יעילות אנרגטית(ראו גם תקנות מקורות אנרגיה . 6311ת "פורסמו ק, 2004–ד"התשס
 .6346ת "ק, 2004–ה"סהתש, )רוג אנרגטי במזגניםאנרגטי ודי

ומאז , 2005שהותקן לראשונה בשנת ) בנייה ירוקה( הוא תקן ישראלי לבנייה בת־קיימה 5281י "ת  149
התקן נועד לצמצם את ההשפעות השליליות של תהליך הבנייה ושל . עבר כמה עדכונים ותוספות

קובע מדדים המבחינים מהי ,  מבנים שוניםהתקן מבחין בין סוגי. השימוש במבנים על הסביבה
, אנרגייה:  ומבוסס על שיטה של צבירת נקודות עמידה בתנאי סף מתחומים שוניםהבנייה ירוק

 . ניהול וחדשנות, תחבורה, פסולת, בריאות ורווחה, חומרים, מים, קרקע
את השאלה  בלבד מצטיירת כחלקית ומעוררת מקרריםההמלצה להחיל דירוג מס לפי יעילות ל  150

או לכל הפחות , מדוע לא הוצע ליצור הבחנה כוללת במיסוי של מוצרי חשמל לפי דרגת יעילותם
גם אמצעי חלקי זה , לא זו אף זו). כגון מזגנים(לגבי מוצרי חשמל שניצולת החשמל שלהם גבוהה 

לא ל,  בוטל כליל המכס על מרבית סוגי המקררים2018שכן בשנת , לא יושם ולמעשה הפך לעקר
, )9' הוראת שעה מס(ראו צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין . קשר לדרגת יעילותם

צו זה הותקן על ידי שר האוצר כחלון במטרה המוצהרת להקטין את . 1843ת "ק, 2018–ח"התשע
: ראו.  המכס הביא להוזלת המוצר אצל הצרכן הסופייטולספק אם ב, אולם, יוקר המחייה בישראל

  מרקרדה"  אבל תראו מה קרה למחירים–כחלון ביטל את המכס על מקררים " קנההדר 
)25.2.2018( www.themarker.com/consumer/1.5846385.צו ראו . מס הקנייה בוטל עוד קודם 

 לכן .1718ת "ק, 2013–ג"התשע,  )27' תיקון מס( על טובין יהתעריף המכס והפטורים ומס קני
ות ליצור תמריץ דיפרנציאלי לייבוא או לרכישה של מקררים יעילים נשמטה הקרקע מתחת לאפשר

סותר , ללא הבחנה בין דרגות היעילות האנרגית שלהם, מתן פטור גורף למקררים. יותר אנרגטית
נותרה על כנה הדרישה המוקדמת לסיווג מוצרי חשמל לפי דרגת . את המדיניות של צמיחה ירוקה

גם אם הם , כי הסיווג מעודד צרכנים לרכוש מוצרים יעילים יותרהתקווה היא . יעילותם האנרגטית
, אולם. מתוך התחשבות בעלויות התפעול של המוצר לאורך חייו, יקרים יותר במועד הרכישה

במובן זה שאינה מביאה לידי ביטוי כלל את משך חייו , מובן שמדיניות זו אינה משיגה מעגליות
 . ותום חייו של המוצר

 בנייה 2021 תקנות של המועצה הארצית לתכנון ובנייה אשר יחייבו החל משנת 2020בסוף במרץ   151
, 638' ישיבה מס, ראו החלטות המועצה הארצית לתכנון ולבניה. חדשה בישראל לעמוד בתקן

 .3.3.2020, פ"אדר התש' מתאריך ז
 .https://bit.ly/2S9mST0, )2008 ינואר( "ח הוועדה הבין משרדית למיסוי ירוק"דו" המיסים שותר  152
153  OECD, Israel Green Tax on Cars-Lessons in Environmental Policy Reforms (OECD 

Environment Policy Paper No. 5, June 2016). 
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 במשותף על ידי המשרד שגובש הירוק תו צמיחה ירוקה במדיניותעוסקת ,  הביקושבצד
תו זה אינו זוכה להעדפה ברורה  "כיבמסמך המדיניות מצוין . להגנת הסביבה ומכון התקנים

 המלצת מדיניות כיצד לתמרץ העדפה של הצרכנים את התו ח"דו באין 154."מצד צרכנים
 בהצהרות מאומת שאינו של שימוש התופעה מיגורח מדגיש את "הדו,  זאתבמקום. הירוק

 מאומת שאינושימוש .  של ממש בישראלבעיה היא אכן מהווה האם ידוע זה שאין, סביבתיות
 צרכנים לגבי של יהכהטע "המוגדרת, קותבהצהרות סביבתיות מעלה חשש להתיירק

 ח"דוב 155.הפרקטיקות הסביבתיות של חברה או התועלות הסביבתיות של מוצר או שירות
המשרד להגנת הסביבה בתאום עם הרשות להגנת הצרכן יפרסמו הנחיות לשימוש : "נקבע כי
,  שנקבעו בתקן בינלאומי וכן במפרטי התו הירוקנותבהסתמך על העקרו,  סביבתיותבהצהרות
 מלבד הגברת האמון של הצרכנים בהצהרות 156."לנהוג במדינות מערביות מובילות ובדומה

פרסום הנחיות לשימוש בהצהרות סביבתיות יאפשר " המדיניות כי קובעת, ותווים סביבתיים
  157".לאכוף פרסומים לא נכונים

מדריך " פרסם המשרד להגנת הסביבה במשותף עם הרשות להגנת הצרכן 2014 בשנת
 לרשות פנימית הנחיה המדריך מהווה 158."מניעת התיירקקות: תיות מהימנות סביבלהצהרות

 159 הגנת הצרכןשבחוק הטעיה בסיסה ניתן לאכוף את האיסור על שעללהגנת הצרכן 
 ועד למועד כתיבת מאמר זה בשנת 2014 כי משנת יצוין 160.בהקשרים של פרסומים סביבתיים

  161.חת שעניינה הצהרות סביבתיות כוזבות לא הגישה הרשות להגנת הצרכן ולו תביעה א2020
 את הצורך בקידום רכש הדגישה ירוקה צמיחה מדיניות,  לצריכה הפרטיתלהתייחסות מעבר

, "ממשלה ירוקה", 1057 ממשלה החלטת לאימוץ המדיניות התקבלו בסמוך. ציבורי ירוק

 
 .19' בעמ, 14ש "לעיל ה, "מחברים בין הכלכלה לסביבה, צמיחה ירוקה" 154

 Magali A. Delmas & Vanessa Cuerel Burbano, The Drivers of Greenwashing, 54 אור  155 
CALIF. MANAGE. REV. 64 (2011) .מוגדרת התיירקקות כבה , למדיניות צמיחה ירוקההשוו  :

 ".ללא ביסוס ראוי ובאופן המטעה את הצרכנים, הצהרות סביבתיות מנוצלות לצרכים שיווקיים"
 . רות שיווקיותהתיירקקות יכולה להתבצע לא רק למט

 שם 156
 .שם 157
 להצהרות סביבתיות מהימנות מדריך" להגנת הסביבה והרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן המשרד 158

 .https://bit.ly/2TIJoSV ,)2014 פברואר" (ומניעת התיירקקות
 קובע בלשון הבאה איסור כללי על הטעיה של הצרכן 1981–א"התשמ, לחוק הגנת הצרכן) א(2' ס 159

יינים מהותיים לעסקה ומונה רשימה שאינה סגורה של נושאים הנחשבים כמהותיים לגבי ענ
בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת ,  במעשה או במחדל–לא יעשה עוסק דבר ) א( 2": בעסקה

 –להלן ( העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה –לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה 
, המהות, הטיב) 1: ( האמור יראו עניינים אלה כמהותיים בעסקהבלי לגרוע מכלליות; )הטעיה

 ". למפרט או לדגם, התאמתו של הנכס או השירות לתקן) 11... (הכמות והסוג של נכס או שירות
שם , 14' בעמ 158ש "לעיל ה, " להצהרות סביבתיות מהימנות ומניעת התיירקקותמדריך" ראו 160

 תלונה ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן בדבר הטעיה לגבי הצהרה תקבלבכל פעם שת: "נקבע כי
נקיטת הליכים על . תועבר התלונה למשרד להגנת הסביבה לקבלת חוות דעת מומחה, סביבתית

, כאמור, ידי הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן תתאפשר רק בהתאם לחוות דעת מומחה שתתקבל
 ." המשרד להגנת הסביבה כי הצהרה סביבתית שנעשה בה שימוש היא הצהרה מטעהמאת

הממונה על הרשות להגנת הצרכן וסחר הוגן מיום , המידע התקבל מתכתובת עם מיכאל אטלן  161
13.6.2020 . 
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ממשלה על  בהם יעדים לשיעור היקף ההוצאה השנתי של משרדי שנקבעו 5090 מספר תיקוןו
על כל אחד ממשרדי הממשלה לוודא כי מתוך כלל הוצאותיו השנתיות על "נקבע כי . רכש ירוק

 – 2013בשנת . שיעור ההוצאה השנתי המוצא באמצעות מכרזים ירוקים יהיה א, רכש משרדי
הדרישה כי משרדי  "162."20% – 2020עד לסוף שנת . ג; 12% – 2016עד לסוף שנת . ב; 5%

מותנית בפרסומם של לפחות חמישה ... ו בשיעורי ההוצאה על רכש ציבורי ירוקהממשלה יעמד
נדרש משרד ממשלתי להוצאה עודפת משום ההתקשרות " עוד נקבע כי 163".מכרזים ירוקים

 כי אם וכן 164."תמומן הוצאה עודפת זו מתקציב אותו משרד, במסגרת רכש ציבורי ירוק
לרבות חסכון הנובע משימוש ( לחסכון בהוצאה הביאה ההתקשרות במסגרת רכש ציבורי ירוק"

   165."יוותר התקציב שנחסך בידי אותו משרד, )במוצר או בשירות
 נהל מפרסם,  מועד לדרישות הרכש הממשלתימבעוד מנת לאפשר לספקים להיערך על
ובו הוא הצהיר על הוספת דרישות מסוימות במכרזים שיתפרסמו " איתות לשווקים"הרכש 
,  של יעילות אנרגטיתאמריקאיהנוגע לדרישות לעמוד בתקן ה, זה-מעיןראשון איתות . בעתיד

Energy Star ,האירופי לחומרים מסוכניםהתקןו  ,RoHS ,ונכנס 2015 בחודש אפריל פורסם 
 על אף הצעדים הראשונים שבוצעו במנהל הרכש והניסיונות של 2016.166לתוקף החל בשנת 

לא , מטרים סביבתיים ברכש ציבורי במכרזים גדולים שילוב פרלעודד להגנת הסביבה משרדה
מנהל הרכש אינו אוסף או מפרסם נתונים , 2020 לשנת נכון.  זמןלאורך ויישום הטמעה היו

 הממשלה והחלטת כי יעדי הרכש הירוק לא הושגו נראה,  היישוםאודות על ניתן ללמוד שמהם
  167.תכחה ונשכמעט

  תיקון ומחזור, ש חוזרשימו, הפחתה: טיפול בתוצרי לוואי) ה(

 מה בכלעל אף מרכזיותם ,  בתוצרי לוואילטיפול הקדישה פרק לא צמיחה ירוקה מדיניות
מלבד פרויקט סימביוזה תעשייתית והמרכז . שקשור לקידום יעילות במשאבים של התעשייה

לא בוצעו מאז אימוץ , ) העוסק בייצורלעיל )ג(2. דבפרק נסקרוש(להתייעלות במשאבים 
.  הטיפול בפסולת למחזור או שימוש חוזרבמערכי ירוקה שינויים מהותיים צמיחהיות מדינ

 
"  ייעול התפעול של משרדי הממשלה–" ממשלה ירוקה" 32- של הממשלה ה5090החלטת   162

 .3' ס, )13.12.2009(
 . 3 'ס, שם  163
 . 4 'ס, שם  164
 . 5 'ס, שם  165
, הודעת מנהל הרכש להיערכות ספקים לדרישות רכש ירוק, מנהל הרכש הממשלתי  166

https://bit.ly/34U9GnB. 
נתונים ממנהל הרכש לא : "2020ראו דבריה של בכירה במשרד להגנת הסביבה בריאיון מינואר   167

הם לא הסכימו לכלול כתנאי לרכש . ונים לקבל נתמסווגים רכש ציבורי ירוק בכלל ולכן לא ניתן
המשרד להגנת הסביבה דחף לשלב פרמטרים סביבתיים ברכש ציבורי במכרזים . את התו הירוק

מנהל הרכש לא הסכימו שברכש . באופן שלא מספק, גדולים שהציעו והיו כמה מכרזים כאלה
דנו איתם לכתוב פרמטרים כן עב, יהיה כתוב שתנאי לרכישת המוצר זה שיהיה לו תו ירוק

סביבתיים ולבחון עלות מול תועלת וכמה שחקנים יש במשק ובמכרזים גדולים שהם הוציאו והיו 
בניגוד לבנייה שהם אמרו שכל בנייה ממשלתית . כמה מכרזים שהם כן הטמיעו את זה ולא מספיק

אז קשה .  ירוקהיהבבניבמוצרים זה יותר קשה ולא ברור כמו . צריכה לעמוד בתקן בנייה ירוקה
 ."להטמיע את זה
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–ו"התשע, פעמיות-החוק היחיד שנחקק מאז הוא החוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד
-חד השימוש בשקיות הפחתת היא מטרתואלא ,  במהותומחזור אינו חוק זה חוק. 2016

  . תתן המהירה לפסולוכתוצאה מכך גם צמצום הפיכ, פעמיות
 חקיקה דברי חמישה וכולל מדינתי הוא אותו המנחה והחקיקה בפסולת הטיפול מערך
–ז"התשס,  צמיגיםיחזור לסילוק ולמחוק ;1984–ד"התשמ,  שמירת הניקיוןחוק: עיקריים

 חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי 168 ;2011–א"התשע,  להסדרת הטיפול באריזותחוק ;2007
 1999.170–ט"התשנ,  הפיקדון על מכלי משקהוחוק 169;2012–ב"התשע, בסוללותואלקטרוני ו

 שימוש בהיטלים על יצרני הפסולת עושים ושליטה וציווי בסדרת חוקים המשלבים בין מדובר
 עיקרון.  יצרן מורחבתאחריות עקרון האחרונים מבוססים על החוקים ארבעת). במובן הרחב(
 גוףאלא מחייב הקמת , ולת על יצרני המוצרים המקוריים בפסטיפול לא רק מטיל את עלות הזה

 מערכי הקמת. למחזורה ואיסופהשתפקידו לרכז את הטיפול הלוגיסטי בפסולת ולהביא ל
  .  להתבסס על כספי ההיטל הנגבים מהיצרנים והיבואניםאמורההמחזור 
 עד כמה דועי זה אין של כלכלה מעגלית יש לציין כי בראייה,  אף החשיבות של מערך זהעל

 הם כך שבשל בכל מקרה חלקית היא מחזור ותרומתם ל171,תורמים מערכים אלה להפחתה
היישום של עקרון , על אף חשיבותו. נוצרת התעשייתית מכסים את מרבית הפסולת האינם

 מאז 172).לפרטם המקום זה שאין(אחריות יצרן מורחבת בישראל נתקל בקשי יישום מרובים 
 המחזור שיעוריו, ם מהותיים בהסדרי המחזור מכוח החוקים הללו שינויילו חלא, חוקקו

 
על ידי היצרנים ' אחריות צרכנית מורחבת' יישום העיקרון – האריזות חוק" ' שוחט ואחטל  168

 ). 2012 (191–190 ,188 ,3 וסביבה אקולוגיה" והיבואנים
 דולב; )2014 (146 ,5 וסביבה אקולוגיה"  יוצאים לדרך– האלקטרונית הפסולת"  רוזנשטייןלב  169

 וולף־הולץ איתן; )2015 (66, 468  למידעידע"  מורה נבוכים– הפסולת האלקטרונית חוק"חסיד 
הוראות ההתאגדות היצירתיות בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי :  התאגדותיאקטיביזם"

 ).2013 (116 ,10 תאגידים" בסוללותואלקטרוני ו
 בניהול עיונים" יבתייםליים וסב היבטים כלכ– הפיקדון על מכלי משקה חוק" מורגנשטרן דניאל  170

  .)2003 (131 ,2 משאבי טבע וסביבה
מנגנוני אחריות יצרן עשויים , כאשר ההיטל משולם בהתאם למשקל האריזה או סוג החומר  171

, ברם. לתמרץ הפחתה במשקל האריזות או בסוג החומרים שאינם ניתנים למחזור בקלות וביעילות
שבחנו את ההשפעה של חוקי אחריות יצרן על הפחתה למיטב הידיעה אין מחקרים בישראל 

ההיטל אינו בעל , כאשר ההיטל אינו תלוי במשקל האריזה או בסוג החומר, כמו כן. במקור
בחוק הפיקדון משולם היטל זהה על , למשל. השפעה משמעותית על עידוד הפחתה במקור

 העשויים בעיקר מנייר או למעט מכלים(בקבוקים של פחות מליטר וחצי ללא תלות בסוג החומר 
 היעדר דיפרנציאליות מונע תמרוץ הפחתה כללית של . הפיקדוןחוק ל2' סראו ). קרטון פטורים

על מנת לתת , משקל האריזות וחומרי הגלם ושינוי סוג החומר שממנו מיוצרים מכלי המשקה
 . העדפה לחומרים בעלי ערך בשוק המחזור

',  ואחשוחט ראו) תמיר(ת מנקודת המבט של תאגיד המחזור לסקירת הקשיים ביישום חוק האריזו  172
 גיל הקשיים מנקודת המבט של הרשויות המקומיות ראו לסקירת. 191–190' בעמ, 168 ש" הלעיל

 )2012 (192 ,3  וסביבהאקולוגיה"  הרשויות המקומיות ביישום חוק האריזותקשיי"ליבנה 
 מנוס מהפעלת סנקציות אין" אוסטרובסקי גלעדמנקודת מבט ציבורית רחבה ראו ולקשיי היישום 

 ).2012 (194 ,3  וסביבהאקולוגיה" כדי להפסיק את גרירת הרגליים
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 באופן מתון עלו 174 ומתוך הפסולת התעשייתית173 הפסולת העירוניתכלל מתוךבישראל 
  .  בעשור האחרוןבלבד

 המשפיעה רגולציה תשתיתית מהווה 175,ב לחוק שמירת הניקיון11'  סלפי ההטמנה היטל
מטרת ההיטל ",  המשרד להגנת הסביבהשיטתל. שראל ביהעל כל תחום הטיפול בפסולת מוצק

, זיהום אוויר, קעעלות קר ( חיצוניותעלויותלשקף את המחיר האמיתי של ההטמנה כולל 
ולאפשר תחרות הוגנת ) חלחול מזהמים למי התהום ועוד, מחלות כתוצאה מזיהום אוויר

למעשה המשרד , אולם 176."כגון מחזור והפקת אנרגיה מפסולת, לשיטות טיפול מתקדמות
 ההטמנה בארץ נמוך מאוד הן מהמקובל בעולם הן יחסית מחיר"להגנת הסביבה מכיר בכך ש

יהיה קושי להקים לשוק , כל עוד הטמנה תהיה זולה וזמינה. לשיטות הטיפול האחרות בפסולת
  177".מתקנים חלופיים מתקדמים לטיפול בפסולת

למחזור ) האלטרנטיבית(ס לעלות  גם ביחיבחן של היטל ההטמנה אינו צריך להגובהו
 ההטמנה נמוך במרבית המקרים היטל 178. האריזות לפי עקרון אחריות יצרןחוק מכוחהמוטלת 

 העברתמיבואנים ויצרנים על ) תאגיד מחזור פסולת אריזות(ביחס לתשלום שגובה תאגיד תמיר 
 ₪ 73- על כ עומד ההיטל על הטמנת פסולת יבשה2020נכון לשנת , למשל. אריזות למחזור

 84התשלום שגובה תאגיד תמיר עבור סוגים שונים של פלסטיק עומד על ,  זאתלעומת 179.לטון
עץ ומתכת הסכומים נמוכים יותר מהיטל , עבור זכוכית(עבור נייר וקרטון  ₪ 139-ו₪ 

לתשלום שנגבה על המחזור יש להוסיף עלויות נוספות המושתות באופן , אולם 180).ההטמנה
 181. של החומרים למחזור ואחסון החומרים עד לאיסופםהפרדה העלויות: ייהישיר על התעש

נדרשת , נייר וקרטון, כגון פלסטיק, שבעבור העברת פסולת אריזות למחזור, אפואיוצא 
במקום .  יותר מאשר עבור העברת אותם חומרים להטמנה50%- ל20% ביןהתעשייה לשלם 

 האריזותהעברת ,  רווח עבור התעשייהמחולל יהוושהפרדת החומרים והעברתם למחזור 
שעלותה , )הטמנה(למחזור מטילה על התעשייה נטל כספי נוסף בהשוואה לאלטרנטיבה 

שמעריך , עיוות זה נוצר כאמור בשל תחשיב לקוי של היטל ההטמנה.  בהרבההההסביבתית גבו
 תמיר יש לציין כי התשלום שגובה, בד בבד. בחוסר את העלויות החיצוניות של הטמנה

 
שיעור המחזור והקומפוסטציה מתוך כלל , 2018–2013 שנים בין הOECD נתוני ה־בהסתמך על  173

, 2015 בשנת 19%, 2014 ובשנת 2013 בשנת 18%עמד על ) מכל המקורות(הפסולת העירונית 
 OECD.stat, Municipal waste, Generationראו. 2018–2017 בשנים 22%- ו2016 בשנת 20%

and Treatment, available at: https://stats.oecd.org/#.     
 2014–2010ס הם לשנים "הנתונים הזמינים בלמ, ביחס לשיעור המחזור של פסולת תעשייתית  174

. 76.4% על 2014 ובשנת 67.4% עמד על 2010שיעור המחזור של פסולת תעשייתית בשנת . בלבד
: ערך,  תעשייתיתפסולת :תת־נושא, איכות הסביבה: נושא, ס"הלמ, ראו מאגר הנתונים המרכזי

פינוי : תת־נושא, לפי סוג פסולת ואופן הטיפול, כמויות ייצור פסולת בענפי התעשייה והחשמל
 .www.cbs.gov.il ס בכתובת"זמין באתר הלמ, חזור מסך הפסולת אחוז מ–למחזור 

 ,)9תיקון מס׳ (לפי חוק שמירת הניקיון , 2007 י ביול1היטל הטמנת פסולת נכנס לתוקפו ביום   175
 . 88' עמב, 2007–ז"התשס

 .https://bit.ly/34TYOGf "היטל הטמנה, הטמנת פסולת" המשרד להגנת הסביבה אור  176
 .שם, ר משרד הגנת הסביבהציטוט מתוך את  177
 .2011–א"התשע, חוק להסדרת הטיפול באריזות  178
 .176ש "לעיל ה,  המשרד להגנת הסביבה ראו2020 היטלי ההטמנה התקפים מינואר בלתלט  179
 .https://bit.ly/3vYrw4I, "2020דמי טיפול לשנת " אתר תאגיד תמיר אור  180
 . בתוך מפעל כוללות כוח אדם לטיפול בהפרדה והקצאת אזורים להפרדהעלויות ההפרדה  181
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מיצרנים ויבואנים על הטיפול במחזור האריזות אינו מתבסס על עלויות חיצוניות או ניתוח 
  182.אלא על עלויות התפעול של התאגיד, מחזור חיים של החומר

 מנגנוני באמצעות גם בהיטל באופן שאינו מבטא את העלויות החיצוניות נעשה שימוש
 ההיטלים 185. צמיגיםופסולת 184לקטרונית פסולת א183,אחריות יצרן הקיימים לגבי אריזות

, המוטלים על יצרנים ויבואנים במנגנונים אלה אינם מחושבים כנגזרת של עלויות חיצוניות
. איסוף פינוי ומחזור,  מערך מיוןהקמתאלא משקפים את עלויות הטיפול בפסולת בגין 

 ללקוח המוחזר פיקדוןשכן ה,  המשקה אינו משקף את העלויות החיצוניותמכלי על הפיקדון
   186. המשקהמכלי למחזור הוא סכום קבוע ואחיד לכל סוגי מכלהמשיב את ה

 על הזרמת היטל מצוי ההיטלים היחידים שמבוססים על חישוב עלויות חיצוניות בין
היטל (היטל זה נקבע באמצעות תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים . שפכים לים

מטרת תקנות אלה היא : " ולפי סעיף המטרה של התקנות2011–א"התשע, )למניעת זיהום הים
באופן שיעודד , להביא להפנמה של העלויות החיצוניות הנובעות מהזרמה של שפכים אל הים

 המשרד לטענת 187".את צמצום ההזרמה לים ושיפור מתמיד באיכות השפכים המוזרמים לים
  : להגנת הסביבה

 הוחלט... פרי עבודה כלכליתקביעת גובה ההיטל למזרימים השונים היא "
תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות , לבסס את גובה ההיטל על הניסיון הבינלאומי

 הביאה בחשבון בין היתר מאפיינים כגון העבודה. לסביבה הימית בישראל
פריקות ורעילות של חומרים מזהמים ופוטנציאל הצטברותם בפאונה ובפלורה 

ג של מזהם "נקבעו מחירים של ק,  מתודולוגיתמבחינה. בסביבה הימית
 המידה של היתרי ההזרמה באמות עיםי פי הריכוזים המופעלוהחישוב נעשה 

סכום ההיטל , בנוסף לכך. במכפלה של הספיקה בפועל שהוזרמה לים כל רבעון
   188". בהתאם לרגישות הסביבה הקולטת3 עד 1מוכפל במקדם 

משה בישראל הסמכות להטיל היטל על טרם מו, נכון למועד כתיבת שורות אלה, לעומת זאת
 היטל נקבע וגם טרם 189,שיביא להפנמת העלויות החיצוניות של זיהום האוויר, מזהמי אוויר

  190.דומה על פסולת חומרים מסוכנים

 
 .180ש " לעיל ה,ראו שיקולים לקביעת דמי הטיפול  182
  .חוק להסדרת הטיפול באריזות  183
 .2012–ב"התשע, חוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות  184
 .2007–ז"תשסה, סילוק ולמחזור צמיגיםחוק ל  185
 הפיקדון כסכום קבוע סכום את קובע ,1999–ט"תשנה,  הפיקדון על מכלי משקהחוקל) ב(2' ס  186

 . על מכל משקה'  אג30בסך 
, )היטל למניעת זיהום הים(לתקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ) סעיף המטרה (1' ס  187

 .2011–א"התשע
 .https://bit.ly/3zaacMg " זיהום יםלמניעת היטל"הגנת הסביבה  אתר המשרד לאור  188
על השר להגנת הסביבה בהסכמת שר , 2008–ח"התשס,  לחוק אוויר נקי לישראל31' על פי ס  189

האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לקבוע היטל על הפליטה של מזהמי אוויר 
ביבה ערך עבודות שונות לכימות העלויות החיצוניות המשרד להגנת הס. על בעלי היתר פליטה
 תאך טרם הצליח עד היום לקבוע היטל על תעשיות מזהמות באמצעו, של מזהמי אוויר שונים

 .חישוב העלויות החיצוניות של זיהום האוויר שלהן על פי היתרי הפליטה לפי חוק אוויר נקי
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   שלבי מחזור החייםלפי כלכלה מעגלית של רגולציה: 1 טבלה

 חומרים
  שניוניים

 במקורהפחתה  צריכה  ייצור  המוצרעיצוב
 וזרושימוש ח

  מחזור

 הפיקדון חוק
על בקבוקי 

 1999משקה 

  

 ליעילות המרכז
 2020משאבים 
 

 המועצה החלטת
הארצית לתכנון 

 גבי לבנייהו
 מינימום דרישות

בנייהשל התקן ל
  2020ירוקה 

  

 לעצירה רגולציה
  ומניעת זיהומים

   2008 אוויר
  1959 מים

 מסוכנים חומרים
1993  
  עסקיםרישוי
1968  
 החופים שמירת

2004  

 יעילות סימון
אנרגטית של 
מוצרי חשמל 

  2004לבנים 
  

 המרכז
ליעילות 
  משאבים

2020  
 לסילוק חוק

ומחזור 
 2007 צמיגים

 התוכנית
לסימביוזה 

2019תעשייתית 

 המעבדה
לחדשנות 

בטכנולוגיות 
 2019 סביבתיות
  

  

 זיהום ים מניעת
  2011) היטל(

 על מדיניות
הצהרות 
ת סביבתיו

 2014כוזבות 

 האריזות חוק  
2011  

  

 התוכנית   ירוקיםתווים 
לסימביוזה 

 2019תעשייתית 

 החלטות
1057ממשלה 

 על 5090-ו
רכש ציבורי 

  ירוק
  

 מחזור חוק  
 מוצרי חשמל

2012  

  

 ליעילות המרכז    
  2020 משאבים

  

 שמירת חוק    
היטל(הניקיון 
2007 )הטמנה

   
  : מקרא.דברי חקיקה ללא התייחסות למספר ההוראות/דבר מתייחסת לקיומם של הטבלה

   ושליטה ציווי רגולציית  
   רגולציה כלכלית 
 )רצונית(רגולציה וולונטרית   

  קידום חדשנות ותעסוקה ירוקה) ו(

 של תעסוקה ירוקה המטרה.  תעסוקה ירוקהלקידום מוקדש ירוקה צמיחה במדיניות מרכזי חלק
 התקנה, תחבורה ציבורית,  ותעשיות סביבתיותינטקענפים כמו קל בחדשותצירת משרות יהיא 

 מימושה של כלכלה מעגלית באופן עם 191. פסולתמחזור וומיוןוהפקה של אנרגיות מתחדשות 

 
 "2018שנת , בפסולת מסוכנת בישראלח תמונת מצב טיפול "דו" המשרד להגנת הסביבה אור  190

  .https://bit.ly/3gcFIR3) 2019 דצמבר(
191

 .43–42 'עמ, 14ש " הלעיל, "מחברים בין הכלכלה לסביבה, צמיחה ירוקה" 
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 על כרייה וניצול המתבססים בסקטורים תעסוקה בהדרגה להחליף אמורות אלה משרות, נרחב
.  הפלסטיקהוענפיכריית מינרלים ומתכות , כמו תעשיית זיקוק הנפט, של משאבי טבע בתוליים

זיהה ,  מסמך המדיניות של צמיחה ירוקההתבסס שעליו,  בנושא תעסוקה ירוקהשעסק ח"דו
 גם את הפוטנציאל של פגיעה זיהה הואאולם , ענפים שונים שניתן לעודד בהם תעסוקה

   192.בסקטורים אחרים כאמור
מו יוזמות מדיניות או רגולציה קונקרטיות לא קוד,  אימוצה של מדיניות צמיחה ירוקהמאז

 יוזמת המעבדה לחדשנות מלבד, שמטרתן לעודד יצירת משרות בכלכלה המעגלית
לדברי .  מאשר בקידום תעסוקהיותראשר מתמקדת בקידום חדשנות , יותבטכנולוגיות סביבת

סה כי  הסביבה החליט לזנוח יעד זה מתוך תפיגנת לההמשרד, בכירה במשרד להגנת הסביבה
 הפסולת לא יניב יתרונות משמעותיים עבור המשק ענף כמו ענפים תעסוקה בקידום"

   193".הישראלי
קידום חדשנות סביבתית בתחומים של כלכלה מעגלית זוכה לתמיכה משמעותית , ככלל

 194. בישראל ולקידומההטכנולוגית בחדשנות נמרצת לתמיכה ממשלתית ממדיניות כחלק, יותר
 קוראים של רשות קולות מגוון באמצעות מבוצעת של כלכלה מעגלית התמיכה בפרויקטים

 הראשיים המדענים קוראים של קולות 196, פרויקט החממות הטכנולוגיות195,החדשנות

 
 נתנזון רובי(  מאקרו לכלכלה מדיניתמרכז"  ירוקה וענפי שוק העבודה הישראליצמיחה "לוי רועי 192

 ).2011,  עורכיםר' צמרת קרצגרוה
בתחום : "2020במשרד להגנת הסביבה מינואר '  עם בכירה און על דברים שנאמרו בריאיבהתבסס 193

ייתכן שזה קשור לאופן שבו אבחנו מהן משרות של צמיחה . התעסוקה המעגלית לא התקדמנו
סס על תעסוקה לא נראה לי שאפשר להתב. גם בעולם קשה לאבחן מהי תעסוקה ירוקה. ירוקה

 ."אלה לא סוג המשרות שאנחנו רוצים ליצור. בתחום הפסולת
 היתרון הבטחת –א 70ח שנתי "דו לביקורת על מדיניות החדשנות בישראל ראו מבקר המדינה  194

לתיאור נרחב של המדיניות הממשלתית . )2020( והחדשנות הטכנולוגיים של המשק הישראלי
 Alice תוך התמקדות במקרה של קידום אנרגיות ירוקות ראו לקידום ותמיכה בחדשנות טכנולוגית

Fischer, Inside the Israeli Innovation System: Its Origins, Development and Evolution 
(Doctoral Thesis, University of Calgary, Calgary, 2018). 

, שלבים עסקיים שוניםהקולות הקוראים של רשות החדשנות מעניקים כספי תמיכה לחברות ב  195
חברות .  מסלולים שונים40-בכ, חברות בתמיכה וייצור מתקדם, בשלב הפיילוט, בשלב ההזנק

העוסקות בטכנולוגיות מעגליות אינן מוגבלות להגשה במסלול הפיילוטים של המשרד להגנת 
אתר ראו .  באופן מלאדינהיש לציין כי כספי המענק במסלולים אלה מקורם בכספי מ. הסביבה

 /innovationisrael.org.il " דרושה מעורבות ממשלתית בקידום חדשנותמדוע "רשות החדשנות
strategy/govermentalrnd#2581. 

לבין קרנות ) כספי ציבור(פרויקט החממות הטכנולוגיות הוא שיתוף פעולה בין רשות החדשנות   196
ון מן המדינה להקים את הון וגופים פרטיים אחרים שנבחרים בהליך מכרזי ומקבלים זיכי

 מהתקציב המאושר לפרויקט 85%החברות הפועלות במסגרת החממות מקבלות . החממות
 מהתקציב המאושר מהגוף הפרטי המפעיל את החממה בתמורה לעד 15%מרשות החדשנות ו־

 " חממות טכנולוגיותמסלול "ראו אתר רשות החדשנות.  ממניות החברה50%
innovationisrael.org.il/startup/programsrnd/incubators. חממות פעילות 19 היו 2020 בשנת 

מתוכן חממה אחת העוסקת באופן ייעודי , תחת תוכנית החממות של רשות החדשנות
: באתר רשות החדשנות, technological incubators, ראו רשות החדשנות, בטכנולוגיות סביבתיות

innovationisrael.org.il/startup/programsrnd/incubators/list. 
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וקולות קוראים של קרנות ,  הסביבהלהגנת המשרד ואנרגייהבהם משרד ה,  ממשלהמשרדיב
ים על היקף התמיכות המוענקות  זמינשנתיים- נתונים רבאין הצער למרבה. מחקר תחרותיות

ואין דרך נגישה לאיסוף הנתונים ,  השוניםבמסלוליםלטכנולוגיות תומכות כלכלה מעגלית 
 ללו רחב של מסלולים אצל כל אחד מגורמי המימון המגוון ישנו, ראשית.  סיבותכמהמ, הללו

רשות ,  שנית. מעגלית וקלינטקכלכלה תומכות וגיות בטכנולתמיכה בזכות ניתן לשבאמצעותם
 או הכלכלה קלינטקהחדשנות אינה מסווגת טכנולוגיות המקבלות תמיכה כקשורות לתחום ה

. שונים תחת סיווגים מופיעות הן טכנולוגיות מעגליות שבמהותןטכנולוגיות . המעגלית
 את הפרויקטים והיקפי התמיכה הניתנים לחברות בגין מפרסמתרשות החדשנות אינה , שלישית

 על סכומי התמיכה בחברות ואילו פרויקטים ים נתונים זמינאין, במילים אחרות. ללכפרויקטים 
דרושים ,  שעל מנת לבחון את המגמות בתמיכה והאפקטיביות שלהכמובן 197.זכו לתמיכה

  .נושא זה ראוי למחקר כשלעצמו. שכיום חסרים ביותר, נתונים מהימנים

  מאפשריםוגורמים חסמים:  מעגלית בישראלכלכלה. ה

 כללי. 1

 שוקי תוך יצירת תועלות עבור יצרנים היגיוןאף שכלכלה מעגלית אמורה להתבסס על , כאמור
 ורגולציה מדיניות ניתן לבססה ללא שלא אין בספרות עוררין על כך 198, כאחדניםוצרכ

 השינויים הנדרשים במודל את קרובות יש קושי לגבש וליישם לעיתים, ברם 199.תומכות
בשנים האחרונות ,  לכן200.סוסה של כלכלה מעגלית נתקל בקשיים מגווניםובי,  הקייםכלכליה

אימוצה ויישומה של , ישנו עיסוק גובר במחקר בחסמים ובגורמים המאפשרים את גיבושה
  .כלכלה מעגלית

de Jesus & Mendonça (2018) להלן( המאפשרים והגורמים מיפו את החסמים :
 בשנים יים מאמרים אקדמ141רת ספרות של  על בסיס סקייתכלכלה מעגל") המאפשרים"

מקורות ( מקצועיים ותח"דו של ניתוחתוך הצלבת ממצאי ניתוח התוכן עם , 2015–1992
,  מעגליתכלכלה:  החיפושמילות שנותחו אותרו על בסיס ותח"דוהמחקרים וה). ראשוניים
 חילקו את החוקרים 201.תעשייתים- אקופארקים ויתיתאקולוגיה תעשי, תעשייתיתסימביוזה 

:  עיקריותת קטגוריושתי המבוססת על פשוטה לטיפולוגיההחסמים והגורמים המאפשרים 
וחסמים ,  כלכליים ושוקייםוהיבטיםהכוללים היבטים טכניים , "קשים"חסמים ומאפשרים 

, תחת היבטים טכניים. חברה ותרבות, רגולציה: הכוללים היבטים מוסדיים, "רכים "מאפשריםו

 
היעדר פרסום סכומי . 2020הדבר נלמד משיחות עם בכירים ברשות החדשנות בחודש יולי   197

התמיכה והפרויקטים הזכאים לתמיכות הוא תמוה לאור העובדה שמדובר בתקציבים שמקורם 
 . בכספי ציבור

198  Stahel,3'  בעמ,4ש " לעיל ה . 
199  Lieder & Rashid,גם  ראו.47'  בעמ,8 ש" לעיל ה Hartley, van Santen & Kirchherr,ש " לעיל ה

11 . 
200  Ghisellini, Cialani & Ulgiati,13'  בעמ,1ש " לעיל ה. 
201  de Jesus & Mendonça,78–77 'בעמ, 55ש " לעיל ה.  
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 מחדש וחידוש ייצור;  של משאביםמקסום המאפשרות טכנולוגיות זמינות: רים המאפשכלולים
החסמים ). שימוש במקום בעלות(ופיתוח פתרונות של שיתוף ; של תוצרי לוואי של תהליכים

 כלכליים חסמים.  הכשרה ותמיכה טכניתהיעדר ונולוגיההטכניים כוללים פערים בהפצת הטכ
דרישות הון גבוהות ;  סדירה של חומרי גלם בתולייםההספק היעדרכוללים עליית מחירים ו

ומידע אסימטרי והחזרי השקעה ; עלויות עסקה גבוהות; גליתליישום אמצעים של כלכלה מע
מודעות ;  גבוהות של רגולציה סביבתיתדרישות מוסדיים כוללים מאפשרים. בטוחים שאינם

.  ומודלים של שימוש ובעלותושינויים בהעדפות של צרכנים לגבי מוצרים; חברתית גבוהה
מערכת ;  מערכת משפטית תומכתהיעדר; מאוזנים שאינםתמריצים :  הםהמוסדיים החסמים
   202.צרכנים בהתנהגות עסקית תרבותוקיבוע ;  לוקה בחסרומוסדיתארגונית 

 Kirchherr et  במאמרם שלמעט הורחבה de Jesus & Mendonça של החלקית הטיפולוגיה

al. ,כמהאך התבססו על ראיונות בקרב מומחים מ, ם חסמים לכלכלה מעגלית גם השחקרו 
 מדינה ועובדי חברות תעשייה עובדי,  נשאלים200- כבקרבמדינות אירופיות ושאלון 

 השאלון יצרה צאות הטיפולוגיה שהתבססה על ממצאי הראיונות והוצלבה עם תו203.באירופה
 תרבותיים הופרדו חסמים, de Jesus & Mendonça -מבשונה . ארבע קטגוריות של חסמים

 של הקטגוריות כנןונותרו על , )שהיו תחת קטגוריה של חסמים מוסדיים (יםמחסמים רגולטורי
 שעניינם העדפות חסמיםתחת חסמים תרבותיים מזהים הכותבים . וטכנולוגיים כלכלייםחסמים 
 ליניאריתוטה לכלכלה  המגתאך גם תרבות עסקית מסוי, )עניין ומודעות של צרכנים(צרכנים 

בהיבטים כלכליים שוקיים מזהים הכותבים . הספקהונכונות לשיתוף פעולה בתוך שרשראות 
עלויות גבוהות של השקעה ראשונית למעבר לכלכלה ; עלות נמוכה של חומרי גלם בתוליים

 סטנדרטיזציה מספקת היעדרו; זמינות נמוכה של מימון למודלים כלכליים מעגליים; מעגלית
 תחת). רגולטוריים חסמים תחת מה משוםנושא זה לא הוכנס (מוצרים ותהליכים מעגליים ל

ורכש מעגלי מוגבל ;  גלובליקונסנזוס היעדר;  של חקיקה ורגולציהקיומןחסמי רגולציה נכללו 
תחת ). הספקה שרשראות מדוע לא נכלל תחת היבטים שוקיים ושיתוף פעולה בברור זה שאין(

;  של פרויקט הדגמה בסדר גודל גדולהיעדר;  של עיצוב מעגליהיעדר זוהו ייםחסמים טכנולוג
ייצור מחדש ושימוש (והיכולת לייצר מוצרים מעגליים ;  מידע מספק על השפעותהיעדר
  .באיכות גבוהה דיה) מחדש

 אין בשניהם,  מכךחשוב. נמוכה שנמצאו הפירוט של החסמים רמת,  המחקריםבשני
יים של המערכת הפוליטית וההתייחסות לחסמים רגולטוריים דלה התייחסות להיבטים מוסד

 ליניארי ממודל מעבר הצורך לותכמו אלה הנדרש,  כלכליות מבניותרפורמות כי ידוע. ביותר
 בתוך אינטרס לקבוצות,  לכן204. דרך המערכת הפוליטיתותמתבצע, למודל של כלכלה מעגלית

 כחסמים שהאינטרס או שינויים לקידום מאפשר כגורםהתעשייה ומחוצה לה תפקיד חשוב 

 
 . 78' בעמ, שם  202
203  Kirchherr et al. ,265'  בעמ,43ש "לעיל ה. 
204  Stephan Haggard, Interests, Institutions, and Policy Reform, in ECONOMIC POLICY REFORM 

THE SECOND STAGE 21 (Anonymous Anne Krueger ed., 2000).ראו גם Stephan Haggard & 
Steven B. Webb, What do We Know about the Political Economy of Economic Policy 

Reform? 8 THE WORLD BANK RESEARCH OBSERVER 143 (1993). 
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למעמד של משרדי הממשלה ,  הממשללמבנה גם כךו, קוו-הסטטוסשלהם הוא לשמר את 
 אינם מתייחסים שנסקרו המחקרים,  על כךנוסף 205. שלהם לדרג הפוליטילקשרהמעורבים ו

  . להלןבהרחבה זה נדון בין היתר בנושא.  כגורם החוסם כלכלה מעגליתקיימת רגולציהל

 חסמים וגורמים מאפשרים לפיתוח כלכלה מעגלית בישראל. 2

לפיתוח כלכלה , בדגש על היבטים רגולטוריים,  מאפשריםוגורמים מנת לזהות חסמים על
 מאפשר הראיונות ניתוח.  בעלי עניין32 ראיונות עם של ניתוח עומק ביצענו, מעגלית בישראל

 היחסית החשיבות דפוסים ולבחון את ותהלז,  מאפשרים נתפסיםוגורמיםלהצביע על חסמים 
  . שמייחסים גורמים שונים למגוון החסמים והמניעים לכלכלה מעגלית

 שיטת המחקר והמדגם) א(

 2020 למרץ 2019 דצמבר בין התקיימו חצי פתוחים שראיונות ניתוח תוכן איכותני של בוצע
 הכלכלה בתחום ישיר  באופןעוסקים) 63% (20 מתוכם.  ממגזרים שוניםמרואיינים 32 עם

 את המפרטת 1ראו טבלה ( רק בעקיפין מעגלית בכלכלה עוסקים) 38% (12-המעגלית ו
,  מפעל מזון2:  מרואיינים הם מנהלים בתעשייה בענפים שונים15). המאפיינים של המרואיינים

 מפעלים 2,  מפעל כימיה1, פרמה מפעלי 2,  מפעלי פלסטיקה הפועלים בתחום המחזור3
כל .  עירוניתאגיד 1- תאגיד הפועל בתחומי מחזור שונים ו1, רים חומרים לענף הבנייההמייצ

 הזנק והמתקן התעשייתי שלה הוא חברת שהיא תמלבד אח, החברות הן ותיקות ומבוססות
- ביןבמדגם נכללו שלושה מרואיינים העובדים במפעלי תעשייה המשתייכים לקבוצות . ניסיוני

 או בעלים של מפעלים בבעלות םרואיינים מהתעשייה הם עובדייתר המ. גדולות לאומיות
בהם המשרד ,  מרואיינים הם עובדי משרדי ממשלה11. מקומית המכוונים בעיקר לשוק המקומי

.  האוצר ורשות החדשנותבמשרד מסיםרשות ה, התעשייה והכלכלהמשרד , להגנת הסביבה
 למשרדי לסקטור התעשייתי וציםייע בכלכלה מעגלית ומהעוסקים יועצים 5במדגם נכללו 

 במדגם.  חברתי סביבתי הפעיל בתחום הכלכלה המעגליתמארגון הוא אחד מרואיין. ממשלה
 בדרגת ים מרואיינ15- ואגף ומנהלל "סמנכ, ל"מנכ בדרגות:  בכירהדרגה בהם מרואיינים 17

  . ברמת מנהל המחלקהמקצועי תפקיד נושאי, ביניים
אל מיעוטם הגענו בשיטת כדור , מוקדמת יכרותנו דרך ה הגעהמרואיינים ניכר מלחלק
 ומרואיין,  מרואיין ברשות המיסיםעלמרואיינת במשרד להגנת הסביבה המליצה , למשל. השלג

 אחר נתקלנו באמצעי התקשורת בתעשייה במקרה.  אחרתתעשייהבתעשייה המליץ על עמית ב
 העובדים שראיינו כל. ל החברה"כ מנעם יאיוןפורצת דרך בתחום הפלסטיקה והצלחנו לתאם ר

  . מלבד שתי מרואיינות שהן בעלות תפקיד בכיר לשעבר, הם בעלי תפקיד נוכחיים
אך , ואיינים על שאלון פתוח עם שאלות שהוכנו מראש לכל מגזר מרהתבססו הראיונות
 התפתחה שבו ולאופן ואיין לזהות המרבהתאם נוספות ספונטניות שאלות לשאולהתאפשר גם 

בדרך כלל במקום העבודה של ,  הראיונות מלבד אחד התקיימו פנים אל פניםכל. חההשי

 
205  Dani Rodrik, Understanding Economic Policy Reform, 34 JOURNAL OF ECONOMIC 
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ובחלק מהמקרים המרואיינים ,  נמשך בממוצע כשעה וחצי עד שעתייםיאיוןהר. המרואיינים
. לאחריו במקום ותומללו הוקלטוהראיונות . יאיוןשלחו לחוקרת מסמכים נלווים בהמשך לר

תוך , ין על ידי החוקרת ועוזרת המחקר לסירוגAtlas.ti תוכנית באמצעותקידוד הראיונות בוצע 
 ההיגדים עבר סיווג.  במקרה הצורךהתאמות-איבדיקה חוזרת של האחת את השנייה ופתרון 

,  החסמים הכלליםלש) הסבר להלן( סווגו היגדים תחת המקבצים הראשיים תחילה. שני סבבים
בשלב השני נבחן . פי הקטגוריות שהלכו והתבהרו לסיווג- תתובשלב שני נבחנו שוב וניתן להם 

 צורך שונה הסיווג של הקטגוריה ובהתאם גם יהואם ה, שוב הסיווג לפי המקבץ ולפי הקטגוריה
  .שונה המיקום של ההיגד במסגרת המקבצים

   המרואיינים במחקרמדגם: 2 טבלה

  ההיגדיםאחוז  על חסמיםהיגדים  מהמדגם%  מספר  המרואייניםמאפייני
 100% 358 100%  32  כ מרואיינים "סה

 75% 270 63%  20 מ" תפקיד עם קשר ישיר לכבעלי
 25% 88 38%  12מ " תפקיד ללא קשר ישיר לכבעלי

 53% 188 53%  17  בכירהדרגה
 47% 170 47%  15  בינייםדרגת
 1% 5 3%  1  שלישימגזר

 34% 123 34%  11 ממשל
 22% 77 16%  5 יועצים
 43% 153 47%  15 תעשייה

 תוצאות כלליות: חסמים) ב(

 הנתפסים המאפשרים ובגורמים שהופנתה לכל המרואיינים עסקה בחסמים מרכזית שאלה
 ובשלב,  פתוחופן ראשון באשלב זו נוסחה בשאלה.  של כלכלה מעגלית בישראללהתבססות
). כן לקודםאם לא עשו זאת ( לחסמים בהיבטים שונים להתייחס המרואיינים שושני התבק

 בפילוח חסמים של שסווגו תחת הקטגוריות היגדים מוצג ניתוח כמותי של מספר ה2בטבלה 
 על הסיווג ים מתבססביניהם וההבחנה החסמים סיווג.  המגזרית של המרואייןזהותלפי ה

, Kirchherr et al של יותר המאוחר וכן על מאמרם de Jesus & Mendonçaשהוצג במחקרם של 
המאמרים מחלקים את החסמים לכלכלה מעגלית , כאמור.  והרחיבדלעיל  על המאמרשהתבסס

 וחסמיםחסמים תרבותיים , חסמים כלכליים, חסמים רגולטוריים:  מקבצים עיקרייםארבעהל
כפי , ממשל של חסמי מקבץ זה במחקר נוסף אלה למקבצים. )technical barriers(טכניים 

 הקטגוריות ודוגמאות להיגדים בכל אחד מוצגות ההגדרות של'  אבנספח.  להלןיפורטש
בהמשך הפרק נדון בהרחבה בהצגת . מהמקבצים בקטגוריות בחלוקה למקבצים השונים

  . ההיגדים בהקשר הרגולטורי
מונעות ,  רגולטוריות שאינן תומכות בכלכלה מעגליתדרישות נוצרים בשל לציה רגוחסמי

חש גם הלכה למעשה היכן שחסרה חסמי רגולציה עשויים להתר, אולם. או מעכבות אותה
 של חוסר למצביםחסמי רגולציה מתייחסים הן , כלומר. רגולציה תומכת כלכלה מעגלית

 כלכליים נוצרים כאשר חסמים.  רק היכן שקיימת רגולציה שמפריעהלאו, ברגולציה דרושה
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 רגליבה תרבות מתמקדים חסמי.  מעגליותפרקטיקות בסתירה ליישום עומדים סקייםשיקולים ע
חסמים טכניים .  מעגליתכלכלה בתהליכי ים תומכשאינם) דעת קהל(הצריכה ובתודעה הכללית 

 של פתרונות טכנולוגיים זמינים או איכותיים בהיעדרם ומתבטאיםמונעים חדירה של חדשנות 
במסגרת זאת .  הטמעת הטכנולוגיות הנדרשותהמאפשרת תעשייתית תשתית של היעדרהאו ב

חסמי .  של כלכלה מעגליתים השונבהיבטים התומכים במידע ובידע המדעי כוללים גם פערים
 מנהיגות פוליטית או מנהלית אשר מקדמת כלכלה מעגלית או כאשר היעדר מתקיימים בממשל

פיצול ( כאשר מבנה המנהל הציבורי מתרחשים ממשלחסמי , כמו כן. האמון במנהיגות נמוכה
 מעגלית או כלכלה קידוםאינו תומך ב) לכלה מעגליתסמכויות בין משרדים שונים הקשורים לכ

 בשל הריבוי היחסי של המופעים נולד זה מקבץ.  בתחומים אלה אינה עקביתיניותכאשר המד
 ראיתי לא.  אחרמקבץ לאף אלה מופעים בראיונות ומשום שלא ניתן היה לסווג והקשורים ל

 המקבצים שני השונים של  הממשל לחסמי הרגולציה בשל ההדגשיםחסמי לאחד בין לנכון
  .  שלהםהקטגוריות-ותתי

 בקצרה להלן את נסקור, עליהם נרחיב בהמשך, רגולציה שמחקר זה מתמקד בחסמי אף
שכן במידה ,  כזו חיוניתקירהס. התמונה הרחבה של החסמים כפי שהיא עולה מתוך הראיונות

 אינם שהמקבציםודאי , מלאכותית מקבצים אלה והקטגוריות היא בין ההבחנה מתמסוי
חסם ממשלי יכול לבוא לידי , למשל.  קשורים בקשר הדוק ביניהםסמיםהח. זה את זה מוציאים

 רגולציהחסם תרבותי יוצר חסמי , חסם רגולטורי יכול לעורר חסם טכני, ביטוי בחסם רגולטורי
  .זה באוכיוצ

ל ידי  הרב ביותר של פעמים עבמספר הוזכרוחסמי רגולציה , 2 שעולה מטבלה כפי
ואף במפתיע יותר מחסמים , ) האזכורים של חסמיםמכלל 26%(המרואיינים במחקר זה 

שכיחות של ( נפוץ כפי שניתן היה לשער ה לא היכנייםהאזכור של חסמים ט). 24%(כלכליים 
 כי המרואיינים מעניין). 15%( מופיע רק האזכור של חסמים תרבותיים ולאחריו, )18%

 גבוהה יותר מעט בשכיחות) 39%(רו חסמים רגולטוריים מהסקטור התעשייתי הזכי
דווקא חסמי ממשל באו לידי ביטוי במיוחד בראיונות עם , אולם, )35%( עצמם מהרגולטורים

נראה כי רגולטורים רגישים ). 21%( עם התעשיינים מכךוהרבה פחות , )66%(רגולטורים 
ולאמון של הציבור ) 80%(דיניות לעקביות במ, )62%(במיוחד לפיצול בסמכויות השלטוניות 

חסמים טכניים גם הם קיבלו ביטוי בולט בקרב התעשיינים ). 73%(בדרג הפוליטי והמנהלי 
 מתוך כל 16%( היועצים היה נמוך יחסית מספר שמאחר. אשר קרובים להיבטים אלה, )52%(

 של המשקלים אולם,  הואגם שהמשקל שלהם בסך הביטויים נמוך ייפלאלא , )המשיבים
, 26%כלכלי , 24%רגולציה ( יחסית זה לזה קרובים מקבץהביטויים של היועצים בכל 

 ללמד על חשיבות יחסית שקולה עשוי הדבר). 23%תרבותיים , 19%טכניים , 13%ממשליים 
עם חשיבות מוגברת קלה ,  מהמקבצים והקטגוריות הכלולות בהםדשמייחסים היועצים לכל אח
  .בלבד לחסמים הכלכליים

) הקודים (מהקטגוריות אחת את הגדרות העבודה של כל מבהירה א נספחב הטבלה
  . ומספקת דוגמאות בולטות להיגדים מייצגים
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  אזכור חסמים לכלכלה מעגלית בקרב המרואיינים: 3 טבלה

 עובדי החסם
  תעשיה

 מגזר  יועצים רגולטורים
  שלישי

  כ"סה

 אחוזמספרוזאחמספראחוזמספר אחוזמספראחוזמספר  אזכורים

 27% 95 2% 24%2 23 35% 39%33  37   רגולציהחסמי

 3% 18%11 18%2 2 9% 55%1  6  חומרי גלםעל רגולציה

 5% 19 0% 47%0 9 37% 16%7  3  על מחזור ושימוש חוזררגולציה

 3% 9 0% 0 0% 0 11% 89%1  8  על עיצוב מוצררגולציה

 3% 12 0% 0 0% 0 58% 42%7  5  על צריכהרגולציה

 5% 19 0% 26%0 5 37% 37%7  7  על תהליכי ייצוררגולציה

 של הפנמת עלויות רגולציה
 )עדריה(חיצוניות 

8  32%10 40% 7 28%0 0% 25 7% 

 23% 84 0% 26%0 22 21% 52%18  44  כלכלייםחסמים

 5% 18 0% 22%0 4 17% 61%3  11 תחרות

 1% 2 0% 50%0 1 0% 50%0  1  בשרשרות אספקהכשלים

 0% 0 0% 0 0% 100%0 0 0%  0 ביישום כלכלה מעגליתראשוניות

 4% 15 0% 0 0% 0 33% 67%5  10 חומר גלם בתולי או חלופותמחיר

 8% 28 0% 32%0 9 18% 50%5  14  השקעההחזר

 6% 21 0% 38%0 8 24% 38%5  8 גודל השוק

 17% 62 0% 13%0 8 66% 21%41  13  ממשלחסמי

מדיניות השקעות ממשלתית: חסם
 בתעשייה

2  40%3 60% 0 0% 0 0% 5 1% 

 4% 15 0% 13%0 2 73% 13%11  2 הובלה שלטונית ואמון בשלטון

 1% 5 0% 20%0 1 80% 4 0%  0  במדיניות ציבוריתעקביות

 10% 37 0% 14%0 5 62% 24%23  9  סמכויות ומבנה המנהלפיצול

 18% 64 3% 19%2 12 27% 52%17  33  טכנייםחסמים

 4% 16 0% 0 6% 1 13% 81%2  13 חדשנות: חסם

 7% 26 0% 12%0 3 19% 69%5  18  טכנולוגיתזמינות

 6% 22 9% 36%2 8 45% 10 9%  2  וידעמידע

 15% 53 2% 23%1 12 26% 49%14  26  תרבותחסמי

 5% 17 0% 0 0% 0 29% 71%5  12  צרכניםהתנהגות

 8% 28 4% 32%1 9 32% 32%9  9 ית שמרנית ארגונמנהיגות

 2% 8 0% 38%0 3 0% 63%0  5   ותודעהתרבות

100% 358 1% 22%5 77 34% 43%123  153 כ "סה
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  חסמי רגולציה: הרחבה) ג(

מופו ,  רגולציה מהווה גורם מאפשרשבהן מנת למפות את חסמי הרגולציה וכן את הנסיבות על
 אף החפיפה הקיימת בין על.  שונים בכלכלה המעגליתשלבים  הקשורות לרגולציה שלתמות

 בין התייחסויות של המרואיינים הבחנולשם בהירות הניתוח , שלבים שונים והזיקה ביניהם
 בתוצרי טיפולצריכה ו, תהליכי הייצור,  המוצריצובע,  גלםחומרי של רגולציה בעיקרן בשעסקו
, יתן היה לסווג לשלב ספציפי במעגל הכלכלי שלא נהיגדים).  חוזרושימוש מחזור(לוואי 

 תמהסווגו תחת ה,  או בהיבטים רחבים של כלכלה מעגליתכולו המעגלמשום שעסקו במהות 
 כללי מרואיינים מהתעשייה והממשל באופן.  של רגולציה של הפנמת עלויות חיצוניותהכללית

ציה של הפנמת עלויות  שרגול2 לראות בטבלה ניתן. התייחסו לחסמי רגולציה במידה דומה
 מהתעשייה מרואייניםובמידה דומה על ידי )  אזכורים25(חיצוניות הייתה המאוזכרת ביותר 

 על מחזור ושימוש חוזר ורגולציה על תהליכי ייצור רגולציהלאחריהן . והממשל ויועצים
רבה אך רגולציה על מחזור ושימוש חוזר אוזכרה במידה ).  אזכורים19(אוזכרו במידה שווה 

  . על ידי מרואיינים מהממשל ביחס לאנשי תעשייה) 2למעלה מפי (יותר 

   של הפנמת עלויות חיצוניותרגולציה

 רגולציה כלכלית היעדרהוא )  אליוסו מסך כל ההיגדים התייח7%( בולט ביותר חסם
צריכה והפקת תוצרי , המביאה להפנמה של העלויות החיצוניות של תהליכי ייצור, אפקטיבית

אולם גם , ) מסך ההיגדים40%( פקידי ממשל מצד הייתה העיקר ההתייחסות לנושא ז. אילוו
יש לציין כי בעוד ). 28%(כמו גם יועצים , )32%(תעשיינים התייחסו בדבריהם לנושא זה 

 את הצורך הדגישו הםו, שההתייחסות מצד פקידי ממשל לנושא זה בדרך כלל הייתה חיובית
הרי שמרואיינים , הפנמה של עלויות חיצוניות בתחומים שוניםבחיזוק הרגולציה שתאפשר 

 של רגולציה כלכלית המפנימה המרכזיות.  התעשייה התייחסו לאפשרות זו בשלילהמקרב
: עלויות חיצוניות באה לידי ביטוי קולע בדבריה של מרואיינת בכירה במשרד להגנת הסביבה

ויש כוונה לבחון עלויות חיצוניות , ניות של עלויות חיצוהפנמה הוא לכלכלה מעגלית הבסיס"
המשרד להגנת הסביבה מבין שזה המוקד וצריך . אותןשל כל המזהמים ולמצוא דרך להטמיע 

  ."המשרד להגנת הסביבה מעדכן עלויות חיצוניות של זיהום אויר, למשל. להתמקד בו
,  שלילייםבהקשרים הוא על ידי התעשייה של רגולציה של הפנמת עלויות האזכורים רוב

או לכל הפחות ככזו שאינה ,  על התעשייהנטל המהווה הקיימתמתוך התייחסות לרגולציה 
אם הייתה , ברמה הפרקטית: " במפרשציין הבנייה תעשיית מבכיר מרואיין.  למעגליותתורמת

לא רק , כל התעשייה הייתה קורסת, הפנמה מלאה של עלויות חיצוניות של זיהום האוויר
, משמעיים-  אמרה דברים פחות חדפרמה בכירה אחרת מתעשיית הואיינתמר". םבעול, בישראל

ולכן ,  לנו הסביבה ואנו לא רוצים לפגוע בהשובהמאוד ח: " נימה שליליתהמבטאיםאך כאלה 
 שהרשות מטילה עלינו כמעט כל ] ביובאגרתהכוונה ל[אנו מקבלים על עצמנו לשלם קנסות 

שפכים שאין בהם באמת סכנה כי מדובר בעיקר בסבונים  של 'טיפה בים' הזרמת על... חודש
ולא , "קנס"כ המוטלת על שפכי תעשייה הביוב אגרת הצגת ." המתכת שלנומכלילשטיפת 

 של שלילית גישהמצביע על , כתשלום בגין העלות החיצונית שמטיל הטיפול בשפכים חריגים
, בכל מקרה". ה למפעלהסביבה חשוב"אף שבפתח המשפט טענה ש, המרואיינת לדרישה זו
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אלא כזו שהוא נדרש , )כפי שטוענת המרואיינת( לשלם המפעל באגרה אותה בוחר מדובר אין
 .  מחייבתרגולציה מכוחלשלם 

האזכורים של רגולטורים מצביעים על הכרה בצורך ,  התעשייהשל האזכורים לעומת
 היגדיםוחלק גדול מה,  של הפנמת עלויות חיצוניות כבסיס לקידום כלכלה מעגליתציהברגול
 בכירה מהמשרד להגנת הסביבה סיכמה נתמרואיי.  מאפשרגורם אל כדווקא לרגולציה מתייחס

 של עלויות חיצוניות הפנמה הואחושבת שהבסיס לכלכלה מעגלית : "את הדברים באופן הבא
גנת המשרד לה. ויש כוונה לבחון עלויות חיצוניות של כל המזהמים ולמצוא דרך להטמיע אותם

המשרד להגנת הסביבה מעדכן עלויות , למשל. הסביבה מבין שזה המוקד וצריך להתמקד בו
יש כמה : " להגנת הסביבה אמרמשרד בביניים אחר בתפקיד מרואיין ."חיצוניות של זיהום אויר

כיוונים של המשרד להגנת הסביבה לעצור כניסה של חומרים מסוכנים או בלתי מתאימים 
.  החומרים הללואת של אחריות יצרן הייתה אמורה להוציא הגישה. רים החומלזרםלמחזור 

 שוק של יסודי כשל – עלויות הפנמת, ראשית: במקרה הישראלי הכישלון נובע מכמה סיבות
 יש –מחיר האלטרנטיבות של פלסטיק , שנית.  מאוד נמוךהטמנההחומרים בישראל הוא היטל 

אפשרות , דבר שפוגע בכלכליות המחזור, פטירידה דרמטית במחירים כתוצאה ממחירי הנ
זה .  ביטוי לעלויות המחזור בחוקאין, שלישית.  הפכה למוגבלת עם סגירת השוק הסינייצואהי

חברות שעושות צמצום עושות זאת משיקולים , דוחף הרבה יצרנים לשימוש בחומרים בתוליים
  ." חוק האריזותבגללולא , אחרים

ך לבטא באופן טוב יותר את העלויות החיצוניות במחיר  חיובית זו המכירה בצורגישה
 במשרד להגנת הסביבה הצביעה בכירה.  גורמי הממשללכל משותפת המוצרים ושירותים אינ

  : על הקושי

אבל הם רוצים ,  ולדרוש יותר עלויותהתעשייהמשרד האוצר צריך לעמוד מול "
 כמדינהים ש עלויות למרות שהם יודעהלהראות איך הם מפחיתים לתעשיי

   ." את זהעשות קשה להם לועדיין,  בבתי חוליםמיטות יותרנשלם על כך ב

   :אמר במשרד הכלכלה ביניים בדרג מרואיין

 כלכלי בלהשתמש בחומרים היגיוןאם נסתכל על ענף הבנייה גם כרגע יש "
 אפשרות...  וזה לא קורה מספיק בגלל עלויות חיצוניות לא מופנמותוחזריםממ

אפשרות . שנפנים את העלויות החיצוניות וניתן לשוק לעשות את שלואחת היא 
זה . שנייה היא שהממשלה תשים כסף ותעודד שימוש בחומרים ממוחזרים

   ."עדיף כי הפנמת עלויות מחייבת מיסוי וזה תהליך מורכב

 נוספת אותו מרואיין אף דחה את הרעיון שהפנמת עלויות היא תפקיד של משרד כלשהו בהערה
הפנמת עלויות חיצוניות זה התפקיד של המשרד להגנת : " להגנת הסביבההמשרדבד מל

   ...."לא שלנו. הסביבה

   על חומרי גלםרגולציה

 באופן.  מצד מרואיינים מהתעשייההיא ם ההיגדים על רגולציה המוטלת של חומרי גלמרבית
 מהמגזר השלישי הדגיש  בכירנציג.  מהמגזר השלישימרואייןנושא זה גם אוזכר על ידי , מפתיע
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צריך : "הייצוראת החשיבות של רגולציה שתנחה אילו חומרי גלם יש להוציא מתוך מעגל 
 למדיניות מעגלית וזה הבסיס כלהלבחון אילו חומרים להוציא מהזרם שמונעים יצירת כל

צריך לאסור על חומרים ... כי כל עוד הם בזרם כלכלה מעגלית לא תתפתח, הממשלתית
 בחלק יה מצד התעשיאזכורים ."מה שנכנס לתוך הזרם הוא קריטי.  בשימוש בתעשייהוימיםמס

 החוסמת ככזומהמקרים הציגו את הרגולציה הקיימת על חומרי גלם דווקא באורח שלילי 
נציג בכיר , למשל.  לחומרי גלם ממוחזרים בהקשרים של שימוש בפסולת כחומר גלםמעבר

האיסור של יבוא פסולות או תוצרי לוואי : " צייןייהבנבתעשייה המייצרת חומרים לענף ה
 ."מעודד את השימוש בחומרי גלם טבעיים בניגוד לעקרונות הכלכלה המעגלית, לישראל

קיים קושי , למשל... יש בעיות רגולציה: "ציין דברים דומים, המשמש יועץ, מרואיין נוסף
עוניין לקחת פסולת אורגנית ממשי לקבל היתרי הפעלה עבור מישהו שהקים מתקן ביוגז ומ

,  אישור מנהל משום שהיא מוגדרת כפסולת מסוכנתתהפסולת מחייב. ולהפיק ממנה חשמל
נושא זה של ". אנרגייהובינתיים הדבר מונע שימוש בפסולת האורגנית כחומר גלם להפקת 

הצורך באישור מנהל עבור שימוש בחומרים שהוגדרו כפסולת מסוכנת עלה בשיחות עם 
אישור : " במשרד להגנת הסביבה צייןבינייםבתגובה מרואיין בדרגת . יםיינים רבים נוספמרוא

בפסולת מסוכנת תעשה " לטפל" שטוענת שהיא יכולה תעשייההמנהל נועד להבטיח שלא כל 
יש כאן את השיקול של בריאות .  ללא פיקוח ובאופן שבסוף עלול להזיק לבריאות הציבוראתז

ברור שצריך להקל על הבירוקרטיה ולבחון .  של שימוש בפסולתהציבור אל מול השיקול
הכוונה היא לאישורים שיינתנו למתקנים שיורשו באופן (דרכים לאפשר אישורי מנהל רוחביים 

  ". המשרד פועל בכיוונים אלה). גורף לטפל בפסולת מסוימת
 דווקא  מסוימיםבמקרים הרגולציה שציינו שבתעשייה מרואיינים לציין שהיו גם יש
הרגולטור ממסה : " בכיר בתעשיית המזון צייןמרואיין. ים גלם ראשוניבחומרי סכון חיתמעודד

 איך על...  אני חושב פעמיים שלושאז –כל אריזה עולה יותר . אותנו על כל אריזה שאני מייצר
 לציין שהיגד זה נוגע כמובן יש". להשתמש בפחות חומרי גלם, להפוך את האריזה ליותר קלה

 משפיעה זואולם הוא ממחיש כיצד , )היטל על אריזות( המחילה אחריות יצרן לרגולציהגם 
  .באופן ישיר גם על ביקוש לחומרי גלם ראשוניים

 כי מפתיע זה אין,  לרגולציה שתטיל איסור מוחלט על שימוש בחומרי גלם מסוימיםביחס
יכולה ליצור סביבה עסקית נוחה  כזו בתעשיית המחזור סבור כי רגולציה בינייםמרואיין בדרגת 

היא . מדובר בתעשייה שלמדינה אמור להיות אינטרס לאומי בקידומה: "יותר לתעשיות המחזור
ולצד זה , אנחנו לא מקבלים כלום. הייתה צריכה לקבל סובסידיה או תמיכה אחרת מהמדינה

 לא אני,  בד בבד.אין שום מגבלות על תחרות ויבוא חומרי גלם בתוליים או ממוחזרים לישראל
בעסק עלינו להראות רווחיות ולא , חושב שנכון להישען על מערך של תמיכה ממשלתית

אבל יש מקום לקדם רגולציה שתעשה סדר בחומרי הגלם , להסתמך על סובסידיה מדינתית
 מראיינת מתחום הייעוץ אמרה דברים דומים בהקשר ."ותיצור שוק גדול יותר לחומר הממוחזר

אם בישראל היו אוסרים על שימוש בחומרי גלם בתוליים לייצור : "של חומרי פלסטיקה
   ".הייתה פה מהפכה גם אם השינוי היה הדרגתי עד למציאת חלופות, מוצרים מניילון ופלסטיק

ה באופן משמעותי ביבוא ותלוי, ישראל היא יבואנית נטו של חומרי גלם,  שציינוכפי
,  מוצרי צריכה רביםביבואקיימת תלות של ישראל ,  כל שכןלא. חומרים בענפי תעשייה רבים

 של ישראל לאסדר היכולת.  מכני והנדסיוציודמכוניות ,  חשמלייםמוצרים,  בנייהחומריבהם 
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לתה להשפיע ביכו, אולם.  לכאורהמוגבלת מיובאים ומוצרים חומרים של וייצורתהליכי כרייה 
 המיובאים באמצעות מכסי יבוא או באופן ישיר יותר והמוצרים סוג חומרי הגלם על בעקיפין

 מכוח שלא עלה במסגרת הראיונות הוא קיומם של חסמים נושא.  מוצרתקניבאמצעות 
, לטרליים סחר ביוהסכמי )WTO( כללי ארגון הסחר העולמי כגון, לאומית-בין סחר רגולציית

 ולא, נפרד מחקר מצדיקה הה סוגיה רחבזוהי.  יבוא ותקני מוצר ברמה המדינתיתלשינוי מכסי
  .הנוכחית במסגרת הנוכל לעסוק ב

   על עיצוב המוצררגולציה

 ההיגדים מרבית.  על עיצוב המוצר אוזכרה כמעט אך ורק על ידי מרואיינים מהתעשייהרגולציה
 כי יצוין.  חסם לכלכלה מעגליתעדרההי על עיצוב המוצר בחיוב ורואים בלרגולציהמתייחסים 
, אף שיש בה התערבות מהותית בשלב חיוני של הייצור התעשייתי,  על עיצוב המוצררגולציה

 ייתכן, אריזות ההיגדים בתחום זה התייחסו לרגולציה על הרכב מרבית. אינה נתפסת כחסם
 בתעשיית רבכי 206.קיימה-בנישבשל כך שלא רואיינו במחקר תעשיות המייצרות מוצרים 

כדי שכלכלה מעגלית תצליח לעבוד בישראל צריך לייצר חובה בחוק לייצור מוצרים : "המחזור
ובה בעת לתמרץ הקמה של מפעלי מחזור שיוכלו לעמוד , עם אחוז מסוים של חומר ממוחזר
:  בתעשיית מחזור אחרת צייןבכיר".  ממוחזר מקומיPETביעדים הללו ויוכלו למשל לייצר 

 זה ישתנה אם החקיקה downcycling.207-אסף במיוחד בפלסטיק תמיד הולך להחומר שנ"
 בכיר ." אחוזים במוצרי אריזות חדשים25תחייב אחוז חומר ממוחזר בצורה מסיבית כמו 

גם כאלה שיקבלו ( תקנים ייצורבהתאחדות התעשיינים אפילו תבע התערבות של המדינה ב
: ות לתעשיות ייחודיות כמו תעשיית התמרוקיםבתחום של אריזות ממוחזר) לאומית-ביןהכרה 

, אני מחפש את המוצר הבא לייצר אריזה שתתאים לעולם התמרוקים ותהא עם חומר ממוחזר"
 ואנשים איכותיים ויכולתיש לנו מדע ?  במקום להוביליגרר להלמה... אבל אין תקן בעולם

ש היום יותר פתיחות י. וזה חלק מתפקיד הממשלה לדאוג לכך, שיגיעו למוסדות התקינה
אבל זה תפקידה ,  כאלו שלא יאהבו את זהיהיו –מבעבר להתערבות רגולטורית בסוגי אריזות 

 ביטאה פרמה בכירה בחברת מרואיינת ."צריך לקבל החלטה, המבוגר האחראי, של המדינה
  :  רגולציה אין תמריץ לפעול לשינוי הרכב אריזותהיעדר כי להעובדה אתבדבריה 

לנו אין מוטיבציה לשנות אריזות או מוצרים כדי להיות יותר בחברה ש"
בכל הנוגע , למשל. יגיינהיש מקרים שאנחנו גם לא יכולים מטעמי ה. סביבתיים

 
כלומר נכסים שהשימוש בהם אינו מכלה ,  לטווח ארוךושייםהכוונה למוצרים שהם נכסים שימ  206

, מכשירי חשמל, תדוגמאות מובהקות הן מכוניו. במשך זמן מסוים, אלא בהדרגה, אותם בבת אחת
 ולא מתכלים היא המבדילה אותם ממוצרי צריכה קיימה־לא העובדה שהם בני. 'בגדים וכו, ריהוט
 ראו. בניגוד לאופי החד־שימושי של מוצרי צריכה אחרים,  בהםפעמי־אלא השימוש הרב, אחרים

G. Stuvel, The Production Boundary in National Accounting, 4(2) DEVELOPMENT AND 

CHANGE 3 (172). 
הכוונה בהקשר זה היא למחזור המייצר חומר גלם חדש שנעשה בו שימוש למוצרים בעלי ערך   207

במקום לייצר בקבוק חדש מבקבוקים , למשל. פחות מהערך של המוצר המקורי שהועבר למחזור
 . מייצרים סלסלות לפירות, ממוחזרים
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אין לנו אפשרות לשנות את מרכיבי אריזת , לטבליות שאנו מייבאים
, לא קיבלנו דרישות להתייעל גם ממדינות אחרות. האלומיניום של הטבליות

ולא פרטים לגבי , להציג על גבי האריזות רק מה החומר או המוצר מכילעלינו 
  ."הקופסאות או המכלים, סוג החומר ממנו עשויים האריזות

   על תהליכי ייצוררגולציה

התעשייה ,  של רגולציה על תהליכי ייצור אפיינו במידה דומה נציגים מהממשלאזכורים
 של בירוקרטיות לדרישות וקשורים לחסמים וםימרבית ההיגדים בהקשר זה היו כללי. ויועצים

דגש נוסף שעלה .  חומרים מסוכניםהחזקתהיתרי פליטה והיתרים ל, הליך רישוי העסקים
  סביבתיותטכנולוגיות רגולטוריים המוטלים על מי שמבקשים לשלב חסמים הואבהקשר זה 
  .  בייצורעדיין שאינן מוכחות חדשניות

עשייה מסוימת אינה עושה שימוש ביותר חומרי פסולת  לשאלה נקודתית מדוע תבתגובה
תהליך . זה יחייב שינוי של היתר הפליטה: "בכיר באותה תעשייה ציין,  בייצוראנרגייהכמקור 

 לפחות ייקחאם נרצה לשנות את ההיתר זה . השינוי של היתר הפליטה הוא חסם משמעותי
הביא לפרסום השינויים בהיתר ולהעמידם  התנאים עלול לשינוי... יצטרכו לקבוע ניסוי. שנתיים

ובעצם זה מהווה תמריץ שלילי לנסות לשנות את הרישיון ולהגדיל את השימוש , להתנגדות
   ."אנרגייהבפסולת כמקור 

 בכיר ברשות החדשנות ציין את החסם הרגולטורי בפני הטמעה של טכנולוגיות דווקא
יודעים שאחד החסמים לשילוב של עשינו עבודה ואנחנו : "סביבתיות צעירות בתעשייה

 לא בשלה עדייןטכנולוגיות סביבתיות הוא הצורך לעבור את הרגולטור בשלב שבו הטכנולוגיה 
 הקמנו תוכנית שעושה שיתוף פעולה עם המשרד להגנת לכן.  באופן נרחבושמתלחלוטין ומי

ו ניסוי של ומעניקה סביבה רגולטורית תומכת להקמת פיילוטים בתעשייה שיאפשר, הסביבה
בכיר במשרד הכלכלה ציין ". טכנולוגיות סביבתיות באופן שמתגבר על החסם הרגולטורי

 כחסם משמעותי נתפסת אינהלעומת זאת דווקא מהתעשייה נראה כי הרגולציה . דברים דומים
זה נכון : " אמרבנייהבכיר בתעשיית ה. לחדשנות ושילוב טכנולוגיות סביבה צעירות

אבל אני לא , תוח לאימוץ טכנולוגיות שנוסו כבר והוכחו בשוויץ או בהולנדשהרגולטור יותר פ
אולי הוא לא מעודד את זה , חושב שהרגולטור בישראל חוסם טכנולוגיות סביבתיות חדשות

כאלה עם , אנחנו זקוקים למאמצים מוקדמים: " בתעשיית קלינטק צעירה אמרבכיר". מספיק
.  נלך לתעשייה הקונבנציונלית אין לנו סיכויאם. עיםראש פתוח שמתחברים למה שאנחנו מצי

 ביניים במשרה בדרגת מרואיינת ." תלוי בתעשייהזה.  לא הכשילה אותנו עד עכשיוהרגולציה
החסמים בהכנסת חדשנות : "האמונה על החדשנות בתעשיית מזון גדולה ציינה אף היא

 חוסר,  עלות תועלתבחינת: מעגלית בייצור הם דומים לחסמים להכנסת כל סוג של חדשנות
  ". לא מזהה חסמים רגולטוריים מיוחדים. הוודאות בטכנולוגיות חדשנות וחסמים תרבותיים

   על צריכהרגולציה

בהקשר זה עלו שני נושאים .  על צריכה אוזכרה בעיקר על ידי מרואיינים מהממשלרגולציה
יעים על חסם משמעותי ההיגדים מצב.  ממשלתי ירוק והשימוש בתו הירוקרכש. עיקריים
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. בשילוב רכש ממשלתי ירוק ועל האתגר של קידום ועידוד צריכה ירוקה על בסיס התו הירוק
המשרד להגנת הסביבה דחף : "לגבי רכש ממשלתי ירוק ציינה בכירה במשרד להגנת הסביבה
מנהל הרכש לא הסכימו שברכש . לשלב פרמטרים סביבתיים ברכש ציבורי במכרזים גדולים

ולכן עבדנו איתם לכתוב פרמטרים , ירוקה כתוב שתנאי לרכישת המוצר זה שיהיה לו תו יהי
היו . סביבתיים ולבחון עלות מול תועלת וכמה שחקנים יש במשק שיודעים לענות על הדרישות

בניגוד לבנייה שהם אמרו שכל בנייה . אבל לא מספיק,  זהאתכמה מכרזים שהם הטמיעו 
 בהירות-איבמוצרי צריכה זה יותר קשה ויש . קן בנייה ירוקהממשלתית צריכה לעמוד בת

 התו הירוק מרואיינת בכירה לגבי ."אז קשה להטמיע את זה, בנייהגדולה יותר מאשר במוצרי 
סנו . התו הירוק לא מביא לחברות כנראה מספיק ערך מוסף: "מהמשרד להגנת הסביבה ציינה

הממשלה לא צריכה להיות . ותבים את זהחברת כימיקלים שיש להם תו ירוק אפילו לא כ
הם . זהו התפקיד של התעשייה יחד עם מכון התקנים. ירוקמעורבת בהעלאת המודעות לתו ה

  ".צריכים לעודד את הצריכה של התו הירוק

   ושימוש חוזרמחזור – טיפול בתוצרי לוואי של רגולציה

. רב יועצים ופקידי ממשל בולטת בקהייתה לוואי בתוצרי לרגולציה על טיפול ההתייחסות
 יםמרואיינים התייחסו לחסמים הרגולטורי, ראשית:  הקשריםכמה בוהיגדים בנושא זה הופיע

במשרד להגנת (על מחזור של חומרים שמסווגים כפסולת מסוכנת ומחייבים אישורי מנהל 
. אנרגייה להפקת ששימוש חוזר או שימו, על מנת שניתן יהיה להעבירם למחזור) הסביבה
נושא זה עלה גם בהקשר של רגולציה על חומרי גלם והבחירה בסיווג התמה קשורה , יצוין

היו שהתייחסו למבנה המונופוליסטי של מערך המחזור בישראל , שנית. לדגש שנתן המרואיין
הייתה התייחסות לקשיים הקשורים , שלישית. הנשלט בידי תאגיד מחזור יחיד בתחום האריזות

  .  השימוש בחומרי גלם ממוחזרים במוצרים מסוימיםבתקינה המגבילה את
יועץ ,  רגולציה שמונעת הלכה למעשה מחזור של חומרים שהוגדרו כפסולת מסוכנתלגבי

. בתחום הרגולטורי יש מספר חסמים: " זיהה זאת כחסם רגולטורי מרכזיתיתלסימביוזה תעשיי
מסוכנת מתעשייה אחת בראש ובראשונה אישורי מנהל שנדרשים על מנת להעביר פסולת 

ישנם מקרים שאנשי המשרד להגנת : " הרחיבהייתיתיועצת אחרת לסימביוזה תעש". לאחרת
 באישורים התמקדות תוך את השוק מלהתפתח ות יוזמות יפות שעוצרחוסמיםהסביבה 

בגלל שזה מוגדר . מחזור של חומר שהוגדרו כמסוכן/המיוחדים הנדרשים לשימוש חוזר
 הכולהחומר נערם ובסוף לפעמים בסך , עבור המרה ואישור מנהל רוחביכפסולת ועד שזה י

 בעבר היה פרטני האישור... ואז יש פה עניין של רגולציה חוסמת" מים עם קצת סבון" במדובר
 זה –וכעת הוא רוחבי ואפילו אותו מאוד קשה לקבל כי זה ברמת ההון האנושי שמטפל בזה 

 נושא זה גם לא ."יק כוח אדם במשרד להגנת הסביבהאין מספ. אדם אחד בכל המקרים בארץ
ונראה כי נעשה מאמץ על מנת להתמודד עם הקשיים שמערימה , נעלם מפקידי הממשל

מרואיין ממשרד הכלכלה . רגולציה על הבחינה של אפיקים חלופיים לטיפול בחומרים מסוכנים
ם טכנולוגים שקשורים אנו בוחנים יצירת מסלול שמאפשר לבדוק פיתוחי: "ציין בהקשר זה

אנו רוצים שיהיה קל לבדוק טכנולוגיות חדשות . לטיפול בפסולת מסוכנת בצורה קלה ויעילה
זה מסלול שקיים אבל צריך . הנחשבים היום לפסולת, המאפשרות שימוש בחומרים הללו
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 החדשנות פועלת עם המשרד רשות... לארגן אותו בצורה מובנת וטובה ברשות החדשנות
  ".סביבה בתחום זהלהגנת ה
 המגבילה והרגולציה) תאגיד תמיר( למעמד המונופוליסטי של תאגיד מחזור האריזות ביחס

 קובע האריזותחוק : " מתעשיית המחזורבינייםאת אחוזי האיסוף והמחזור העיר מרואיין בדרג 
סף  כבר עבר ביום הקמתו את היעדים ועבר את דרישות התמירתאגיד האריזות ... יעדי מחזור

 תאגיד אין להיום.  רגולטורית שתעלה את אחוזי האיסוףדרישה תלכן לדעתי חייבת להיו. שלו
, המשמש יועץ לסימביוזה,  מרואיין אחר." תמריץ לעבור את אחוזי האיסוף הנדרשיםתמיר
אני לא יודע מה הם עושים עם . אני לא יכול לקחת קרטונים כי מפעל מחויב לתמיר: "  כיהעיר
הבעיה היא שאת . UPSCALINGודע להביא ליצרן שיודע לעשות מזה משהו אחר אני י. זה

 יכול לעזור לא... אני. הקרטונים מחויב המפעל לתת לתמיר וזה מונופול שהמדינה תקעה פה
  ."למרות שאני יכול לתת יותר ערך

 מתעשיית   תקינה הנתפסת כמגבילה שימוש בחומרי גלם ממוחזרים טען מרואיין לגבי
קוסמטיקה וטואלטיקה , יש תקינה שמונעת שימוש בפלסטיק ממוחזר באריזות מזון: "רהמחזו

התקינה הזו חוסמת אפשרויות שימוש בחומרי גלם ממוחזר . וגם בצנרת המובילה מים
 ."בתעשיות האלה

  חסמים וגורמים מאפשרים לכלכלה מעגלית–דיון והמלצות  .3

 המדיניות ניתוח לאור) )ג(2. הפרק(ות  מתוך הראיונשעלו הרגולציה כפי חסמי ניתוח
 המדיניות ההשוואתית באירופה וניתוח) 2. דפרק( של כלכלה מעגלית בישראל והרגולציה

 של והעמקה להרחבה חשובהשהסרתם ,  חסמים עיקרייםכמה לזהות מאפשרים) ג פרק(ובסין 
  . של מודל הכלכלה המעגלית בישראלהיישום

ורית כוללת לכלכלה מעגלית כפי שאומצה באירופה  של מסגרת רגולטהיעדרה, ראשית
מדיניות .  מעגליתלכלכלה כוללנית וקוהרנטית גישה חסם משמעותי להתפתחותה מהווהובסין 

ישנם פערים מהותיים בין , ינואולם כפי שהרא,  להציע גישה כזובעברצמיחה ירוקה ניסתה 
תוקפה של מדיניות צמיחה , וסףבנ. מדיניות צמיחה ירוקה לבין מדיניות של כלכלה מעגלית

 בסין ות רגולטורימסגרות. ומכאן שהגיעה העת לגבש מדיניות חדשה, 2020ירוקה פג בשנת 
 שימת דגש על הקשר תוך, ובאירופה אפשרו התייחסות כוללת לשלבים השונים במחזור החיים

ם לפתח  במאמצילוומסגרות אלה , לא פחות חשוב מכך. וסגירת המעגל, בין השלבים הללו
 הגיעה העת אלבישר, לפיכך.  איסוף נתונים ומעקב אחר השגת יעדי המדיניותשיאפשרומדדים 

 שוק פיתוח,  מעגלית אשר תקבע יעדים להתייעלות במשאביםכלכלהלגבש מדיניות חדשה ל
 שוק המחזור לצד עידוד חיזוק עיצוב תומך מעגליות ועידוד, פעיל לחומרי גלם שניוניים

  .  ושינויים בהעדפות צרכניםניםיקושימוש חוזר ות
 שבין זיקה בישראל התייחסות מספקת לאין,  של מדיניות כוללתהיעדרה בשל, שנית

מוצרים , בראייה של חומרי גלם,  מחזור החיים של כלכלה מעגליתשלהשלבים השונים 
רים  על מנת להבטיח את המעבר החלק של חומרים ומוצחיונית זיקה כזו היא יצירת. ותעשיות
,  של כלכלה מעגליתים השלבים השונים של מחזור החיים ולהבטיח את השגת היעדלאורך

 עיצוב תהקושי הוא שיצירת זיקה מחייב.  הפחתת התלות בחומרי גלם ראשונייםבראשםש
ראו (כפי שקיים היום , במחזור ים או שניאחד רק לשלב מתייחסות שאינןרגולציה ומדיניות 
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 המשכי באופן לשלבים השונים המתייחסת,  רגולציה מסוג אחרמדובר בעיצוב). 1טבלה 
. עבור דרך השלבים בשרשרת הייצור,  חומר הגלם ועד לשלב הטיפול בתוצרי לוואימשלב

או , במנותק מסוים כגון סביבה או כלכלה שיקול באמת לא תוכל להתייחס למעגליתרגולציה 
 שונים כלכליים וסביבתיים שיקולים היא תצטרך לשלב בין. רק לשלב מסוים במחזור החיים

 בתהליכים ולא, לאורך שרשרת הייצור ולהתמקד בתהליכים היוצרים זיקה בין השלבים
יחייב אימוץ ,  אפקטיבית באמתרגולציה להיות הבסיס לעשויש, שינוי כזה.  זה מזהמנותקיםה

. יים תוספתייםשינו די יהיה בולא, גישה רגולטורית שונה באופן רדיקלי מזו הקיימת כיום
בשלב .  על מהות השינויים ולהציע מודל לרגולציה מסוג חדשלהמליץ זה מוקדם בשלב, ואולם
 נתמקד בשינויים תוספתיים שיכולים לשפר במידה רבה את המעגליות בתנאי הרגולציה זה

  . הקיימים
, גלובלי חלק ממפת הסחר ההואכשוק ייצור קטן ש, שישראל לציין אלה יש בהקשרים

 היא ן גלם ומוצרים ומדינות שאליהחומרי מייבאת היא שמהןויה ברגולציה של מדינות תל
 מוצר ודרישות עיצוב לסטנדרטים,  בבדבד. מחזור חוזר ושימוש לוואי לתוצרימייצאת 

 על להשפיע עשויים) גם כאלה המאומצות על ידי ישראל (תיות מדינסביבתיות רגולטוריות
 ביחס לתעשיות מוטות ייצוא בפרטהדבר נכון . ליותגלוב ייצור שרשראותחדשנות ב
 אלה של המגבלות היבטים 208. חדשנות סביבתיתלאמץ ומתומרצות ה מהרגולציהמושפעות
 במחקר נדונים אינם רגולציה מדינתית בתחום הכלכלה המעגלית על לאומיות- הביןוההשפעות 

  . זה וראויים ללא ספק להתייחסות במחקר עתידי
ראו טבלה ( ושליטה ציווילית בתחומים שנסקרו מוטה לכלי רגולציה של  הישראהמדיניות

 מנציחים ושליטה ציוויבעוד שכלים של . וממעטת להשתמש בכלים וולונטריים וכלכליים) 1
,  חדשנותמעכבים רבים במקרים וקיימות עבודהמקבעים שיטות , התעשייה מיקרו של ניהול
 צים את התמרילשפרו) קיימים אינםהיכן שאלה (ים  ליצור שווקיכולת רגולציה כלכלית לכלי
 מסך כל ההיגדים התייחסו 7%( בולט ביותר חסם 209.תעשיות ושיתוף פעולה בין תיאוםל

המביא לחוסר הפנמה של העלויות החיצוניות ,  רגולציה כלכלית אפקטיביתהיעדרהוא ) אליו
 באופן בולט תוך סקירת נושא זה עלה גם. צריכה והפקת תוצרי לוואי, של תהליכי ייצור

 של עלויות חיצוניות של הפנמה.  וצמיחה ירוקהגליתהמדיניות והרגולציה של כלכלה מע

 
208  Antoine Dechezleprêtre, Eric Neumayer & Richard Perkins, Environmental Regulation and 

the Cross-Border Diffusion of New Technology: Evidence from Automobile Patents, 
44 RESEARCH POLICY 244 (2015); DAVID VOGEL, TRADING UP: CONSUMER AND 

ENVIRONMENTAL REGULATION IN A GLOBAL ECONOMY (2009) . בתחום מחקר נרחב מדובר
תחום מחקר זה . העוסק בתפוצה של חדשנות סביבתית גלובלית כתולדה של רגולציה מדינתית

 Stefan Ambec et al., The Porter Hypothesis at ראו .זכה לדחיפה מפיתוחה של היפותזת פורטר
20: Can Environmental Regulation Enhance Innovation and Competitiveness? 7 REVIEW OF 

ENVIRONMENTAL ECONOMICS AND POLICY 2 (2013). גם ראו Yana Rubashkina, Marzio 
Galeotti & Elena Verdolini, Environmental Regulation and Competitiveness: Empirical 
Evidence on the Porter Hypothesis from European Manufacturing Sectors, 83 ENERGY 

POLICY 288 (2015). 
 . )2018 ( מתיאוריה למעשהרגולציהראו אור קרסין   209
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 ההפנמה אם שכן,  חוזר ומחזורשימוש לשלב של גם בקשר הדוק קשורההטמנת פסולת 
תיקון ,  חוזרשימוש כלכלית של כדאיות את הבסיס לליצור אמורהדבר ,  את ההחצנהמשקפת

ויחד עם , ם אזכורי19-  זכתה לוזר של רגולציה של מחזור ושימוש חתמה לציין כי היש .מחזורו
 מכלל 46% האזכורים של רגולציה של הפנמת עלויות חיצוניות שתי הקטגוריות מהוות 25

  . נדון בהם יחד,  שני הנושאים הללושביןלאור הקשר . האזכורים במקבץ של רגולציה
 של יותר מעגלי לעיצוב המכוונת מחייבת רגולציה  שלהיעדרה הוא בולט שני נושא
,  מפרטי התו הירוק נותר עד כה וולונטריאימוץ. חסם את היוצר, ולא קיומה, היעדרה. מוצרים

ובלא אימוץ משמעותי מצד התעשייה או רכש ממשלתי ירוק בהיקפים נרחבים שיעודד עיצוב 
 בסקירה ינו שהראכפי.  זו נותר חלש של רגולציה וולונטריתהאפקט, וייצור מוצרים לפי התו

שכן הוא יכול , עיצוב המוצר הוא שלב קריטי במחזור החיים, הכללית על כלכלה מעגלית
;  חומרי גלם מתכלים או ממוחזריםשילוב על להשפיע;  שימוש בחומרי גלם בתולייםלהפחית

 אומנם.  קלותלתקנם או למחזרם ביתר, ולתכנן מוצרים שניתן יהיה לעשות בהם שימוש חוזר
 של עיצוב לרגולציה התייחס ההיגדים מכריע של ב רואולם,  היגדים9 רקבהקשר זה נותחו 

  . יובהמוצר בח
 כי ישנו יםלצד ניתוח ההיגדים מלמד) 1ראו טבלה  (והרגולציהניתוח המדיניות , לבסוף

ון  שניוניים במגוגלםחסך ממשי ברגולציה על חומרי גלם המעודדת פיתוח שוק חומרי 
 2020 ובשנת 2019התוכניות הוולונטריות שהקים המשרד להגנת הסביבה בשנת . חומרים

אולם בשל ,  לכךלתרום יכולות)  תעשייתיתיוזה לסימבוהתוכניתהמרכז להתייעלות במשאבים (
 שלבמקרה זה היו ) 11 מתוך 6( ההיגדים מרבית. השפעתם תהיה חלקית, אופיים הוולונטרי

.  זאתנו מהמגזר השלישי ציימרואיין שגם יועצים וגם מעניין, אולם, התעשייהמרואיינים מ
ישנה הבנה בקרב מרואיינים , צוראף יותר מאשר במקרה של רגולציה על יי, נראה שבמקרה זה

 נדון בקצרה בכל אחד מתחומי להלן.  כי קיים חסך רגולטורי המחייב השלמהשוניםממגזרים 
  . הקיימותלשינוי המדיניות והרגולציה  על כיוונים ונצביעהרגולציה הללו 

  קידום רגולציה לטיפול בתוצרי לוואי ) א(

 של היעדרהבולט ,  בוחנים את השימוש ברגולציה כלכלית בתחום הסביבה בישראלכאשר
. מקיימים שאינם עסקיים מודלים של לוואי תוצרירגולציה המפנימה עלויות חיצוניות של 

 את הכלים הכלכליים העיקריים המשמשים במדיניות אשר סקר) 2018(מאמרו של לביא 
 שמונה ורק, כלכליים כלים ותוכניות רגולטוריים 18- שישנם כעולה 210.הסביבתית בישראל

 
 השגת ממשלה לשם כלים כלכליים עדיפים על אמצעי אסדרה ישירים האם"ראו דורון לביא   210

 סקירת הכלים והתוכניות הרגולטוריות ).2018 (34) 3(9  וסביבהאקולוגיה "בתחום הסביבתי
נו כולל התייחסות להיטל למניעת זיהום ים המוטל על  איהמחקר .37' הכלכליות מופיעה בעמ

גורמים המזרימים שפכים לים על פי רישיון מתוקף תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים 
הניתוח המופיע במאמר כולל התייחסות להיטל . 2011–א" התשע,)היטל למניעת זיהום הים(

 שהחילו חובה על תשלום 1987–ז"תשמה, )היטל לשמירת הנקיון(מכוח תקנות שמירת הנקיון 
 על המחזור הכספי של יצרנים ויבואנים של משקאות במטרה להפנים את 0.25%היטל בסך 

 17'  בוטל באמצעות תיקון מסהיטלה, ואולם. ההחצנות של מכלי משקה על ניקיון רשות הרבים
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 מסוגים בתמריציםיתר התוכניות עושות שימוש .  ובמיסויבהיטליםמתוכם עושים שימוש 
 הטיפול. ת סביבתיות מקיימות למודלים עסקיים או טכנולוגיווסובסידיות מענקיםכגון , שונים

 מתוך שמונת יםלמעשה רק שני,  נעשה שימוש בהיטליםשבו העיקרי םבפסולת הוא התחו
  . הקיימים אינם קשורים לפסולת מוצקההסביבתיים ההיטלים

 ההטמנה היטל כבר שעל אף שינוהרא,  המדיניות של כלכלה מעגלית בישראלבסקירת
הוא אינו ,  העלויות החיצוניות של הפסולת בישראללהפנמתאמור להוות את הכלי המרכזי 

. פועל ככזה הלכה למעשה בשל תמחור חסר ביחס לעלויות החיצוניות וביחס לאלטרנטיבה
 בכירה מהמשרד להגנת הסביבה מרואיינת.  שוניםמרואייניםעמדה זו בוטאה גם על ידי 

טמנה לא מספיק גבוה תעשיית הטיפול ומחזור הפסולת לא מצליחה בגלל היטל ה: "הסבירה
לא רק הזיגזג של המשרד להגנת הסביבה ביחס להפרדה במקור וסיבות כלכליות , סיבהוזו ה

עלות המחזור :  בוחנת את עלות ההטמנה אל מול מחיר האלטרנטיבההתעשייה ."נוספות
 המחזור ללא את הופכים הפנמה מלאה של העלויות החיצוניות בעלות ההטמנה היעדרו

 זו באה לידי ביטוי בדבריה של מרואיינת בדרגת השוואה. ל מחיר נמוך להטמנהאטרקטיבי בש
יש מקרים שעלות המחזור היא יקרה יותר מעלות ההטמנה ואנחנו : " מתעשיית המזוןביניים

 משלמים יותר על המחזור ממה שהיו משלמים על כלומר –עושים את זה בלית ברירה 
   ."ההטמנה
 ההטמנה ולקדם שיעורי כחסם עיקרי ביכולת להפחית את  ההטמנה נתפסהיטל של גובהו

אשר מצאו , Trilnik & Tal (2014)ממצא דומה עלה מתוך מחקרם של . מחזור וכלכלה מעגלית
 משפיע כגורם נתפס ההטמנה היטל המקומיות תכי בקרב שחקנים בתחום הפסולת ברשויו

 בקרב OECD- השוואתי מקיף של  לציין כי מחקר היש 211.ביותר על מדיניות הפסולת העירונית
 2010 הביצועים הסביבתיים של אותן מדינות לשנים ותח"דו מדינות חברות אשר סקר את 22

 היטל ההטמנה לבין היקף ההטמנה של ובה שמתקיים מתאם שלילי חזק בין גאישש 2017עד 
 שיעורך  ההטמנה מתוך סיעורכך ש, יותר גבוהככל שגובהו של היטל ההטמנה , כלומר. פסולת

 בישראל היטל ההטמנה היה מקום רביעי מלמטה במדינות ה 2013 בשנת 212. הפסולת קטן
OECD ,213).80%למעלה מ ( במחקר כללו המדינות שנמבין בגובהו ההטמנה השני שיעורו   

על אף היטל ההטמנה הנמוך שאינו משקף את העלויות החיצוניות האמיתיות של , ואולם
 במחקר ניכר ינו שראיינים תעשיבקרב, ריצים הנדרשים למחזורהפסולת ואינו יוצר את התמ

 עדייןמהלך שנתפס ,  החיצוניותהעלויותהחשש מפני רגולציה שתביא להפנמה מלאה יותר של 
במסמך עמדה של התאחדות התעשיינים בנושא זה אומנם לא .  ממשי על התעשייהאיוםכ

מך נמנע במפורש מלהמליץ על אולם המס, מובעת התנגדות ישירה להעלאת היטל ההטמנה

 
 .2011–א"התשע,  להסדרת הטיפול באריזותחוק לותיקון, 2011–א"התשע, לחוק שמירת הניקיון

 . מאמר זה אינו מתייחס להיטל האמור במניין הכלים הרגולטוריים הסביבתיים
211  Itai Trilnick & Alon Tal, What Drives Municipal Solid Waste Policy Making? An Empirical 

Assessment of the Effectiveness of Tipping Fees and Other Factors in Israel, 40 THE 

JOURNAL OF SOLID WASTE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT 364 (2014). 
212  OECD, Waste Management and the Circular Economy in Selected OECD Countries 

Evidence from Environmental Performance Reviews 84 (2019). 
 .שם, שם  213
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תוך נקיטת קו , העלאת היטל ההטמנה כאמצעי מדיניות להפחתת ההטמנה ועידוד המחזור
מובן לכל : " בדבר חישוב העלויות החיצוניות של הטמנההסכמה-ואי ישנו קושי מהותי שלפיו

הסכמות אולם קיימים קשיים להגיע ל, שעלויות חיצוניות מהטמנה ומפסולת קיימות ומהותיות
שהמסמך אינו מזהה את גובה היטל ההטמנה כחסם , מכאן 214 ."בנוגע לגובהן ולאופן כימותן

תוך שימת דגש ,  צעדי מדיניות לעידוד תעשיית המחזורכמההוא ממליץ על . לקידום המחזור
 שינויים בתקינה לשם עידוד שימוש וקידוםעל יצירת מסלול תמיכות וסיוע לתעשיית המחזור 

המבקש להציע אלטרנטיבות , כיוון זה). מבלי לחייב זאת(מוחזרים על ידי יצרנים בחומרים מ
: בא לידי ביטוי גם בדבריה של יועצת שעובדת עם התעשייה, להפנמה מלאה של ההחצנות

צריך להטיל , מצד אחד. שעדיין זולה בארץ, יש בעיה של העלות האלטרנטיבית של ההטמנה"
, כלומר, צריך לבוא עם גזר, לא ניתן לבוא רק עם מקלותאבל מצד שני . איסור על הטמנה

אלא לתת הטבות לעסקים שהם כן , הטבות שמפעלים לא יכאבו את זה שהם לא ממחזרים
   ." את ההיטלהעלותולכן אסור רק ל. גם כלכלית, עושים משהו

 הייתה עמדה אחידה ביחס לא נציגי הממשל שראיינו במחקר זה בקרב לציין שגם יש
 מקרב המשרד להגנת מרואיינים, כאמור.  עלויות חיצוניות של פסולתהפנמת היקףת להרחב

,  עלויות חיצוניותשל שתביא להפנמה מלאה יותר ברגולציההסביבה הביעו עמדה תומכת 
לעומת .  הפנמה מלאה מהווה בפועל חסם למימושה של כלכלה מעגליתשהיעדרמתוך תפיסה 

הביעו הסתייגות מתוך ) ומשרד הכלכלה בפרט(ים מרואיינים ממשרדי ממשלה אחר, זאת
 מבחינה פוליטית יהיה קשה כיהזדהות עם החששות שהובעו גם על ידי התעשייה ותפיסה 

 שנאמרו דברים. לקדם רגולציה שתפנים באופן מלא יותר את העלויות החיצוניות של הזיהום
 שנייה היא פשרותא: " תפיסה זומבטאים ה במשרד הכלכלביניים בדרגת פקידעל ידי 

אפשרות זו נועדה כדי להימנע .  תשים כסף ותעודד שימוש בחומרים ממוחזריםשהממשלה
משרד , זה עדיף כי מיסוי המחייב שינויים בחקיקה הוא דבר מורכב. מהפנמת עלויות מלאה
  ." בינתיים מנסים לא ללכת לכיוון הזהאנחנו. האוצר נוטה להתנגד

 גורמים כלכליים בממשל יינו שאפותיעים קלים בחשש שמתגלעים בקייתכן, לאחרונה
. בצריכה ובטיפול בפסולת, מיישום מלא יותר של עקרון הפנמת עלויות חיצוניות בייצור

במסמך נדיר מסוגו שפורסם על ידי חטיבת המחקר בבנק ישראל בסמוך לכתיבת שורות אלה 
לכלים : " נטען כי215," לטיפולהבעיה וכלים כלכליים: פסולת עירונית"שכותרתו , 2020 ביוני

שיפור באופן קביעת גובה ... כלכליים תפקיד חשוב בהפחתת כמות הפסולת ושיפור הטיפול בה
 נקבע עוד ."ההיטלים והרחבת תחולתם עשויים להגדיל את תרומתם להתמודדות עם הבעיה

יצרן : וקבעיית היסוד בעניין הפסולת היא כשל ש, בדומה לסוגיות סביבתיות אחרות"במסמך 
לכן הפתרון המיטבי והישים .  החיצוניות של התנהגותועותהפסולת אינו מפנים את ההשפ

או לאכוף (בבעיות סביבתיות רבות הוא לזהות את יצרן הזיהום ולגרום לו לשלם על פעילותו 
 בסיכומו של ההמלצות, אף שהמסמך עוסק בסקירת כלי אסדרה שונים)". אסדרה מחייבת

 השונים של מעגל ביםבשינויים במיסוי ובהיטלים המוטלים על פסולת בשלהמסמך מתמקדות 

 
מאי  (3" ניתוח ומיפוי חסמים, סקירה:  המחזור בישראלענף " התעשיינים בישראלתאחדותה  214

2019 (https://bit.ly/3gfQJ43.  
 )29.6.2020( "הבעיה וכלים כלכליים לטיפול:  עירוניתפסולת" המחקר של בנק ישראל טיבתח  215

https://bit.ly/3fUc1Fn. 
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העלאת היטל ההטמנה "בהקשר התעשייתי חשובה במיוחד ההמלצה על . הצריכה והייצור
היטל ההטמנה בישראל נמוך מאוד בהשוואה : " קובע כיח"דוה". והגדלת הדיפרנציאליות שלו

יות תמריץ מספיק להפחתת ההטמנה ולהעדפת למדינות המפותחות האחרות ואינו מספק לרשו
המסמך ממליץ גם על " שעלות הקמתם גבוהה, חזורבכללן שימוש במתקני הפרדה ומ, ותחלופ

 תמנע"באופן זה לטענת המסמך ההצמדה " במשק להכנסה הממוצעת יםהצמדת ההיטל"
ספציפית ח נמנע מלתת המלצה "הדו,  בבדבד ".שחיקה לאורך זמן באפקטיביות של ההיטלים
ח "ההמלצה היחידה הקונקרטית הכלולה בדו. על גובה ההיטל הרצוי ובכמה צריך להעלותו

היא יצירת דיפרנציאציה בגובה ההיטל בין רשויות מקומיות לפי ההכנסה הממוצעת או הדירוג 
  . של הרשותכלכלי-החברתי
 עולה קהירו של התפתחות מדיניות צמיחה הסקירה מכלול הניתוח שהוצג עד כה ולאור

 מעגלית בישראל הוא גובה היטל ההטמנה שאינו משקף כלכלה לקידום ביותר מרכזישחסם 
 אף על). מחזור(את העלויות של הטיפול בתוצרי הלוואי ועלות האלטרנטיבה הרצויה יותר 

 אפשרי לקושי הטמון בהעלאת הסבר, שישנה הסכמה מקצועית כי נדרשת העלאה של ההיטל
 תמיכה ובהיעדר המתנגד) והרשויות המקומיות( התעשייתי הלוביוצמת  טמון בעלגובה ההיט

 בכירה.  המחייהיוקר את שמעליםמצד הדרג הפוליטי למהלכים אשר עלולים להתפרש ככאלה 
 מבינים את הם –רשות המיסים היא שותף טוב : " זאת כךסיכמהבמשרד להגנת הסביבה 

 ע הדרג הפוליטי נרתאבל... איתנו קדימהיכול להיות שרשות המיסים הייתה רצה ... הנושא
ישנו מקום להמשיך לחתור ,  חשיבות הענייןבשל ."בגלל המשמעויות של ייקור עלויות מחייה

  .להעלאת היטל ההטמנה באופן עקבי ומשמעותי על אף הקשיים והאינטרסים הנוגדים

  קידום רגולציה על חומרי גלם) ב(

 של התעשייה לחומרי גלם מעבר משאבים ועילותי באופן ישיר המעודד ומרכזי נוסף כלי
 מס לחומרי גלם הטבות או,  יותר על חומרי גלם בתולייםגבוהממוחזרים עשוי להיות מיסוי 

 כולל, הכוונה היא לשינוי משטר המיסוי כך שמס לא יחול על משאבים מתחדשים. ממוחזרים
 המס יתקוף באופן ישיר באופן זה משטר. מתחדשים שאינםאלא דווקא על משאבים , עבודה

 של המחזור הכלכלי ויעודד שימוש רצוי ונרחב הרבה יותר מעגליים שאינםאת המרכיבים 
, וחזרים בחומרים ממשימוש על הפוכה היא מתן הטבות מס אפשרות 216.בחומרי גלם שניוניים

נראה כי שתי הגישות הללו מעוררות התנגדות מצד , אולם. שימוש חוזר או תיקון מוצרים
אנו מתקשים עימו כי , לגבי עולם הטבות המס: "בכיר במשרד הכלכלה ציין בהקשר זה. האוצר

 לקביעת וצרנראה שגם אין לנו תמיכה מצד אגף התקציבים בא. הוא מסתמן כאתגר לא פשוט
אנו ממתינים לראות אם זה עובד במקומות אחרים כי זה . הטבות מס שיעודדו כלכלה מעגלית

   ." מעדיף לחכות עם זהמהלך לא פשוט ואני
 גם את המגבלות של בחשבון להביאהרי שיש ,  הקשיים לקדם כלים מסוג זה בישראללצד

 שאינם גלם ממוחזרים בחומרי היצף לבחון האם זיכוי במס יביא ליש בעיקר. הכלים הללו

 
216  Stahel ,3' בעמ, 4ש " הלעיל. 



  ל הכלכלה המעגלית ע:  שהמעגל מסתובב לואיך  מחקרי רגולציה ד
  חדש־סביבתי של מודל כלכלירגולציהוה  

81  

מבלי , או הפנמה של הטבות המס על ידי יצרני חומרי הגלם הממוחזרים המקומיים, איכותיים
  .  לידי ביטוי הלכה למעשהתבוא במחירם הירידהש

  קידום רגולציה על עיצוב המוצר) ג(

 של רגולציה על עיצוב המוצר היעדרה את מצד מרואיינים מהתעשייה הציגו היגדים שכמה אף
ראוי לציין כי נושא זה כמעט שלא הוזכר על ידי , כחסם מרכזי בקידומה של כלכלה מעגלית

שהדבר נובע מן התפיסה כי רגולציה על עיצוב המוצר יש בה מידה  ייתכן. פקידי הממשל
וכי אין זה מקומו של הרגולטור לעסוק ,  של התערבות ממשלתית בשוק המוצריםראויה שאינה

 נפוץ שעלול טיעון 217. יש לתעשייה עדיפות ניכרת בידעשבו, בתחום מקצועי של עיצוב
סביר , ר בהכתבה של תנאי ייצור שוניםלעלות בהקשר זה הוא כי כל התערבות של הרגולטו

 ללאברור ש,  אף ההתנגדויות האפשריותעל.  בלתי מכוונותהשפעותשתיצור עיוותים שוקיים ו
לא ניתן יהיה לקדם באופן ממשי ,  מוצרים מיוצריםשבו אופן במקיפים שינויים וחיוב תמרוץ

  218.כתולכן זהו מרכיב חיוני של מדיניות תומ, את סגירת המעגל הכלכלי
 הפך זה של רגולציה של עיצוב המוצר נושא האירופי שבאיחוד, לפיכך,  זה מפתיעאין
חלקם ,  כלים רגולטורייםמגוון אימצובאיחוד .  מאוד במדיניות של כלכלה מעגליתלמרכזי
 חיי המוצר ךאור, חומרי גלם, כדי לשפר את העיצוב של מוצרים,  וולונטרייםם וחלקיםמחייב

 הרגולטורי הבסיס,  שסקרנו לעילכפי. בו שימוש חוזר או מחזור בסוף חייווהאפשרות לעשות 
 עיצוב תנאי את התשתית לקביעת המניח, Ecodesign Directive האירופי הוא באיחוד המחייב

 יעילות להנוגע מגווןהדירקטיבה גם מטילה חובה להעברת מידע . מחייבים מינימליים
אריזה ,  בחומרי גלם ותכולה של חומרים מסוכניםשימוש, האנרגטית של מוצרים חשמליים

 לעשות שימוש חוזר במוצר או למחזר האפשרות כמו בסוף חייו במוצר וטיפולושימוש במוצר 
 אחד הנושאים 219. לאורהספציפייםמדובר בחקיקת מסגרת שמאפשרת לקבוע תקנים . אותו

ה הבעייתית של ייצור של התופע, באמצעות עיצוב נכון,  הוא צמצוםבחקיקההמקבל ביטוי 
 המכונה תופעה( לתיקון ניתנים שאינםמכוון של מוצרים שמתקלקלים ומתיישנים בקלות או 

obsolescence(.220 של הבדירקטיבה נושא זה מקבל התייחסות -Ecodesign . כך לענוסף ,

 
בממצאים את הבכירה מהמשרד להגנת הסביבה שלגבי התו הירוק הוולונטרי שגובש עם ציטטנו   217

התו הירוק . "מכון התקנים טענה כי אין זה מתפקידו של המשרד להגנת הסביבה לקדם את התו
 בהעלאת עורבתהממשלה לא צריכה להיות מ... לא מביא לחברות כנראה מספיק ערך מוסף

הם צריכים לעודד את . יד של התעשייה יחד עם מכון התקניםזהו התפק. המודעות לתו הירוק
  ."הצריכה של התו הירוק

218  Leonidas Milios, Advancing to a Circular Economy: Three Essential Ingredients for a 
Comprehensive Policy Mix, 13 SUSTAINABILITY SCIENCE 861 (2018). 

219  Maria Calero Pastor, Fabrice Mathieux & Daniel Brissaud, Influence of Environmental 
European Product Policies on Product Design-Current Status and Future Developments, 

21 PROCEDIA CIRP 415 (2014). 
220  Eléonore Maitre‐Ekern & Carl Dalhammar, Regulating Planned Obsolescence: A Review of 

Legal Approaches to Increase Product Durability and Reparability in Europe, 25 REVIEW 

OF EUROPEAN, COMPARATIVE & INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL LAW 378 (2016).  
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- ברי משך האחריות של יצרנים על מוצרים הארכת בחוק את חייבו באירופה מסוימות במדינות

  221. של עיצוב מוצרים שנועדו מראש להתקלקלפליליתוצרפת אף אימצה ענישה , יימהק
 בהחלט לקדם רגולציה מחייבת האוסרת על ייצור מוצרים מתוך כוונה ניתן,  האמורלאור

 אחריות היצרן או הארכת אתניתן לחייב ,  כןכמו. לכך שלא יהיו ניתנים לתיקון או למחזור
הכרחי שכל הרגולציה שעוסקת בעיצוב המוצר תהא מהסוג של  זה אין. היבואן על מוצרים

וברור כי מגמה הולכת ומתרחבת ,  האירופיEcolabel-תקינה וולונטרית כמו התו הירוק או ה
  .  המעגלייםמאפייניהם על קטגוריות של מוצרים כדי לשפר את מחייבת תקינה עבותהיא ל

 סיכום . ו

 המקרו תוך ניתוח ברמתלכלה מעגלית בישראל  של כההתפתחות זה בחן את תהליכי מחקר
עם דגש על חסמים , החסמים המונעים את התרחבותה של כלכלה מעגלית בתעשייה

 צרכנים, על אף שבכלכלה מעגלית נוצרות הזדמנויות כלכליות מועילות ליצרנים. רגולטוריים
 ליניאריהמודל ה ממעבר,  בייצור ובצריכהאנרגייה חוזר של חומרי גלם ולניצול המשק וכלל

 מדיניות ורגולציה ותכדי לממש ולקדם כלכלה מעגלית נדרש. הרווח אינו מתרחש מעצמו
 דרישות מחייבות שיאפשרו את ולהחיל תמריצים ספקל,  ליצור תשתיתצריכות אלה. ותתומכ

,  כריית חומר הגלםמשלב החל,  של מחזור החיים של הייצור התעשייתיהשלביםהזיקה בין 
 מניתוח כתוצאה.  וכלה בטיפול בתוצרי הלוואיוהצריכההייצור , עיצוב המוצרעבור דרך 

 נעדרת שבהםעלה כי ישנם שלושה תחומים עיקריים , החסמים הנתפסים והמדיניות הקיימת
 שניוניים הם הגלחומרי השוק של עידודב:  מהווה חסם מרכזיהיעדרהש, רגולציה תומכת

; בקביעת תקנים מחייבים של עיצוב המוצר; םראשוניי הגלם החומריוצמצום חלקם של 
ובהפנמת ההחצנות של הפסולת באמצעות העלאת היטל הטמנה ולצורך הפיכת אלטרנטיבת 

  . המחזור לאטרקטיבית יותר
,  של מחזור החייםמהשלבים אחדדנו בכל .  בהצגת היסודות של הכלכלה המעגליתהתחלנו
 מדיניות שבהם באופניםהטיפול בתוצרי הלוואי והצריכה ו, הייצור, עיצוב המוצר, חומרי הגלם

 באירופה שאומצה באופן השוואתי את המדיניות בקצרה מכן סקרנו לאחר. משפיעה עליהם
 כך הצגנו את אחר. שם שהונחו ות הרגולטוריוהתשתיות בכלכלה מעגלית המתמקדתובסין 

עות מדיניות באמצ, הרקע להתפתחות וליישום של מרכיבים של כלכלה מעגלית בישראל
 למרכיבי ות מתייחסהקיימת והרגולציה זו מדיניות שבהוניתחנו את המידה , צמיחה ירוקה

הצגנו ודנו בניתוח ראיונות שבוצעו עם גורמי תעשייה וממשל , לבסוף. מחזור החיים המעגלי
  . רייםעם דגש על החסמים הרגולטו, שסייעו בזיהוי חסמים לכלכלה מעגלית בישראל

עלה כי ישנם , ינה של הראיונות לאור ניתוח הרגולציה הקיימת בישראלמבח, כאמור
 כי הרגולציה יצוין.  של כלכלה מעגליתתפתחותה חסמים רגולטוריים עיקריים להשלושה
נראה , בתחום חומרי הגלם. משמעותי כחסםלא התגלתה , על אף שאינה תמיד תומכת, הקיימת

 אנרגייהשמעותיים להמעיט בשימוש בחומרי גלם וכי הרגולציה דהיום אינה יוצרת תמריצים מ

 
 .387, 382 'בעמ, שם  221
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כדי שזה יקרה .  שניוניים בתהליכי הייצוראנרגייהראשוניים ולהעדיף על פניהם חומרי גלם ו
 ולרכש חומרי גלם ראשוניים ושניוניים לייצורביחס : נדרשות פעולות רגולטוריות בשתי רמות

  .  עיצוב המוצרובשלב
,  פערי מחירים לטובת חומרי הגלם השניונייםיצר לי הייצור והרכש ישבשלב, ראשית

באמצעות רגולציה שתקבע מיסוי מוגבר על חומרי גלם ראשוניים או זיכוי במס על חומרי גלם 
המטרה של הרגולציה תהא לכוון את השוק לשימוש מוגבר בחומרי גלם שניוניים . שניוניים

הזיכוי מחייבים עבודת מחקר נוספת אופן יישום הרגולציה וגובה המיסוי או . היכן שניתן
הן בשל החשש ליצירת השפעות שוקיות בלתי רצויות והן בשל המגבלות הקיימות , ומעמיקה

  . מסוימותבשימוש בחומרי גלם שניוניים בתעשיות 
בתחום עיצוב ,  דווקא וולונטרייםולאו, נדרשת רגולציה שתקבע סטנדרטים מחייבים, שנית
ישנה חשיבות לאימוץ סטנדרטים של עיצוב .  תחומיםבמגווןם הסטנדרטים דרושי. המוצר

 מוצרים שנועדו יצור חילוף ומניעת יקיזמינותם של חל,  את היכולת לתקן מוצריםיבטיחוש
כך , קיימה-בנייש מקום להרחיב את האחריות של יבואנים ויצרנים על מוצרים . להתקלקל

 הדבר שבהםבתחומים . ותר מהמקובל היום שנים רבות ירךשתובטח הזכות לתיקון מוצרים לאו
רגולציה של עיצוב מוצרים יכולה גם לחייב שימוש בחומרי גלם , כגון בתחום האריזות, מתאים
רגולציה של עיצוב המוצר יכולה לחייב יצרנים ויבואנים . שניוניים או בחומרי גלם מתכלים

 אפשרויותותו האנרגטית ועל על יעיל,  עשוי המוצרשמהםלספק הרבה יותר מידע על החומרים 
  . המחזור שלו
נדרש באופן דחוף עדכון של , בתחום הפנמת עלויות חיצוניות של תוצרי הלוואי, שלישית

 שהעלאת אף.  המפותחותבמדינות הנמוכים מביןשממשיך להיות , היטל ההטמנה בישראל
הדבר דרוש על ,  עלות ההטמנה עבור התעשייה והרשויות המקומיותאתההיטל צפויה לייקר 

ללא ייקור משמעותי של .  של תעשיית המחזור בישראללהתפתחותמנת ליצור תשתית מדינית 
באופן הנוגד לחלוטין , זו תמשיך להיות אטרקטיבית יותר ממחזור, האלטרנטיבה של ההטמנה

  .את עקרונות היסוד של הכלכלה המעגלית
שמנינו כעת כדי ליצור כלכלה יש להדגיש כי לא די יהיה בשינויים נקודתיים , ואולם

 מאמץ רוחבי ושינויים מעמיקים יםנדרש, כפי שראינו בפרק השני. מעגלית מלאה ופעילה
. על מערך האינטרסים המאפיינים אותה, במודל הכלכלי הקיים תוך שינוי הפרדיגמה השלטת

 תודעהההטכנולוגיה והתרבות ו, הכלכלה, חסמי הממשל,  התמודדות עם מגוון החסמיםנדרשת
 החסמים מקבציעיסוק נרחב יותר בכל אחד ואחד מ. אותם זיהינו במחקר זה, )ראו נספח א(

 אלה יצטרכו שינויים. וחרג מגבולות המחקר הנוכחי, הללו מחייב מחקר המשך כשלעצמו
, המתמקדת כעת בהשגת תוצאות נקודתיות, להיות מגובים בשינוי שורשי ברגולציה הקיימת

לכן היא לא תאפשר בטווח הארוך מתן מענה . ם מתוך ראייה מערכתית שלמיבתהליכיםולא 
בניגוד לשינויים ,  מערכתיים אלהשינויים. מתוך ראייה מערכתית ומחזורית של החומרים

  .  ראויים למחקר ממשיך בעתידהחלט בהםו,  זהמחקר מושאלא היו , תוספתיים
 עולם בתפיסתמדובר . עברית בפני הקורא בהמעגלית לכלכלה ראשון זה פתח צוהר מחקר

 ישנה שבהם מרכזיים נושאים לושה להזכיר שאם.  מחקר רב נוסףנהרחבה ושלמה אשר מזמי
 החסמים יתר ולנתח את לבחון יהיההרי שנכון , הישראלי בהקשרחשיבות מיוחדת למחקר 

לה  כלכשל התרומה פוטנציאלראוי לבחון את , כך לענוסף . הקיימים לכלכלה מעגלית בישראל
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הגדלת הפריון ויצירת מקומות תעסוקה , בהתייעלות, מעגלית למגזרים תעשייתיים שונים
 לבחון עד כמה ההשקעה בחדשנות סביבתית באמצעות רצוי, לבסוף. והפחתת הזיהום

 נציין.  רצויותמעגליות סביבתיות השפעות ייצרתהתוכניות השונות של רשות החדשנות אכן מ
 צורך ישנוהרי ש, ם מחקרים נוספים בתחומים אלה בישראל מנת שניתן יהיה לקדעלכי 

ביחס לכל אחד ואחד מהשלבים של , הנמצא בחוסר,  נתונים ומידעבאיסוף ניכרתבהשקעה 
  .קשה יהיה לבצע מחקרי המשך, ללא נתונים איכותיים וזמינים.  החיים הכלכלימחזור

  קטגוריות והיגדים לדוגמה:  אנספח

בית של  אופרטיהגדרה  החסם מקבץ
  החסם

  מרואיין   לדוגמההיגדים

 
 

 רגולציה
על חומרי 
  גלם

 מייבאים חרסית מטורקייה כרגע
האיסור על. כתחליף לאפר הפחם

יבוא של פסולת או תוצרי לוואי 
ת השימוש לישראל מעודד א

בניגוד , בחומרי גלם טבעיים
 .לעקרונות הכלכלה המעגלית

  /תעשייה
דרגה בכירה

 

 על כרייה והפקה רגולציה
של חומרי גלם בתוליים או 
על שימוש בחומרי גלם עם 

רכיב ממוחזר או סחר 
  בחומרי גלם

 בישראל היו אוסרים על אם
שימוש בחומרי גלם לניילון 

, אז הייתה פה מהפכה, ופלסטיק
גם אם השינוי היה הדרגתי עד 

  .למציאת חלופות

  / יועצים
דרגת ביניים

 תמיד כלכלי למחזר חומר לא
לפעמים יש . לעומת הטמנה

וכל , חומרים שהם מורכבים מדי
שנותר הוא לשרוף אותם או 

  .להטמין אותם

   /יועצים
 בינייםדרגת

 

רגולציה 
על מחזור 
ושימוש 
  חוזר

 המכתיבה מתי ולציהרג
מותר וכיצד צריך לבצע 

מחזור או שימוש חוזר או 
מתי מעודדים ומתמרצים 

  תהליכים אלה
  להגנת הסביבה תמרץהמשרד
ולכן , )בענף הבנייה(מפעל 

המפעל הגדיל . המפעל התייעל
את השימוש בדלקים שהם 

 כעת כשיש –תחליפים לפטקוק 
הם , ל"תחרות עם יבוא מלא מחו

 ותמתומרצים הרבה יותר לעש
  .את זה

  / ממשל
דרגה בכירה
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בית של  אופרטיהגדרה  החסם מקבץ
  החסם

  מרואיין   לדוגמההיגדים

 רגולציה
על עיצוב 
  מוצר

 שמבקשת לקבוע רגולציה
את המרכיבים של מוצרים 

ת לעודד סופיים על מנ
מ"שימוש בחומרים תומכי כ

 שלנו אין מוטיבציה בחברה
לשנות אריזות או מוצרים כדי 

יש גם . להיות יותר סביבתיים
, מקרים שבהם איננו יכולים

בכל , למשל. מטעמי היגיינה
, הנוגע לטבליות שאנו מייבאים
אין לנו אפשרות לשנות את 

מרכיבי אריזת האלומיניום של 
ות אחרות גם ממדינ. הטבליות

. לא קיבלנו דרישות להתייעל
עלינו להציג על גבי האריזות רק 

את פרטי תכולת החומר או 
ולא פרטים לגבי סוג , המוצר

החומר שממנו עשויים 
  .מכלים/קופסאות/האריזות

/ תעשייה
דרגה בכירה

 של תשתיות ירוקות אינו תקן
 להיות ליכו. קיים בישראל

כמו, שחברות שמנהלות תשתיות
היו מאמצות את , נתיבי ישראל

התקן אם היה כזה ומשתמשות 
  .יותר בחומר ממוחזר

  / ממשל
דרגת ביניים

 הירוק כנראה אינו מביא התו
. ספיק מסףלחברות ערך מו

הממשלה אינה צריכה להיות 
מעורבת בהעלאת המודעות לתו 

אלא התעשייה עם מכון , הירוק
התקנים יחד צריכים לעודד את 

הצריכה של מוצרים עם תו התקן 
  .הירוק

  / ממשל
דרגה בכירה

 רגולציה
 על צריכה

 המבקשת לשמור רגולציה
מסדירה , על בריאות הצרכן

 דרכי מכירה ורכישה
גולציה פנים ממשלתית עלרו

  רכש ירוק ממשלתי

 הביקוש לחומרי גלם בצד
הייתה החלטת , לתשתיות

ממשלה שחברות ממשלתיות 
ת לפחו20%-צריכות להשתמש ב

 .אבל אין אכיפה, אגרגט ממוחזר

  / ממשל
דרגת ביניים

 רגולציה
על תהליכי 
  ייצור

 על תהליך הייצור רגולציה
ובעיקר על טכנולוגיות 
  בייצור ופליטות לסביבה

 רואים שמרבית ההשקעות כיום
היום הולכות לטיפול בקצה 

כלומר , הצינור של התעשייה
שאלמנט מרכזי של כלכלה 

.ל כמו שצריךמעגלית אינו מטופ
איננו מפחיתים את השימוש 

אנו מכירים בעובדה . במשאבים

  / ממשל
דרגה בכירה
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בית של  אופרטיהגדרה  החסם מקבץ
  החסם

  מרואיין   לדוגמההיגדים

שחוק אוויר נקי עודד את נושא 
ואנו רוצים , ההפחתה במשאבים

להגיע למינימום איבוד של 
  .משאבי טבע

 שכלכלה מעגלית תצליח כדי
צריך לייצר , לעבוד בישראל

חובה בחוק לייצור מוצרים עם 
,  מסוים של חומר ממוחזראחוז

ובה בעת לתמרץ הקמה של 
מפעלי מחזור שיוכלו לעמוד 

ביעדים אלה ויוכלו למשל לייצר 
PETממוחזר מקומי .  

/ תעשייה
דרגה בכירה

 עלויות חיצוניות היא הפנמת
התפקיד של המשרד להגנת 

הרבה חוקי ) ישנם... (יבההסב
כך . (סביבה שאינם מאוזנים

כל לפיו, עם חוק הפסולת) למשל
דבר בתהליך הייצור כמעט שאינו

ואז , הופך למוצר מוגדר כפסולת
סל  ) אותו תוצר לוואיעל(נוחת 

רגולציה על כל  .של רגולציה
תוצר לוואי של מפעל מקשה על 
ייצור מחדש ממנו ומעבר שלו 

  .למקום אחר

  /רגולציה
דרגת ביניים

 חושבת שהבסיס לכלכלה אני
מעגלית הוא הפנמה של עלויות 

ויש כוונה לבחון , חיצוניות
עלויות חיצוניות של כל 
טמיע המזהמים ולמצוא דרך לה

המשרד להגנת הסביבה . אותן
מבין שזה נושא שצריך להתמקד 

המשרד להגנת , למשל. בו
הסביבה מעדכן עלויות חיצוניות 

  .של זיהום אוויר

  / ממשל
דרגה בכירה

 רגולציה
של הפנמת 

עלויות 
חיצוניות 

 )היעדר(

 שמטרתה להפנים רגולציה
עלויות חיצוניות גם 

, באמצעות מיסוי או היטלים
ב במעגל ללא קשר לשל

עלויות חיצוניות (הכלכלי 
בתובלה , בצריכה, בייצור

  )'וכו

אם הייתה ,  הפרקטיתברמה
הפנמה מלאה של עלויות 
אז , חיצוניות של זיהום האוויר

, בישראל ובעולם, כל התעשייה
  .תהייתה קורס

 /תעשייה
דרגה בכירה
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בית של  אופרטיהגדרה  החסם מקבץ
  החסם

  מרואיין   לדוגמההיגדים

 חסמים
 כלכליים

 כתעשיין היית יודע אם  תחרות
שהמתחרים שלך עושים את זה 

מיישמים פרקטיקות של כלכלה (
אז לבטח הידיעה הזו , )מעגלית

  . הייתה מניעה את השוק

  / ממשל
 בינייםדרגת

 

בדרך ( תחרותיים שווקים
) כלל בהקשר הגלובלי

שבהם המתחרים אינם נוטים
  לכלכלה מעגלית

 20% היינו צריכים להוריד השנה
ממחיר המוצר שלנו בעקבות 

האם. מחיר החומר הבתולי שירד
האם ? עלות כוח האדם ירדה

האם מחירי ? הארנונה ירדה
כמובן . לא? המים והחשמל ירדו

היינו צריכים , למרות זאת. שלא
זה פוגע לנו . להוריד מחירים

והחברה חייבת להיות , ברווח
  .ת כדי לשרודרווחי

/ תעשייה
דרגת ביניים

 כשלים
בשרשראות
  הספקה

 שיתוף פעולה מצד היעדר
יכולת , שרשרת ההספקה

לקבל או להעביר הלאה 
  חומרים בצורה סבירה

 רבות אינן מתבצעות עסקאות
, בגלל עלויות שינוע גבוהות

במיוחד במקרה של חומרים 
שלגביהם עלויות , מסוכנים

בעיות . השינוע הן משמעותיות
. השינוע הן חסם מאוד חשוב

למפעל בצפון שיש לו , למשל
בוצה עשירה בחומר מתכתי 
מסוים שטוב למפעל בדרום 

 אין זה כלכלי לשנע –הרחוק 
האבסורד הוא . במשאית

שלעיתים שינוע ימי מסין זול 
יותר משינוע יבשתי בישראל 
  .במשאיות מהצפון לדרום

  / יועצים
דרגת ביניים

 

מחיר חומר
לם בתולי ג

 או חלופות

 חומר הגלם או מחיר
התהליכים החלופיים 

מחיר (האפשריים 
זול יותר ) האלטרנטיבה

  ומהווה חסם

 שייצרנו של הלוחות המוצר
מפלסטיק ממוחזר היה מאוד יקר

אולי, בדומה לעץ איפאה משובח
 ראומנם המוצ. קצת יקר יותר
 –אבל העלות , שלנו היה עמיד

, וצהמי שרכש היה מר. גבוהה
. אבל לא חזר בגלל העמידות

  .השוק דעך

/ תעשייה
דרגה בכירה
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בית של  אופרטיהגדרה  החסם מקבץ
  החסם

  מרואיין   לדוגמההיגדים

 ממוחזר צריך להימכר חומר
במחיר זול יותר מאשר חומר גלם

 של ליצרןרק כך כדאי . בתולי
היריעות לרכוש ממני את החומר 

אין זה משתלם  אחרת. הממוחזר
כי מספר התקלות במכונות , לו

שיש עם חומר ממוחזר והעלות 
 גבוהים יותר מאשר–יקון של הת

שהוא , עם חומר גלם בתולי
  .אחיד יותר

/ תעשייה
דרגה בכירה

 לפרויקטים של התייעלות בנוגע
זמן, אנרגטית ואנרגייה מתחדשת

ואין ,  שנים7–6ההחזר הוא של 
זמן . ה הגיוני וסביר לתעשייהז

שלוש הוא –החזר של שנתיים
דורכות ) התעשיות(ולכן , סביר

זמן החזר . במקום בתחום הזה
 שנים אינו מייחד את 3–1של 

 –זה עניין של סקטור . ישראל
היום זה סטנדרט שמצפים לו גם 

  .בעולם

/ תעשייה
דרגת ביניים

 מסתכלים כלכלית בצורה אנחנו
מפעל שחפץ חיים אנחנו . צרה

אני מוביל . ואנו חייבים לפעול
את המעבר של המפעל לגז 

ואנחנו נהיה מוכנים ברגע , טבעי
. זו השקעה גדולה, שהגז יגיע

אבל זה נכון כלכלית וזה נכון 
זה חלק ממה שאנחנו . סביבתית

תקופת ... עושים כדי לשרוד
 אם זו הייתה –ההחזר קריטית 
ים לא היינו נכנס, תקופה ארוכה

. בטח שלא בהתנדבות, לזה
תקופת ההחזר תהיה של שנים 

ם " בגז ותחליף את הגפדותבוד
 גז –גז פחמימני מעובה (

ואחר כך החיסכון יהיה , )בישול
גדול בזמן וכדאי לנו לעשות את 

  .זה

/ תעשייה
דרגה בכירה

 החזר
 השקעה

 המגזר העסקי נכונות
להשקיע בטכנולוגיות 
קצייהושינויים מעגליים כפונ
  של החזר השקעה

 החזר ההשקעה סביר זמן
למפעלים בינוניים וקטנים הוא 

נים זו שלוש ש, נתייםשנה עד ש
המפעלים . כבר תקופה ארוכה

  / ממשל
דרגה בכירה
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בית של  אופרטיהגדרה  החסם מקבץ
  החסם

  מרואיין   לדוגמההיגדים

הבינוניים והקטנים לא יהיו 
מוכנים לשמוע על החזר השקעה 

  . שנים3-של יותר מ

,  הישראלי הוא קטן מדיהשוק
כן קרטוני משקה שממוחזרים ול

אלה מועברים . אין כמעט בכלל
ל "על ידי קניינים למפעל בחו
. בגלל השכבות הרבות שלו

אבל בארץ , טכנית אפשר לטפל
  .אני חושב שהשוק קטן מדי

/ תעשייה
דרגה בכירה

שוק ,  השוק המקומימגבלותגודל השוק
היעדר חברות מחזור , קטן

בתחומים מסוימים והיעדר 
מוצא אחר לחומרים 

  מסוימים

 חומרים שהמחזור שלהם אינויש
כי המשק הוא , משתלם בישראל

איןייצור הפסולת הוא קטן ו, קטן
 פסולת יצריםמפעלים שמי

  .בהיקפים גדולים

  / יועצים
דרגת ביניים

 חסמי
 ממשל

 מדיניות
השקעות 

ממשלתית 
 בתעשייה

 בדעה שהמדינה צריכה אנו
להקים קרן שתרוויח כסף 

וסיוע (ושתייצר רציפות 
וגם שהקרן לשמירת)... לתעשייה

,הניקיון היא קרן שצריכה לתמוך
 .תתמוך ותייצר ודאות במיחזור

/ תעשייה
דרגה בכירה

  

 בתמיכה מספקת מצדהצורך
הממשלה בתעשיות או 

  מ"תהליכים של כ

 שלנו בסיוע לענף האתגר
תעשיית . המחזור הוא קשה

המחזור ומפעלי מיון והפרדה 
ס "אינם מסווגים על ידי הלמ

ולכן אינם , Cכמפעלי ייצור 
זכאים לתמיכה של רשות 

לצערנו רוב מפעלי . ההשקעות
ור מסווגים בקטגוריה המחז

 משום שהם לא Eנחותה כסדר 
קרי מוצר , מעבדים חומר לייצור

מעבדים  אלא גורסים או, סחיר
שים "כמו מט(חומר לחומר גלם 

ברגע שהייצור הוא פלטים ). 'וכו
אז פה , שמוכרים למפעל אחר

יש . האפשרות לתמיכה מוגבלת
. לתמוך גם באלה וגם באלה
ור במדינות אחרות מפעלי מחז

ממוקמים בסדר עדיפות גבוה כי 
 התועלת המשקית אתמבינים 
התפיסה שלי היא כן ... שלהם

  / ממשל
דרגה בכירה
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בית של  אופרטיהגדרה  החסם מקבץ
  החסם

  מרואיין   לדוגמההיגדים

  .לייצר תמיכה

 חושב שהמדינה דואגת איני
התעשייה . לתעשייה המסורתית
הממשלה . היא מקור למיסוי

מעדיפה שכל המשק יהיה הייטק 
ושכל המפעלים יצאו מכאן 

  .ונייבא

/ תעשייה
דרגה בכירה

חוסר נכונות במשרד ) קיים(
הכלכלה לאמץ מס פחמן או 

וזאת מכיוון שישנה , אגרת גודש
וליטית זה מחשבה כי מבחינה פ

כשמראים להם . לא יעבור
את ) לאנשי משרד הכלכלה(

,  הם איתנו–ההיגיון הכלכלי 
אבל אין זה אומר שיהיה את 

למרות שפעמים, הגיבוי הפוליטי
. רבות אנחנו רואים עין בעין

פעמי הם רצו -לעניין מיסוי חד
אבל לא היה גיבוי , ללכת איתנו

-בנוגע למיסוי החד. ...פוליטי

) אנשי משרד הכלכלה(פעמי הם 
ולא היה להם , רצו לקדם את זה

  .גיבוי פוליטי לזה

  / ממשל
דרגה בכירה

הובלה 
שלטונית 

ואמון 
 בשלטון

 שבה מנהיגות המידה
פוליטית ובכירים במנהל 

מ "בכהציבורי מעוניינים 
ומשתפים עם זה פעולה 
והאמון שהמגזר העסקי 

  ציבורירוחש למנהל ה

הכלכלה,  משבר האקליםבתחומי
הבנייה הירוקה , המעגלית

וקיימות צריך אקוסיסטם 
, משוכלל שמנהיגים מובילים

לא . כמו שאני רואה בעולם
אלא , הפקידים ולא תעשייה

 .ילהמנהיגים הם שצריכים להוב

/ תעשייה
דרגה בכירה
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בית של  אופרטיהגדרה  החסם מקבץ
  החסם

  מרואיין   לדוגמההיגדים

 עקביות
במדיניות 
 ציבורית

,  תכופים במדיניותשינויים
היעדר ודאות ביחס למדיניות

  עתידית

 עקביות שלנו כמשרד חוסר
בנושא מדיניות בפסולת הוא 

אני . לקונה ואתגר מרכזי מאוד
חושבת שנעשתה טעות גדולה 

באופן שבו משנים מדיניות מהר 
שר. סוףמבלי לבדוק דברים עד ה

חדש להגנת הסביבה נכנס 
מה זו ההפרדה : לתפקיד ושאל

ברגע אחד הרשויות ? במקור הזו
 דההתקפלו וזנחו את ההפר

 .במקור כי חשבו שאנו מזגזגים

  /רגולציה
דרגה בכירה

 פיצול
סמכויות 
ומבנה 
  המנהל

 סמכויות במנהל פיצול
מאבקים בין , הציבורי

חוסר תיאום, משרדי ממשלה
 אינטרסים נוגדים ,בירוקרטי

  של משרדי ממשלה

 30 להגנת הסביבה יש במשרד
רגולטורים ותחומים רגולטוריים 

, קרינה, אסבסט: שונים כמו
מסחרית /פסולת ביתית, רעש

ועוד תחומים שבהם יש קשר בין 
המשרד להגנת הסביבה לבין 
בעלי עניין אחרים הקשורים 

 הבריאות שרדמ, למשל... בהם
השפעות מסתכל על ההיבט של 
ובמשרד , בריאותיות ישירות

להגנת הסביבה מסתכלים על 
במשרד להגנת. השפעות הסביבה

הסביבה מדברים על רישוי 
כימיקלים ומסתכלים על 

ומשרד , ההשפעות הסביבתיות
החקלאות מסתכל על ההשפעות 

וגם הם שחקנים , של הבריאות
כאשר אין מאסדרים . חשובים

 יש –עיסוק ומאסדרים חומרים 
אסדר את כל מחזור החיים של ל

 זה בדרך כלל מה שחוק–החומר 
למשל בבריכות(רישוי כימיקלים 

 –מנסה לעשות ) ומכבסות
-במקרה כזה צריך ועדה בין

  .משרדית

  / ממשל
דרגת ביניים
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בית של  אופרטיהגדרה  החסם מקבץ
  החסם

  מרואיין   לדוגמההיגדים

 שחסר במשרד להגנת מה
הסביבה הוא גורם מתכלל 
שמסתכל על כל המדיה 

השיח שיש לנו - דו–הסביבתית 
ליטה הוא עבודה מול בהיתר הפ

והם אינם , אגף איכות אוויר
מתייחסים להיבטים של שימוש 

. בפסולת ומניעת הטמנה
 רקכזתהסמכות בנושא אוויר מרו
ואין , באגף איכות אוויר

התייחסות כוללת להפחתת 
  .מזהמים במדיומים אחרים

/ תעשייה
דרגה בכירה

 חסמים
 טכניים

: חסם
 חדשנות

 של חדשנות הזמינות
ולוגית או תהליכית טככנ

 והנכונות והיכולת ליישמה

 בהכנסה של חדשנות חסמים
מעגלית בתהליכי ייצור הם כמו 

-עלות. החסמים בכל חדשנות

חוסר הוודאות ; תועלת
חוסר ; בטכנולוגיות חדשות

 השקעה בחדשנות –משאבים 
ככל , דורשת אורך רוח

 הדבר –שהחדשנות מפריעה 
חסמים . ידרוש יותר משאבים

–בינינו לבין המטה  –תיים תרבו
חברות מסורתיות יותר כבדות 

יש גם בעיה של . ויותר חשדניות
חשדנות כלפי דברים שאין 

 וחשדנות סינומכירים ולא ני
 אם רוצים –בהיבט של חשיפה 

לשתף פעולה עם חברות 
יש , שמציעות פתרונות חדשניים
לחשוף אותם למידע על 

ויש רתיעה , התהליכים שלנו
  .מכך

/ שייהתע
דרגת ביניים

 לייצר מחדש בקבוק כדי
מפלסטיק ממוחזר צריך מכונות 

אין מכונה כזו בישראל. מיוחדות
  .למיטב ידעתי

/ תעשייה
דרגה בכירה

 זמינות 
 טכנולוגית

,  טכניים בייצורחסמים
היעדר , בצריכה ובמחזור

מכונות מתאימות והצורך 
  להתאמת מכשור וציוד

וצרים  לייצר בתמרוקים מאפשר
אבל התקן, עם אריזות ממוחזרות

שמתבסס על התקן , הישראלי
כי הוא מחייב , מקשה, האירופי

ואין (טכנולוגיה מתקדמת יותר 

/ תעשייה
דרגה בכירה
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בית של  אופרטיהגדרה  החסם מקבץ
  החסם

  מרואיין   לדוגמההיגדים

  ).אותה

 ידע מספק על נושאיםהיעדר  וידעמידע
היעדר , של כלכלה מעגלית

היעדר נתונים ומדדים, מעקב
  והכרת שיטות עבודה

ל הרגולטור  בעיות אציש
כי אין , )המשרד להגנת הסביבה(

מי שייתן רישוי ויבדוק 
 חסרים מדענים –טכנולוגיות 

  .ומהנדסים

  / ממשל
דרגה בכירה

 חסמי
 תרבות

 התנהגות
  צרכנים

 הצרכן הסופי התנהגות
והפרטי בהעדפת צריכת 

נכונות , מוצרים ירוקים
לצריכתם ומודעות למוצרים 

  ירוקים

 לסמן את אין חובה,  להיוםנכון
אני . חומר האריזות בישראל

חושב שבמקרה שכן יש אריזות 
אז הציבור אינו מבין , מסומנות

הציבור אינו יודע. את המשמעות
להבחין בין קרטון לתבניות 

  .ביצים

/ תעשייה
דרגה בכירה

 להכניס הסעות שיתופיותהניסיון
, היה ניסיון. לא עבד במועצה

 מסרביםאבל המפעלים הגדולים 
להיכנס לזה מאחר שהוועדים 

הגדולים מתנגדים להארכת זמני 
 5אפילו אם זה לוקח , הנסיעות
רואים שהם מנהלים . דקות יותר

  .מלחמת עולם מול ההנהלה

  / ממשל
דרגת ביניים

 מנהיגות
ארגונית 
 שמרנית

 ארגונית עסקית מנהיגות
קיבעון, חוסר מעוף, שמרנית

זהירות , בשיטות עבודה
  משינויים

 של הרבה מנהלים היא חשיבהה
ולא על , על המוצר ועל השיווק

במפעלים קטנים . הייצור
 אין אנשים ששמים לב ייםובינונ

יש . למשאבים ולתפעול המפעל
אנשים שעושים גם וגם ואינם 

ולא רואים את זה כי הם, משתנים
  .כלואים במה שעשו עד היום

  / ממשל
דרגה בכירה

 

 תרבות
  ותודעה

 ציבורית של  חשיבותהיעדר
הנושא או הימצאות הנושא 
  על סדר היום הציבורי

יש שמתעסקים ,  האחרונהבשנה
יותר בתפיסה הרחבה של 

הכלכלה המעגלית אצלנו ואצל 
מדובר ביצירת . לקוחותינו

הבנה וחשיבה ברמה , מודעות
 שעשויות נאותהפרקטית דרך סד

להוביל לתוצאה שלה אנו 
שהיא תהליכים , מייחלים

 ).בתעשייה(שייווצרו אמיתיים 

/ תעשייה
דרגה בכירה

  


