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תודות
ברצוני להודות בראש ובראשונה למנחת המחקר, אביטל עשת, על הליווי האיכותי והמעמיק, על המקצועיות, על הזמינות 

הגבוהה ועל התמיכה לאורך כל הדרך. תודה מיוחדת נוספת ליובל לסטר, על הייעוץ, על ההכוונה ועל הדחיפה קדימה. תודה 

לגלית כהן, סמנכ"לית אשכול תכנון ומדיניות במשרד להגנת הסביבה על ההערות המחכימות שתרמו למיקוד של המחקר 

ולדיוקו. תודה לאלון זס"ק, לאמיר ארז, לרני עמיר, לדרור צוראל ולדקל שפירא מהמשרד להגנת הסביבה שהקדישו מזמנם 

למענה על שאלות, לאיסוף נתונים ולחשיבה משותפת על חלקים חשובים במחקר. תודה אחרונה לצוות תוכנית העמיתים של 

מרכז מילקן לחדשנות: פרופ' גלן יאגו, סטיבן זכר, ליאורה שוהם פיטרס, מאיה פרלברג, ובפרט אורלי מובשוביץ לנדסקרונר, 

על שנה מרתקת ויוצאת דופן, על התמיכה והסיוע הנעשים תמיד בחיוך ובנועם, ועל ההשקעה והמחשבה המרחיקות לכת עד 

לפרטים הקטנים. 

על אודות תוכנית עמיתי מרכז מילקן לחדשנות
תוכנית עמיתי מרכז מילקן לחדשנות מקדמת את הצמיחה הכלכלית בישראל באמצעות התמקדות בפתרונות חדשניים, 

מבוססי שוק, לבעיות מתמשכות בתחומים חברתיים, כלכליים וסביבתיים. התוכנית מתמקדת באיתור פתרונות גלובליים 

והתאמתם למציאות הישראלית ובבניית ממשקים חיוניים המחברים בין משאבים ממשלתיים, פילנתרופיים ועסקיים, לטובת 

צמיחה ופיתוח לאומי בר-קיימא. 

התוכנית מעניקה מלגות שנתיות לישראלים מצטיינים, בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בארץ ובעולם, המתמחים במוקדי 

קבלת ההחלטות הלאומיים ומסייעים בפיתוח פתרונות באמצעות מחקר והתמחות. היקף הפעילות של עמיתי התוכנית הוא 

מקסימלי — התמחות, הכשרה ומחקר במשך חמישה ימים בשבוע.

במשך שנת התמחותם עוסקים עמיתי מכון מילקן במחקר המדיניות במשרדי הממשלה וברשויות שלטוניות אחרות, ומסייעים 

למקבלי ההחלטות ולמעצבי המדיניות בחקר ההיבטים השונים של סוגיות כלכליות, סביבתיות וחברתיות. 

בנוסף עורכים העמיתים מחקר מדיניות עצמאי, שמטרתו לזהות חסמים לתעסוקה ולצמיחה בישראל ולאתר פתרונות 

אפשריים. מחקרי העמיתים מתבצעים בהדרכת צוות אקדמאי ומקצועי מנוסה ותומכים במחוקקים וברגולטורים, המעצבים 

את המציאות הכלכלית, חברתית והסביבתית בישראל. 

במהלך השנה מוענקת לעמיתים הכשרה אינטנסיבית במדיניות כלכלית, ממשל ושיטות מחקר. במסגרת מפגשי ההכשרה 

השבועיים, העמיתים רוכשים כלים מקצועיים לכתיבת תזכירים, מצגות וניירות מדיניות, וכן כלי ניהול, שיווק ותקשורת. 

בנוסף, נפגשים העמיתים עם בכירים במשק ובממשל ועם אנשי אקדמיה מהשורה הראשונה בישראל ובעולם. בסמסטר 

הראשון, העמיתים משתתפים בקורס המתמקד בחידושים פיננסיים, במסגרת בית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה 

העברית בירושלים. הקורס מקנה 3 נקודות זכות אקדמיות, ומלמד אותו פרופ' גלן יאגו, מנהל בכיר, ומייסד, המעבדות 

לחידושים פיננסיים™ במכון מילקן.

את בוגרי התוכנית ניתן למצוא במגוון תפקידים בכירים במגזר הפרטי, כמרצים באקדמיה, במגזר הציבורי וכיועצים לשרים 

ולמשרדי הממשלה. ישנם בוגרים שנקלטו במשרדי הממשלה, ואחרים המשיכו ללימודים גבוהים באוניברסיטאות מובילות 

בישראל, ארצות הברית ובריטניה. 

תוכנית עמיתי מרכז מילקן לחדשנות היא לא פוליטית ובלתי מפלגתית, ואינה מקדמת קו פוליטי או אידאולוגי. 

www.milkeninnovationcenter.org :למידע נוסף על אודות התוכנית

www.milkeninnovationcenter.org
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תקציר מנהלים
המשרד להגנת הסביבה מתמחר עלויות חיצוניות סביבתיות כדי ליצור בסיס כלכלי להפנמתן. העלויות החיצוניות �	

מבטאות את הערך הכספי של אובדן רווחה חברתית בעקבות נזקי זיהום. החל משנת 2012 המשרד מפרסם 

מדי שנה עלויות חיצוניות של מזהמי אוויר אשר משקפות נזק כספי ליחידת זיהום, כלומר לטונה פליטת מזהם. 

העלויות החיצוניות שמפרסם המשרד בתחום זיהום האוויר מחושבות בשיטת ”העברת תועלת”. בשיטה זו ניתן 

לבצע התאמה מקומית של ערכים כלכליים שחושבו במדינות אחרות. 

לצד תמחור העלויות החיצוניות של מזהמי אוויר, המשרד מתכנן לתמחר לראשונה גם עלויות חיצוניות של זיהומי �	

מים בישראל ולבחון את האפשרות לבטא את העלות במונחי ערך כספי ליחידת זיהום, כלומר במונחי שקל לטונה/

ק”ג פליטת מזהם.

לאור החדשנות של מהלך זה מבחינת המשרד, מחקר זה בוחן מתודולוגיות אפשריות לתמחור עלויות חיצוניות של �	

מזהמי מים, במונחי ערך כספי ליחידת זיהום ובהתחשב במאפיינים הייחודיים של משק המים בישראל.

במסגרת ניהול משק המים הישראלי מושתות עלויות שונות הקשורות לשימוש במשאב המים ובניהולו במקטעי �	

הטיפול השונים — הפקה, הובלה וחלוקה. מיפוי של סוגי העלויות הנגבות במשק המים העלה כי קיימות עלויות 

שאינן מופנמות )כלומר, הן עלויות חיצוניות( במסגרת התמחור הקיים במשק המים. עלויות חיצוניות אלה כוללות 

פגיעה בפעילויות פנאי, בבריאות האדם בבתי הגידול ובמגוון הביולוגי של מקורות המים.

מחקר�זה�בוחן�את�אופני�התמחור�של�זיהום�מים�במדינות�אחרות�כדי�לאתר�תחשיבי�עלויות�חיצוניות��	

שיכולים�לשמש�מקור�לחישוב�ערכים�מותאמים�לישראל.�נוסף�על�כך,�המחקר�מציע�פרמטרים�לחישוב�העברת�

תועלת�לישראל.

המחקר מתמקד במזהמים עיקריים שמקורם בעודפי קולחים, בשפכים עירוניים ובשפכים תעשייתיים אשר �	

מוזרמים לנחלים1 ולים2 בהיתר או שלא בהיתר, ובאלה החייבים בדיווח למרשם פליטות והעברות לסביבה3. 

סקירת ספרות נערכה לצורך איתור מקורות בין-לאומיים מתאימים להעברת תועלת. מרבית המחקרים שנמצאו �	

מעריכים את התועלת של גופי מים פרטניים באופן כולל, מבלי לחשב את הערך הכספי ליחידת זיהום, כלומר 

לק”ג או לטונה פליטה של מזהם, ולא מתאימים כמקור להעברת תועלת לישראל. נמצאו שני מחקרים בלבד אשר 

מבטאים את הנזק במונחי ערך כספי לק”ג פליטת מזהם. המחקר הראשון הוא ספר המחירים הסביבתיים של 

 )De Bruyn et al., 2018( המתמחה במחקרי כלכלת סביבה, וכולל למעלה מ-200 מזהמי מים CE Delft חברת

המחקר השני הוא מיזם המחקר EXIOPOL שנערך בתמיכת הנציבות האירופית )EXIOPOL, 2009(, ובמסגרתו 

נערכה שורה של מחקרי עלויות חיצוניות של השפעות סביבתיות מרכזיות באירופה, כולל של נוטריינטים )חנקן 

וזרחן( במים. תחשיבי העלויות החיצוניות במחקרים אלה של Delft ו-EXIOPOL מבוססים על מודל מסוג 

נתיב ההשפעה )Impact Pathway Model(, הבוחן את המסלול שהמזהם עובר מנקודת הפליטה, דרך שינויים 

שהוא יוצר באיכות האוויר, המים או הקרקע ועד להשפעות על נקודות קצה כגון בריאות האדם, וזאת לפני שהן 

בהתאם לתקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(, התש”ע-2010 הקובעות ערכי סף לאיכות   1

שפכים וקולחים.
בהתאם לתקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים )היטל למניעת זיהום הים(, התשע”א-2011.  2

בהתאם לחוק הגנת הסביבה )פליטות והעברות לסביבה — חובות דיווח ומרשם(, התשע”ב-2012.  3
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מבוטאות במונחים של עלות ותועלת מוניטריות. עם זאת, המחקר של Delft הוא העדכני והמקיף ביותר בנושא 

המוכר לנו כיום, וזכה להכרה ולשימוש באיחוד האירופי ומחוצה לו, ובכלל זה גם בישראל בהקשר של זיהום 

אוויר4,5. לעומת זאת, המחקר של EXIOPOL ישן יותר, ובהקשר של מזהמי מים עוסק בשני מזהמים בלבד )חנקן 

וזרחן( במספר מוגבל של אזורים. 

הערך של מזהמי המים ב-Delft מחושב לפי השפעתם על שתי נקודות קצה: בריאות האדם והמגוון הביולוגי. עבור��	

מזהמים�שערכם�משקף�בעיקר�נזק�לבריאות�האדם�מומלץ�להסתמך�על Delft. הנזק הכספי לבריאות האדם 

חושב במתודולוגיה מוכרת מתחום כלכלת בריאות אשר מתאימה להעברת תועלת, בדומה לעלויות החיצוניות 

שמפרסם המשרד עבור מזהמי אוויר.

טבלה 1: מזהמים עיקריים ב-Delft המחושבים בעיקר לפי השפעתם על בריאות האדם 

מספר CASמזהם

שיעור הנזק 
המשויך לבריאות 

האדם

שיעור הנזק 
המשויך לפגיעה 

במגוון המינים

1)zinc( 7440-66-699.3%0.7%אבץ

2)Arsenic( 7440-38-299.2%0.8%ארסן

3)Benzene( 71-43-292.45%7.55%בנזן

4 Dichloromethane) דיכלורומתאן

)DCM

75-09-299.80%0.2%

טטרכלורואתילן 5

)Tetrachloroethylene PERC(

127-18-498.92%1.08%

6)Trifluralin( 1582-09-888.93%11.07%טריפלורלין

כלורופורם )טריכלורומתאן( 7

Chloroform )Trichloromethane(

67-66-399.16%0.84%

8)Mercury( 7439-97-699.06%0.94%כספית

9)Lead( 7439-72-191.96%8.04%עופרת

10)Cadmium( 7440-43-976.05%23.95%קדמיום

11)Naphthalene( 91-20-369.04%31.96%נפתלן

מקור:�מרכז מילקן לחדשנות, 62020.

ראו� הספר הירוק: הערכה ומדידה של עלויות סביבתיות - עלויות חיצוניות של מזהמי אוויר וגזי חממה  4

נדרשת בדיקה נוספת בדבר האופן וההיקף של השימושים המעשיים בעלויות החיצוניות שחושב ב-Delft למזהמי מים.  5

המזהמים שבטבלה נבחרו על ידי הצלבה בין המזהמים המצוינים בתקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור   6

שפכים(, התש"ע-2010, תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים )היטל למניעת זיהום הים(, התשע"א-2011, ומנהל מרשם 
פליטות והעברות לסביבה )מפל"ס(, והמזהמים שערכם חושב במחקר Delft. התפלגות הנזקים לבריאות האדם ולמגוון הביולוגי 

.ReCiPe, 2013 חושבה באמצעות מקדמי האפיון של מיזם

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/green_book_external_costs_air_pollutants_greenhouse_gases
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/green_book_external_costs_air_pollutants_greenhouse_gases
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חישוב העברת התועלת למזהמים אלה יכלול התאמה להבדלי תמ"ג, צפיפות אוכלוסין, שער מטבע ושינויים במדד �	

המחירים, בדומה להעברת התועלת שמבוצעת לצורך חישוב העלויות החיצוניות של מזהמי אוויר. 

בניגוד לערכים של המזהמים הללו, אשר משקפים בעיקר נזק לבריאות האדם, העלויות החיצוניות שחושבו על �	

ידי Delft עבור חנקן וזרחן משקפות נזק למערכות אקולוגיות, שנמדד לפי פגיעה במגוון הביולוגי. ההשפעה על 

המגוון הביולוגי ב-Delft מבוססת על מטא-אנליזה שמסתמכת על מחקרי ’נכונות לשלם’ שנערכו בעיקר באירופה 

ובצפון אמריקה. השונות הגבוהה בין המערכות האקולוגיות בכל אחד מהמקורות מקשה ביותר על הכללתם לכדי 

ערך יחיד למגוון הביולוגי, וכפי שמציינים החוקרים עצמם, שיטה זו כרוכה באי-ודאות גבוהה. יתר על כן, ערכי 

עלויות חיצוניות שמבוססים על תועלת מבתי גידול באזורים מרוחקים גיאוגרפית מישראל אינם מתאימים כמקור 

להעברת תועלת.

לפיכך, ההמלצה היא לא להסתמך על Delft לחישוב עלות חיצונית בישראל לחנקן ולזרחן.�	

מהתכתבות עם חברת Delft עלה כי החברה מבצעת עבור הבנק העולמי מחקר בנושא מנגנון העברת תועלת �	

להערכה של שירותי מערכות אקולוגיות. לאחר שמחקר זה יושלם ויפורסם, מומלץ לבחון את השימוש בו בהקשר 

של זיהום מים. 

לנוכח הקושי להסתמך על העלויות החיצוניות של חנקן וזרחן כפי שחושבו ב-Delft, נבחנה האפשרות לבצע �	

העברת תועלת מהערכים שחושבו למזהמים אלה במחקר EXIOPOL. הערכים במחקר EXIOPOL חושבו באופן 

נפרד לים ולאגם, בשיטת המחירים ההדוניים, האומדת את הערך הכלכלי של מפגעים סביבתיים )במקרה זה, 

עכירות המים הנגרמת עקב תופעת ההעתרה — eutrophication( מתוך שינויים במחירי הנדל"ן בקרבתם. אתרי 

המקור ששימשו לתחשיבי EXIOPOL נמצאים בדנמרק, באנגליה ובנורווגיה. תחשיבי EXIOPOL כוללים שילוב 

בין מודלים של פליטה-פיזור ומינון-תגובה, בצירוף הנחה בדבר ירידת ערכי נדל"ן בשיעור של 3.3% עקב עכירות 

גבוהה של מים, הנחה הנשענת על מחקר ממדינת ניו המפשייר. 

בחינת המתודולוגיה של EXIOPOL העלתה מספר קשיים: ראשית, לא ניתן להסתמך על הערכים עצמם במונחי �	

אירו לק"ג פליטה )גם לא לאחר התאמה למטבע מקומי ומחירי 2020(, מפני שהם משקפים את מחירי הנדל"ן 

 ,EXIOPOL במדינות אירופיות לפני כעשור. לכאורה, ניתן ליישם על נתוני הנדל"ן בישראל את ההנחה ששימשה את

בדבר אחוז שינוי של 3.3% בערך הנדל"ן, אך נראה כי זו אפשרות חלשה מבחינה מתודולוגית, הואיל ואחוז שינוי 

זה חושב עבור שוק הנדל"ן בניו המפשייר בשנת 2002. שנית, תרחישי הפליטה ב-EXIOPOL כוללים רק זליגה לא 

מתוכננת הנגרמת בעקבות שינויים בפעילות החקלאית בסביבה, ולא הזרמה ישירה למקורות מים כמו במסגרת 

של היטל הזרמה. על כן, ההמלצה היא לא להסתמך על ערכי EXIOPOL כפי שהם לצורך העברת תועלת. 

נוכח ממצאים אלה, ההמלצה היא לבצע מחקר מקור לצורך אומדן העלויות החיצוניות של נתרן וחנקן. �	

מרבית המחקרים שנבחנו בסקירת הספרות ואמדו את התועלת ממקורות מים, נערכו בשיטת העדפות מוצהרות. �	

מחקר EXIOPOL שתואר לעיל בוצע בשיטת המחירים ההדוניים, שהיא שיטה מסוג העדפות נגלות.

כאשר יתבצע מחקר מקור ישראלי בשיטת מחירים הדוניים, ניתן להיעזר במתודולוגיה של EXIOPOL לצורך �	

ביצועו, בגדר קווים מנחים למהלך הערכה שיאפשר מתן ערך כספי ליחידת פליטה. כך, EXIOPOL מציעים מודלים 

סטטיסטיים שימושיים להערכת קשרי פליטה ופיזור, ומחשבים מקדמים להערכת הקשר בין ריכוז המזהם 
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לבין הירידה בעכירות המים )מינון תגובה( ונוסחה לשקלול נתונים אלה לכדי ערך ליחידת זיהום. לפיכך, יישום 

מתודולוגיה זאת דורש שלושה סוגי מחקרים — האחד לבדיקת קשרי פליטה ופיזור של מזהמים במקורות המים 

בישראל, השני לבדיקת הקשר בין ריכוזי מזהמים לבין שינויים בצלילות המים, והשלישי להערכה מוניטרית של 

עלייה בעכירות המים בשיטת המחירים ההדוניים. 

המלצות להמשך
המחקרים של Delft ו-EXIOPOL מציגים ערכים כספיים של מזהמים ספציפיים. עם זאת, מחקרים אלה לא �	

עוסקים במשפחות מזהמים או במדדים לזיהוי רמות זיהום שונות שהצגת ערכם הכספי עשויה להיות שימושית 

לעבודת המשרד. עבור מזהמים אלה ועבור מזהמים עיקריים אחרים שלא נמצא להם מקור להעברת תועלת, מומלץ 

לבצע מחקר מקור מקומי ישראלי כדי לאמוד את ערכם הכספי: 

מדדים לזיהום
צח”ב )BOD( — צריכת חמצן ביוכימית�	

	�)TOC( פחמן אורגני כללי

	�)coli .E( קוליפורם צואתי

	�)TSS( מוצקים מרחפים

טבלה 2: מזהמים אחרים שלא נמצא להם מקור להעברת תועלת

מופיע ב-Delft?מספר CASמזהם

)Ethyl benzene( לא100-41-4אתיל בנזן

לא7429-90-5אלומיניום

)Boron( לא7440-42-8בורון

)Iron( לא7439-89-6ברזל

)Beryllium( כן7440-14-7בריליום

)Vanadium( לא7440-62-2ונדיום

)Total Phosphorus( כן7723-14-0זרחן כללי

)Total Nitorgen( כן7727-37-9חנקן כללי

)Toluene( לא108-88-3טולואן

)chlorine( לא7782-50-5כלור

)Chloride( לא7447-40-7כלוריד

)Chromium( לא16065-83-1כרום

)Lithium( לא7439-93-2ליתיום

)Molybdenum( לא7439-98-7מוליבדנום

)Manganese( לא7439-96-5מנגן
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טבלה 2: מזהמים אחרים שלא נמצא להם מקור להעברת תועלת )המשך(

מופיע ב-Delft?מספר CASמזהם

)Copper( כן7440-50-8נחושת

)Nickel( כן7440-02-0ניקל

)Sodium( לא7440-23-5נתרן

)Selenium( לא7782-49-2סלניום

)Total organic carbon( לאלא רלוונטיפחמן אורגני כללי

)Fluoride( לא1333-83-1פלואוריד

)Phenol( לא108-95-2פנולים

)Cyanides( מימן ציאניד — 74-90-8 נתרן ציאנידים

ציאניד — 143-33-9 אשלגן 

ציאניד — 151-50-8 סידן 

ציאניד — 592-01-8

לא

)Cadmium( כן7440-43-9קדמיום

)Cobalt( לא7440-48-4קובלט

)Xylene( לא1330-20-7קסילן

)Mineral Oil( לא8042-47-5שמן מינרלי

מקור: מרכז מילקן לחדשנות, 7.2020

מבוא 
תמחור עלויות חיצוניות נועד לפתור כשל שוק שנוצר כאשר הגורם המזהם אינו משלם על הנזק שהוא יוצר. תחשיב 

העלויות מאפשר למקבלי החלטות להביא בחשבון את ערך הנזקים הכרוכים בזיהום במסגרת עיצוב מדיניות, וליישם כלים 

כלכליים ורגולטוריים לטובת הפחתת נזקים אלה. סביבה נקייה ואיכותית היא אינטרס מובהק של החברה בכללותה, אך 

דווקא מפני שהטבע שייך לכולם ואינו קניין אישי של אנשים פרטיים, לעיתים קרובות איש אינו נדרש לשאת באחריות 

לפגיעה בו. כך, עלויות חיצוניות מבטאות את אובדן הרווחה החברתית של הנזק הנוצר בעקבות זיהום, ושבמצב העניינים 

הרגיל איש אינו נושא בהן באופן ישיר. 

המזהמים שבטבלה מופיעים בתקנות בריאות העם ובתקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, אך לא ניתן להשתמש   7

ב-Delft כמקור להעברת תועלת עבורם, משום שהם אינם מופיעים ב-Delft, או שהם מופיעים ב-Delft אך עיקר הנזק שלהם 
משויך לפגיעה במגוון הביולוגי ולא לבריאות האדם.
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החל משנת 2012 המשרד להגנת הסביבה מפרסם את העלויות החיצוניות של פליטות מזהמות לאוויר בישראל. עלויות 

אלה חושבו על ידי שימוש בשיטת "העברת תועלת" המקובלת בתחום כלכלת הסביבה, שבמסגרתה משמשים ערכים 

שחושבו במדינות אחרות, תוך התאמתם למאפיינים הפיזיים והכלכליים בישראל.

לצד תמחור העלויות החיצוניות של מזהמי אוויר, המשרד מתכנן לתמחר לראשונה גם עלויות חיצוניות של זיהומי מים בישראל 

ולבחון את האפשרות לבטא את העלות במונחי ערך כספי ליחידת זיהום, כלומר במונחי שקל לטונה/ק"ג פליטת מזהם.

לאור החדשנות של מהלך זה מבחינת המשרד, מחקר זה בוחן מתודולוגיות אפשריות לתמחור עלויות חיצוניות של מזהמי 

מים במונחי ערך כספי ליחידת זיהום ובהתחשב במאפיינים הייחודיים של משק המים בישראל.

מחקר זה בוחן את אופני התמחור של זיהום מים במדינות אחרות כדי לאתר תחשיבי עלויות חיצוניות, שיכולים לשמש 

מקור לחישוב ערכים מותאמים לישראל, וכך לתמחר עלויות חיצוניות אלה בישראל. נוסף על כך, המחקר מציע פרמטרים 

לחישוב העברת תועלת לישראל.

הערכה כלכלית של זיהום מים היא אתגר מתודולוגי משמעותי. בניגוד לאוויר, שתפקידו ומאפייניו דומים במקומות שונים, 

הערך של מים עשוי להשתנות באופן ניכר בין גופי מים שונים בהתאם להבדלים ביניהם, בהיבטים כגון אופני השימוש 

במים, מיקום מקור המים, איכות המים הנוכחית, סוגי המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי, התפיסה התרבותית של 

מקור המים ואף נדירות המים וזמינות התחליפים באזור המדובר. כמובן, גם הבדלים בתנאים הגיאולוגיים וההידרולוגיים 

ומאפייני הקרקע משפיעים על פיזור המזהמים ועל הנזק שהם גורמים. 

לאור ייחודיות זו, העברת תועלת של עלויות חיצוניות של מזהמי מים ממחקר מקור של מדינה אחרת הוא משימה מורכבת 

במיוחד, שיש לבצעה בזהירות יתרה. מחקר זה כולל בחינה מעמיקה של מחקרי המקור המועמדים להעברת תועלת 

לישראל, תוך בדיקה יסודית של מידת התאמתם של מגוון המאפיינים המשפיעים על הערך הכלכלי של גופי המים בין אתר 

המקור לאתר היעד. לבסוף, עבור המזהמים שנמצא כי ערכיהם ניתנים להעברה באופן מהימן, ניתנת המלצה על טכניקה 

להעברת התועלת. 

המחקר מתמקד במזהמים עיקריים שמקורם בעודפי קולחים, בשפכים עירוניים ובשפכים תעשייתיים שמוזרמים לנחלים 

)תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים, התש”ע-2010( ולים )תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים, 

התשע”א-2011( בהיתר או שלא בהיתר, ובאלה החייבים בדיווח למרשם פליטות והעברות לסביבה )חוק הגנת הסביבה 

)פליטות והעברות לסביבה — חובות דיווח ומרשם(, התשע”ב-2012(.

מבנה המחקר:
פרק 1 של המחקר עוסק בהגדרה של עלויות חיצוניות. הפרק מסביר את הבסיס התיאורטי לעלויות חיצוניות של כלכלת 

רווחה. כמו כן, הפרק מפרט על אודות השיטות להערכה כלכלית של משאבי טבע והיתרונות והחסרונות שבכל גישה, 

ומתאר את השימושים המעשיים של עלויות חיצוניות בעיצוב מדיניות ובהליכי קבלת החלטות. 

פרק 2 עוסק באפיון משק המים הישראלי. פרק זה כולל מיפוי של העלויות הנגבות במשק המים בישראל, וזאת במטרה 

לזהות מקטעים בלתי מתומחרים שנדרשת בהם פעולה חיצונית למען הפנמת העלויות. כמו כן, הפרק מגדיר את גופי המים 

)מים עיליים( ואת המזהמים )שמקורם בשפכים ובעודפי קולחים( שבמוקד המחקר.
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מרכז הכובד של המחקר הוא פרק 3, הכולל את סקירת הספרות הבין-לאומית שנערכה במטרה לאתר נתוני עלויות 

חיצוניות של מזהמי מים כבסיס להעברת תועלת לישראל. בפרק זה מתוארים באריכות שני מחקרים — ספר המחירים 

הסביבתיים של חברת CE Delft ההולנדית משנת 2018, ומחקר על אודות זיהום מים בנוטריינטים )חנקן וזרחן( של מיזם 

EXIOPOL משנת 2009, אשר בוצע מטעם האיחוד האירופי. 

פרק 4 מתאר כיצד יש לבצע העברת תועלת של הערכים לישראל. ההמלצה להעברת התועלת של המזהמים המתאימים 

ממחקר Delft מבוססת על שיטה מסוג "העברה ליחידה". המחקר של EXIOPOL אינו מתאים להעברת תועלת מסוג זה, אך 

פרק זה מתאר כיצד ניתן להיעזר במתודולוגיה של המחקר לצורך מחקר מקור ישראלי. 

פרק 5 הוא פרק הסיכום המרכז את המסקנות העולות מהמחקר, ואת ההמלצות להמשך. המסקנה העיקרית היא הצורך 

בביצוע מחקר מקור בישראל עבור המזהמים שלא אותרו להם ערכים מתאימים במחקרים בין-לאומיים. 

1. מה הן עלויות חיצוניות?
הכלכלה החופשית מבוססת על התפיסה כי כוחות הביקוש וההיצע יכולים לבדם להביא את השוק למצב של שיווי משקל 

המבטא יעילות כלכלית. לזהות זו בין שיווי משקל ליעילות כלכלית יש חשיבות עצומה בכלכלה המודרנית. ביסודה של 

תפיסה זו ניצבת ההנחה כי פעולות של אנשים המונעות מטובה אישית, מביאות בסופו של דבר לתועלת המצרפית הגבוהה 

ביותר של כלל החברה. 

עם זאת, כדי שכוחות השוק יביאו לבדם לתועלת המרבית, נדרשת עמידה במספר תנאים מקדמיים. בהיבט של איכות 

הסביבה, התנאי שלרוב אינו מתממש הוא קיומן של זכויות קניין מוגדרות היטב. שמירה על סביבה נקייה היא אינטרס 

של החברה בכללותה, אך מאחר שהטבע אינו מוגדר כקניין פרטי של איש, אנשים הגורמים לפגיעה בו אינם נושאים באופן 

ישיר בעלויות הנזק הכרוכות בכך, ולכן הן�אינן�מגולמות�במחירי�השוק. כך למשל מפעל שגורם לזיהום אוויר לא יתחשב 

בעלות של פגיעה כחלק מהמודל העסקי שלו, מאחר שהזיהום אינו משפיע על עלויות הייצור שלו עצמו. פגיעות אלה 

נקראות ”השפעות חיצוניות”, תופעה הנחשבת לסוג של ”כשל שוק”, קרי מצב שהשוק לבדו לא מקצה משאבים בצורה 

יעילה )בקר ופרידמן, 2020(. חישוב�הערך�הכלכלי�של�משאבי�טבע�או�של�העלות�הכלכלית�של�אותן�השפעות�חיצוניות�

נועד�לתת�מענה�לכשל�שוק�זה.�הערכת�משאב�טבע�במונחים�מוניטריים�מאפשרת�ניתוח�עלות-תועלת�שיטתי�ועקבי�

ותכנון�מדיניות�שבמסגרתה�עלויות�חיצוניות�מופנמות�על�ידי�הגורמים�הרלוונטיים.�

הקשר בין עלויות חיצוניות וכלכלת רווחה
הבסיס התיאורטי של כלכלת סביבה הוא כלכלת רווחה )welfare economics(. כלכלת רווחה מתאפיינת בהשקפת עולם 

אנתרופוצנטרית )מיוונית — אנתרופוס = אדם, כלומר — האדם במרכז(, דהיינו השקפה הרואה את הסביבה כבעלת ערך 

שנקבע בהתאם לתועלת שהאדם מפיק ממנה, מכיר בה ונכון לשלם עבורה )בקר ואח', 2015(. לפי גישה זו, מחירו של 

מוצר נקבע במפגש שבין ביקוש והיצע בשוק. במחיר השוק התועלת שהצרכן רואה במוצר שווה לעלות השולית לייצורו של 

המוצר מנקודת המבט של היצרן, כך שהמחיר מבטא את הערך שהחברה מייחסת למוצר במועד הרכישה )בקר, גרוסמן 

וברק 2020(. 
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 )WTP — Willingness To Pay( עלויות חיצוניות מבטאות את הנכונות לשלם עבור פחות מההשפעות השליליות של פעילות

או הנכונות לקבל פיצוי בעבור פגיעה במשאב טבע )WTA — Willingness To Accept(. במילים אחרות, עלויות חיצוניות 

מבטאות את אובדן הרווחה הכלכלית הנגרם בעקבות הפעילות המזיקה. גישה זו מעוררת לעיתים התנגדות מוסרית מצד 

אלה הטוענים כי זה בלתי מוסרי לשים תג מחיר על הטבע ועל בריאות האדם, שערכם המלא חורג ממדדים כמותיים צרים. 

לאור זאת, יודגש כי כלכלת סביבה נועדה לאפשר השוואה בין חלופות והקצאת משאבים מוגבלים כמו זמן וכסף, בזירה 

שהשיקולים הסביבתיים בה מתחרים בשיקולים אחרים. בהיותו משאב מוגבל, כסף שמשמש למימון מטרה אחת לא 

יוכל לשמש גם למימון מטרה אחרת, והתחרות בין המטרות בלתי נמנעת. בתנאים כאלה לעיתים הניסיון להימנע מהצבת 

תג מחיר למשאב סביבתי אינו מביא להתייחסות אל ערכו כאל אין-סופי, אלא כשווה לאפס. כמו כן, חשוב להדגיש כי 

להערכת משאבי טבע אין יומרה ללכוד את ערכם המלא, אלא רק את הערכים השוליים של השינוי באיכותם ובכמותם. 

למשל, לא ניתן לחשב את הערך המלא של המגוון הביולוגי בעולם כולו או את הערך המלא של מים בכדור הארץ. כמו כן, 

מחירים סביבתיים יכולים לשמש רכיב במערכת השיקולים הכללית בגבולות החוק, אך אין ביכולתם להצדיק מבחינה 

.)De Bruyn et al., 2018( מוסרית זיהום שאינו חוקי

1.1 רקע תיאורטי לכלכלת סביבה והערכת משאבי טבע
ישנם שני סוגי עלויות שנהוג להשתמש בהם כאומדנים של העלויות החיצוניות — עלות הנזק ועלות ההפחתה:

	� עלות�הנזק�)damage cost(: גישה זו שואפת לאמוד את פונקציית הביקוש לאיכות הסביבה, המבטאת באיזו .

מידה אנשים נכונים להקריב מהכנסתם עבור יחידה נוספת של איכות סביבה. עלות הנזק מבטאת את הערך של 

 .)CE Delft, 2010( הנזק שנגרם בגלל חומר מסוים תוך התחשבות בכלל השפעותיו השליליות הניתנות למדידה

	� עלות�ההפחתה�)abatement cost(: העלות הכרוכה בהפחתת הנזקים הסביבתיים או בתיקונם עד לרמה .

שנקבעה כרמה המיטבית, כגון עלויות הטכנולוגיה להפחתת הזיהום או עלויות הפעלת האסדרה )רגולציה( )בקר, 

גרוסמן וברק, 2020(. 

 Hansen( "first best"-ישנה הסכמה כללית בספרות כי מבחינה תיאורטית אמידה של עלות הנזק מהימנה יותר, ונחשבת ל

and Andersen, 2009(. אחת הסיבות לכך היא שעלויות הפחתה מניחות שהגעה לרמת ההפחתה שהושגה נעשתה בצורה 

יעילה מבחינה כלכלית, הנחה שאינה מובנת מאליה. סיבה נוספת היא העובדה שעלות הנזק משקפת העדפות אישיות, שהן 

האינדיקטור החשוב ביותר לעלויות המושתות על החברה, בהשוואה להעדפות קולקטיביות )Maibach et al., 2008(. כמו 

כן, שיטה זו נחשבת לטובה פחות בהיבטי העברת תועלת8, מאחר שהתועלת נגזרת מהטכנולוגיה ששימשה לצורך הפחתת 

הזיהום במדינת המקור, והטכנולוגיה עשויה להיות שונה ממדינה למדינה, ומכיוון שהעלות תלויה ברמת הסף שנקבעה 

למזהם ומנקודת המוצא בנקודת הפתיחה )חרובי ושלהבת, 2013; בקר ואח', 2015(. 

הבחירה בין השיטות תלויה גם בהקשר. השימוש בעלות הנזק מתאים יותר לניתוח מיזם שמטרתו שינוי באיכות הסביבה, 

בעוד שהשימוש בעלות ההפחתה מתאים יותר למיזם שמטרתו שינוי בעלויות הכרוכות במטרה סביבתית שנקבעה מראש, 

למשל השוואה בין טכנולוגיות שונות להשגת המטרה של הפחתת כמות הפליטות המותרת )שם(.

העברת תועלת היא תהליך המאפשר שימוש בערכים שחושבו באתר אחד — אתר המקור, באתר אחר — אתר. היעד. הרחבה על   8

הנושא בפרק 4.
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:)Defra, 2007( ניתן לחלק את התועלת של משאבי טבע וסביבה לשתי קטגוריות עיקריות

	� ערך�שימוש�)Value Use(: הערך הנובע מהשימוש במשאב הטבע, בהווה או בעתיד. שלושה סוגי שימושים הם:.

� שימוש�ישיר�— שימוש ממשי במשאב הטבע, בין אם על ידי צריכתו )כמזון או כחומר גלם לייצור( ובין אם א.

בדרך לא צרכנית, כגון טיול, שחייה, מחנאות או הנאה מהנוף.

� �שימוש�עקיף�— כאשר אנשים נהנים משירותים או מתופעות, שאיכויותיהם ותרומתם לרווחת בני האדם ב.

תלויות במשאב הטבע או במערכת האקולוגית. דוגמאות לכך הן האבקה, פירוק פסולת וויסות אקלים.

� שימוש�אפשרי�— הערך שאנשים מייחסים לקיומה של האפשרות להשתמש במשאב בעתיד. ג.

	� ערך�אי-שימוש�)Non —Use Value(: ידוע גם בתור שימוש סביל. הערך נגזר מעצם הידיעה שהסביבה הטבעית .

נשמרת. לערך זה שלושה מרכיבים עיקריים:

� קיום�— לעצם הקיום של המשאב יש חשיבות ותועלת, גם אם לא נעשה בו כל שימוש ממשי. א.

� אלטרואיזם�— כשאנשים מייחסים ערך לזמינות של המשאב עבור אנשים אחרים בדורם, או מתוך אמונה ב.

בקיומן של זכויות בלתי תלויות של בעלי חיים וצמחים.

� ירושה�— כאשר אנשים מייחסים ערך לעובדה שהמשאב יישמר עבור דורות העתיד.ג.

 )Value Economic Total — TEV( תרשים 1: מרכיבי הערך הכלכלי המלא
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.WorleyParsons Canada Ltd. and Economics, 2010 :מקור

בהיעדר מחיר שוק צריך להשתמש בשיטות מחקריות לאמידת התועלת או העלות של משאבי הטבע או של השינויים 

החלים בהם. כדי להגיע לאומדן המשקף את התועלת האמיתית ברמה המדויקת ביותר, השאיפה היא שהחישוב יקיף את 

הערך הכלכלי המלא, כלומר את ערכי השימוש ואת ערכי האי-שימוש. המטרה היא למעשה להעריך את נכונות האנשים 

בחברה לשלם או את נכונותם לקבל פיצוי עבור השינוי הסביבתי.
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שני סוגים עיקריים של שיטות הערכה מקובלות למוצרים משוללי שוק הם ”העדפות נגלות” המתגלות באופן עקיף מתוך 

התבוננות בהתנהגותם של אנשים, ו”העדפות מוצהרות” המתבססות על הצהרה ישירה של האנשים ללא התבוננות בפעולה 

אנושית ממשית )בקר ופרידמן, 2020(. 

1.1.1 העדפות נגלות

שיטות אמידה מסוג העדפות נגלות מסתמכות על תשלום של אנשים עבור מוצרים ב”שווקים מקורבים” המושפעים מערכו 

של המוצר משולל השוק, כלומר הן שיטות להערכה עקיפה של ערך השימוש במשאב. להלן דוגמאות עיקריות לשיטות 

מסוג זה:

	� שיטת�עלות�ההגעה�)Method Cost Travel(: השיטה מסתמכת על עלויות ההגעה לאתרי טבע ונופש, וכוללת את .

עלויות הדלק ואת העלות החלופית של זמן הנסיעה והוצאות השהייה, אם ישנן. 

	� שיטת�המחירים�ההדוניים�)Method Price Hedonic(: השוק המקורב בשיטה זו הוא שוק הנדל”ן, ולפיכך .

השיטה ישימה בעיקר בהערכת משאבי טבע בסביבה עירונית. באמצעות השוואת מחירי הבתים במקומות 

החשופים לרמות שונות של מפגעים סביבתיים, למשל זיהום אוויר או רעש, ניתן לבודד את ערכם הכלכלי של 

משאבים כמו אוויר נקי או סביבה שקטה )שם(. 

היתרון העיקרי של גישת ההעדפות הנגלות הוא שההערכה מתבססת על החלטות שאנשים מקבלים במציאות ממשית ולא 

היפותטית, על פי העדפותיהם האמיתיות ולנוכח מגבלות התקציב שלהם. עם זאת, לשיטה זו שני חסרונות משמעותיים. 

ראשית, מאחר שהיא אומדת את הערך על סמך התנהגות נחזית בשווקים, היא מוגבלת בהגדרה לאמידת ערך השימוש 

בלבד, ומחמיצה את הערך הכלכלי המלא )שם(. שנית, בשיטה קיימים כמה אתגרים אקונומטריים, כגון הקושי לבודד את 

המשתנה המסביר, נטייה לבחירה שרירותית של הצורה הפונקציונלית של נוסחת המחירים ההדוניים )למשל מודל ליניארי, 

לוג-ליניארי או לוג-לוג( ואתגר הגדרת הזמן והמרחב של ההשפעה על שוק הנדל”ן. כמו כן, בשיטה יש רגישות גבוהה 

להטיה של משתנה נעדר, כאשר ישנם מאפיינים בלתי נצפים של שוק הנדל”ן, שחשובים לבעלי הדירות ויש מתאם בינם 

.)Atkinson et al., 2018; De Bruyn et al., 2018( לבין השינויים הנגרמים בעקבות המפגע הסביבתי

דוגמה לאתגרים האקונומטריים ולדרכי ההתמודדות עימם אפשר לראות למשל במחקר בנושא השפעת איכות המים על 

ערך הנדל"ן בחוף במפרץ צ'אספק )Chesapeake Bay( שבארה"ב )Leggett and Bockstael, 2000(. זיהום המים במפרץ 

נובע בחלקו ממתקנים לטיפול בשפכים וממתקנים אחרים, המשפיעים לרעה גם על האסתטיקה של קו החוף, כך שקשה 

לבודד את ההשפעה של כל אחת מההפרעות הסביבתיות האלה על מחירי הנדל"ן. כדי להתגבר על כך, הצליחו החוקרים 

לאתר נכסים במפרץ שחלה בהם ירידה באיכות המים, אך שאין בהם יכולת תצפית ישירה למקור הזיהום, ולהפך, נכסים 

 .)Atkinson et al., 2018( בקרבת מתקנים לטיהור שפכים שלא הייתה בהם בעיה של ירידה באיכות המים

1.1.2 העדפות מוצהרות

גישת ההעדפות המוצהרות מתבססת על שאלוני נכונות לשלם, שאנשים נדרשים להצהיר בהם על העדפותיהם באופן ישיר. 

להלן שתי השיטות המקובלות להערכה ישירה:
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	� הערכה�מותנית�)Contingent Valuation — CVM(: הנשאל מתבקש להצהיר באופן ישיר על נכונותו לשלם )או .

נכונותו לקבל פיצוי( לשינוי היפותטי בטובין לא שוקי. מטרת השאלון היא לבטא את ההעדפות של הנשאלים 

במונחים מוניטריים, כלומר לאתר את הנכונות המרבית של אנשים לשלם או את הנכונות המינימלית לקבל פיצוי 

ביחס למשאב הרלוונטי. לרוב, שאלוני CVM מורכבים משלושה חלקים בסיסיים:

ראשית נהוג להציג מספר שאלות כלליות לגבי המשאב הנסקר כהכנה לשאלות ההערכה, כדי לאתר את �	

הגורמים הבסיסיים המניעים את עמדות המשיבים.

החלק השני כולל הצגה של התרחישים שהמשיבים נדרשים לתת להם הערכה מוניטרית. התרחישים כוללים �	

תיאור של המשאב, התנאים האפשריים של קיומו, מידע על אודות האיכות שלו, השירותים שהוא מספק, 

חלופות לשירותים אלה וההתאמות הנדרשות בהן כדי לספק רמה זהה של שירות, וכן מידע על אודות שיטת 

התשלום. לאחר מכן המשיבים נדרשים לקבוע בכמה הם מעריכים את המשאב בתנאים מוגדרים.

לבסוף, נלקח מידע לגבי המאפיינים הכלכליים-חברתיים והדמוגרפיים של המשיבים כדי לוודא את ייצוגיות �	

המדגם לאוכלוסיית העניין ולאתר גורמים מסבירים חשובים לשונות בין הנכונות לשלם של קבוצות בעלות 

מאפיינים שונים )שם(. 

	� מודל�בחירה�)Choice Experiment - CE(: שאלון מסוג מודל בחירה מעוצב בצורת כרטיסי בחירה בין רשימה .

סגורה של אפשרויות מדיניות שונות )לרוב 2 או 3(, והמשיבים נדרשים לבחור באפשרות המועדפת עליהם. ניתן 

לאמוד את הערך הכולל של שינוי במשאב הנאמד, כמו גם את הערך של מאפיינים פרטניים בו, על ידי הצמדת 

.)De Bruyn et al., 2018( ערכים כספיים לאפשרויות

אחת מנקודות החוזק של שיטת ההעדפות המוצהרות נעוצה בגמישותה. בזכות האופי ההיפותטי שלה והעובדה שאינה 

מסתמכת על שווקים קיימים, השיטה יכולה לחול כמעט על כל המוצרים הלא-שוקיים, והיא אחת המתודולוגיות הבודדות 

 .)Atkinson et al., 2018( שיכולות ללכוד את כל סוגי התועלת, כולל שימוש עתידי או ערכי אי-שימוש

בהנחה שהמשיבים כנים, מודעים ורציונליים, גישת ההעדפות המוצהרות נחשבת למקור המידע האמין ביותר להערכת 

תועלת של משאבי טבע, והיא הגישה המיושמת ביותר להערכת שינויים לא-שוקיים )De Bruyn et al., 2018(. עם זאת, 

תנאים אלה הם מצב אידיאלי, שלרוב אינו מתממש באופן מלא. אי לכך, למרות הניסיון הרב שהצטבר בתחום במהלך 

השנים, מדובר עדיין בשיטה שנויה במחלוקת. הביקורת על הגישה גורסת כי היא חשופה להטיות אפשריות רבות — 

התוצאות רגישות מאוד לאופן הניסוח של השאלות, וקשה לוודא את מהימנות המשיבים לנוכח הקושי לדמות מצב 

מציאותי של קבלת החלטות, היעדר מגבלת תקציב ממשית, ומאחר שאנשים עלולים לתת תשובות שנראות להם ראויות 

מבחינה חברתית אך אינן משקפות את העדפותיהם האמיתיות. 

חשוב להדגיש כי השיטות השונות להערכה כלכלית אינן בהכרח מתחרות או חלופיות, אלא יכולות לתפקד באופן משלים. 

כפי שצוין לעיל, גישה ההערכה המותנית היא הגישה היחידה המאפשרת אמידה של ערכי אי-שימוש. למשל, ניתן לשקלל 

את ערכי השימוש שהתקבלו בשיטה של עלויות נסיעה, יחד עם ערכי אי-שימוש שהושגו בשאלון CVM לכדי הערך הכלכלי 

 .)Brouwer, 2006( המלא. כמו כן, אפשר להשתמש ביותר מטכניקה אחת, ולבדוק את מהימנותן על ידי השוואת התוצאות



1515

2. המים בישראל2עלויות חיצוניות של זיהומי מים בישראל

1.3 שימושים מעשיים בעלויות חיצוניות
לתחשיב של עלויות חיצוניות יכול להיות ערך רב במגוון של שימושים הנעשים על ידי המגזרים השונים, החל בממשלה, דרך 

ארגוני תעשייה וכלה בארגונים חברתיים. מטרתו לאפשר למקבלי החלטות להביא בחשבון את ערך הנזקים הכרוכים בהן, 

וכן לסייע לשימוש בכלים כלכליים ורגולטוריים לטובת הפחתת הנזק.

 להלן מספר דוגמאות לשימושים בעלויות חיצוניות:

הערכת�השפעות�של�אסדרה�חדשה�)RIA(: הערכת השפעה של אסדרה חדשה כוללת, בין היתר, בחינה של �	

אינטרסים ציבוריים נוספים המושפעים ממנה. RIA צריכה להיעשות באופן מנומק ושקוף, על בסיס מידע מפורט 

ורלוונטי, ועלויות חיצוניות הן בסיס מידע מסוג זה.

ניתוח�עלות-תועלת: השפעות סביבתיות ממלאות תפקיד חשוב בקבלת החלטות כלכליות. דוגמה טיפוסית היא �	

בניית כביש: צריך להביא בחשבון לא רק העלות והתועלת של הכביש עצמו, אלא גם הזיהום הכרוך בכך ואת השינויים 

שבניצול הקרקע. על ידי הצמדת מחיר כלכלי להשפעות אלה ניתן לערוך ניתוח עלות-תועלת עם נתונים כמותיים 

ואינפורמטיביים. ניתוחי עלות-תועלת יכולים לשמש לבחינת חלופות מדיניות ולהשוואה בין תוכניות שונות.

כלים�כלכליים�)מיסוי(: אחת השיטות הידועות ביותר לקביעת מס סביבתי היא מודל המס הפיגוביאני. מס �	

פיגוביאני נקבע על פי נקודת שיווי המשקל בין העלות השולית של הפחתת הזיהום לבין התועלת השולית מהפחתה 

של זיהום. לשם כך נדרש ידע בדבר הערך הכספי של השיפור הסביבתי בעקבות הפחתת הזיהום, שהוא בדיוק הערך 

ההפוך לעלות החיצונית של הזיהום.

דיווח�אחריות�תאגידית�בתעשייה: בשנים האחרונות חברות נמצאות תחת לחץ גובר להביא בחשבון גם את �	

השפעותיהן החברתיות והסביבתיות, בפרט באמצעות שימת תג מחיר ברור על השפעות אלה. בדו”חות סביבתיים 

שנתיים אותן חברות יכולות להשתמש בעלויות חיצוניות כדי לבחון את העלות והתועלת הסביבתיות של פעילותן. 

תביעות�נזיקין: עלויות חיצוניות יכולות לשמש בסיס להוכחת גובה הנזק בתביעות נזיקין. �	

בתחום המים בפרט עלויות חיצוניות יכולות לשמש בהקשרים שונים של ניהול משאבי מים. למשל, בעת בחינה של פעולות 

שימור, הערכה מוניטרית תורמת לניתוח עלות-תועלת של פעולת השימור אל מול אי-ביצועה. כך גם ביחס לבחינה של 

השקעה בתשתיות ולבחירה של אופן הקצאת המים. עלויות חיצוניות יכולות גם לבסס קביעת תקנים לאיכות המים, 

תמחור של המים או פיצוי על שימוש או על נזק שנגרם, ולשמש לקביעת גובהו של היטל הזרמה של שפכים ועודפי קולחים 

 .)WorleyParsons Canada Ltd. and Economics, 2010( למקורות מים

2. המים בישראל
2.1 משק המים הישראלי — רקע

האקלים היבש של ישראל, מיעוט המשקעים והמחסור במקורות מים טבעיים מעלים ביתר שאת את הצורך בפתרונות 

חדשניים ובניהול יעיל של המים. תנאים מאתגרים אלה הביאו לפיתוח משק מים חדשני ומתוחכם שברבות השנים ייצב 
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את ישראל כאחת המדינות המובילות בעולם בטכנולוגיות מים, בעיקר בכל הנוגע לטיפול יעיל בשפכים, לשימוש חוזר במי 

קולחים ולהתפלה. 

שלא כמו מדינות השופעות בנהרות ואגמים להפקת מים לשתייה, ימת הכינרת היא מקור המים העיליים המתוקים הבלעדי 

בישראל המשמש לאספקת מים למערכת הארצית. אספקת המים מהכינרת נעשית על ידי שאיבה ישירה ממנה וכן מנחלים 

וממעיינות במעלה הכינרת. עם זאת, המקור העיקרי של מים טבעיים בישראל הוא מי התהום. שני מאגרי מי התהום 

העיקריים בישראל הם אקוות החוף ואקוות ההר9. אקוות החוף היא מאגר מי תהום המשתרע מתחת לפני הקרקע לאורך 

מישור החוף, מהכרמל בצפון ועד חבל עזה בדרום. אקוות ההר )אגן ירקון — תנינים( משתרעת בין רכס הרי יהודה ושומרון 

במזרח ובין חוף הים התיכון במערב. בצפון האגן גובל בעמק יזרעאל ובשולי המורדות הדרומיים של הכרמל, ובדרום האגן 

גובל בסיני. האגן מנוצל במאות קידוחים הפרוסים לרגלי שדרת ההר המרכזית, ואיכות המים בו גבוהה )אבגר, 2018(. 

משק המים הישראלי עושה שימוש נרחב במקורות מים מלאכותיים, שהם התפלה וטיהור שפכים. התפלה היא תהליך 

ההפרדה בין המים למלחים המומסים בהם כדי לקבל מים ראויים לשימוש. עקב המחסור התמידי של ישראל במים 

טבעיים החלו מים מותפלים לתפוס מקום מרכזי יותר ויותר באספקת המים. דבר זה מתבטא בהקמתם של חמישה מתקני 

התפלה לאורך קו החוף, בעלי יכולת אספקה כוללת של 600 מיליון מ”ק בשנה. כ-90% מהמים המותפלים מופקים ממי ים, 

והשאר מופקים ממי תהום מליחים10. 

נוסף על כך, במדינת ישראל נוצרים מדי שנה יותר מ-500 מלמ”ק שפכים. מרביתם עוברים טיהור במט”שים )מתקני טיהור 

שפכים( הממוקמים בסמוך לערים. ב-82% מכלל השפכים נעשה שימוש חוזר, בעיקר לצורך השקיה חקלאית. שיעור השבת 

הקולחים בישראל הוא הגבוה בעולם, ועומד על כ-80% )שם(. 

מעבר להיותם מקורות לשימוש ביתי ותעשייתי, גופי המים השונים בישראל — הים התיכון, ים סוף, ים המלח, הכינרת, 

נחלים ומעיינות שונים — מספקים מגוון שירותים אקולוגיים המעשירים את חיי הציבור ותורמים לשגשוגם. הם מספקים 

שירותי פנאי, כגון שיט, שחייה, צלילה ודיג, וכן את הערך האסתטי והחלק של מקורות המים בתרבות ובמורשת הארץ, 

גורמים חשובים ביותר לרווחת האדם.

מעמד המים בישראל
חוק המים )תשי”ט-1959( קובע כי ”מקורות המים במדינה הם קניין הציבור, נתונים לשליטתה של המדינה ומיועדים 

לצורכי תושביה ולפיתוח הארץ”. המים בישראל הם קניין ציבורי, דהיינו רכוש מדינה, ומכאן ששימוש במים או פגיעה בהם 

כרוכים בתשלום למוסדות המדינה האמונים עליהם. על רקע קביעה זו צמח משק מים מפותח ומסועף, המנהל את המים 

במדינה וגובה מצרכני המים תשלום עבור סוגים שונים של עלויות. בניגוד לעלויות חיצוניות, ניתן להצביע על עלויות אלה 

כעל עלויות ”פנימיות”.

ההגדרה של זכויות הקניין היא אחד מן הבדלים המהותיים בהשוואה שבין מים ואוויר בישראל. בניגוד למים, זכויות הקניין 

על האוויר אינן מוסדרות בחוק או על ידי סמכות אחרת, ולכן הוא נתון בקלות רבה יותר לזיהום בלתי מבוקר. אי לכך, מובן 

הצורך בתמחור הפגיעה באיכות האוויר כבסיס ליצירת מנגנונים להפנמת עלויות אלה. לעומת זאת, משק המים הישראלי 

המשרד להגנת הסביבה, 2012 א.  9

ההבדל בין מי ים למים מליחים הוא בריכוז המלחים. ריכוז המלחים במי ים הוא כ -42,222 מ"ג לליטר מים, ובמים מליחים   10

ריכוז המלחים אינו עולה על 12,222 מ"ג מלחים לליטר )מתוך אתר רשות המים(.
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הוא משק מתומחר היטב, המשית על הציבור באופן שגרתי עלויות שונות הקשורות לשימוש במים ולניהולם, והן מופנמות 

על ידי הציבור באופן שגרתי. 

משק המים הישראלי הוא בעל מבנה מסועף ומרובה גורמים הנבדלים בגודלם, בסוגי המים שהם מספקים ובמתכונת 

פעילותם, כפי שניתן לראות בתרשים 2. מקטע הפקת המים כולל את חברת ”מקורות” הממשלתית, מתקני ההתפלה 

וספקים מקומיים העוסקים בשאיבת מים. על מקטע ההולכה הארצית אמונה חברת מקורות, ובמקטע החלוקה נכללים 

בעיקר תאגידי מים, רשויות מקומיות וספקים מקומיים אחרים. בדרך כלל אותם גורמים במקטע החלוקה אחראים גם 

על איסוף השפכים במערכת הביוב מצרכני הקצה ומעבירים אותו למט”שים שמנהלים איגודי ערים או ספקים מקומיים. 

מהמט”שים המים מושבים באמצעות ספקים לצרכני קצה בחקלאות ובתעשייה. על כל אותם מאות גופים מפקחת רשות 

המים הממשלתית )הרשות הממשלתית למים ולביוב, 2014(.

תרשים 2: מבנה משק המים הישראלי
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  משק המיםמיפוי עלויות  2.2
לזהות מקטעים שאינם  כדיזה ממפה את העלויות הנגבות במשק המים בישראל  חלק

. עם מכלול העלויות במשק המים הישראלי חשובה ממספר סיבות היכרות .מתומחרים

להשלים אותו מבלי  המשרד היא מטרתו, מעין תצרף מורכב אתמחור מים בישראל הו

לשם כך יש להכיר את כלל . בצורת עלויות חיצוניות שאינן מופנמות" קצוות פרומים"להותיר 

היכרות עם מערכת זו , על כך נוסף. ולוודא אילו עלויות נותרו לא מכוסות, חתיכות הפאזל

שיוכלו , מאפשרת חשיבה על מגוון מנגנוני הפנמה לאורך מקטעי הטיפול וההולכה של המים

מטרתו של החלק הבא היא לאפיין את , לכן. להביא לשינוי התנהגות באופן היעיל ביותר

 .מערכת העלויות במשק המים הישראלי

מקור: אבגר, 2018.

2.2 מיפוי עלויות משק המים 
חלק זה ממפה את העלויות הנגבות במשק המים בישראל כדי לזהות מקטעים שאינם מתומחרים. היכרות עם מכלול 

העלויות במשק המים הישראלי חשובה ממספר סיבות. תמחור מים בישראל הוא מעין תצרף מורכב, ומטרת המשרד היא 

להשלים אותו מבלי להותיר ”קצוות פרומים” בצורת עלויות חיצוניות שאינן מופנמות. לשם כך יש להכיר את כלל חתיכות 

הפאזל, ולוודא אילו עלויות נותרו לא מכוסות. נוסף על כך, היכרות עם מערכת זו מאפשרת חשיבה על מגוון מנגנוני הפנמה 
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לאורך מקטעי הטיפול וההולכה של המים, שיוכלו להביא לשינוי התנהגות באופן היעיל ביותר. לכן, מטרתו של החלק הבא 

היא לאפיין את מערכת העלויות במשק המים הישראלי.

המים בישראל נצרכים באמצעות מספר גופי אספקה המובילים אותם לשלושה סוגי צריכה — צריכה עירונית, צריכה 

תעשייתית וצריכה חקלאית. על המים לעבור שרשרת של תהליכים עד הגעתם אל נקודות הצריכה. גם לאחר השימוש, 

חלק מהמים עוברים הליכי טיפול כדי לחזור ולשמש לצריכה, בעיקר לצורך השבה לשימוש בחקלאות. צרכני המים נדרשים 

לשלם על שירותי המים שהם מקבלים, ובכך הם מפנימים את עלויות השימוש במשאבי המים. עלויות אלה משקפות את 

הגריעה של המשאב, את מחיר הטיפול, מחיר ההפקה, מחיר השיקום והנזק הסביבתי שנגרם בעקבות ההתערבות האנושית 

במערכות המים הטבעיות. עם זאת, לאורך שרשרת זו ישנן גם עלויות שאינן מתומחרות אינן מופנמות. 

האיור הבא ממפה את מקטעי הטיפול במים ולאחריו מופיע הסבר לגבי העלויות הכרוכות בכל מקטע11: 

תרשים 3: מיפוי העלויות במשק המים הישראלי
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מקור: מרכז מילקן לחדשנות, 2020.

להלן פירוט לגבי העלויות הכרוכות בשימוש במים במקטעים השונים. המספרים בכותרות מתייחסים למספרים 

המופיעים באיור. 

בתרשים מוצגת סכמה כללית בלבד של המוקדים המרכזיים של זיהום המים בישראל לצורך ניתוח העלויות החיצוניות של זיהום   11

במשק המים. המיפוי לא כולל, למשל, עלויות חיצוניות של הפקת יתר או עלויות של השבת מים לאקווה.
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 1 4: שפכים עירוניים המוזרמים למט"ש
תעריפי המים והביוב העירוניים� תעריפים אלה נקבעים על ידי רשות המים על בסיס ”עקרון האמבטיה” המשית �	

תעריף ארצי אחיד לכלל צרכני הקצה, ללא תלות בזהות הספק. תעריף זה נועד לכסות את העלויות הכרוכות בהשקעות 

במערכות המים והביוב ובתפעולן. רכיבי התעריף כוללים למשל את עלויות איסוף השפכים, הולכתם במערכות הביוב, 

ביצוע הטיפול בשפכים והפיכתם למים הראויים להשבה במתקן לטיהור שפכים )רשות המים, 2016(. 

 2 4: שפכים תעשייתיים המוזרמים למט"ש 
רשות המים קובעת כללים המסדירים את הזרמת שפכי התעשייה ואת התעריפים בגין הזרמתם. התעריפים נקבעים על 

בסיס עלויות הטיפול בשפכים, ובמידת האפשר בהתאם לעיקרון ”המזהם משלם”. לפי עיקרון זה, על מפעל המזרים שפכים 

אסורים לשלם את העלויות הנוספות הנגרמות למשק המים והביוב, מתוך תפיסה שאם אותו גורם יפנים את עלויות 

הזיהום, הוא יפחית את ייצור הזיהום לרמה המזערית היעילה למשק בכללותו. 

השפכים התעשייתיים מהווים כ-20% מכלל השפכים בישראל, והם כוללים מגוון רחב של מרכיבים מזהמים בריכוז גבוה. 

לכן, חלק מהמפעלים מבצעים טיפול מקדים בשפכים בטרם כניסתם למערכת הביוב לשם הפחתת ריכוז המזהמים שבהם. 

ככלל, הטיפול בשפכי תעשייה במט"ש יקר יותר ביחס לטיפול בשפכים עירוניים, ולפיכך הזרמתם כרוכה בתשלום תעריף 

גבוה )מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב, תשע”ד - 2014(. עם זאת, קיימת גם שונות בתמחור בין סוגי שפכים 

תעשייתיים, כמפורט בשני הסעיפים הבאים:

תעריפי�שפכים�חריגים� שפכים חריגים הם שפכים הניתנים לטיפול במתקן לטיפול בשפכים, אך הטיפול בהם �	

כרוך בעלויות נוספות מעבר לטיפול בשפכים עירוניים. ברמות מסוימות של ריכוז מזהמים ישנם שפכים חריגים 

הטעונים באישור מוקדם להזרמתם, מאחר שהם מצריכים מהמט”ש היערכות מראש. הזרמה לא מתואמת ולא 

מאושרת עלולה להביא לקריסה בתהליך הטיפול, שבעקבותיה תיקבע אי-עמידה באיכות הקולחים הנדרשת 

ולזיהום הסביבה. מדובר כמובן לא רק בכמות של השפכים הלא מאושרים שהוזרמו, אלא בכמות של כלל הקולחים 

המיוצרים במט”ש שנפגעו בשל המגע עם אותם שפכים. תעריף הטיפול בשפכים חריגים כולל את ההשקעה 

הנוספת הדרושה לטיפול בהם, כגון הוצאות אנרגיה נוספות, תוספת של כימיקלים לטיפול בריכוזי המזהמים 

ועלויות נוספות לפינוי הבוצה )רשות המים, תאריך לא ידוע(12. 

תעריפי�שפכים�אסורים: שפכים אסורים הם שפכי תעשייה המכילים חומרים מזהמים בריכוזים אסורים, �	

שהזרמתם למערכות הביוב אינה מותרת, כיוון שלא ניתן לטפל בהם באמצעים הקיימים, ומאחר שהם גורמים 

נזקים בתשתיות הביוב ובהולכת השפכים למט”ש, ואינם מאפשרים השבה של המים. כך, נוצרות עלויות נוספות 

הנובעות מהצורך להקים ולהפעיל מאגרי חירום וליצור מחדש את המערכים שקרסו )רשות המים, 2016(. נוסף 

על כך, שפכים אלה פוגעים באיכות מי הקולחים ופוסלים את השבתם לחקלאות בשל הסכנה של זיהום הקרקע 

והצומח, ושל המלחת מי תהום. מכאן שמדובר בנזק כפול, שכן מעבר לאובדן מי ההשקיה הפוגע בחקלאים והעלות 

של השימוש במים שפירים, יש להעביר את אותה מנת שפכים למאגרי חירום, שההשקעה הנדרשת להקמתם 

ועלות התחזוקה שלהם גבוהות ביותר. כמו כן, הבוצה הנוצרת בתהליך זה נפגעת בשל עקבות מתכות, שמן מינרלי 

ומוצקים אחרים שמתווספים לה, ולא מאפשרים לנצלה לחקלאות, והיא מועברת לאתרי הטמנה ייעודיים לקליטת 

בוצה מזוהמת בעלויות גבוהות )שם(. 

”בוצה” היא חומר אורגני מוצק הנוצר כחלק בלתי-נפרד מתהליך טיהור השפכים. מקורה במוצקים השוקעים באגני הטיפול   12

בשפכים ובמיקרואורגניזמים שפירקו את החומר האורגני שבשפכים )מתוך אתר רשות המים(.
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מאחר ששפכים אסורים אינם מותרים להזרמה, התעריף החל עליהם מתפקד כקנס. התעריף כולל את רכיבי העלות 

הבאים: קיצור אורך חיי מרכיבי ההולכה, סתימות בצנרת ונזקים לתחנות שאיבה לביוב, עלות נוספת לטיפול במט"ש, 

פגיעה באיכות הבוצה, מליחות קולחים ומי תהום. לגבי כל אחד מרכיבים אלה נערך ניתוח של השפעת החומרים המזהמים 

עליו ונעשה בהתאם לכך תחשיב של העלויות העודפות הנגרמות למשק המים )שם(. 

4 3 מהמט”ש לשימוש חקלאי 
כאמור, שיעור השבת המים לחקלאות בישראל הוא הגבוה בעולם וחריג בהיקפו. בשנת 2017 פעלו בישראל כ-90 מכונים 

גדולים לטיהור שפכים, ועוד כ-300 מט”שים קטנים שהשיבו שפכים למי קולחים להשקיה חקלאית, להשקיית גינון ציבורי 

ובתעשייה, בסדר גודל של כ-355 מיליון מ”ק בשנה. איכות הקולחים חשובה כדי למנוע פגיעה בבריאות האדם דרך מזון, 

פגיעה ביבולים חקלאיים, וכן כדי לשמור על מקורות מי תהום וקרקע13. משרד הבריאות והמשרד להגנת הסביבה אחראים 

במשותף לקביעת התקנים הנוגעים לאיכות הקולחים המשמשים בחקלאות. התקנים מגדירים שני סוגים של קולחים 

להשקיה )ברמן וברנט-יצחקי, 2017(:

קולחים ברמת טיפול שניוני. משמשים להשקיה של גידולי תעשייה )כגון כותנה ומספוא(, לגידולים �	

המיובשים בשמש לפחות במשך 60 יום )כגון תירס וחיטה( ולעצי פרי. 

קולחים ברמת טיפול שלישוני. משמשים בהשקיה ללא מגבלות )לדוגמה, להשקיית עגבניות וחצילים(. התקן �	

מגדיר את הריכוזים המרביים המותרים במים אלה של קוליפורמים צואתיים, חנקן ונתרן, ושל מתכות כמו 

כספית, עופרת, וארסן. 

עלות�מי�הקולחים: עלות מי הקולחים לחקלאים נקבעת לפי כללי המים )תעריפי מים המסופקים מאת מקורות(, �	

תשמ”ז-1987. המחיר של מי קולחים נמוך מהמחיר של מים שפירים, כדי שיהיה תמריץ לחקלאים להעדיף את 

השימוש בהם על פני השימוש במים שפירים. 

עלויות חיצוניות
בריאות: על אף היתרון של השבת מים לחקלאות ולשימושים נוספים, היא אינה נטולת סיכונים לבריאות הציבור. �	

כשלים במערכות הטיפול או בעמידה בתקנות אינם בגדר תופעה נדירה, והם עלולים לגרום לתחלואה ולתמותה 

בעקבות מרכיבים מיקרוביאליים ותרכובות רעילות הנספגים בגידולים )המערך הארצי לבריאות הסביבה, משרד 

הבריאות יחד עם אגף מים שפכים ונחלים, המשרד להגנת הסביבה, 2018(. ב-2017, מתוך 90 המט”שים הגדולים, 

רק 21 עמדו בכל דרישות התקנות, 15 קיבלו הקלות מוועדת חריגים, 27 עבדו כאשר ההקלות לא היו בתוקף או 

שוועדת החריגים דחתה את בקשתם, ו-25 כלל לא הגישו בקשות לחריגה ופעלו ללא היתר. 

פגיעה�בקרקע: להשקיה בקולחים יש השפעה מצטברת על פוריות הקרקע. השפעה זו עשויה לבוא לידי ביטוי �	

כעבור כמה שנים של השקיה בקולחים, ולא בטווח הזמן הקצר. 

 1,2,3,4 6 זיהום נחלים
בעולם “אידיאלי“ אשר פועל ללא תקלות ותוך ציות מלא מצד כלל הגורמים המפוקחים, כלל הקולחים אמורים להיות 

מושבים לחקלאות. עם זאת, בפועל תקלות וסיבות הנדסיות אחרות גורמות לפגיעה באיכות הקולחים באופן שאינו 

מתוך אתר רשות המים, אין תאריך, א.  13
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מאפשר את השבתם, ולכן מסלקים אותם לנחלים ולים. חלק מההזרמות לנחלים )של קולחים ושל שפכים( נעשות בהיתר, 

וחלק ללא היתר.

ב-2017, מתוך 90 המט“שים הגדולים, רק 15 הפיקו קולחים באיכות הנדרשת, כלומר הם היו מאושרים לשימוש להשקיה בלא 

מגבלות, כנדרש בתקנות. הקולחים המופקים במט“שים אלה הם 39% מסך הקולחים המופקים במט“שים הגדולים )שם(. 

הזרמות בהיתר
הזרמת מים לנחלים, לרבות קולחים ושפכים, אסורה על פי חוק המים, התשי“ט-1959, אלא אם מנהל רשות המים נותן 

לכך אישור לאחר קבלת המלצה מהוועדה המייעצת לעניין צווי הרשאה להזרמה לנחלים, בנסיבות שאינן משאירות ברירה 

ולתקופה קצובה על פי תנאים קבועים מראש. בין תנאים אלה ניתן למנות איכויות הזרמה נדרשות, נוהלי דיווח, נקודת ציון 

מדויקת להזרמה ועוד. לפי ההערכות, מדי שנה מוזרמים לנחלים בישראל בהיתר כ-13 מלמ“ק קולחים ושפכים תעשייתיים 

לנחלים בהיקף של כ-11 מלמ“ק )על פי נתוני 2016 — המשרד להגנת הסביבה, 2020(.

הזרמות ללא היתר
על פי הערכות מ-2016, מדי שנה מוזרמים לנחלים בישראל ללא היתר כ-40 מלמ“ק קולחים מטופלים וכ-12 מלמ“ק 

שפכים גולמיים, וישנם עוד מאות אירועי זיהום נקודתיים בעקבות תקלות )כ-600 אירועים בשנה(. 

בכלל זה, השפכים היוצאים מן היישובים הפלסטיניים בגדה מהווים בעיה ייחודית. השפכים הפלסטיניים סובלים מהיעדר 

טיפול וטיהור מסודר, ובשל כך היישובים מזרימים שפכים גולמיים לשטחי ישראל המסכנים את הבריאות, את הסביבה 

ואת איכות משאבי המים ביו“ש ובישראל. האזורים שנפגעים באופן הקשה ביותר הם נחלי הקישון, אלכסנדר, מודיעין, 

הקדרון וחברון )רשות המים, 2009(.

עלויות חיצוניות
העלויות החיצוניות להלן נובעות מהזרמה לנחלים בהיתר ושלא בהיתר. כל הזרמה של מים שאינם מי מקור, לנחלים — 

כרוכה בנזק סביבתי.

בריאות: אנשים עלולים לבוא במגע עם המים המזוהמים באופן ישיר בעקבות בילוי בנחל, או בחופי הרחצה �	

שהזיהום מהנחלים מוזרם אליהם. רמות זיהום שונות טומנות בחובן סכנה לבריאות הציבור. 

פנאי: היתרון האסתטי של נחלים, המושפע מאיכות המים בהם, הוא מרכיב מרכזי בערך השימוש שלהם, גם אם �	

שימוש זה אינו כולל מגע ישיר עם המים אלא טיול לאורכו של נחל או פיקניק על גדותיו. פגיעה זו אף עשויה לבוא 

לידי ביטוי בירידת ערך נכסים בסביבת הנחלים )כגון מחירי נדל“ן, או פגיעה בתפקוד של עסקים(. כמו כן, גילוי 

של זיהומים חריגים מביא לסגירה של נחלים, ובשל כך לפגיעה באפשרויות הבילוי והפנאי של הציבור. 

נזק אקולוגי: זיהום נחלים מרע את התנאים האקולוגיים המקוריים של כל נחל, פוגע בתפקוד הטבעי של כל אחד �	

מהם ומביא לעכירות המים ולירידה במגוון הביולוגי.

 3,4,6 9 זיהום מי תהום
מאחר שמי תהום מהווים מקור אספקה עיקרי למי שתייה, זיהומם מהווה סכנה משמעותית לבריאות הציבור. הזמן הדרוש 

למלחים ולמזהמים לחדור מפני הקרקע אל האזור הרווי נע בין שנים אחדות ועד עשרות שנים. לפיכך, ההרעה הנוכחית 

באיכות המים היא תוצאה של פעילות אנוש בעבר, בעוד השפעת הפעילות בהווה )לרבות השקיה בקולחים בהיקף נרחב( 
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צפויה להיות מורגשת בעתיד14. כמו כן, מי התהום בישראל חשופים למגוון מקורות זיהום אשר רבים מהם אינם מקורות 

נקודתיים, כמו שפכים עירוניים או תעשייתיים. בשל עובדות אלה, יש קושי ביצירת מנגנוני הפנמה יעילים של העלויות 

החיצוניות באופן שגרתי. 

זיהום מי תהום ממקורות אחרים )לא נקודתיים(:
דלק: דלק הוא אחד המזהמים העיקריים של מי התהום. בישראל ישנה מערכת מסועפת של מתקני דלק, הכוללת �	

קווי הולכה כלל-ארציים, חוות מכלי דלק, שני בתי זיקוק גדולים באשדוד ובחיפה, תחנות כוח, כ-1,200 תחנות 

דלק ציבוריות מהם כ-280 מעל אקוות החוף, כ-1,000 תחנות דלק פנימיות, מכלי דלק על-קרקעיים ותת-

קרקעיים בתעשייה, בחקלאות, במחנות צבא ובבתי מגורים15. מכלים ישנים עלולים לדלוף אל מי תהום ולהביא 

לפסילת מים לשתייה בהיקפים עצומים )ליטר אחד של דלק עלול לזהם ולפסול כמיליון ליטרים של מי תהום( 

)חרובי ושלהבת, 2013(.

תעשייה: בישראל קיימים מאות מפעלים ואזורי תעשייה, רבים מהם נמצאים מעל אקוות החוף. נוסף על המספר �	

הרב של המפעלים הפעילים היום, ישנם גם מאות אתרים שהייתה בהם בעבר פעילות תעשייתית שגרמה לזיהום 

של קרקע ומי תהום. זיהום תעשייתי הוא הגורם השני לפסילת קידוחים לאספקת מי שתייה — בין השנים 2000 

ל-2011 נפסלו לשימוש 32 קידוחים בשל זיהום תעשייתי וזיהום פרכלורט. 

דישון: חומרי דשן המשמשים בכמויות גדולות להגדלת היבולים החקלאיים נספגים בקרקע, מחלחלים אל מי �	

התהום ומזהמים אותם. הדשן מכיל במינונים שונים את חומרי ההזנה הצמחיים העיקריים )חנקן, זרחן ואשלגן( 

ואת חומרי ההזנה הצמחיים המשניים )סידן, גופרית ומגנזיום(, ולעיתים גם כמויות זעירות של יסודות קורט 

)בורון, מנגן, ברזל, אבץ, נחושת ומוליבדנום(. 

חומרי�הדברה: חומרי הדברה המשמשים להגנה על יבולים, מזהמים את הקרקע ואת מי התהום בעקבות נגר �	

וחלחול תשטיפים ממשטחי שטיפה של כלי ריסוס. 

מי�נגר�עילי: ישנם מספר מקורות זיהום לא נקודתי של מים, כגון מי נגר מכבישים, ממזבלות וממערכות ביוב, �	

שעלולים להכיל מתכות כבדות, פחמימנים, שמנים, מינרלים וכימיקלים מזיקים נוספים16. הטיפול במזהמים מסוג 

זה נעשה בעיקר על ידי מניעת אפשרותם להגיע לדרכי הניקוז ומערכות להפרדת המזהמים ממי הנגר.

עלויות חיצוניות
עלויות�בריאות�)טרם�זיהוי�הזיהום(: חשיפה למי תהום מזוהמים דרך שתייה טרם זיהוי הזיהום ופסילת מקור �	

המים לשימוש, עלולה להיות כרוכה בתחלואה ואף בתמותה, וכך גם נשימה של הגזים הנפלטים ממי התהום 

העלולים להגיע לפני השטח או לחללים תת-קרקעיים, כמו קומות המרתף בבניינים17.

במאמר מוסגר יצוין כי מעבר לעלויות הבריאותיות של זיהום מי התהום, חוסר השיקום של מאגרי מי תהום מוביל �	

לאובדן מים איכותיים למשק המים, ולצמצום מגוון מקורות המים באופן הפוגע בגמישות משק המים ומעלה 

)אתר המשרד להגנת הסביבה, 2012א(  14

)אתר רשות המים, אין תאריך, ב(  15

)אתר המשרד להגנת הסביבה, 2012ב(   16

)אתר אדם טבע ודין, אין תאריך(  17
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סיכונים אסטרטגיים. למשל, הישענות הולכת וגדלה על התפלה, עלולה להביא לנזק משמעותי במקרה של זיהום 

חמור בים שימנע את האפשרות של התפלה18.

עלויות נוספות
כאשר מתגלה זיהום במי תהום, תוכניות בנייה ופיתוח של השטח מתעכבות לעיתים במשך שנים עד אשר חקירת מי 

התהום מושלמת, ומוקמת תשתית שמאפשרת שיקום של המים, ולכך יש עלויות נוספות מעבר לעלויות השיקום הישירות. 

עלויות נוספות הנלוות לכך הן עלויות האסדרה. עלויות אלה כוללות למשל תפעול של מערך בקרה וניטור למניעת זיהום, 

ביצוע חקירות לאיתור מזהמים ומעקב ובקרה אחר מגמות השינוי בריכוזי המזהמים ואחר התפשטות כתמי הזיהום במי 

התהום )רשות המים, 2011(. 

 10 ,6 ,4 ,2 ,1 7, 8 זיהום הים והכינרת
המערכת האקולוגית הימית מספקת שירותים אקולוגיים נרחבים, הכוללים בין היתר אספקת מזון, שתייה )התפלה( וכן 

שירותי פנאי וספורט. ימת הכינרת בפרט היא נכס תרבותי בתודעה הגיאוגרפית וההיסטורית של ארץ ישראל, סמל לאומי 

ומשאב טבע ייחודי, ואחד ממקורות המים החשובים ביותר במדינה.

היטל ההזרמה לים חל כיום על בעלי היתרים19, ונועד לכסות את הנזק האקולוגי של הזרמות מזהמות אלה. על העקרונות 

לקביעת ההיטל ראו הרחבה בנספח 1, סעיף 6.

הזרמות בהיתר:

ישנם מקורות אשר מורשים להזרים לים, בכפוף להיתר —

מסופי�הזרמה�לים: מסופים הקולטים תמלחות ממפעלים שונים, מבצעים בדיקה שלהן ובוחנים את עמידתן �	

בתנאי ההיתר.

מפעלי�תעשייה: מפעלים המייצרים שפכים שאין אפשרות להשיבם לחקלאות. כל מפעל נדרש לטהר את שפכיו �	

טרם ההזרמה באמצעות הטכנולוגיה המיטבית הזמינה.

מתקני�התפלה: כל מתקני ההתפלה בישראל מחויבים בהיתר הזרמה לים של התמלחות שהן תוצר לוואי של �	

תהליך ההתפלה.

מט“שים: מתקני טיהור שפכים שאינם עומדים בתקנות להשבת קולחים לחקלאות, או שנאלצים לסלק שפכים �	

מטופלים לים עקב תקלות.

הזרמות שלא בהיתר:
ישנם מפעלים ומתקני טיהור שפכים אשר מזרימים מזהמים אל הים ללא היתר. כמו כן, הים חשוף לזיהום לא נקודתי כגון 

פסולת בים ובחופים בעקבות שימוש של צרכנים פרטיים.

אתר אדם טבע ודין, 2018.  18

היתר הזרמה לים ניתן על ידי הוועדה הבין-משרדית למתן היתרים להזרמת פסולת או שפכים לים, בכפוף לבקשת אישור   19

ועמידה בתנאים שבחוק.
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עלויות חיצוניות
היטל ההזרמה לים אינו מכסה את עלויות הנזקים האקולוגיים והבריאותיים של מקורות זיהום שאינם בעלי היתרים. כמו 

כן, ההיטל אינו חל על הזרמות לימת הכינרת. להלן דוגמאות לנזקים אלה:

הנזק האקולוגי של זיהום הים הוא בעל משמעויות כלכליות רחבות. למשל, האלמוגים בים סוף זקוקים לסביבה �	

אוליגוטרופית )ענייה בנוטריינטים( כדי לחיות, ופגיעה בהם בשל זיהום פוגעת באילת כיעד תיירות צלילה 

וכתשתית מחקר. גם הים התיכון הוא אוליגוטרופי והעשרה בנוטריינטים פוגעת בחי הימי בו. פריחה של מיקרו-

אצות רעילות, בעיקר במפרץ חיפה, גורמת לתמותה של דגים וגם לצריבות בעיניים. לכן, הזיהום כרוך גם בפגיעה 

בתחומי הדיג, בתיירות ובספורט ימי.

כמו כן, זיהום של מתכות כבדות ממפעלי התעשייה פוגע במערכת הרבייה של בעלי חיים ימיים ובהתפתחות של �	

צעירים. זיהום זה מסוכן לבריאות האדם מאחר שהמתכות מצטברות בדגים ובפירות ים שבני האדם ניזונים מהם. 

פסולת אישית אף היא בעיה מרכזית בנושא של זיהום הים והכינרת. הפלסטיק הרב הנותר בחופים אינו מתכלה, �	

אלא מתפרק לחתיכות זעירות המכונות מיקרו-פלסטיק. בעלי חיים ימיים הניזונים מפלנקטון מבלבלים את 

המיקרו-פלסטיק עם מזונם, וצורכים אותו. הדבר מסב להם נזק רב, ובדרך זו גם הוא מוחדר לשרשרת המזון באופן 

הפוגע בבריאות בני האדם20.

 9 ,8 ,7 ,6 10: טיהור מים והתפלת מים
עלויות טיהור המים ועלויות התפלת המים )מי תהום מליחים ומי ים( הקבועות והשוליות, מתומחרות הן למ“ק �	

הן לפי קבוצות מזהמים, ומגולמות במחירי המים. עלויות אלה ניתן למצוא למשל בתחשיב שביצעו דורון לביא 

ופארטו הנדסה בע“מ. התחשיב כולל חלוקה של המזהמים לשלוש קבוצות: קבוצת המלחים )כלורידים, בורון 

וכו'(, קבוצה סניטרית )TSS, BOD, COD וכו‘( וקבוצת נוטריינטים הכוללת חנקן וזרחן. כך, עלות הורדת הרמות 

של מזהמים הכלולים בקבוצת המלחים במים מליחים או מי ים מגיעה ל-0.04 דולר )ארה"ב( למ"ק. לעומת זאת 

התפלת מי מקור או מי קולחים מגיע ל-0.3 דולר בממוצע ואף יותר. עבור מזהמים הכלולים בקבוצה הסניטרית, 

עלות הטיהור לרמה המתאימה להשקיה בלתי מוגבלת מגיעה לכ-0.06 דולר למ”ק, ועבור קבוצת הנוטריינטים, 

עלות הטיהור לרמה המתאימה להשקיה מעל אקווה היא 0.07 דולר למ”ק )לביא, אין תאריך(. 

לסיכום, ניתן לחלק את משק המים הישראלי למספר מקטעים שמתרחש בהם זיהום הכרוך בעלויות שונות, שחלק מהן 

מתומחרות ומופנמות באופן שגרתי, וחלק הן בגדר עלויות חיצוניות. באופן עקרוני, במקטע הובלת השפכים למט"ש נראה 

כי העיקרון "המזהם משלם" מיושם היטב. עם זאת, יש להבחין בין מצב של "עולם אידיאלי" לבין המצב בפועל. העלויות 

החיצוניות לאורך התרשים נובעות בעיקר מחריגות ממצב העולם האידיאלי, בצורת תקלות ואי-עמידה בתקנות, וכן 

ממקורות זיהום לא נקודתיים כמו דליפת דלק, חומרי הדברה, פסולת פרטית וכו'. 

הנזק הבריאותי נגרם בעקבות מגע עם המים, ודרך תזונה של בעלי חיים ימיים המתקיימים בסביבה מזוהמת. בין היתר, 

השימוש במי קולחים נחותים כרוך בפגיעה בגידולים באופן המסכן את בריאות הציבור, וכן בפגיעה בקרקע ובמי התהום. 

מאחר שחלק מהקולחים אינם איכותיים דיים, הם מוזרמים לנחלים וגורמים נזק אקולוגי ובריאותי ופגיעה אפשרית 

בשימוש בנחלים לצורך פעילות פנאי. 

אתר המשרד להגנת הסביבה, אין תאריך.  20
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2.3 מיקוד המחקר: זיהום גופי מים עיליים על ידי שפכים וקולחים 
מיפוי העלויות במשק המים הישראלי מראה כי העלויות העיקריות שאינן מתומחרות או שאינן מופנמות כיום, הן עלויות 

בריאותיות ועלויות הנזק לשירותי המערכת האקולוגית. אם כן, זהו הערך המוסף שמחקר זה יוכל לתרום למכלול תמחור 

המים בישראל. 

מיקוד נוסף של המחקר הוא בסוג משאבי המים. לאור מגוון הסוגים של משאבי מים, הוחלט למקד את ההתייחסות 

במחקר זה לגופי מים הנתונים לזיהום מתמשך ממקורות נקודתיים אשר ניתן להחיל עליהם כלים כלכליים כגון היטל 

הזרמה )או שהוא כבר חל עליהם כיום(. מיקוד זה מצמצם גם את רשימת המזהמים הנמצאים בעדיפות ראשונה לתמחור, 

לאלה הנובעים מאותם מקורות זיהום נקודתיים, דהיינו — עודפי קולחים, שפכים עירוניים ושפכים תעשייתיים, המוזרמים 

לנחלי ישראל, לכינרת, לים התיכון ולים סוף. המטרה של צמצום זה היא מיקוד של המחקר לרשימת ראשונית צרה יחסית 

של מזהמים ומקורות מים, אך היא אינה מוגבלת רק לתחשיב לצורך קביעת היטל הזרמה בלבד. הנתונים יוכלו לשמש 

לשימושים מעשיים אחרים של עלויות חיצוניות, בהתאם לרשימה המתוארת בחלק 1.4.

להלן רשימת מזהמים עיקריים שהמחקר מבקש להתמקד בהם: 

טבלה 3: מזהמי מים עיקריים לתמחור בישראל

מספר CASמזהם

1)zinc) 7440-66-6אבץ

2)Atrazine) 1912-24-9אטרזין

3)Ethyl benzene) 100-41-4אתיל בנזן

4)Arsenic) 7440-38-2ארסן

5)Boron) 7440-42-8בורון

6)Benzene) 71-43-2בנזן

7)Iron) 7439-89-6ברזל

8)Beryllium) 7440-14-7בריליום

9)Diuron) 330-54-1דיורון

10)Dichloromethane DCM( 75-09-2דיכלורומתאן

11)Vanadium) 7440-62-2ונדיום

12)Total Phosphorus) 7723-14-0זרחן כללי

13)Total Nitorgen) 7727-37-9חנקן כללי

14)Toluene) 108-88-3טולואן

15)Tetrachloroethylene PERC) 127-18-4טטרכלורואתילן

16)Trifluralin) 1582-09-8טריפלורלין

17)chlorine) 7782-50-5כלור

18)Chloroform Trichloromethane( )67-66-3כלורופורם )טריכלורומתאן
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טבלה 3: מזהמי מים עיקריים לתמחור בישראל )המשך(

מספר CASמזהם

19)Chloride) 7447-40-7כלוריד

20)Mercury) 7439-97-6כספית

21)Chromium( 16065-83-1כרום

22)Lithium( 7439-93-2ליתיום

23)Molybdenum( 7439-98-7מוליבדנום

24)Manganese( 7439-96-5מנגן

25)Copper( 7440-50-8נחושת

26)Nickle( 7440-02-0ניקל

27)Naphthalene( 91-20-3נפתלן

28)Sodium( 7440-23-5נתרן

29)Selenium( 7782-49-2סלניום

30)Lead( 7439-72-1עופרת

31)Total organic carbon( לא רלוונטיפחמן אורגני כללי

32)Fluoride( 1333-83-1פלואוריד

33)Phenol( 108-95-2פנולים

34)Cyanides( מימן ציאניד — 74-90-8; נתרן ציאנידים

ציאניד — 143-33-9; אשלגן 

ציאניד — 151-50-8; סידן 

ציאניד — 592-01-8.

35)Cadmium( 7440-43-9קדמיום

36)Cobalt( 7440-48-4קובלט

37)Xylene( 1330-20-7קסילן

38)Mineral Oil( 8042-47-5שמן מינרלי

מקור: תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(, התש”ע-2010, תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים )היטל 
למניעת זיהום הים(, התשע”א-2011, ומנהל מרשם פליטות והעברות לסביבה )מפל”ס(.

המזהמים בטבלה לעיל הם שמות של חומרים כימיים ספציפיים הניתנים לזיהוי לפי מספר CAS 21, ואינם כוללים מדדים 

מקובלים המשמשים את המשרד להגנת הסביבה לזיהוי רמות זיהום במים. אם ניתן לתמחר את העלות החיצונית של רמת 

מדדים אלה, נתונים אלה יכולים גם כן להיות שימושיים, בייחוד למטרות מסוימות כגון קביעת גובהו של היטל הזרמה, שכן 

ניטור הזיהום נעשה על פי מדדים אלה. 

מספר Chemical Abstracts Service( CAS( הוא מספר זיהוי חד-ערכי הניתן לחומרים ומשמש לצורך סימון, זיהוי ויצירת שפה   21

משותפת לעוסקים בחומרים. המספר ניתן על ידי שירות התקצירים בכימיה של האגודה האמריקאית לכימיה.
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להלן מדדי הזיהום המשמשים את המשרד:

צח"ב�)BOD(�צריכת�חמצן�ביוכימית�— מדד להערכת תכולת החומר האורגני במים, הנקבע על ידי כמות החמצן �	

הדרושה לחמצון החומר האורגני בתהליך ביולוגי.

צח"כ�)COD(�צריכת�חמצן�כימית�— מדד להערכת תכולת החומר האורגני במים, הנקבע על ידי כמות החמצן �	

הדרושה לחמצון החומר האורגני )מיליגרם לליטר( בתהליך כימי.

פחמן�אורגני�כללי�)TOC(�— שם כולל לקבוצת תרכובות אורגניות המכילות חומרים אורגניים מומסים במים. �	

אינדיקטור כללי לאיכות המים והשפכים, ומשמש לקביעת כמויות החומר האורגני במים.

קוליפורם�צואתי�)E. coli(�— חיידק אשר נוכחותו מקובלת לאיתור של זיהום צואתי במים, והוא משמש �	

אינדיקטור מקובל למציאותם של חיידקים פתוגניים אחרים שמקורם בצואה.

מוצקים�מרחפים�)TSS(�— כלל החלקיקים שנמצאים בשפכים ושלא התמוססו במים.�	

3. סקירת ספרות בין-לאומית — חישוב עלויות 
חיצוניות של מזהמי מים

סקירת הספרות בפרק זה נערכה במטרה לאתר נתוני עלויות חיצוניות של זיהום מים אשר:

 משקפים עלויות נזק, להבדיל מעלויות הפחתה )ראו פרק 1.1 לעיל להסבר על ההבדלים בין גישות אלה(, �	

התואמות ככל האפשר את מאפייני זיהום המים בישראל.

מוצגים במונחי מטבע )אירו, דולר ואחרים( ליחידת פליטה של מזהם )בניגוד למחקרים שמחשבים את התועלת �	

ממקור מים מסוים ולא ברמת המזהמים(.

מבוססים על מתודולוגיה בהירה, מפורטת וניתנת למעקב, באופן המאפשר העברת תועלת לישראל )הרחבה על �	

העברת תועלת בפרק 4(. 

החיפוש אחר מחקרים מסוג זה העלה כי אין היצע רב בתחום. ככלל, נראה כי השיטות המקובלות בעולם להערכות כלכליות 

מסוג זה הן העדפות מוצהרות )שאלוני CVM ומודל-CE( שהן הסוג השכיח ביותר, וכן העדפות נגלות בדגש על שיטת 

המחירים ההדוניים. אולם, מרבית המחקרים שנמצאו עוסקים בהערכת התועלת הכלכלית מגופי מים, ללא מתן ערך 

ליחידת זיהום )פירוט על אודות מחקרים אלה נמצא בנספחים(. אם כן, נמצאו שני מחקרים בלבד בעלי פוטנציאל למענה 

על הדרישות. המחקר הראשון הוא ספר המחירים הסביבתיים של חברת הייעוץ ההולנדית CE Delft המתמחה במחקרי 

כלכלת סביבה. ספר זה משמש בסיס לחישוב ערכי העלויות החיצוניות של זיהום אוויר בישראל, המוצגים בספר הירוק על 

אודות הערכה ומדידה של תועלת ועלות סביבתיות של מזהמי אוויר וגזי חממה שמפרסם המשרד. מדובר בספר רחב היקף 

המציע מסגרת מחקרית עקבית ומתודולוגיה יישומית לקביעת עלויות חיצוניות של מזהמים במדיות הסביבתיות השונות 

מלבד מים כגון — אוויר, קרקע, רעש וקרינה. 

המחקר השני הוא מיזם המחקר EXIOPOL שנערך בתמיכת הנציבות האירופית. המיזם בוצע בשנים 2007 —2011, וכלל 

שיתוף פעולה נרחב בין מומחים לכלכלת סביבה מ-38 אוניברסיטאות ומרכזי מחקר מאירופה, סין והודו. המיזם כלל שורה 
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של מחקרי עלויות חיצוניות של השפעות סביבתיות מרכזיות באירופה, אשר שניים מהם כוללים התייחסות נרחבת למזהמי 

מים — אחד העוסק בעלויות חיצוניות של נוטריינטים )חנקן וזרחן( ואחד העוסק בעלויות חיצוניות של נזקי תעשייה, בהם 

גם נזקים הנגרמים בעקבות פליטת חומרים למים. עם זאת, המחקר העוסק בנזקי תעשייה לא נועד לספק ערכי עלויות 

חיצוניות של מזהמים. הערכים הכספיים משמשים לסיווג המזהמים לפי הרלוונטיות היחסית שלהם למגזרי התעשייה 

החשובים באירופה. על אף ההצגה של עלויות חיצוניות, הערכים המוצגים משוערים בלבד, ואינם נחשבים סופיים. אי לכך, 

לא ניתן לבסס על מחקר זה העברת תועלת לישראל. תיאור של המחקר מופיע בנספח 2.

הרוב המכריע של המחקרים הקיימים אינו עוסק בהערכה הכלכלית של הנזק ברמת המזהמים במונחי נזק לכספי ליחידת 

פליטה )בק"ג, למשל(, אלא מתייחס להערכה של מקורות מים ספציפיים או לאומדן עלות-תועלת עבור מיזמים מסוימים 

של שיקום או הגנה של גופי מים. גם בישראל נערכו לאורך השנים מספר מחקרים שניסו לאמוד את ערכיהם של נחלים 

בישראל, ואת העלות והתועלת החיצוניות הכרוכות בשיקומם של נחלים מזוהמים. הם בוצעו בגישת ההעדפות המוצהרות 

)שאלוני CVM ומודל CE( וגם בגישת ההעדפות הנגלות )בדגש על מחירים הדוניים ועל שיטת עלויות ההגעה( )רוזנטל 

וגבאי, 2013(. גישה נפוצה במיוחד באיחוד האירופי היא שימוש בשאלוני העדפות מוצהרות לאפיון הנכונות לשלם עבור 
רמות איכות שונות של גוף מים ספציפי. סקירה של מחקרים עיקריים מסוג מופיעה בנספח 22.1

ככל הנראה, ניתן להסביר את הנדירות של מחקרים המתאימים להעברת תועלת בייחודיות של גופי מים בהשוואה לאוויר, 

למשל. גופי מים שונים משמשים בני אדם באופן שונה. למשל, מי השתייה בישראל מופקים בעיקר ממי תהום ומהתפלת מי 

ים, בעוד שבמרבית מדינות אירופה מי שתייה מופקים מנהרות ומאגמים, ועל כן הערך הכלכלי של מקורות אלה יהיה שונה 

בין המדינות, וכך גם המשמעות הכלכלית של זיהומם. גם לנדירות המים תהיה השפעה על הנכונות לשלם על הגנה עליהם. 

בישראל הדלה יחסית במים אפשר שלנחל או למעיין המשמשים לבילוי פנאי ולנוי, יהיה ערך גבוה יותר מלנחל המשמש 

באופן דומה במדינות שופעות מים. הערך הכלכלי של גופי מים מושפע גם מגורמים נוספים, כמו האופן שהם נתפסים כחלק 

מהתרבות וההיסטוריה של כל מדינה, וכן ממיקומם ומאיכות המים הנוכחית שלהם. אופיים הייחודי של המים הופך את 

האיתור של מקור מתאים להעברת תועלת ולביצוע ההעברה בפועל למשימה מאתגרת במיוחד, שיש לבצעה בזהירות יתרה.

תועלת ולביצוע ההעברה בפועל למשימה מאתגרת במיוחד, שיש לבצעה בזהירות יתרה.

Delft-ו Exiopol 3.1
המחקרים של Delft )2018( ו-EXIOPOL )2009( נערכו בשיטות דומות, תוך הסתמכות על מספר מקורות זהים, ואף החלו 

דרכם במידת מה של סמיכות זמנים — המיזם של EXIOPOL נערך בשנים 2007 —2011, וחברת DELFT החלה להוציא את 

 Delft הדו"חות שלה בשנות ה-90 והלאה )העדכון האחרון של ספר המחירים פורסם בשנת 2018(. בספר המחירים של

משנת 2010 אף מצוין כי נעשה שימוש במחקר של EXIOPOL לצורך השוואה ועידון של התוצאות. 

שני המחקרים עושים שימוש במודלים לאפיון ההשפעות הסביבתיות השונות של מזהמים23:

גישה שיושמה במסגרת התוכניות לניהול משאבי מים )Water Resource Management Plan( בבריטניה, כפי שעולה מהספר   22

.)HM Treasury, 2018( :הירוק האנגלי
להרחבה על אודות מודלים המשמשים במחקרים סביבתיים ומחקרים כלכליים ראו בספר הירוק של המשרד להגנת הסביבה   23

בנושא מדידה והערכה של עלויות חיצוניות של מזהמי אוויר וגזי חממה, פרק 3.
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� �מודלים�של�נתיב�השפעה�)Impact�Pathway�Models(: מודל נתיב השפעה בוחן את המסלול שעובר המזהם א.

מנקודת הפליטה, דרך שינויים שהוא יוצר באיכות האוויר, המים או הקרקע, ועד להשפעות על נקודות קצה כגון 

בריאות האדם, זאת לפני שהן מבוטאות במונחים של עלות ותועלת מוניטריות. במחקר של EXIOPOL על זיהום 

נוטריינטים השתמשו במודל זה כפי שהוא מיושם במיזם External Costs of Energy( ExtenrE(. מיזם זה בוצע 

בין שנות ה-90 ל-2005 והוא מוכר כמקור מהימן ומרכזי להערכה של עלויות חיצוניות בהיבט המתודולוגי וכן 

מבחינת תוצאותיו הסופיות. גם Delft הסתמכו בין היתר על מיזם ExternE, וכן על מקורות נוספים.

� מודלים�מסוג�"אפיון"�של�השפעות�מזהמים: מודלים אלה כוללים מודלים פיזיקליים-כימיים לביסוס ב.

הקשר בין מזהמים ביחס לעצמם, בין מזהמים לנקודת ביניים ובין נקודת ביניים לנקודת קצה. "מקדם אפיון" 

)Characterization Factor( הוא ציון מספרי המבטא עד כמה כמות של מזהם מסוים תורמת להשפעה סביבתית 

מסוימת, וכך מאפשר לתרגם הערכה כלכלית של מזהם אחד למזהמים נוספים שיש להם השפעה על אותה נקודת 

קצה. Delft משתמשים במקדמי אפיון שחושבו במיזם Goedkoop et al., 2013( ReCipe(, שנערך מטעם המוסד 

הלאומי לבריאות ציבורית וסביבה של משרד הבריאות הרווחה והספורט בהולנד. מודל מסוג זה שימש את 

EXIOPOL במחקר על זיהום מתעשייה, הנמצא בנספח 2.

� �מודלים�של�הערכה�מוניטרית: מודלים כלכליים בדרך משלבים את נתיב ההשפעה עם טכניקות של הערכה ג.

כלכלית. ככלל, המודלים המשמשים במחקרים אלה מתבססים על אלפי מחקרים מדעיים, ובפרט על מחקרים 

 New Energy Externalities( NEEDS אפידמיולוגיים. דוגמה למחקר המציג מודל מסוג זה הוא מיזם

24Developments for Sustainability( שהתבצע בשנים 2004 —2008, והוא שלב אחרון בסדרת המיזמים של 

 .Delft שממצאיו שימשו להערכה המוניטרית במחקר של ,ExternE

מודלים אלה משתמשים באינדיקטורים המייצגים השפעות נקודות קצה שונות, כמו בריאות האדם והמגוון הביולוגי, כדי לייצר 

ערך כלכלי למזהמים לפי יחידות פליטות. סוגי האינדיקטורים ששימשו את Delft ו-EXIOPOL מוצגים בפסקאות הבאות.

השפעות על בריאות האדם
אמידת תמותה או תחלואה מבוטאת בדרך כלל בסוגי האינדיקטורים הבאים:

VOLY - Value of Life Year: ערך המיוחס לשנת חיים בהתבסס על אורך חיים צפוי, ולכן מתאים יותר להשפעות �	

מזהמים על הבריאות.

VSL - Value of Statistical Life: ערך חיים סטטיסטיים. ערך זה מתבסס על שתי שיטות עיקריות. מחקרים בשוק העבודה �	

על פרמיות סיכון בארה”ב ומחקרים על נכונות לשלם עבור הפחתת הסיכון למוות מוקדם. ִשקלול של ההסתברות למוות מוקדם 

בנכונות לשלם למניעתו מביאים לערך המבוקש. ה-VSL הוא ערך נוכחי של VOLYs, כלומר, ערך החיים מתבסס על ערך מהוון של 

שנות חיים ממוצעות.

YOLL - Years of Life Lost: מספר השנים שאבדו בשל מוות בטרם עת.�	

DALY - Disability-Adjusted Life Years: מספר שנות חיים אבודות בשל בריאות לקויה.�	

QALY - Quality-Adjusted Life Years: מספר שנות חיים בבריאות שלמה.�	

COI - Cost of Illness: עלות המחלה.�	

חלק זה לקוח ברובו מתוך הספר הירוק על אודות עלויות חיצוניות של מזהמי אוויר.  24
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לעיתים, תחלואה מבוטאת באמצעות המדדים המייצגים תמותה, באמצעות המרה של חולי ונכות למונחים של "מוות חלקי".

השפעות על מערכות אקולוגיות
ב-Delft וב-EXIOPOL נעשה שימוש במדד ה-PDF )Potentially Disappeared Fraction(. PDF הוא אינדיקטור פיזי של 

נקודת קצה שמקובל לעשות בו שימוש במודל נתיב ההשפעה, אשר מבטא את הסיכון לאובדן המינים במגוון הביולוגי 

הנגרם ממפגע סביבתי. ה-PDF הוא אחוז המינים אשר ייעלמו בסבירות הגבוהה ביותר בעקבות תנאים סביבתיים לא 

מיטביים. לדוגמה: 0.2PDF/m2/year משמעו אובדן של 20% מהמינים על מ"ר אחד בשנה. מדד ה-PDF שימש במחקר של 

EXIOPOL על אודות זיהום מתעשייה, המופיע בנספח 2. הוא אינו כלול במחקר על זיהום של נוטריינטים.

Delft 3.2
ספר המחירים של חברת CE Delft לשנת 2018 נכתב עבור ממשלת הולנד מתוך כוונה לתמוך בשימוש בין-לאומי בו. הספר 

כולל ערכי עלויות חיצוניות של מאות מזהמים ברכיבי סביבה שונים — פליטות לאוויר, למים, לקרקע, ומפגעי רעש וקרינה. 

הניתוח מביא בחשבון מספר שלבים שהמזהם משפיע בהם, ואת הקשרים ביניהם:

	�.)Emissions level( שלב הפליטה או ההתערבות בסביבה

נקודות ביניים )Midpoint( —השפעה סביבתית, שלה עצמה יש השפעות משניות. בנקודות האלה פליטת המזהם �	

גרמה להשפעה סביבתית שלילית, שניתן לכמתה. עם זאת, יש להביא בחשבון כי גם היא עצמה הביאה להשפעה 

סביבתית נוספת שיש לכמת, והיא מכונה נקודת קצה. 

נקודות הביניים הרלוונטיות לזיהום מים:

	� העתרה )eutrophication, איטרופיקציה — הצטברות חומר אורגני במקורות מים(.

	� רעילות לאדם.

	� רעילות אקולוגית )רעילות לבתי גידול, מערכת החי והצומח(..

נקודות קצה )Endpoint( - הנקודה שממנה והלאה לפליטת המזהם אין יותר השפעות משניות.�	

נקודות הקצה הרלוונטיות לזיהום מים:

	� בריאות האדם )תחלואה ותמותה בטרם עת( .

	� שירותי מערכות אקולוגיות )כולל חקלאות(.

אומדן המחירים התבצע בשני מהלכים עיקריים: 

	� ניסוח הקשרים בין פליטות ומטרדים סביבתיים )Emissions level( להשפעות סביבתיות בנקודות הביניים .

)Midpoint( ומשם אל נקודות הקצה )Endpoint(. ביחס לזיהום מים, מהלך זה נעשה על ידי שימוש במקדמי 

האפיון שנלקחו במחקר זה ממיזם ReCiPe )Goedkoop et al., 2013(. מיזם ReCiPe הוא מיזם מחקר רחב מטעם 

 ReCiPe המוסד הלאומי לבריאות ציבורית וסביבה של משרד הבריאות הרווחה והספורט ההולנדי. המתודולוגיה של

ששימשה במחקר זה עודכנה בפעם האחרונה ב-2013.
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	� הערכה של ההשפעה בנקודות הקצה והמרה של השפעה זו לערכים כספיים של נזק כלכלי הנובע מהפליטה או .

המטרד. מהלך זה נעשה על ידי אימוץ ערכים מוניטריים ממקורות שונים מהספרות הבין-לאומית בתחום, בהתאם 

למודל של נתיב ההשפעה25. 

הקשרים שנאמדו בין נקודות הביניים ונקודות הקצה הקשורות לזיהום מים הם כדלהלן:

Delft-תרשים 4: קשרים בין נקודות הביניים ונקודות הקצה, המופיעים ב

 
 

19 
 

מערכות  ההעתר
 אקולוגיות

 בריאות האדם רעילות אנושית

 רעילות אקולוגית

 נקודות קצה נקודות ביניים
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 שמצריכיםהערך האמצעי נועד למקרים . אמצעי וגבוה, נמוך –כל הערכים מוצגים במנעד 

 26נמוך נועד לאפשר ניתוח רגישות–ומנעד הערכים גבוה, כגון מיסוי סביבתי, ערך בודד

 . תועלת-במסגרת בחינת עלות

  

 ( Cultural Theory)אפיון על פי התיאוריה התרבותית 

ודאות הנובעת מידע לא -כפוף לאי ReCiPe (Goedkoop et al., 2013) מיזםמודל האפיון ב

ודאות -איההוחלט לקבץ את מקורות , לכן. שלם ולא ודאי ביחס למנגנונים סביבתיים שונים

                                                           
כדי לבחון את השפעתן , ודאות-אילגביהן יש שחות העבודה חלק מהנ בה משניםשניתוח רגישות הוא בדיקה  26

 .על התוצאה

.De Bruyn et al., 2018 :מקור

כל הערכים מוצגים במנעד — נמוך, אמצעי וגבוה. הערך האמצעי נועד למקרים שמצריכים ערך בודד, כגון מיסוי סביבתי, 

ומנעד הערכים גבוה —נמוך נועד לאפשר ניתוח רגישות26 במסגרת בחינת עלות-תועלת. 

 )Cultural Theory( אפיון על פי התיאוריה התרבותית
מודל האפיון במיזם ReCiPe )Goedkoop et al., 2013( כפוף לאי-ודאות הנובעת מידע לא שלם ולא ודאי ביחס למנגנונים 

סביבתיים שונים. לכן, הוחלט לקבץ את מקורות האי-ודאות והבחירות המתודולוגיות הנובעות ממנו לכדי קבוצה של 

שלוש השקפות הנשאבות מגישה שנקראת 'התיאוריה התרבותית':

	� השקפה�אינדיווידואליסטית�)Individualist�perspective(: הגישה כוללת רק קשרי סיבה-תוצאה מוכחים .

בהסתכלות לטווח קצר. בנושאי בריאות האדם, יש התייחסות גם להשפעה של גיל. הגישה מניחה אופטימיות 

טכנולוגית בכל הקשור להתאמה אנושית לנזקים סביבתיים.

קטעים רבים בחלק זה נשענים על התיאור של ספר המחירים הסביבתיים של Delft המופיע בתוך בקר, גרוסמן וברק )2020(   25

הספר הירוק: הערכה ומדידה של עלויות סביבתיות – עלויות חיצוניות של מזהמי אוויר וגזי חממה.
ניתוח רגישות הוא בדיקה שמשנים בה חלק מהנחות העבודה שיש לגביהן אי-ודאות, כדי לבחון את השפעתן על התוצאה.  26

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/green_book_external_costs_air_pollutants_greenhouse_gases
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/green_book_external_costs_air_pollutants_greenhouse_gases
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	� השקפה�היררכית�)perspective Hierarchist(: גישה זו כוללת מספר עובדות המגובות על ידי מחקרים מדעיים .

וגופים פוליטיים. היא כוללת תפיסות המקובלות על ידי הקהילה המדעית ובקרב אנשי מדיניות. 

	� ההשקפה�האגלטרית�)שוויונית�—�perspective Egalitarian(: גישה זו נשענת על עקרון הזהירות המונעת .

)principle precautionary(27 ועל הסתכלות ארוכת טווח מאוד של ההשפעות. 

3.1.1 הערכת השפעות בנקודות הקצה

הערכת ההשפעות בנקודות הקצה נערכה בגישת עלויות הנזק, המתבססת על אומדן הנכונות לשלם עבור איכות סביבה. 

נקודות הקצה נאמדו על פי הגישות המוצגות בטבלה:

טבלה 4: שיטות החישוב של ערכי נקודות הקצה 

שיטות חישובנקודת קצה

העדפות מוצהרות, טווח נבדק גם באמצעות העדפות נגלותבריאות האדם, מוות

העדפות מוצהרות, העדפות נגלותבריאות האדם, חולי

העדפות מוצהרות, עלויות שיקוםשירותי מערכת אקולוגית

.De Bruyn et al., 2018 :מקור

בריאות האדם
שלושה סוגים של השפעות מזהמים על בריאות האדם נבחנו:

	� תמותה בטרם עת בחשיפה כרונית, המבוטאת בהפחתה בתוחלת החיים הצפויה..

	� תמותה בטרם עת בחשיפה אקוטית, המבוטאת בעלייה בסבירות למוות פתאומי בטרם עת )למשל בעקבות כשל לבבי(..

	� אחוזי תחלואה, המבוטאים בעלייה במקרי התחלואה ברמת האוכלוסייה, או כנטל החולי. דוגמאות למחלות .

 ,)IQ( הנכללות בקטגוריה זו הן אסתמה והפרעות ריאה, אלרגיות, אקזמה ועוד. כמו כן, ירידה בגובה מנת המשכל

בין היתר בשל זיהום כספית, שגם הוא אלמנט של השפעת חולי. 

מדד VOLY נחשב למדד החשוב ביותר להשפעות בריאות, מאחר שזיהום סביבתי משפיע יותר על תמותה מאשר על 

תחלואה. כנקודת מוצא לחישוב הערך של VOLY נעשה שימוש בערך שחושב במיזם NEEDS העומד על 41,000 אירו 

במחירי 2005. המרה למחירי 2015 הניבה ערך של 48,000 אירו. הערך הנמוך של VOLY ממחקר אחר שנעשה עבור האיחוד 

 VOLY-על עלות ותועלת של מדיניות אוויר נקי, נותן ערך של 58,000 אירו. לכן הוחלט כי ערך נמוך סביר ל )SEO( האירופי

נמצא בטווח ערכים אלה, והוא נקבע בגובה של 50,000 אירו. במחקרים מאוחרים יותר התקבלו ערכים גבוהים יותר. כך 

.Delft-ב VOLY קבע ב-2016 גובה של 110,000 אירו. ערך זה אומץ כערך הגבוה של SEO-ה

הימנעות מפעולה שאין ראיות מדעיות מספיקות להשלכות שליליות שלה ולסבירותן.  27
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לחישוב תחלואה נעשה שימוש ב-QALY כפי שחושב במחקר ה-SEO, שנתן ערך נמוך של 50,000 אירו וערך גבוה של 

100,000 אירו.

נקודות הביניים של זיהום מים המשפיעות על נקודת הקצה של בריאות האדם במחקר זה הן ’קרינה מייננת’ ו’רעילות 

לאדם’. מאחר שהמזהמים המשפיעים על נקודת הביניים של קרינה מייננת אינם נכללים ברשימת המזהמים העיקריים על 

פי המשרד, בשלב זה המחקר אינו כולל התייחסות אליהם.

שירותי מערכות אקולוגיות והמגוון הביולוגי
שירותי מערכות אקולוגיות מחולקים לפי מגוון שירותים וסוגי תועלת שהם מספקים לאנושות. ב-Delft התבססו על 

חלוקה לשלוש קטגוריות:

שירותי אספקה, כגון מזון הנוצר בחקלאות, דלק, מדגה, יערות, מים מתוקים.�	

שירותי תרבות, כגון אזורי נופש וסביבה בעלת ערך אסתטי ורוחני.�	

שירותי ויסות ושימור, כגון ויסות אקלים, יצירת קרקעות, טיהור מים.�	

לתפיסת Delft, אין בנמצא מחקרים איכותיים דיים לתיאור הקשר בין זיהום לבין שירותים תרבותיים ושירותי ויסות 

ושימור. לכן, ההתמקדות היא בשירותי אספקה של מערכות אקולוגיות. 

אובדן של מגוון ביולוגי מוביל לירידה בתפקוד ובחוסן של מערכות אקולוגיות. יש מחלוקת לגבי ההתייחסות הנכונה 

אל המגוון הביולוגי — האם המגוון הביולוגי הוא שירות מערכת אקולוגית כשלעצמו, או שהוא פרמטר התורם לשירותים 

האחרים של המערכות האקולוגיות. ההנחה שאומצה במחקר זה היא השנייה. 

נקודות הביניים הקשורות לזיהום המים ומשפיעות על נקודת הקצה של שירותי מערכות אקולוגיות הן 'העתרה' ו-'רעילות 

אקולוגית'. ביחס לרעילות אקולוגית, רק ההשפעות על המגוון הביולוגי נאמדו, כ"פרוקסי" להשפעה על שירותי מערכות 

.PDF אקולוגיות. ההשפעה על המגוון הביולוגי נאמדת ביחידות

PDF ערך ליחידת
מחקר מ-Kuik et al., 2008( 2008( סוקר ספרות עדכנית על עלויות סביבתיות באירופה. מאחר שלגישתו רוב המידע על 

העלויות האלה מרוכז במספר מוגבל של מחקרים המכסים מספר מצומצם של אזורים גיאוגרפיים וכוללים מספר מוגבל של 

סוגי מערכות אקולוגיות, המחקר שם לעצמו למטרה להרחיב את השימוש בנתונים הקיימים על ידי העברת תועלת, בשיטת 

מטא-אנליזה. מקורם של רוב המחקרים שהמטא-אנליזה מסתמכת עליהם הוא מאירופה )19 מחקרים(, לאחר מכן מצפון 

אמריקה )14 מחקרים(, ומיעוטם מדרום אמריקה )2 מחקרים(, מאסיה )5 מחקרים( ומאפריקה )2 מחקרים(. המחקרים 

סוקרים ערכים של 41 מערכות אקולוגיות, ומתוכן 17 נהרות ו-2 ימים.

כדי להעניק ערך לשינוי במגוון הביולוגי באופן המשקף מרכיבים מקומיים חשובים, נוצרה פונקציית ערך על ידי שימוש 

ברגרסיה סטטיסטית הקושרת בין ערך Ecological Damage Potential( EDP, כמו PDF רק שנאמד בהקטר במקום 

מ"ר( לבין למספר גורמים מסבירים עיקריים, כגון צפיפות אוכלוסין, סוג מערכת אקולוגית )נהר, חוף או יער( וגודל 

המערכת האקולוגית.
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על בסיס נוסחה זו, אומץ ערך אירופי ממוצע של 0.47 2004אירו על PDF/m2/yr בתור ערך הנזק הגבוה. הערך האמצעי הוא 

של PDF/m2/yr/0.06 אירו והנמוך הוא PDF/m2/yr/0.017 אירו. המחירים עודכנו למחירי 2015, כלהלן:

טבלה 5: הערכה של Delft לערכי PDF/m2/yr )€(, מחירי 2015

מחירי 2015מחירי 2004

€ €0.6490 0.4710ערך גבוה

€ €0.0830 0.0600ערך אמצעי

€ €0.0240 0.0170ערך נמוך

.2018 ,.al et Bruyn De :מקור

טבלה 6: סיכום ערכים של Delft לנקודות הקצה, מחירי 2015

ערך )נמוך — גבוה(אינדיקטור/ שיטההשפעה

בריאות האדם   

 € VOLY110,000 - 50,000תמותה כרונית

 € VOLY110,000 - 50,000תמותה אקוטית

 € QALY100,000 - 50,000תחלואה

שירותי מערכת אקולוגית 

 PDFPDF/m2/yr € 0.02 - 0.65אובדן של מגוון ביולוגי

.De Bruyn et al., 2018 :מקור

3.1.2 הערכת השפעות בנקודות הביניים

יש רשת רחבה של קשרים אפשריים בין 11 נקודות הביניים ו-5 נקודות הקצה הנאמדות בספר המחירים. בהקשר של 

זיהום מים, ניתן להציג את הקשרים הרלוונטיים ואת האופן שנאמדו בצורה הבאה:



3535

3. סקירת ספרות בין-לאומיתעלויות חיצוניות של זיהומי מים בישראל

Delft-טבלה 7: קשרים בין נקודות ביניים לנקודות קצה ב

שירותי מערכות אקולוגיותבריאות האדםנקודת ביניים/ נקודת קצה

לא נאמדכןרעילות לאדם

כןלא נאמדרעילות אקולוגית

באופן חלקילא נאמדהעתרה

 לא נאמד: אין אפיון של הקשר בין הנקודות. 
 באופן חלקי: ההשפעה נאמדה באופן חלקי בלבד.

.2018 ,.al et Bruyn De מקור�

העתרה
העתרה )או בלעז — איטרופיקציה, eutrophication( נגרמת בעקבות הפרה של המאזן בשרשרת המזון בשל רמות גבוהות 

של פיטופלנקטון בגופי המים הפגועים. מצב זה מביא לפריחת אצות שתוצאתה עודף של צריכת חמצן במים, דבר הגורם 

למוות של בעלי חיים ימיים. מעבר לפגיעה במגוון המינים הביולוגי, פריחת האצות היא גם מפגע בריאותי ואסתטי. חשוב 

לציין שהעלייה בריכוז הנוטריינטים עלולה להיות בעקבות תשומות חיצוניות, אך גם בשל שינויים במאזן המינרלים במים 

)העתרה פנימית(. לכן, יש להביא בחשבון עלייה זו ביחס למצב הטבעי של הנוטריינטים באותה מערכת אקולוגית.

במרבית מדינות אירופה, המקור העיקרי לפליטות מעתירות הוא בחקלאות, מדשנים ומזבל בעלי חיים. מקורות אחרים הם 

שפכים, תחמוצות חנקן הנפלטות מתהליכי בעירה, והשלכה של בוצה.

האמידה של נקודת הביניים מתבססת על מיזם ReCiPe )Goedkoop et al., 2013( המבחין בין העתרה במים מתוקים לבין 

העתרה בים. במים מתוקים יחידת המידה של המזהמים היא ק"ג זרחן )P(, ובמי ים היא ק"ג חנקן )N(. הערכים ל-P נגזרים 

מנקודת הקצה של מערכות אקולוגיות. אולם ReCiPe אינם מציעים אפיון לנקודת הקצה עבור העתרה של עודף חנקן במים 

מתוקים. לכן, כדי לאמוד השפעה זו נעשה בהולנד שימוש בגישה של עלויות הפחתה, על בסיס גובה ההיטל המשולם עבור 

הזרמת מזהמים למים עיליים — חישוב המניב ערך של 3.11 אירו לק"ג חנקן. מחיר זה עולה בקנה אחד עם הערך של ק"ג 

חנקן שמוזרם למים לא ספציפיים, לפי ReCiPe. אם חנקן מוזרם ישירות לים, המחיר יהיה גבוה ב-43%. 
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טבלה 8: עלויות חיצוניות של זרחן וחנקן לפי DDDDD, מחירי 2015

גבוהאמצעי נמוךסוג מים

3.110 3.110€ 3.110€ €מים, כלליN כללי

4.450 4.450€ 4.450€ €מי יםN כללי

2.110 1.860€ 0.250€ €מים כלליP כללי

P040.696 0.614€ 0.083€ €מים כללי

.2018 ,.al et Bruyn De :מקור

רעילות לאדם
נקודת ביניים זו מכסה את כל המזהמים שעשויים להיות מסוכנים לבריאות האדם, על פי מידת רעילותם. החשובים ביותר 

הם מתכות כבדות, מוצרים כימיים כמו חומרי הדברה, ומעכבי בעירה במוצרי צריכה. המקורות הבולטים של מזהמים אלה 

הם מפעלי תעשייה, כרייה וזיקוק נפט. במים, המזהמים מגיעים לסביבה בעיקר דרך פליטתם בריכוזים נמוכים בשפכים. 

כמו כן, חומרי הדברה בחקלאות נספגים בקרקע וכך מגיעים גם למקורות מים.

יחידת המידה של נקודת הביניים היא -kg 1,4-dichlorobenzene. 1,4דיכלורובנזן הוא פחמימן כלורי שבשל יכולת 

התכלותו הגרועה הוא מצטבר בסביבה ומהווה סכנה לאורגניזמים מימיים. שאיפת החומר עלולה להוביל לסחרחורות, 

 .)Goedkoop et al., 2013( לעייפות ולאנמיה, ולאורך זמן, לבעיות בכבד ובכליות והיא עשויה להיות גם מסרטנת למדי

בקטגוריה זו אומצה עבור מרבית המזהמים ההשקפה האינדיווידואליסטית של ReCiPe. בהשקפה זו טווח הזמן הרלוונטי 

להשפעה הסביבתית הוא 100 שנים. עבור מזהמים אורגניים מובאים בחשבון נתיבי החשיפה לאדם דרך שתייה ומזון, 

ועבור מתכות מובאת בחשבון חשיפה דרך שתייה בלבד. לחלק מהמתכות הכבדות )קובלט, נחושת, מנגן, מוליבדן ואבץ( 

אומצה ההשקפה ההיררכית הנחשבת לשמרנית פחות, ובה טווח הזמן הרלוונטי אף הוא 100 שנים, אך נתיבי החשיפה 

לאדם, גם דרך שתייה וגם דרך מזון, מובאים בחשבון עבור כלל המזהמים )שם(. 

רעילות אקולוגית
רעילות אקולוגית היא ההשפעה של חומרים רעילים שאינם נחשבים ככאלה במקומות אחרים, על אורגניזמים שאינם בני 

אדם במערכות אקולוגיות. המקור העיקרי לתופעה הוא חומרי הדברה, שפוגעים בבעלי חיים שאינם יעד ההדברה. חומרי 

ההדברה נחלקים לשני סוגים: קוטלי עשבים וקוטלי מזיקים )ביוצידים — biocides, חומרים הקוטלים מיקרו-אורגניזמים(.

 כמו כן, כלי שיט משתמשים בחומרים מסוג ”אנטי-פאולינג” נגד צִמדה ימית )התיישבות בעלי חיים ואצות חד-תאיים 

ורב-תאיים על גבי בעלי חיים אחרים ומצעים מלאכותיים בסביבה הימית, הגורמת לנזקים כמו קורוזיה ולעלייה בחיכוך 

עם המים(. חומרים אלה משפיעים על רכיכות ועל אורגניזמים אחרים שאינם יעד ההדברה. כיום האמצעי הנפוץ ביותר לכך 

הוא מלחי נחושת. 
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מתכות כבדות מגיעות אל הסביבה הטבעית בעקבות הזרמת קולחים, פליטות של דלק מחצבים, פעילויות כרייה ושאריות 

פסולת. המזהמים משפיעים על מערכות אקולוגיות דרך אורגניזמים, זיהום של מים עיליים, מי תהום, משקעים ימיים 

והצטברות ביולוגית )הצטברות בשרשראות המזון(. ככל שחומר רעיל נשאר פעיל זמן רב יותר, כך גדל הסיכון להצטברות 

ביולוגית. במקרים כאלה ריכוז נמוך בסביבת המים עלול להוביל לריכוזים גבוהים בהרבה אצל בעלי חיים בהמשך שרשרת 

המזון, ובעקבות זאת ייתכנו גם השפעות על בריאות הציבור )אך אלה מטופלות תחת התמה של ’רעילות לאדם’(. 

הטיפול ברעילות אקולוגית כלל שימוש בנתוני ReCiPe על למעלה מאלף כימיקלים המוזרמים למים או נספגים בקרקע 

 1,4-dicholorobenzene kg היא ReCiPe-מפסולת, ועל ההשפעות שלהם. יחידת המידה לרעילות אקולוגית שנלקחה מ

לפליטות לסביבה הימית. מדובר באותה יחידת מידה המשמשת בנקודת הביניים של רעילות לאדם, אך מאחר שההשפעה 

של דיכלורובנזן היא בעיקר על אורגניזמים ימיים, ניתן להבין מדוע עלות הנזק של המזהם באירו גבוהה יותר בתמה של 

רעילות אקולוגית. 

לשם ההערכה, נוצר קישור בין ערך המגוון הביולוגי מהספרות הכלכלית לבין היחידה של מקדם האפיון לפי ReCiPe, שהניב 

את הערכים הבאים:

טבלה 9: סיכום ערכים של DDDDD לנקודות הביניים, מחירי 2015

מחיר סביבתייחידת מידהנקודת ביניים

kg P-eq/€1.86.העתרה של מים מתוקים

kg N/€3.11העתרה של מי ים

kg 1,4 DB-eq/€8.69.רעילות אקולוגית ביבשה

kg 1,4 DB-eq/€0.00739.רעילות אקולוגית של מי ים

kg 1,4 DB-eq/€0.0361.רעילות אקולוגית, מים מתוקים

kg 1,4 DB-eq/€0.0991.רעילות לאדם

.2018 ,.al et Bruyn De :מקור

רשימת מזהמים
ברשימה המלאה של מזהמי המים שנאמדו עבורם עלויות חיצוניות במסגרת המחקר של Delft נכללים למעלה מ-300 

מזהמים. מתוכם נלקחו המזהמים אשר סומנו כרלוונטיים על ידי הגורמים המקצועיים במשרד, כפי שמוצג בפרק 2.3. עם 

זאת, ישנם מזהמים אשר מנויים בתקנות בריאות העם ובתקנות למניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים ולא נאמדו על ידי 

Delft: פלואוריד, חמצן מומס, שמן מינרלי, כלוריד, כלור, כרום, קסילן, דטרגנט אניוני, חנקן אמוניאקלי, אי-קולי ובורון 
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פנולים וטולואן. כמו כן, המחקר של Delft מצמיד ערכים כספיים למזהמים ספציפיים בלבד, ולא למדדים לזיהוי רמות 

זיהום כמו צח”ב, צח”כ, TOC, TSS ואי- קולי.

טבלה 10: עלויות חיצוניות של מזהמי מים עיקריים )€ לק"ג פליטה(, מחירי 2015

מחיר סביבתי )€ לק"ג פליטה(

גבוהמזהם אמצעי נמוך

1.68 0.795 0.084 )Zinc( אבץ

11.7 10.1 1.69 )Atrazine( אטרזין

)Arsenic( ארסן

0.058 0.038 0.026 )Benzene( בנזן

)Beryllium( בריליום

7.940 6.54 1.64 )Diuron( דיורון

7.32 4.75 3.45 )P( Total phosphorus זרחן כללי

3.11 3.11 3.11 )N( Total nitrogen חנקן כללי

9.6 8.47 1.14 )PERC( Tetrachloroethylene טטרכלורואתילן 

13.5 9.01 6.04 )Trifluralin( טריפלורלין

3.06 1.98 1.44 )Trichloromethane( Chloroform )כלורופורם )טריכלורומתאן

3360 1120 36.6 )Mercury( כספית

6.83 5.8 0.754 )Copper( נחושת

6.82 5.57 0.773 )Nickle( ניקל

0.696 0.614 0.0825 )Naphthalene( נפתלן

9.06 3.25 0.446 )Lead( עופרת

5.04 3.54 2.44 )Cadmium( קדמיום

.2018 ,.al et Bruyn De :מקור
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בעזרת שימוש במקדמי האפיון ממיזם ReCiPe 2013, אשר שימשו לצורך התחשיב שנעשה על ידי Delft, ניתן היה לאפיין 

את המזהמים על פי התפלגות הנזקים שלהם בין נקודות הביניים. התפלגות זו מאפשרת השוואה מקורבת ביחס להתפלגות 

המוערכת של הנזקים בישראל, ובמידת הצורך התאמה של הערכים במסגרת העברת התועלת. כמו כן, מקדמי האפיון 

ב-ReCiPe מבחינים בין הזרמות לשני סוגים של גופי מים — נחל ואוקיינוס. המחירים בטבלה להלן מייצגים את הערך 

המשוקלל של הזרמה לשני סוגים אלה יחד, אולם ניתן לחשב את הערכים באופן נפרד לכל גוף מים28. 

 29)ReCipe טבלה 11: התפלגות הנזק של המזהמים בין השפעות בנקודות הביניים )על פי מקדמי

Pollutant

Midpoint

human 
toxicity

terrestrial 
ecotoxicity

freshwater 
ecotoxicity

marine 
ecotoxicity

Zinc 99.30% 0.00% 0.28% 0.42%

Atrazine 10.36% 0.00% 84.09% 5.55%

Arsenic 99.94% 0.00% 0.03% 0.03%

Benzene 19.39% 0.00% 78.79% 1.81%

Beryllium 8.65% 0.00% 62.08% 29.27%

Diuron 19.39% 0.00% 78.79% 1.81%

Tetrachloroethylene )PERC) 98.92% 0.45% 0.52% 0.11%

Trifluralin 89.84% 0.07% 8.72% 1.37%

Chloroform )Trichloromethane) 99.16% 0.62% 0.17% 0.05%

Mercury 99.06% 0.64% 0.09% 0.21%

Copper 0.08% 0.00% 46.69% 53.23%

Nickle 1.52% 0.00% 56.03% 42.45%

Naphthalene 80.34% 0.62% 18.46% 0.59%

Lead 91.96% 0.00% 2.27% 5.77%

Cadmium 76.05% 0.00% 7.65% 16.30%

מקור: מרכז מילקן לחדשנות, 302020.

.Delft אף על פי כן, יש לוודא את המשמעות של הבחנה כזו מול  28

הטבלה אינה כוללת חנקן כללי וזרחן כללי שמחושבים לפי השפעתם על נקודת הביניים של העתרה בלבד.  29

המזהמים שבטבלה נבחרו על ידי הצלבה בין המזהמים המצוינים בתקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור   30

שפכים(, התש"ע-2010, תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים )היטל למניעת זיהום הים(, התשע"א-2011, ומנהל 
מרשם פליטות והעברות לסביבה )מפל”ס(, והמזהמים שערכם חושב במחקר Delft )De Bruyn et al., 2018(. התפלגות הנזקים 

.)Goedkoop et al., 2013( ReCiPe לבריאות האדם ולמגוון הביולוגי חושבה באמצעות מקדמי האפיון של מיזם
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עוד יצוין, כי בדו"ח של מיזם ReCiPe משנת 2017 חושבו מקדמי אפיון מובחנים למדינות פרטניות, בהן גם ישראל. דו"ח זה 

איננו הגרסה שספר המחירים של Delft לשנת 2018 מתבסס עליה, אך נתונים אלה יוכלו לשמש לחישוב ערכים מדויקים 

יותר לישראל במסגרת מחקר המשך.

EXIOPOL 3.3
מיזם EXIOPOL כולל עבודת חשבונאות סביבתית מקיפה, העושה שימוש בנתוני השפעות חיצוניות, תפוקות ותשומות 

לצורך ניתוח מדיניות. המיזם עדכן והרחיב את המידע בדבר עלויות חיצוניות לפי סוג פליטה, ענפי תעשייה ומדינות, 

המשפיעות על מגוון נקודות קצה כמו בריאות, חקלאות, המגוון הביולוגי, יערות ופסולת. המחקרים הנוגעים להערכה 

כלכלית של הנזק ממזהמי מים הם המחקרים העוסקים בהשפעות חיצוניות שונות, כשלעניין זיהום נוגעים המחקרים על 

אודות השפעת נוטריינטים )זרחן וחנקן( והשפעות של זיהום מתעשיית ייצור. כאמור, המחקר על זיהום תעשייה לא נועד 

לספק ערכי עלויות חיצוניות ולכן תיאור מקוצר שלו בלבד מצורף בנספח 2.

המחקר על אודות זיהום נוטריינטים )Hasnen and Andersen, 2009( עוסק בזיהום מים דרך ארבעה נתיבי השפעה בסיסיים:

	� חנקן המופרש אל הקרקע בפעילות חקלאית, זורם אל מי ים דרך נחלים ונהרות ומגדיל את ריכוז הנוטריינטים .

באזור החוף. בעקבות זאת, מופיעה פריחת אצות ומי הים נעשים עכורים יותר. בשל כך ערך נכסי הנדל”ן באזור החוף 

יורד. שיטת האמידה: מחירים הדוניים.

	� זרחן או חנקן המופרשים אל הקרקע בפעילות חקלאית זורמים אל אגמים דרך נחלים ופלגים. בעקבות זאת מופיעה .

פריחת אצות והמים באגמים נעשים עכורים יותר. בשל כך, ערך נכסי הנדל”ן בסביבת האגמים יורד. שיטת האמידה: 

מחירים הדוניים.

	� חנקן המופרש אל הקרקע בפעילות חקלאית זורם אל מים עיליים. המים העיליים משמשים לשתייה, ועליית ריכוז .

.)YOLL( החנקן בהם מעלה את הסיכויים למחלת הסרטן. שיטות האמידה: עלויות בריאות

	� חנקן המופרש אל הקרקע בפעילות חקלאית מחלחל לאקוות. קצב החלחול תלוי בסוג הקרקע, והנזק תלוי בהגעה .

למי תהום. בעוד קרקע חרסית מאטה את הקצב ומונעת את החלחול, אקוות המצויות מתחת לקרקעות חוליות 

פגיעות יותר לדליפת חנקן. אם מי התהום המזוהמים מופקים לצורכי שתייה, התופעה מעלה את הסיכויים למחלת 

.)YOLL( הסרטן. שיטת אמידה: עלויות בריאות

כפי שניתן לראות בתרשים 2, ישנן דרכים נוספות שהחוקרים מציינים להערכת השפעת הזיהום, כמו עלויות טיהור ושיקום, 

או במקרה של מי תהום — גם הערכת הערך המלא של מאגר מסוים. במחקר זה בחרו לחשב באופן ישיר את עלויות הנזק, 

 ."first best" שיטה שהיא בראייתם

המקור העיקרי לריכוז גבוה של נוטריינטים בסביבה הוא חקלאות. הדשן ששימש להגדלת היבולים והפרשות בעלי החיים 

מתעשיית המזון מכילים רמות גבוהות של חנקן וזרחן. העלייה בריכוז של חנקן וזרחן במקורות מים עלולה להוביל להעתרה.

לחישוב האומדן בשיטת המחירים ההדוניים נעשה שימוש במדד של שינויים בצלילות המים )Secchi depth( כפונקציה 

של העתרה, מאחר שנמצא מתאם בין פרמטרים כלכליים כמו ערך הנכסים )וגם תיירות, מגוון ביולוגי וכו'( לבין מדד זה, 
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והוא יכול להוות משתנה "פרוקסי" לאיכות המים. בשיטת האמידה של עלויות בריאות שימש מדד של עלייה בריכוז החנקן 

במים המיועדים לשתייה, הנחשב כמנבא לעלויות התמותה והתחלואה הקשורות לחשד בשינויים בשיעורי הסרטן. 

EXIOPOL-תרשים 5 - ארבעת נתיבי ההשפעה של נוטריינטים הנאמדים ב
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.2009 ,Andersen and Hansen :מקור

המחקר כולל חישוב של העלויות החיצוניות של נוטריינטים על פי נתיבי השפעה אלה, ב-6 אזורים שונים באירופה — 

אודנסה )Odense( בדנמרק, זלוויקה )Zelvika( ברפובליקה הצ’כית, אטרט )Attert( בלוקסמבורג, אנזה )Enza( באיטליה, 

יוז )Ouse( באנגליה, וונסיו )Vansjø( בנורווגיה. נתיבי ההשפעה יושמו באופן הבא:
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EXIOPOL-טבלה 12: יישום נתיבי ההשפעה ב

Odense )Denmark)1,4A

Zelivka )Czech Republic)3A

Attert )Luxembourg)4A

Enza )Italy)4A

Ouse )England)1,3A

Vansjø )Norway)2,3A

.2009 ,Andersen and Hansen :מקור

לאור ההחלטה להתמקד במחקר זה בזיהום מים עיליים, ומאחר שאחוז זניח יחסית של מים עיליים בישראל משמש 

לשתייה, נתיבי ההשפעה שיוצגו מתוך מיזם EXIOPOL הם נתיבים 1 ו-2 בלבד, כפי שהם מיושמים באודנסה, יוז וונסשיו. 

לצורך המחשה, בפרק זה יוצג מהלך ההערכה כפי שיושם באודנסה, בעוד שאופן היישום ביוז ובוונסשיו מופיע בנספח 3. עם 

זאת, משק המים בדנמרק הוא ייחודי יחסית לשאר אירופה, לאור ההישענות הכמעט מוחלטת על מי תהום כמקור לשתייה 

)כ-99% ממי השתייה(. מכיוון שגם בישראל עיקר מי השתייה מקורם במי תהום, המחקר מציג גם את יישום נתיב השפעה 

4A באודנסה. תיאור זה מופיע בנספח 4, וייתכן כי יהיה לו ערך במסגרת מחקרי המשך.

ההשפעה של חנקן וזרחן על פריחת אצות ועל עכירות המים משתנה לפי סוג המים ובהתאם ליחס ביניהם. על פי רוב, 

בים הפתוח ובאזורים בקרבת החוף חנקן נחשב לגורם המגביל, שההעשרה בו מובילה לפריחת אצות. לעומת זאת, במים 

מתוקים העשרה בזרחן היא זו שמובילה לפריחת אצות )סטמבלר ואח', 2018(. לכן, נתיב 1 שגוף המים המושפע בו הוא ים, 

כולל בחינה של ההשפעה של חנקן בלבד, ונתיב 2 שגוף המים המושפע בו הוא מים עיליים מתוקים, כולל גם זרחן. 

מתודת ההערכה בכל אזור ובכל נתיב השפעה כוללת ארבעה שלבים, אשר בכל אחד מהם מחושב מקדם )פקטור( הקושר 

בין שלב אחד למשנהו. ארבעת השלבים הם כדלהלן:

	� �שלב�א’��פליטה�—�פיזור.

בשלב זה נעשה חישוב של הקשר בין עלייה בריכוז הנוטריינטים במים לכל ק”ג של נוטריינט שמשמש בחקלאות.

	� �שלב�ב’��מינון�—�תגובה.

בשלב זה נעשה חישוב של התגובות לעלייה בריכוז הנוטריינטים, כפי שהוא מחושב בשלב א’. בנתיבי ההשפעה 1 2 

התגובה הנאמדת היא העלייה בעכירות המים )לפי מדד Secchi depth( בעקבות עלייה בריכוז הנוטריינטים במים.

	� �שלב�ג’��הערכה�מוניטרית.

לנתיבי השפעה 1 + 2 ההערכה נעשית בשיטת המחירים ההדוניים — חישוב גובה הירידה בשווי נכסים לכל מטר של 

עלייה בעכירות המים. לצורך הערכת ההשפעה של צלילות המים על ערכי נכסים בסביבתם, החוקרים הסתמכו על 
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מחקרים שונים. מחקרים אלה גיבשו את הקשר הספציפי לאגם מסוים בין צלילות המים ושווי הנכסים על שפת 

האגם. היחס מהמחקר שמקורו בניו המפשייר )Gibbs et al., 2002( שימש פונקציה להעברת תועלת. הממוצע 

המשוקלל בהתבסס על ארבעת שוקי הדיור הנאמדים במחקר מעידים על יחס של 3.3% בין ירידה בצלילות המים 

לירידה בערך הנכסים. היחס הזה שימש נקודת מוצא במחקר זה בכל האתרים הנאמדים.

	� �שלב�ד’��ערך�ליחידה.

המקדמים מהשלבים הקודמים משוקללים לחישוב ערך מוניטרי לכל ק”ג נוטריינט, לפי שלושה תרחישים:

ערך לק”ג שנעשה בו שימוש במוצרים חקלאיים�	

ערך לק”ג שנפלט לסביבה�	

ערך לק”ג להקטר של מים )ריכוז במים(�	

2015 EXIOPOL תרשים 6: מהלך ההערכה של

מקור: מרכז מילקן לחדשנות.

אודנסה — נתיב השפעה 1
אזור אודנסה ממוקם במרכז דנמרק. המים באזור מתנקזים מהמאגר דרך נהר אודנסה אל שפך הנהר הרדוד — פיורד 

.)Odense Fjord( אודנסה

שלב א' — פליטה - פיזור
בשלב זה נעשה שימוש במודל סטטיסטי מסוג Nitrogen Large Eddy Simulation( N-LES31( שנועד לחזות שינויים 

בריכוזי חנקן באזור החוף בעקבות פריקות חנקן. הנחות המודל כוללות מצבים מייצגים ממוצעים של מחזורי יבולים, 

מאפייני הקרקע, תנאי אקלים וכו'. 

מודל LES הוא מודל מתמטי של ערבול שמשתמש בדינמיקות ממוחשבות של נוזלים. המודל מקובל לשימוש במגוון יישומים הנדסיים.  31
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 )Fjord Odense( תרשים 7: מיקום תחנות הניטור עבור נתונים הידרו-כימיים בפיורד אודנסה
והשפך החיצוני

 
 

11 
 

 
 

 לחדשנות מילקן מרכז: מקור
 

 

 1נתיב השפעה  – הסאודנ
 

אל  הסאודנהמים באזור מתנקזים מהמאגר דרך נהר . ממוקם במרכז דנמרק הסאודנאזור 

 (.Odense Fjord) אודנסה פיורד –שפך הנהר הרדוד 

 
 פיזור -פליטה  – 'שלב א

 N-LES31 (Nitrogen Large Eddy Simulation)מסוג בשלב זה נעשה שימוש במודל סטטיסטי 

הנחות המודל כוללות . שנועד לחזות שינויים בריכוזי חנקן באזור החוף בעקבות פריקות חנקן

 . 'תנאי אקלים וכו, יני הקרקעמאפי, מצבים מייצגים ממוצעים של מחזורי יבולים

 

 (Odense Fjord) אודנסה כימיים בפיורד-הניטור עבור נתונים הידרו מיקום תחנות: 7תרשים 
 והשפך החיצוני

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

                                                           
המודל מקובל לשימוש . ממוחשבות של נוזלים הוא מודל מתמטי של ערבול שמשתמש בדינמיקות LESמודל  31

 .במגוון יישומים הנדסיים

.2009 ,Andersen and Hansen :מקור

המודל הניב קשר כמעט ליניארי בין השינויים בתשומות החנקן בתרחישים חקלאיים שונים לבין השינויים בריכוז החנקן 

בפיורד אודנסה לפי המקדמים הבאים:

טבלה 13: הקשר בין תשומות חנקן חקלאיות לבין נוכחות חנקן בפיורד אודנסה

תרחיש
לק”ג N בשימוש 

לק”ג פליטה של Nבמוצרים חקלאיים
לק”ג N להקטר 

)ריכוז(

t TN / )t TN*y(t TN /)t TN * y(t TN /)kg N/ha(

0.1320.4504.487תרחיש 1: שימוש בדשנים

-0.1510.415תרחיש 2: עיבוד אדמות מיוערות

0.2380.4518.103תרחיש 3: אוכלוסיית בעלי חיים

.2009 ,Andersen and Hansen :מקור
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נוסף על כך, נלקחו נתונים מ-11 תחנות ניטור החולשות על פני הגבול החיצוני של פיורד אודנסה. מתוך 11 התחנות, נעשו 

חישובים סופיים ל-4 תחנות מייצגות. שקלול המקדמים מטבלה 11 יחד עם הנתונים מתחנות הניטור הניב מקדמים 

המבטאים את הקשר בין פליטות שחנקן לריכוזי החנקן בפיורד אודנסה.

טבלה 14: הקשר בין פליטות חנקן לריכוזי החנקן בפיורד אודנסה

תחנות

6900017690080469008036940622

)μg N/l) / )t TNemission/y) הקשר בין

0.11290.03640.04900.0090תרחיש 1: שימוש בדשנים

0.10420.03360.04530.0083תרחישים 2: עיבוד אדמות מיוערות

0.11320.03650.04920.0090תרחיש 3: אוכלוסיית בעלי חיים

.2009 ,Andersen and Hansen :מקור

שלב ב' — פונקציית מינון-תגובה
בשלב זה ריכוזי החנקן מקושרים לשינויים במדד של שינויים בצלילות המים - Secchi depth. על בסיס הנתונים מתחנות 

הניטור נעשתה הרצה של רגרסיה ממנה נגזרה פונקציית מינון-תגובה. 

הקשר שנמצא בתהליך זה בין ריכוז החנקן הכללי )TN( מוסבר על ידי המשוואה:

Secchi depth = -ln)0.1) /)0.209+0.000601×TN(
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תרשים 8: פונקציית מינון-תגובה — הקשר בין נתונים שנתיים של ריכוז חנקן לשינויים 
בצלילות המים בחודשי הקיץ, במחוז אודנסה

 
 

11 
 

. Secchi depth - ות המיםצלילמדד של שינויים בי החנקן מקושרים לשינויים בריכוזבשלב זה 

-מינוןנעשתה הרצה של רגרסיה ממנה נגזרה פונקציית  מתחנות הניטורנתונים העל בסיס 

  . תגובה

 :המשוואהמוסבר על ידי ( TN) ריכוז החנקן הכלליהקשר שנמצא בתהליך זה בין 

Secchi depth = -ln(0.1) /(0.209+0.000601×TN) 

 
 

 
 

ות ליצלנתונים שנתיים של ריכוז חנקן לשינויים ב הקשר בין –תגובה -מינוןפונקציית : 8תרשים 
 הסאודנבמחוז , המים בחודשי הקיץ

 

 

 

 

 

 

 

 .המספרים במקרא מייצגים את תחנות הניטור שהנתונים הופקו מהן
 Hansen and Andersen, 2009: מקור

 

מדד המבטאים את הקשר בין ריכוז החנקן לבין  מקדמיםבאמצעות פונקציה זו חושבו 

לפי ריכוז החנקן הממוצע , לכל תחנת ניטור( Secchi depth-ה)ות המים צלילהשינויים ב

 :שנמדד בה

 Secchi depth-הקשר בין ריכוז החנקן ל ביטוימקדמים ל: 11טבלה 

 המספרים במקרא מייצגים את תחנות הניטור שהנתונים הופקו מהן.
.2009 ,Andersen and Hansen :מקור

 Secchi-באמצעות פונקציה זו חושבו מקדמים המבטאים את הקשר בין ריכוז החנקן לבין מדד השינויים בצלילות המים )ה

depth( לכל תחנת ניטור, לפי ריכוז החנקן הממוצע שנמדד בה:

Secchi depth-טבלה 15 : מקדמים לביטוי הקשר בין ריכוז החנקן ל

6900017690080469008036940622תחנה

TN, mg/l N 800400400300אומדן

m secchi / )μg TN/l(-0.0029-0.00685-0.00685-0.00913

.2009 ,.al et Hansen :מקור

שלב ג' — הערכה מוניטרית
בנתוני ממ”ג )GIS( ממרשם הדיור והמבנים של דנמרק ישנו מידע על מרחב המגורים בכל מבנה. נעשה ניתוח של עלויות 

מבני מגורים בדנמרק. הערך המושפע באירו למטר של שינוי בצלילות המים בארבעת האזורים נמצא על ידי חישוב השינוי 

של 3.3% בערך הנדל”ן, כדלהלן: 
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טבלה 16: מחירי בתים המושפעים מהשינויים בצלילות המים, אזור אודנסה

אזור חוף
מבנים, 

m2

מחירי מבנים 
 mio €, DK(

)2000
 ערך רכוש מושפע

)DK2000( )Secchi m/€(
 Annualised value( ערך שנתי
) ))€/)m Secchi*y(( )DK2000

69000172,3433.1103,4857,518

690080410,5193.1464,59933,753

69008034,7406.3209,35515,209

6940622213,115283.29,412,783683,828

.2009 ,.al et Hansen :מקור

שלב ד' — ערך ליחידה
הנוסחה לחישוב ערכי יחידה של ק"ג חנקן היא: 

דוגמה לחישוב על פי נתונים מתחנת ניטור 6900017, לתרחיש 1:

0.002532 =7518/1000*0.00291*0.1129

התוצאות המסכמות את הנתונים מארבע תחנות הניטור הרלוונטיות, בטבלה33:

 )DK ,2000 ,€( טבלה 17: ערכי יחידה לק”ג פליטת חנקן, אזור אודנסה

יחידותתרחישים

תחנות ניטור
סך 

הכול 6900017690080469008036940622

פיזור

μg N/l) / )t Nemission)0.11290.03640.04900.0090(תרחיש 1: שימוש בדשנים

תרחיש 2: עיבוד אדמות 

מיוערות 

0.10420.03360.04530.0083

תרחיש 3: אוכלוסיית בעלי 

חיים

0.11320.03650.04920.0090

החלוקה ב-1,000 נובעת מהמעבר מיחידות של מיקרוגרם להצגה ביחידות של ק"ג.  32

קיימות שתי טבלאות נוספות מסוג זה עבור יחידות ערך של ק”ג חנקן בשימוש וק”ג חנקן להקטר.  33
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טבלה 17: ערכי יחידה לק”ג פליטת חנקן, אזור אודנסה )€, DK ,2000( )המשך(

יחידותתרחישים

תחנות ניטור
סך 

הכול 6900017690080469008036940622

m Secchi) / )μg N/l)0.002910.006850.006850.00913(כל התרחישים

הערכה

m Secchi*y)7,51833,75315,209683,828( / €כל התרחישים

ערכי יחידה

kg Nemission*y)0.00250.00840.00510.05620.072( / €תרחיש 1: שימוש בדשנים

תרחיש 2: עיבוד אדמות 

מיוערות

0.00230.00780.00470.05190.067

תרחיש 3: אוכלוסיית בעלי 

חיים

0.00250.00850.00510.05630.072

.2009 ,.al et Hansen :מקור

להלן סיכום הערכים של חנקן וזרחן על פי החישובים שבוצעו בשלושת אתרי המבחן הרלוונטיים:

)UK ,2000 ,€( טבלה 18: סיכום הערכים של חנקן וזרחן באודנסה, יוז וונסשיו

זרחןחנקן

וונסשיויוזאודנסה

ק”ג  פליטה

)kg emission*y) / €

-0.0720.041תרחיש 1

-0.0670.0378תרחיש 2

-0.0720.041תרחיש 3

ק”ג  בשימוש 

)kg applied*y) / €

0.0210.01194.19תרחיש 1

0.0240.01244.19תרחיש 2

0.0380.01554.19תרחיש 3

ק”ג / הקטר

)kg /ha*y) / € 

7201,72246,326תרחיש 1

---תרחיש 2

13002,30946,326תרחיש 3

.2009 ,.al et Hansen :מקור
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 Delft .3.4 ו-EXIOPOL — השוואה ודיון באפשרות להעברת תועלת
ספר העלויות החיצוניות של CE Delft הוא המחקר העדכני והמקיף ביותר בנושא המוכר לנו כיום. המחקר מסתמך על 

מתודולוגיות שזכו להכרה ולשימוש באיחוד האירופי ומחוצה לו, ובכלל זה גם בישראל בהקשר של זיהום אוויר. כמו כן, 

המתודולוגיות המשמשות בו מתאימות להעברת תועלת, כפי שמורחב בפרק 4.

לעומת זאת, המחקר של EXIOPOL על אודות זיהום נוטריינטים עוסק בשני מזהמים בלבד )חנקן וזרחן( במספר מצומצם 

של אזורים, והוא ישן יותר. מעבר לעדכניות הנתונים, משמעות נוספת של הבדל הזמנים בין המחקרים הוא היתרון 

המשמעותי של Delft כמקור "חי" במובן של האפשרות ליצור קשר עם עורכי המחקר לצורך הבהרות ואף לצורך בקשות 

מיוחדות לניתוח ולהתאמה של הערכים לישראל. 

על אף היתרונות הרבים של ספר המחירים של Delft, קיים קושי בביסוס הערך של אובדן מגוון ביולוגי על מחקר המטא-

אנליזה של קוויק )Kuik et al., 2008( שהוזכר קודם לכן. באופן כללי, מחקרים להערכת שירותי מערכות אקולוגיות הם 

מורכבים, נדירים וקשורים במידה רבה למיקום ספציפי. המחקר של קוויק מבוסס על רגרסיה סטטיסטית שכוללת נתונים 

מ-19 מחקרים מאירופה, 14 מדרום אמריקה, 2 מצפון אמריקה, 5 מאסיה ו-2 מאפריקה. השונות הגבוהה בין המערכות 

האקולוגיות, המינים הביולוגיים ודרכי ההערכה שלהם בכל אחד מהמקורות מקשה ביותר על הכללתם לכדי ערך יחיד 

למגוון ביולוגי, וכפי שמציינים החוקרים עצמם, השיטה כרוכה באי-ודאות גבוהה, והיכולת להתבסס על הערכים להעברת 

.)European Commission, 2019( תועלת בתוך אירופה, וביתר שאת מחוץ לאירופה, מוגבלת

היות שכך, נראה כי לפי שעה המזהמים שהחלק העיקרי של ערך העלות שלהם נובע מנזקים לשירותי מערכות אקולוגיות 

לוקים בבסיס רעוע להעברת תועלת לישראל. מזהמים אלה הם: בנזן, בריליום, דיורון, נחושת, ניקל, חנקן כללי וזרחן כללי. 

יצוין כי שיחה עם כותבי ספר המחירים העלתה כי בימים אלה עורכת חברת CE Delft מיזם מיוחד עבור הבנק העולמי 

במטרה ליצור מנגנון העברת תועלת להערכה של שירותי מערכות אקולוגיות, אשר להערכתם יושלם עד סוף שנת 2020. 

לפיכך, בבוא העת יש לבחון את השיטה העדכנית שיציעו, ולשקול את השימוש בה בהקשר של זיהום מים. אם לא יימצא 

מקור מהימן להעברת תועלת, יש לשקול ביצוע של מחקר מקורי להערכה של מזהמים אלה.

באשר לחנקן ולזרחן, ישנם מספרים גורמים המקשים על ביצוע העברת התועלת מ-EXIOPOL עבור מזהמים אלה, אך 

ניתן בכל זאת להיעזר במתודולוגיה ששימשה למחקר זה בתנאים מסוימים. הפרק הבא מרחיב על אודות העברת תועלת 

.EXIOPOL-ול Delft-והגישות השונות לביצועה, ומסביר בפירוט אילו סוגי העברת תועלת מתאימים ל

)Value / Benefit Transfer( 4. העברת ערך/ תועלת
העברת תועלת נחשבת לאבן יסוד בתחום של מחקר וניתוח מדיניות, מאחר שלעיתים נדירות לחוקרים לכן, כדי לקשור 

ערכים .))Atkinson et al., 2018 בתחום יש "המותרות" לבצע מחקרים מקוריים מוניטריים לרכיבים בתוכניות מדיניות או 

בהצעות של מיזמים, חוקרי מדיניות נאלצים להתבסס על מידע

ממחקרי עבר שנעשו במדינות אחרות בהקשרים שונים, ולהתאים מידע זה לצורכיהם הנוכחיים. ההגדרה להעברת תועלת 

שפורסמה במדריך הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכליים )OECD( לניתוח עלות-תועלת היא 'שימוש בערכים של טובין 
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שנאמדו באתר אחד — "אתר המקור", כבסיס לחישוב הערכים של אותם טובין באתר אחר — "אתר היעד". אחד העקרונות 

המרכזיים בהעברת תועלת הוא שקלול התמורות )trade off( שבין פשטות ההעברה לבין הדיוק של התוצאה. ישנן גישות שונות 

ביחס לשקלול תמורות זה, אך באופן כללי יש להכיר בכך שמידת מה של אי-דיוק היא בלתי נמנעת, ולכן הבחירה במתודה של 

העברת תועלת דורשת רמה מסוימת של פרגמטיות, מתוך שאיפה לאיזון בין שיקולים של דיוק לבין שיקולים מעשיים. 

ספרות רבה עוסקת בשיטות להעברת תועלת ודנה בשיקולים שצריכים לעמוד בבסיסה של העברה מוצלחת. ככלל, ככל 

שההגדרה של הגורמים המסבירים את הנכונות לשלם באתר המקור תהיה מדויקת יותר, כך ניתן יהיה להביא בחשבון את 

אותם גורמים מסבירים ולבצע בהם התאמות בעת ההעברה של הערכים לאתר היעד. הגישה הבסיסית ביותר להעברה 

נקראת העברה "נאיבית", והיא כוללת השאלה מוחלטת של הערך הנאמד במחקר המקור מבלי לערוך בו כל התאמה. 

היתרון הברור של שיטה זו הוא הפשטות שלה, אך מובן כי ברוב המכריע של המקרים היא תיכשל בלכידת הבדלים חשובים 

במאפיינים בין אתר המקור לבין אתר המדיניות, המשפיעים על הנכונות לשלם. בפועל, כמעט שאין מקרים שמצדיקים 

שימוש בהעברה נאיבית )שם(. 

מלבד זאת ניתן להצביע על שני סוגים עיקריים מקובלים להעברת תועלת:

)unit value transfer( העברת ערך ליחידה
העברת ערך ליחידה מתבססת על התאמה להבדלים במדדים חברתיים-כלכליים בין מדינת היעד למדינת המקור. הנוסחה 

המקובלת להעברה מסוג זה היא:

WTPP = WTPS )YP/YS)e

כאשר:

WTPP — נכונות לשלם באתר היעד

WTPS — נכונות לשלם באתר המקור

YP — הכנסה לנפש באתר היעד

YS — הכנסה לנפש באתר המקור

e — גמישות ההכנסה לנכונות לשלם

בהתאמה זו, המאפיין היחיד שמשתנה בין האתרים הוא הכנסה לנפש. ההיגיון מאחורי הנוסחה הוא שהכנסה לנפש נחשבת 

לגורם המסביר החשוב ביותר לשינויים בנכונות לשלם, אולם בשיטה זו ניתן להתחשב גם בגורמים מסבירים נוספים, כגון 

הבדלים בצפיפות האוכלוסייה ושינויים בהתפלגות הגילים. 

כדי שניתן יהיה להשתמש בגישה זו להעברת תועלת באופן מהימן, נדרשת רמה גבוהה של דמיון בסוג המשאב הנאמד בין 

אתר המקור ואתר היעד, הן מבחינה פיזית )למשל אורך של נהר( הן בהקשר הרחב יותר )למשל הזמינות של נהרות אחרים 

לאוכלוסייה, המרחק של הנהר מהאוכלוסייה המושפעת ומאפייניה(. בפרט, מחקרים מראים כי דמיון גיאוגרפי-מרחבי 

בין האתרים מצמצם מאוד את טווח השגיאה ממגוון סיבות, למשל מאחר שייתכן קשר לא ליניארי בין גודלה של המערכת 

האקולוגית לבין השירותים שהיא מספקת. לכן, בחינת הדמיון בין אתרי המחקר היא חלק חיוני בקביעת התאמת השימוש 

בהעברת ערך ליחידה.
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)value function transfer( העברת תועלת לפי נוסחה
מובן כי הנכונות לשלם במחקר המקור היא פונקציה של מגוון גורמים מסבירים, כגון התכונות הפיזיות של האתר, 

השימושים שבו, וגם מאפיינים חברתיים, כלכליים ודמוגרפיים של האוכלוסייה באתר. אם המידע בדבר גורמים מסבירים 

אלה ואופן השימוש בהם להערכה במחקר המקור זמין, ניתן להשתמש בו לצורך העברת התועלת. העברה כזאת מבוצעת 

מתוך ההנחה שהקשר המגולם במקדמים של המודל המוערך חל לא רק באופן אינדיווידואלי באתר המקור אלא גם 

על אתר היעד. כך, ניתן לבצע את ההעברה על ידי שימוש באותם ערכים עבור המקדמים, תוך שינוי של ערך המשתנים 

.)Atkinson et al., 2018; Eftec, 2010( המסבירים על פי אתר היעד

גישה נוספת להעברת ערך עם פונקציה היא מטא-אנליזה )meta-analysis( הכוללת ניתוח סטטיסטי של תוצאות 

מקבוצה רחבה של מחקרים. מחקר מסוג זה שואף להסביר את המקור להבדלים בין אומדני נכונות לשלם במדינות שונות, 

ולהשתמש בהתאמה של משתנים אלה לביצוע ההעברה. 

4.1 בחירה בשיטת ההעברה
לרוב מוסכם כי לפחות בתיאוריה, ככל שהגישה מורכבת יותר ומכילה משתנים רבים יותר, כך הדיוק בהעברה אמור לעלות. 

מצד שני, ככל שהגישה מורכבת יותר, כך קשה יותר ליישם אותה באופן חוזר ושגרתי, ולכן היקף השימוש בה יקטן מאוד 

ויהיה שמור רק למומחים בעלי מיומנות גבוהה במיוחד. מנגד, במקרים שקיים דמיון רב במאפיינים של אתר המקור ואתר 

 Atkinson( היעד, העברת תועלת ליחידה תהיה בסבירות גבוהה עדיפה לא רק בהיבט של פשטות, אלא גם בהיבט של דיוק

 .)et al., 2018

מהספרות שנסקרה בנושא העברת תועלת לצורך פרק זה, עולה כי המשתנים החשובים ביותר לעניין זה הם:

	� מאפיינים חברתיים-כלכליים ודמוגרפיים של האוכלוסייה המושפעת, כגון הכנסה, חינוך והתפלגות גילים. בפרט, .

 Markowska, van Valkengoed,( ערכים שחושבו על בסיס העדפות מוצהרות נחשבים רגישים מאוד להכנסה לנפש

 .)and de Bruyn, 2011

	� רמות מחירים. כלומר, מעבר להכנסה לנפש, יש להשוות את יכולת הקנייה שהכנסה זו מאפשרת..

	� צפיפות אוכלוסין. מדד זה חשוב בעיקר ביחס להשפעות בריאות, מאחר שחומרת ההשפעה של זיהום עולה, ככל .

שהאוכלוסייה צפופה יותר )שם(. 

	� מאפיינים פיזיים של האתר הנאמד. בהיבט זה, ההנחה הנדרשת על פי Delft לצורך שימוש בערכים מחוץ לאירופה, .

היא שתגובות פיזיות וכימיות בין המזהמים, פיזור ותנאים הידרולוגיים, כמו גם ריכוזי רקע של המזהמים, דומים 

בממוצע למדינות אירופה )שם(. 

	� עקביות בגודל השינוי הנאמד. למשל, במקרה של שיפורים באיכות המים, מחקר מקור שאומד שינויים קטנים עשוי .

שלא להתאים כבסיס להעברה עבור שינויים גדולים בכמות המים או באיכותם, מאחר שלא ניתן בהכרח להסיק 

קשר ליניארי בין השינוי הכמותי לבין הנכונות לשלם. יש להקפיד שלא להרחיב )to scale up( שימוש בערכים 

להשפעות בסדרי גודל שונים באופן משמעותי בין אתר המקור ואתר היעד )שם(. לשם כך, חשוב להגדיר את גבולות 

הגזרה של השימוש בערכים, כפי שיבוצע בהמשך. 
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	� הבדלים ב”תנאי השוק” של האתרים. דוגמה לתנאים אלה היא הזמינות של חלופות באתר המקור ובאתר היעד. .

למשל, גם אם באתר המקור נאמדת התועלת מנהר אשר זהה מכל בחינה לנהר באתר היעד, הנכונות לשלם 

עבור שיפור באיכות המים תהיה גבוהה יותר במקום שיש בו מעט נהרות אחרים ביחס לאזור עם הרבה חלופות 

 .)Atkinson et al., 2018(

בשלב האפיון ההתאמה חשובה בעיקר במאפיינים הפיזיים. לאור זאת, העובדה שבמיזם ReCiPe 2017 נבנו מקדמים 

מותאמים גם לישראל היא יתרון משמעותי להעברת תועלת על בסיס זה. בשלב ההערכה המוניטרית חשובה ההתאמה 

במשתנים המשפיעים ביותר על נכונות לשלם, כגון המאפיינים החברתיים-כלכליים של האוכלוסייה הרלוונטית, צפיפות 

אוכלוסין, רמות מחירים ותנאי השוק. 

 כאמור בפרק 3.4, המזהמים מ-Delft אשר עיקר השפעתם מיוחסת לבריאות האדם, מתאימים להעברת תועלת לישראל. 

מזהמים אלה מופיעים בטבלה 26. עבור המזהמים בטבלה 27, יהיה צורך בביצוע מחקר מקור ישראלי. 

Delft-טבלה 19: מזהמים המתאימים להעברת תועלת מ

מספר CASמזהם

שיעור הנזק 
המשויך לבריאות 

האדם
שיעור הנזק המשויך 

לפגיעה במגוון המינים

1)zinc( 7440-66-699.3%0.7%אבץ

2)Arsenic( 7440-38-299.2%0.8%ארסן

3)Benzene( 71-43-292.45%7.55%בנזן

דיכלורומתאן 4

)Dichloromethane DCM(

75-09-299.80%0.2%

טטרכלורואתילן 5

Tetrachloroethylene( )PERC

127-18-498.92%1.08%

6)Trifluralin( 1582-09-888.93%11.07%טריפלורלין

כלורופורם )טריכלורומתאן( 7

 Chloroform

)Trichloromethane(

67-66-399.16%0.84%

8)Mercury( 7439-97-699.06%0.94%כספית

9)Lead( 7439-72-191.96%8.04%עופרת

10)Cadmium( 7440-43-976.05%23.95%קדמיום

11)Naphthalene( 91-20-369.04%31.96%נפתלן

מקור: מרכז מילקן לחדשנות, 2020.
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טבלה 20: מזהמים שחישוב ערכם הכספי דורש מחקר מקור בישראל

מספר CASמזהם

1Ethyl )benzene( 100-41-4אתיל בנזן

7429-90-5אלומיניום2

3)Boron( 7440-42-8בורון

4)Iron( 7439-89-6ברזל

5)Beryllium( 7440-14-7בריליום

6)Vanadium( 7440-62-2ונדיום

7)Total Phosphorus( 7723-14-0זרחן כללי

8)Total Nitorgen( 7727-37-9חנקן כללי

9)Toluene( 108-88-3טולואן

10)chlorine( 7782-50-5כלור

11)Chloride( 7447-40-7כלוריד

12)Chromium( 16065-83-1כרום

13)Lithium( 7439-93-2ליתיום

14)Molybdenum( 7439-98-7מוליבדנום

15)Manganese( 7439-96-5מנגן

16)Copper( 7440-50-8נחושת

17)Nickel( 7440-02-0ניקל

18)Sodium( 7440-23-5נתרן

19)Selenium( 7782-49-2סלניום

20)Total organic carbon( לא רלוונטיפחמן אורגני כללי

21)Fluoride( 1333-83-1פלואוריד

22)Phenol( 108-95-2פנולים

23)Cyanides( מימן ציאניד — 74-90-8; נתרן ציאניד — 143-33-9; ציאנידים

אשלגן ציאניד — 151-50-8; סידן ציאניד — 592-01-8.

24)Cadmium( 7440-43-9קדמיום

25)Cobalt( 7440-48-4קובלט

26)Xylene( 1330-20-7קסילן

27)Mineral Oil( 8042-47-5שמן מינרלי

מקור: תקנות בריאות העם )תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור שפכים(, התש”ע-2010, תקנות מניעת זיהום הים ממקורות יבשתיים )היטל 
למניעת זיהום הים(, התשע”א-2011, ומנהל מרשם פליטות והעברות לסביבה )מפל”ס(.
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באשר לחנקן כללי ולזרחן כללי, שיטת המחקר של EXIOPOL ורמת הפירוט שבהצגתה מאפשרות באופן עקרוני העברת 

תועלת לפי נוסחה. בגישה זו ניתן לכאורה להזין בנוסחת הערך של EXIOPOL נתוני נדל"ן ישראלי בטווח של 500 מטר 

ממקור המים הרלוונטי. למרות זאת, ישנם מספרים קשיים נוספים הפוגמים באפשרות להשתמש ב-EXIOPOL כבסיס 

להעברת תועלת. ראשית, תרחישי הפליטה ב-EXIOPOL שונים מתרחישי הפליטה הסבירים בישראל וכוללים זליגה לא 

מתוכננת של נוטריינטים לסביבה בעקבות פעילות חקלאית, בעוד התרחישים המשמעותיים בישראל שבמוקד מחקר זה 

הם הזרמות יזומות למקורות מים. שנית, אחוז השינוי של 3.3% במחירי הנדל"ן, חושב עבור שוק הנדל"ן בניו המפשייר 

בשנת 2002, כך שהסתמכות על נתון זה חלשה מבחינה מתודולוגית. כמו כן, אחוז שינוי זה מתייחס למחיר של מבני מגורים 

הנמצאים בטווח של 500 מטר ממקור המים, בעוד שמקורות מים רבים בישראל אינם נמצאים בקרבה כזו לשכונות מגורים. 

אף על פי כן, ניתן להתבסס על המתודולוגיה ששימשה את EXIOPOL לצורך חישוב ערכיהם של נוטריינטים אם יבוצע 

מחקר מקור בישראל למטרה זו בשיטת המחירים ההדוניים. היתרון הבולט במתודולוגיה של EXIOPOL הוא שלא כמו 

מרבית המחקרים העוסקים בהערכה כלכלית של זיהום, המחשבים את התועלת ממקור מים מסוים, היא קושרת בין 

התועלת הכללית לבין הערך של ק"ג פליטה. כך, אימוץ המתודולוגיה על ארבעת שלבי ההערכה, ושקלול המקדמים מכל 

שלב על ידי הכפלתם, מאפשר גזירה של ערך לק"ג פליטה. ניתן אף לשלב במחקר המקור את המודלים הסטטיסטיים 

.MyLake-ו N-LES לשלב א' )פליטה-פיזור( דוגמת EXIOPOL-המשמשים ב

בשורה התחתונה, אם יוחלט לערוך מחקר מקור בשיטת המחירים ההדוניים לחישוב ערכיהם של חנקן כללי וזרחן כללי, 

ניתן יהיה להיעזר במתודולוגיה של EXIOPOL למטרה זו.

Delft 4.1.1. העברת תועלת לערכי
 ,Delft שיטת ההעברה המוצעת בחלק זה משתייכת לסוג של העברה ליחידה. שיטת העברה זו מקובלת לערכים של

ומומלצת על ידי כותבי המחקר. על שיטת העברה זו נמצא המידע הרב ביותר שנחקר ונכתב על ידי מקורות הקשורים 

באופן ישיר ל-Delft ומכאן התאמתם למחקר זה. 

העברת התועלת המוצעת בפרק זה מורכבת משלושה חלקים: 

	� התאמה לפי תמ”ג לנפש.

	� התאמה לפי הבדלי צפיפות אוכלוסין.

	� התאמה לשינוי מחירים ולשערי מטבע.

1. התאמה לפי תמ"ג לנפש 
הכנסה נחשבת למשתנה מסביר חשוב לנכונות לשלם עבור איכות סביבה בכלל, ובפרט עבור שינויים סביבתיים המשפיעים 

על בריאות האדם ועל המגוון הביולוגי. לאור זאת, המלצת כותבי המחקר של Delft היא להתאים את הערכים לפי יחסי 

תוצר בין האיחוד האירופי לבין ישראל )לפי הכנסת לנפש מותאמת PPP(, בתקנּון לפי גמישות הכנסה. הערך המקובל 

לגמישות הביקוש לאיכות סביבה לפי הכנסה הוא 0.8. העברה זו נעשית באופן הבא:

ValueIS = ValueEU)YEU/YIS(0.8
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2. התאמה לפי צפיפות אוכלוסין 
צפיפות אוכלוסין היא משתנה מסביר מרכזי בהבדל בנכונות לשלם עבור איכות סביבה בין מדינות. כך, התאמה לפי 

צפיפות אוכלוסין )PD( נעשית באופן הבא:

ValueIS = ValueEU )PDIS / PDEU(

ValueIS — הערך המותאם לישראל

Delft הערך האירופי הממוצע, לפי — ValueEU

PDIS — צפיפות האוכלוסין בישראל

PDEU — צפיפות האוכלוסין באירופה

ניתן לבצע את ההתאמה לממוצע הישראלי הכולל, או לאזורים מסוימים, על פי הצפיפות השוררת בהם. התאמה לאזור 

יכולה להיות רלוונטית עבור מקורות מים בעלי חשיבות גבוהה יותר ברמה המקומית, על פני הרמה הארצית. 

3. התאמה לשינוי מחירים ולשערי מטבע
המרת הנתונים ממחירי 2018 למחירי 2020 נעשית על ידי הכפלת הערכים בשיעור השינוי במדד המחירים לצרכן בין 2018 

ל-2020, ובשער החליפין של השקל לעומת האירו:

ValueEU_2020= ValueEU_2018.)CPIEU_2020/CPIEU_2018)EXREU_2020

ValueEU_2020 — הערך האירופי לשנת 2020

ValueEU_2018 — הערך האירופי לשנת 2018

CPIEU_2020 — מדד המחירים לצרכן באירופה בשנת 2020

CPIEU_2018 — מדד המחירים לצרכן באירופה בשנת 2018

EXREU_2020 — שער החליפין של השקל הישראלי לעומת האירו בשנת 2020 )חרובי ושלהבת, 2013(.

5. סיכום והמלצות להמשך 
בשלב הראשון נעשה מיקוד של המחקר הן מבחינת סינון המזהמים החשובים לתמחור הן מבחינת סוג גופי המים 

המושפעים. לשם כך, נעשה מיפוי של מקטעי זיהום המים בישראל והעלויות הכרוכות בהם. המיפוי העלה כי העלויות 

העיקריות שאינן מתומחרות או שאינן מופנמות כיום הן עלויות בריאותיות ועלויות הנזק לשירותי המערכת האקולוגית, 

אשר עומדים לפיכך במוקד מחקר זה. נוסף על כך, הוחלט להתמקד במקורות מים עיליים, הנתונים לזיהום מתמשך 

ממקורות נקודתיים אשר ניתן להחיל עליהם כלים כלכליים כגון היטל הזרמה. מיקוד זה מצמצם גם את רשימת המזהמים 

הנמצאים בעדיפות ראשונה לתמחור, לאלה הנובעים מאותם מקורות זיהום נקודתיים, דהיינו — עודפי קולחים, שפכים 

עירוניים ושפכים תעשייתיים, המוזרמים לנחלי ישראל, לכינרת, לים התיכון ולים סוף.

בשלב הבא נערכה סקירה ספרות בין-לאומית במטרה ללמוד על הגישות הנהוגות במדינות שונות בעולם ביחס לעלויות 

חיצוניות של מזהמי מים וכדי לאתר מקורות המתאימים להעברת תועלת לישראל. מקורות מתאימים הם אלה אשר מציגים 

ערכים המשקפים עלויות נזק במונחי מטבע ליחידת פליטה, ומבוססים על מתודולוגיה בהירה שניתנת למעקב וליישום. 
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סקירת הספרות העלתה כי הרוב המכריע של המחקרים העוסקים בהערכה כלכלית של מקורות מים אינם מתמחרים את 

הנזק ברמת המזהמים, אלא מתייחסים לתועלת הכוללת ממקור המים הנאמד. בניגוד לאוויר, שתפקידו ומאפייניו דומים 

 location" במקומות שונים, הערך של מים משתנה בין גופים שונים. מכאן, נובעת הנטייה של מחקרי הערכה של מים להיות

specific" באופן המקשה על ביצוע העברת תועלת. נמצאו שני מחקרים בלבד העונים לדרישות לעיל: 1( ספר המחירים 

הסביבתיים של CE Delft; 2( המחקר של EXIOPOL על אודות זיהום של נוטריינטים )חנקן וזרחן(. 

מבחינה של המתודולוגיות ששימשו בשני המחקרים והשוואתן, עולה המסקנה כי עבור מרבית המזהמים המבוקשים 

לתמחור על ידי המשרד, ספר המחירים הסביבתיים של Delft הוא המקור המתאים ביותר להעברת תועלת לישראל. 

מכיוון שהמחקר שהסתמכו עליו ב-Delft להערכת ההשפעה של מזהמים על המגוון הביולוגי אינו מתאים להעברת תועלת 

לישראל, ההמלצה היא לבצע העברת תועלת של ערכי המזהמים שהעלות שלהם מחושבת בעיקר לפי השפעתם על בריאות 

האדם, ושהערך המיוחס להשפעתם על המגוון הביולוגי זניח יחסית. 

עבור שאר המזהמים המבוקשים יש לבצע מחקר מקור בישראל. סקירת הספרות העלתה כי השיטות המקובלות בעולם 

להערכות כלכליות מסוג זה הן העדפות מוצהרות )שאלוני CVM ומודל-CE( שהן הסוג השכיח ביותר, וכן העדפות נגלות 

בדגש על שיטת המחירים ההדוניים. ישנם מחקרים רבים בעולם המתבססים על שיטות הערכה אלה, אך מיעוט המחקרים 

המתמחרים את העלויות החיצוניות ברמת המזהמים מלמד כי הקשירה בין התועלת הכללית של מקור המים לבין המחיר 

של יחידת פליטה כרוכה באתגר מתודולוגי משמעותי.

לאור זאת, אף על פי שלא מומלץ להסתמך על הערכים של EXIOPOL כבסיס להעברת תועלת, בהינתן שיוחלט לערוך מחקר 

מקור בישראל בשיטת המחירים ההדוניים, ניתן להיעזר לשם כך במתודולוגיה של EXIOPOL כקווים מנחים לביצוע תחשיב 

באופן המאפשר הגעה למחיר ליחידת פליטה. 

לסיכום, יוזכר שוב כי משק המים הישראלי כבר מתומחר במרבית מקטעי הטיפול במים. לאור זאת, עד אשר יהיה ברשות 

המשרד תחשיב מלא של עלויות הנזק של כלל מזהמי המים המבוקשים )העומד בגדר ה-""first best(, ראוי ביותר לנצל את 

המידע הרב הקיים על עלויות טיפול והפחתה עבור יישומי מדיניות שונים. לדוגמה, ניתן לבסס את גובהו של היטל הזרמה 

על עלויות הטיפול במי קולחים. במסגרת זאת, גובה ההיטל על הזרמה לנחל של קולחים בדרגת טיפול שניונית יכול להכיל 

את העלות השולית של טיהור של אותה הזרמה לדרגה שלישונית, אשר מצמצמת באופן משמעותי את הנזק הסביבתי 

הכרוך בה. מאחר שכל הזרמה לנחל של מים שאינם מי המקור, גם בדרגת טיהור שלישונית ומעלה, מפרה את האיזון 

הטבעי של הנחל ויוצרת נזק סביבתי, עלויות הטיפול אינן מכסות את העלות החיצונית השיורית של אותה הזרמה. לכן, אם 

ההזרמה היא ברמה איכות שאין טכניקה שיכולה לשפר אותה ובכל זאת יש נזק, הדרך היחידה לתמחר את הנזק השיורי 

היא בכל אופן בחישוב עלות חיצונית במונחי נזק.

כמו כן, במחקר זה נבחנה האפשרות לבטא את העלות במונחי שקל לטונה/ק"ג פליטת מזהם. עם זאת, בהינתן שביטוי מסוג 

זה לא יתאפשר במסגרת מחקר מקור, ניתן לבטא עלויות חיצוניות בדרכים נוספות. לדוגמה, ניתן לתת מחיר לסוג הזרמה 

לפי נפח ולפי דרגות איכות מוגדרות מראש, למשל למ"ק של מי קולחים יהיה מחיר שונה לדרגה שניונית או שלישונית וכך 

גם למ"ק של שפכים תעשייתיים, לפי קטגוריזציה קבועה מראש בהתאם למדדים המקובלים לאיכות השפכים. 
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נספחים
נספח 1: סקירת ספרות בין-לאומית אודות תמחור של זיהום מים 

הסקירה שלהלן מתחילה בתיאור של הדירקטיבה האירופית למים משנת 2000 ושל השלכותיה על התפתחות תחום 

ההערכה הכלכלית של משאבי מים. בפרט, מוצגות תובנות עיקריות של מחקרים שנערכו מטעם נציבות האיחוד האירופי 

 EPA-ומהספר הירוק האנגלי. בהמשך נציג מחקר על עלויות של זיהום נוטריינטים במקורות מים בארה"ב שערך ה

)Environmental Protection Agency( האמריקאי. 

1. הדירקטיבה האירופית למים
אחד הצעדים החשובים ביותר שננקטו למען קידום השמירה על איכות המים בעולם, נעשה באוקטובר 2000. בתאריך זה 

אושרה הדירקטיבה האירופית למים, ה-EU Water Framework Directive( WFD( על ידי הפרלמנט האירופי, שנכנסה 

לתוקף בדצמבר באותה השנה. ה-WFD היא הכלי המקיף והרחב ביותר במדיניות המים של האיחוד האירופי, ומטרתה קידום 

של גישה הוליסטית ומתקדמת למדיניות ולחקיקה בנושא שיקום של מקורות מים במדינות האיחוד האירופי והגנה עליהם. 

הדירקטיבה מתייחסת למים מתוקים ולסביבה הימית ומבטיחה גישה משולבת לניהול המים תוך התחשבות במערכות 

אקולוגיות שלמות. ה- EQSD )Environmental Quality Standards Directive( שנולדה בעקבות ה-WFD, כוללת תקני 

איכות מוגדרים ביחס לחומרים ומזהמים במים, כגון ריכוזים מרביים על בסיס שנתי או בכל נקודת זמן, בהתאם לדרישה 

.)WFD )European Commission, 2019-בסעיף 16)8( של ה

אחת הדרישות העולות ב-WFD היא שמדיניות הסביבה של מדינות האיחוד האירופי צריכה להתחשב בנתונים מדעיים 

וטכניים, כגון עלות ותועלת של פעולות סביבתיות אל מול מצב עסקים כרגיל. עוד עולה כי השימוש בכלים כלכליים לקידום 

מטרות הדירקטיבה עשוי להיות אמצעי ראוי. בפרט, יש לפעול על פי עיקרון ”המזהם משלם”. סוג העלויות שהדירקטיבה 

ממליצה שייכללו תחת עיקרון זה הן העלויות של שירותי המים, וכן עלויות סביבתיות הקשורות לנזק או להשפעה שלילית 

על הסביבה הימית. הפירוש לעלות הסביבתית המתוארת במיזם AquaMoney שפותח בעקבות אישור הדירקטיבה, הוא 

הערך הכלכלי המלא, שוקי ולא-שוקי, הנובע מאובדן הרווחה בעקבות נזק סביבתי פיזי שנגרם למערכת מים )גוף מים או 

אגן נהר( בעקבות המצב הכימי או האקולוגי של המערכת, כולל התועלת מההבדל בין המצב המקורי של מערכת המים לבין 

מצבה האקולוגי הטוב, כפי שהוגדר ב-WFD. הגדרה זו תואמת להגדרה של עלות הנזק. 

זאת ועוד, המדינות החברות נדרשות להתחשב בעלויות של שירותי מים במסגרת ניתוח כלכלי שמטרתו לכסות עלויות 

אלה בהתאם לעיקרון ”המזהם משלם”, תוך התחשבות בתחזיות ארוכות טווח של היצע וביקוש למים בכל אזור, כולל 

הערכות של השקעות רלוונטיות. על המדינות החברות לפעול לעיצוב תמריצים מיטביים במסגרת מדיניות תמחור המים, 

לשימוש במשאבי המים באופן יעיל על ידי צרכנים פרטיים ועל ידי תעשיות, תוך דיווח על האופן שצעדים אלה סייעו 

 .)European Parliament and Council, 2000 ( בכיסוי עלויות שירותי המים ותרמו להשגת מטרות הדירקטיבה

דרישות אלה של הדירקטיבה הביאו להתפתחות של מגוון רחב של מחקרי כלכלת סביבה שנועדו לחשב את העלות 

והתועלת של עמידה ביעדיה, לבחון היבטים שונים בערך הכלכלי של מקורות המים בגבולות האיחוד האירופי ולפתח כלים 

כלכליים לניהולם היעיל. בחלק זה נסקור כמה דוגמאות בולטות של מחקרים מסוג זה. 



6262

נספחיםעלויות חיצוניות של זיהומי מים בישראל

AquaMoney 2. מיזם
אחד המיזמים המקיפים שעלו בעקבות הדירקטיבה האירופית למים במטרה לתרום ליישום של הדירקטיבה האירופית 

למים הוא מיזם AquaMoney. המיזם נערך על ידי ה-Institute for Environmental Studies( IMV( בין השנים 2006 

—2009 במימון של נציבות האיחוד האירופי, ומטרתו הייתה לפתח ולבחון כלים מעשיים להערכת עלות ותועלת סביבתיות 

בהתאם לדירקטיבה האירופית. במסגרת המיזם פורסמו מספר מדריכים לשילוב של ניתוח כלכלי בעיצוב מדיניות 

סביבתית, והם נבחנו דרך חקרי מקרה להערכה כלכלית של מדיניות של גופי מים בעשר ממדינות האיחוד. המטרה של 

חקרי המקרה הייתה לאמוד את הערך הכלכלי המלא )ערכי שימוש ואי-שימוש( של משאבי מים בתנאי אמת. 

 Brouwer,( ”המדריך שיצא במסגרת המיזם, הנקרא ”הגדרת עבודה מעשית בניתוח עלות-תועלת של סביבה ומשאבים

2006(, פורס קווים מנחים להערכה כלכלית של עלות ותועלת סביבתיות. על פי המדריך, ביחס להערכה כלכלית של 

משאבי מים יש תחילה לאפיין את המקורות המשמעותיים שגורמים לשינוי בגוף המים ומונעים ממנו להגיע לסטנדרטים 

שהוגדרו ב-WFD. הצעד הבא יהיה להעריך את מידת ההשפעה של כל מקור על מצב המים במונחים כימיים ואקולוגיים. 

שלב זה דורש בחירה של המאפיינים הרלוונטיים של מערכת המים ותיאורם. לאחר מכן, יש לאפיין ולכמת במידת האפשר 

את היקף הנזקים הנגרמים, למערכת המים ולמשתמשים בה. כאמור, הנזק מוגדר בתור ההבדל בין מצב התייחסות לבין 

מטרה, והשפעתו על אספקת המוצרים והשירותים ועל איכותם. לשם כך דרושה באופן עקרוני פונקציית 'מינון תגובת נזק' 

 dose — pathway —( המבוססת על מסגרת עבודה קיימת של מינון-נתיב-תגובה )dose response damage function(

.34)response

בשלב הבא יש לאמוד את הנזק הסביבתי ואת אובדן הרווחה המיוחס לו במונחים כלכליים. ישנו מגוון של שיטות לאמידה 

כלכלית, בהתאם להגדרה של המוצרים והשירותים הנפגעים )למשל, מי שתייה, מים המשמשים בתהליכי ייצור, השקיה, 

עיבוד מזון, נופש, בתי גידול(. בהתאם לאופי של השינוי הסביבתי הנאמד במערכת המים, לנוכחות של שוק שהשירותים 

והמוצרים שהיא מספקת נסחרים בו, ולזמינות הנתונים, ניתן לאמוד ערכים כלכליים על ידי שימוש בטכניקות הערכה 

ישירות או לא ישירות, מבוססות שוק או לא מבוססות שוק. 

הערכות מבוססות שוק בוחנות התנהגות גלויה בשוק כבסיס להערכה. הערכים נגזרים ממחירי שוק קיימים של תשומות 

)ערכי ייצור( או תפוקות )ערכי צריכה( באמצעות מודלים אקונומטריים של מינון תגובה ופונקציות נזק. לחלופין, הערך 

הכלכלי של הנזק הסביבתי יכול להיאמד בעזרת הערכות לא שוקיות, ישירות ועקיפות. הערכות ישירות הן למשל שאלוני 

CVM או ניסויים מסוג CE וטכניקות דירוג מותנה )CR — contingent ranking(, והערכות עקיפות באמצעות עלויות 

נסיעה, מחירים הדוניים ועוד. 

במקרים מסוימים השימושים במים יכללו פעילויות נופש התלויות בזמינות של מים ובתנאים כמו עומק המים ואיכותם, 

כגון דיג, גלישה או שחייה. לעיתים ניתן לגזור ערכים אלה מעלויות קיימות כמו העלות של הפקת רישיון דיג או דמי כניסה, 

אך לרוב ייעשה שימוש בטכניקות להערכה לא שוקית. 

על אף מגוון האפשרויות המתוארות להערכה כלכלית של מים, המדריך מדגיש כי בפועל, שאלוני CVM הם השיטה הנפוצה 

ביותר. אכן, בכל חקרי המקרה שהוערכו במסגרת המיזם נעשה שימוש במתודות של העדפות מוצהרות, ולא בהערכה 

מדובר במודלים המשמשים כלי עזר להגדרה ולתיאור של תהליכים ויחסים בין האדם למערכות סביבתיות. מודלים אלה   34

מאפשרים ניתוח של יחסי סיבה-תוצאה בהתפתחויות סביבתיות בעבר, בהווה ובעתיד.
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 ,CE יחד עם ניסוי מסוג CVM עקיפה דרך מתודות של העדפות נגלות. בחלק מהמחקרים נעשה שימוש משולב בשאלון

ובחלק נעשה שימוש בשאלון CVM בלבד. השאלות שבשאלונים התייחסו לנכונות לשלם עבור מצבי טבע שונים של גוף 

מים ספציפי, על פי פרמטרים של השפעות על יישובים בסביבה, מערכות חקלאיות, יערות ומערכות אקולוגיות של מים 

מתוקים. בין היתר נשאלו המשיבים על נכונותם לשלם עבור אמצעי שיקום שאמורים לשנות את המצב האקולוגי או לשפר 

את אפשרויות הבילוי ואת פעילות הפנאי באזור. 

 WFD-3. מחקרים מטעם נציבות האיחוד האירופי להערכת ההשפעה של ה
בדיקות שבוצעו ב-2019 להערכת ההשפעה של ה-WFD על ידי נציבות האיחוד האירופי או מטעמה, ערכו בין היתר ניתוח 

עלות-תועלת של מדיניות המים של האיחוד האירופי. בכלל זה, נסקרו מחקרים מרכזיים והשיטות ששימשו להערכת 

התועלת של הגנה על משאבי המים באיחוד ושל שיקומם.

בדו"ח של נציבות האיחוד האירופי, הערכת התועלת של ה-WFD מתוארת כמהלך מאתגר מבחינה מתודולוגית. אחת 

הסיבות לכך היא הצורך בהתחשבות בגורמים לא כמותיים ומקומיים מאוד, מה שמגביל את היכולת לבצע הצרפה 

)אגרגציה( של הערכים ולהצמיד להם ערך מוניטרי. על אף האתגר המתודולוגי, מחקרים שונים עוסקים באומדן התועלת 

של יישום הדירקטיבה. להלן כמה מהשיטות ששימשו במחקרים אלה:

	� התרומה�של�מים�לכלכלת�האיחוד�האירופי�על�סמך�נתונים�מאקרו-כלכליים: כדי להעריך את התרומה של מים .

מתוקים לכלכלת האיחוד האירופי, אחד המחקרים בתחום ערך חלוקה של המשק האירופי לענפים שונים לפי מידת 

התלות שלהם במים. מחקר זה הראה כי הענפים התלויים במים אחראים ל-26% מהערך המוסף הגולמי באירופי, 

סכום השווה ל-3.4 טריליון אירו בשנה, ולהעסקה של 24.5% מהמועסקים במשק, שהם כ-44 מיליון איש. 

	� עלויות�שנמנעו�)avoided costs(: דרך לחישוב ערכים של שימוש לא ישיר )כלומר, סוגי התועלת של מים לרווחת .

הציבור שאינם כלולים במחירי השוק(. המתודולוגיה של עלויות שנמנעו כוללת הערכה של התועלת ממשאב טבעי 

מסוים בהתבסס על העלויות של אספקת תועלת זהה באמצעים חלופיים, למשל במצב היפותטי של ירידה בכמות 

ובאיכות של מים ממקור מסוים. דוגמה לאמצעי חלופי היא שימוש במי תהום להשקיה במקום מים עיליים, 

מהלך הדורש השקעה נוספת במערכות לאספקת מים ולהשקיה. להערכת הנציבות האירופית, השימוש באמצעים 

 חופיים יגרום לעלייה בעלויות המים בטווח של 15% עד 55%. 

על אף התובנות שגישה זו מספקת באשר לערך השימוש הלא ישיר של מים, גישה זו חשופה לאי-ודאות גבוהה 

הנובעת בחלקה מפערי מידע משמעותיים, והתוצאות תלויות במידה רבה בהגדרה מספקת של החלופות 

הטכנולוגיות והאסטרטגיות הקיימות.

	� ערכי האי-השימוש של מים: כדי לאמוד את ערך האי-שימוש של המים )כלומר, הערך של המים כמשאב טבעי שאינו .

נצרך באופן ישיר( נעשה שימוש בשאלוני נכונות לשלם עבור הגעה למצב טוב של גופי המים. לפי אקסטרפולציה 

של התוצאות מאזור אחד לאזורים אחרים במדינה, עולה כי אזרחים מוכנים לשלם בין 20 אירו ל-100 אירו לשנה 

 .)2019 ,Consortium BLUE2(
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4. הערכה מוניטרית של מים על פי הספר הירוק האנגלי 
הספר הירוק האנגלי )HM Treasury, 2018( הוא מדריך שנכתב בידי משרד האוצר האנגלי על אודות שיטות ההערכה של 

תוכניות מדיניות, הכולל גם הנחיות לגבי תכנון ושימוש במעקב והערכה לפני יישום התוכנית ואחריו. נספח A2 במסמך 

זה עוסק בהערכה לא שוקית, ובכלל זה הערכה של איכות מים ומקורות מים. דוגמה הניתנת בספר לשימוש אפשרי בערך 

מוניטרי של מקור מים הוא בניתוח עלות-תועלת של תוכנית שעלולה לפגוע במקור מים. 

שיטות ההערכה של מקורות מים המוצגות בספר זה אינן יורדות לערך הכלכלי ברמת המזהמים השונים. דוגמה לשיטה 

שיושמה במסגרת התוכניות לניהול משאבי מים )Water Resource Management Plan( כוללת חישוב של העלות 

השולית של תפוקת מים נוספת כאמצעי לחישוב הערך הכלכלי של השפעות על משאבי מים. 

 the National Water Environment( "בשיטה נוספת שיושמה במחקר בשם "סקר יתרונות סביבת המים הלאומית

 ,)PC — Payment Card( נעשה שימוש בשיטות ההעדפות המוצהרות על ידי כרטיס תשלום מדומה )Benefits Survey

 DCE — Discrete Choice( וניסוי בחירה דיסקרטי )DC — Dichotomous choice( שיטת הבחירה הדיכוטומית

Experiment(, ביחס לנהרות, לנחלים, לתעלות ולמי ים ספציפיים. מחקר זה לא עוסק במזהמים ספציפיים, אלא אומד את 

הערך הממוצע של שיפור באיכות המים בכל אחד מגופי המים הרלוונטיים לפי שלושה מצבים: 

הערך של שיפור איכות המים מרע לסביר�	

הערך של שיפור איכות המים מסביר לבינוני�	

הערך של שיפור איכות המים מבינוני לטוב�	

במדריך לניתוח עלות-תועלת של משאבי מים )English Environment Agency, 2013(, שהספר הירוק מפנה אליו, עולה 

כי לרוב תועלת המכומתת בכסף מתכנסת למספר קטן יחסית של קטגוריות: פנאי, אסתטיקה ואי-שימוש. לאור זאת, 

לעיתים מתקבלת הערכה נמוכה למדי של תועלת מגופי מים, ויש לשים לב לכך בעת השוואה התועלת והעלות. עם זאת, אם 

היחס בין התועלת לעלות גבוה מ-1, למרות ההערכה החלקית של התועלת, אזי אין צורך להשקיע בהערכה של השפעות 

נוספות, שכן המאזניים כבר נוטים לכיוון קידום המיזם הסביבתי. למען הקפת ערך כלכלי מלא ככל הניתן, יש לערוך 

שאלונים המכילים את הקטגוריות השונות המרכיבות את הערך הכלכלי המלא.
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WFD-טבלה 21: טיפולוגיה של סוגי תועלת אפשריים של ה

ערך פוטנציאלי של 

איכות המים

התועלת הנוכחית 

למשתמש

מקורות מים פנימיים:שימוש ישיר

נופש: דיג, רפטינג ועוד

מסחר: דיג, ניווט

צריכה:

שימוש עירוני

השקיה

תעשייה

מקורות מים קרובים:שימוש לא ישיר

נופש: טיול, פיקניק, צפייה בציפורים, שיט, 

צילום ועוד.

הירגעות וצפייה

אסתטיקה

אפשרות:שימוש פוטנציאליתועלת פנימית

שימוש אפשרי קצר טווח

שימוש אפשרי ארוך טווח

קיום: אי-שימוש

שמירה על הטבע למען הכלל )כולל דורות 

עתידיים(

צריכה עקיפה: ההנאה מהידיעה שאחרים 

משתמשים במשאב

.2013 ,Agency Environment English :מקור

 EPA-5. קובץ עלויות של זיהום נוטריינטים של ה
מחלקת המים של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה )U.S Environmental Protection Agency( פרסמה בשנת 2015 

מסמך העוסק בנזק של זיהום נוטריינטים )חנקן וזרחן( בגופי מים עיליים )EPA, Office of Water, 2015(. המסמך מציג 

נתונים שנאספו ממקורות שונים על עלויות חיצוניות הקשורות לנזקים הכרוכים בזיהום נוטריינטים, כגון פגיעה בתיירות 
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ובנופש, בדיג מסחרי, בערכי נכסים, בבריאות הציבור דרך מגע עם מים מזוהמים, שתייה או אכילה של בעלי חיים ימיים 

שהושפעו מהזיהום, ועלייה בעלויות הטיפול במים לצורכי שתייה. ההצגה של העלויות נעשית תוך הפרדה בין השפעות 

סביבתיות וכלכליות, ולגבי כל אחת מהן קיים פירוט של המחקרים השונים המעריכים את הנזקים שנגרמו באתרים 

ספציפיים במדינות )states( שונות.

אל מול עלויות אלה מעמיד המסמך את העלויות של אמצעי בקרה על הזיהום. דוגמאות לאמצעים כאלה הן תפעול 

ושדרוג של מתקנים לטיהור שפכים עירוניים, טיפול בשפכים תעשייתיים, בקרה על נגר עירוני ושיפור השיטות המשמשות 

בחקלאות. לדברי כותבי המסמך, ניהול ובקרה של זיהום נוטריינטים צריכים לכלול התחשבות בשני סוגי עלויות אלה. 

המטרה של הצגת הנתונים היא לספק מידע לטובת ניהול ובקרה טובים יותר של זיהום המים. בעלי עניין ושותפים ברמה 

הפדרלית והמקומית זקוקים להבנה טובה יותר של העלויות הנגרמות מזיהום נוטריינטים — עלויות חיצוניות ועלויות 

הפחתה — כדי להפעיל שיקול דעת בקבלת החלטות על פיתוח ויישום של תקני איכות מים ובקרה של הזיהום.

ההערכות המוצגות לעלויות החיצוניות ולעלויות ההפחתה הן ספציפיות לכל אתר, ונשענות על מספר רב של גורמים 

ומאפיינים מקומיים וייחודיים. המסמך אינו מצמיד ערך מוניטרי יחיד לכל מזהם באופן המשקלל את כלל השפעותיו 

הסביבתיות השונות. 

6. היטלי הזרמה בישראל ובעולם
החל באוקטובר 2011, חל בישראל היטל הזרמה לים בגין הזרמת מזהמים בהיתר לחופי הים התיכון, למפרץ אילת ולים 

המלח. גובה ההיטל מתבסס על מחקר של מכון ”כיוון” משנת 2006, אשר הסתמך על השיטה לקביעת היטל במדינת ניו 

סאות' וויילס )NSW( באוסטרליה. שיטה זו אינה מניבה מס פיגוביאני, שכן אינה מחושבת על בסיס התועלת השולית 

מהפחתת זיהום. עם זאת, השיטה משקפת את תרומתם היחסית של המזהמים לנזק )כיוון - אסטרטגיה, כלכלה ופיתוח 

עסקי, 2006(. בישראל לא מוחל כיום היטל על הזרמה לנחלים. 

אף על פי שמס פיגוביאני מוגדר בתור ה-"first best" של המיסים הסביבתיים, נראה כי בדרך כלל מדינות אינן קובעות את 

גובהם של היטלי הזרמה למים על פי מודל זה, אולי בשל היעדר מידע מספק. עם זאת, בחלק מהמדינות שקיים בהן היטל 

הזרמה לא נמצא פירוט זמין על אודות המתודולוגיה ששימשה לקביעתו בשפה האנגלית או בכלל. היטלי הזרמה הם מס 

סביבתי מקובל בעולם המפותח. היטל הזרמה נפוץ במיוחד באיחוד האירופי, וקיים במדינות כמו אסטוניה, פולין, לטוויה, 

איטליה, שוודיה, בלגיה, דנמרק, צרפת, ספרד, הולנד, גרמניה ובריטניה. כמו כן, הוא קיים גם בקנדה, בקוריאה, במקסיקו 

 Environment Directorate,( ובטורקיה. בארה"ב ברמה הפדרלית ישנם דמי רישוי שנתיים להזרמת פסולת נוזלית למים

 .)Environment Policy Committee, 2012

במרבית המקרים ההיטל כולל תשלום משתנה לפי סוגי מזהמים, בהם מתכות כבדות, חומר אורגני ומוצקים מרחפים 

ונוטריינטים )חנקן וזרחן(, אך ישנם גם היטלים המתבססים על תג מחיר להזרמה לפי נפח ולא לפי כמות חומר מזהם. 

מתוך המידע שהיה זמין במהלך כתיבת מחקר זה, עולה כי המודל של מדינת NSW באוסטרליה, שהיה בסיס לעיצוב היטל 

ההזרמה לים בישראל, הוא המודל המתקדם ביותר, וזאת מכיוון שהוא מתחשב באופן המדויק ביותר בנזק היחסי של 

 LBL )Load Based הנקראת בשם NSW המזהמים הרלוונטיים לסביבה. מודל זה נגזר ממערכת היטלים מפותחת במדינת
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Licensing( הכוללת מיסוי על שחרור של מזהמים לאוויר, למים ולמערכות סביבה אחרות על פי עיקרון "המזהם משלם" 

.)EPA — State of NSW, 2016(

נספח EXIOPOL :2 — זיהום מתעשייה 
אם כן, שימוש בעלויות חיצוניות לצורך קביעת היטל הזרמה על פי מודל המס הפיגוביאני מסתמן כמהלך חדשני לא רק 

בישראל, אלא אפילו בקנה מידה עולמי. 

המחקר של EXIOPOL בנושא זיהום מתעשייה )Müller at al., 2008( כולל השפעות של תעשיות מרכזיות באירופה במדיות 

סביבתיות נוספות מלבד מים, כמו אוויר וקרקע. במחקר זה נעשה חיבור של נתונים ממספר מקורות, שיש בהם מקדמים 

 .NEEDS של פליטה ושל נזק על קטגוריות סביבתיות שונות. המקור לצורך ההערכה המוניטרית הוא מיזם

במסגרת המחקר נמדדו סך הפליטות מהתעשיות העיקריות במדינות אירופה בשנה, וחושבה העלות הכוללת שלהן על פי 

חלוקה לפגיעה במים, באוויר ובקרקע בכל מדינה ומדינה בנפרד. כלומר, המחקר אינו כולל עלויות חיצוניות ליחידת זיהום, 

אלא מתייחס לעלות של סך כל הפליטות. למרות זאת, ניתן לחשב מחיר ליחידה בעזרת חלוקת העלויות שחושבו בנתונים 

המוצגים על אודות סך הפליטות.

עם זאת, המחקר לא נועד לספק ערכי עלויות חיצוניות של מזהמים. הערכים הכספיים משמשים לסיווג המזהמים לפי 

הרלוונטיות היחסית שלהם למגזרי התעשייה החשובים באירופה. על אף ההצגה של עלויות חיצוניות, הערכים המוצגים הם 

משוערים בלבד ואינם נחשבים לסופיים. אי לכך, לא ניתן לבסס על מחקר זה העברת תועלת לישראל. 

מקדמי הפליטה נלקחו ממסד הנתונים של EcoInvent 2.0 לפי העדכון של 2007. מסד נתונים זה פותח על ידי המרכז 

השוויצרי למלאי מחזור חיים )Swiss Center for Life Cycle Inventories( והוא כולל מקדמים עבור כ-4,000 תהליכים, 

שירותים ומוצרים, למעלה מ-20 פעילויות תעשייתיות, מתוכן ניתן מקדם פליטה ליותר מ-130 מזהמים שונים. 

מקדמי הנזק נלקחו ממסד הנתונים +IMPACT2002 שפותח בידי המכון הטכנולוגי הפדרלי בלוזאן שבשווייץ35 המכסה 

למעלה מ-1,000 מזהמים ומקשר בין 14 נקודות ביניים לקטגוריות של נזק סביבתי. הקטגוריות הן איכות שירותי 

המערכות האקולוגיות הנמדדת במדד ה-PDF, בריאות האדם הנמדדת במדד ה-DALY וקטגוריית שינוי האקלים הנמדדת 

 .)kgeqCO2( במדד של ק"ג שווה ערך לפחמן דו-חמצני

נוסף על כך, נעשה שימוש במסד נתונים הולנדי בשם Eco Indicator 99 המספק מקדמי נזק לקטגוריות הסביבתיות שצוינו לעיל. 

ההבדל בין Eco Indicator 99 ל- +IMPACT2002 הוא שבראשון ההשפעות של שינוי האקלים ואפקט החממה כלולות בנזקים 

לבריאות האדם, ולכן כלולות בחישוב של DALY על כל מזהם. התוצאות מוצגות כפי שעלו משימוש בשני המקורות בנפרד.

עבור נתוני פליטת המזהמים, נעשה שימוש בדו”חות שנתיים של 2005 של המוסדות הלאומיים לסטטיסטיקה של מדינות 

האיחוד האירופי, הכוללים נתונים על פעילות המפעלים בגבולותיהן. ענפי התעשייה שנבחרו לניתוח הם התעשייה הכימית, 

תעשיית האלקטרוניקה, תעשיית המתכות ותעשיית הפלסטיק. 

.Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne  35
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המידע עבור ההערכה המוניטרית של ההשפעות בקטגוריות של איכות מערכות אקולוגיות ובריאות האדם נלקח ממיזם של 

NEEDS. הנזקים למערכות אקולוגיות מוערכים ב- /€0.45PDF*m2, והנזק בקטגוריית שינוי האקלים שווה ל-0.019€ ל- 

kgeqCO2 אחד. עוד נעשה שימוש בערך האירופי הממוצע המקובל ל-DALY השווה ל-40,000 אירו.

מובאים להלן מספר מזהמים מייצגים )אלה המדורגים בתוך 25 המזהמים הראשונים בכל אחד מהמקורות(. 

 IMPACT2002+ טבלה 22: סכום העלויות החיצוניות על בסיס

 סך הכול )אירו(בריאות האדם )אירו(איכות מערכות אקולוגיות )אירו(מזהם

6,823,678.561,008,913,042.761,015,736,721.32ארסן

446,076,676.41911,280,476.55447,357,152.9691אלומיניום

200,889,889.200095,037,043.06295,926,932.26אבץ

.Müller at al., 2008 :מקור

 Eco-Indicator99 טבלה 23: סכום העלויות החיצוניות על בסיס

סך הכול )אירו(בריאות האדם )אירו(איכות מערכות אקולוגיות )אירו(מזהם

3,992,640.332,089,649,728.122,093,642,368.45ארסן

12,522,612.38165,820,910.50178,343,522.88קדמיום

VI 137,712,423.40147.89137,712,571.29כרום

.Müller at al., 2008 :מקור

יוז — נתיב 1

שלב א': פליטה - פיזור 
מקור פליטת החנקן לשפך האמבר באזור החוף הוא נהר יוז. ישנו מודל הממחיש את ריכוזי החנקן במורד הזרם של מפלי 

טרנט הנשפכים לנהר יוז )Tappin et al., 2003(. בשני אזורים מיושבים בקרבת המים — קינגסטון וגרימסבי — המרוחקים 

כ-25 ו-50 ק"מ ממפלי טרנט, נותרים במים בחודשי הקיץ כ-65% ו-30% מהחנקן, בהתאמה. בשל כך, ההנחה היא כי 

.)Hansen et al., 2009( הריכוזים המצטברים האלה הם כ-65% ו-30% מהריכוזים המצטברים במפלי טרנט
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טבלה 24: הקשר בין תשומות חנקן בחקלאות לבין ריכוזי חנקן בשפך האמבר

לק”ג N על הקטרלק”ג פליטת Nלק”ג N בשימוש

μg/l NO3 /)t TN y)μg/l NO3 /)t TN y)μg/l NO3 /)kg N/ha)

גרימסביקינגסטוןגרימסביקינגסטוןגרימסביקינגסטון

0.01640.00760.05650.02613.241.50תרחיש 1: שימוש בדשנים

--0.01710.00790.05220.0241תרחיש 2: עיבוד אדמות מיוערות

0.02140.00990.05660.02614.221.95תרחיש 3: אוכלוסיית בעלי חיים

.2009 ,.al et Hansen :מקור

בתרחיש 2, המשקל הממוצע של חנקן לכל הקטר הוא קבוע, ולכן חישוב זה הושמט.

שלב ב': מינון תגובה
הקשר בין ריכוזי חנקן ל-Secchi depth נגזר משלושה מקורות ספרותיים, כפי שמראה האיור הבא:

תרשים 9: הקשר בין ריכוזי חנקן ל-depth Secchi ביוז, 2015

 
 

14 
 

 .הושמטולכן חישוב זה , המשקל הממוצע של חנקן לכל הקטר הוא קבוע, 0בתרחיש 

 
 מינון תגובה: 'שלב ב

כפי שמראה האיור , נגזר משלושה מקורות ספרותיים Secchi depth-הקשר בין ריכוזי חנקן ל
 :הבא

 

 ביוז Secchi depth-הקשר בין ריכוזי חנקן ל: 9תרשים 

 

 
 Hansen et al., 2009 : מקור

 

 12%-ו 11%)לעומת מפלי טרנט גרימסבי בעל בסיס הריכוזים היחסיים של חנקן בקינגסטון ו

חושבו ריכוזי , אודות ריכוזי החנקן השנתיים במפלי טרנטעל ועל פי נתונים , (הבהתאמ

לכך הוערך הקשר בין ריכוזים אלה לבין בהתאם ו, גרימסביבהחנקן המוערכים בקינגסטון ו

 .ות המיםצלילהשינוי המצטבר ב

 

 ות המיםצלילהקשר בין ריכוזי החנקן במקורות המים ביוז לבין השינוי המצטבר ב: 01טבלה 

 מצטבר שינוי חנקן ריכוז יחסי ריכוז מיקום
% μg N/l m Secchi/(μg/l N) 

  6723 100% מפלי טרנט

.Hansen et al., 2009 :מקור

על בסיס הריכוזים היחסיים של חנקן בקינגסטון ובגרימסבי לעומת מפלי טרנט )65% ו-30% בהתאמה(, ועל פי נתונים על 

אודות ריכוזי החנקן השנתיים במפלי טרנט, חושבו ריכוזי החנקן המוערכים בקינגסטון ובגרימסבי, ובהתאם לכך הוערך 

הקשר בין ריכוזים אלה לבין השינוי המצטבר בצלילות המים.
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טבלה 25: הקשר בין ריכוזי החנקן במקורות המים ביוז לבין השינוי המצטבר בצלילות המים

מיקום

שינוי מצטברריכוז חנקןריכוז יחסי

%μg N/lm Secchi/)μg/l N)

100%6723מפלי טרנט

65%4370-0.000170קינגסטון

30%2017-0.000695גרימסבי

.Hansen et al., 2009 :מקור

שלב ג': הערכה מוניטרית
אזור המגורים במרחק של 500 מטרים מהחוף חולק ל-3 סוגים של בתי מגורים — בית צמוד קרקע, בית משותף ובנייני 

דירות )ה-1% שהושמט הוא יחידות דיור ניידות(:

טבלה 26: ערך מקורי של מבני מגורים המושפעים משינוי בצלילות המים בחוף מול שפך האמבר

ערך כולל )mio. €, UK 2000(שטח כולל )m2(חלק יחסי )%(סוג מבנה מגוריםאזור

20%150,093194בית צמוד קרקעקינגסטון

72%540,335871בית משותף

7%52,533136בנייני דירות

99%742,9601,200סך הכול

20%38,36350בית צמוד קרקעגרימסבי

72%138,108222בית משותף

7%13,42735בנייני דירות

99%189,899307סך הכול

932,8591,507סך הכול

.Hansen et al., 2009 :מקור

הערך הכולל של אזור המגורים המושפע מוערך ב-mio. € )UK, 2000 1507(, עם שינוי המחירים המוערך ב-3.3% לכל שינוי 

 .Secchi depth במטר של

ערך הנדל"ן באזור החוף של יוז הוצמד לריבית החלופית של ההון והומר למונחים שנתיים לתקופה של 30 שנה. 
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טבלה 27: ערך מוערך של הנדל"ן הנפגע מירידה בצלילות המים בשפך האמבר

מבנים, m2אזור החוף
 מחירי מבנים

)mio €, UK 2000(

ערך של רכוש מושפע
)mio €/m Secchi, 

UK2000(

ערכים במונחים שנתיים
)€/)m Secchi*y(, 

UK2000(

742,960120039.62,877,350קינגסטון

189,89930710.1735,443גרימסבי

.2009 ,.al et Hansen :מקור

שלב ד': ערך ליחידה
הערכים ליחידה חושבו לפי ק”ג חנקן בשימוש, ק”ג פליטת חנקן וק”ג חנקן להקטר. בחלק זה מוצגים הערכים לפליטת חנקן: 

)DK ,2000 ,€( טבלה 28: ערכי יחידה לק”ג פליטת חנקן, אזור יוז

יחידותתרחישים

אזור
סך 

הכול גרימסביקיגנסטון

פיזור 

μg N/l) / )t Nemission)0.05650.0261(תרחיש 1: שימוש בדשנים

0.05220.0241תרחיש 2: עיבוד אדמות מיוערות

0.05660.0261תרחיש 3: אוכלוסיית בעלי חיים

מינון - תגובה

m Secchi)/)μg N/l)0.000170.00070(כל התרחישים

הערכה 

m Secchi*y)2,877,350735,443( / €כל התרחישים

ערכי יחידה

kg Nemission*y)0.02770.01330.0410( / €תרחיש 1: שימוש בדשנים

0.02550.01230.0378תרחיש 2: עיבוד אדמות מיוערות

0.02770.01330.0410תרחיש 3: אוכלוסיית בעלי חיים

.2009 ,.al et Hansen :מקור
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וונסשיו — נתיב 2
מסלול המים של אזור וונסשיו הובול )Vansjø-Hobøl( מורכב ממספר נהרות קטנים ואגמים, ומאגם אחד גדול בשם 

 .)Storefjorden( וסטורפז'ורדן )Vanemfjorden( וונסשיו. לאגם וונסשיו שני אגנים עיקריים — וונמפז'ורדן

שלב א': פליטה — פיזור
מודל MyLake הוא מודל אמפירי רב-שנתי חד-ממדי להדמיה של התפלגות אנכית יומית של טמפרטורת מי האגם ושל 

מדדים נוספים כמו קרח ושלג עונתיים, ודינמיקות של זרחן ופיטופלנקטון. מדובר במודל פשוט יחסית עם מבנה קוד שקוף 

וקל ליישום הכולל את התהליכים הפיזיים, הכימיים והביולוגיים המרכזיים באגם. על בסיס מודל זה, ריכוזים יומיים של 

.)Hobølelva( בשנים 1996 —2000 עברו הדמיה ביובל המרכזי — הובוללבה )TP( חנקן כולל

טבלה 29: מקדמים לביטוי הקשר בין זרחן בחקלאות לבין ריכוזי זרחן באגם וונסשיו 

לכל ק”ג זרחן על הקטרלכל ק”ג זרחן בשימוש

μg/l TP /)kg TP y)μg/l TP /)kg P/ha)

0.1311.449תרחיש 1: שימוש בדשנים

-0.131תרחיש 2: עיבוד אדמות מיוערות

0.1311.449תרחיש 3: אוכלוסיית בעלי חיים

.2009 ,.al et Hansen :מקור

שלב ב': מינון — תגובה
נתוני תצפיות יומיות של ריכוזי כלורופיל ומוצקים מושהים בסטורפז'ורדן )Storefjorden( ממודל MyLake הוזנו למשוואה 

כדי לדמות סדרות עתיות של Secchi Depth בתרחישי פליטה שונים של זרחן. נתונים אלה שימשו להערכת הקשר בין 

 .Secchi depth-ריכוזי זרחן וריכוזי כלורופיל, ול

טבלה 30: הקשר בין ריכוזי זרחן, ריכוזי כלורופיל ו-depth Secchi באגם וונסשיו 

הקשר בין ריכוז חנקן לריכוז 
כלורופיל

הקשר בין ריכוז כלורופיל 
Secchi depth-ל

 Secchi-הקשר בין ריכוז זרחן ל
depth

μg/l ChlA / μg/l TPm Secchi/ μg/l ChlAm Secchi / μg/l TP

0.187-0.090-0.0168

.2009 ,.al et Hansen :מקור
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שלב ג': הערכה מוניטרית
ההערכה של מחירי נדל"ן באזור כללה בתים במרחק של 500 מטרים מהמים. אזורי המים הכלולים הם האגמים בחלק 

הנמוך של התחום, והנהר הזורם דרך העיר. הערכים המשוקללים תוקננו לפי שיעור הריבית החלופית על הון, והומרו 

למונחים שנתיים על פני תקופה של 30 שנה.

טבלה 31: הערך הכולל של מבני מגורים מושפעים בנראות המים בוונסשיו

מבנים, m2אזור
 מחירי מבנים

)mio €, NO 2000(
 mio( ערך נדל”ן מושפע

)€/m Secchi, NO2000
 m(/€( ערך לשנה

)Secchi*y(, NO2000

50,545973.20232,496אזור העיר

69722.991,670,537 414,836אזור האגם

1,903,034סך הכל

.2009 ,.al et Hansen :מקור

שלב ד': ערך ליחידה

) )kg P applied*y( / € טבלה 32: ערכי יחידה לק”ג זרחן בשימוש באזור וונסשיו

ערךיחידהתרחישים

פיזור 

תרחיש 1: שימוש חקלאי

)μg P/l) / )t P applied)

0.131

0.131תרחיש 2: עיבוד אדמות מיוערות

0.131תרחיש 3: אוכלוסיית בעלי חיים

מינון תגובה

m Secchi) / )μg P/l)0.0168(כל התרחישים

הערכה

m Secchi*y) / €1,903,034(כל התרחישים

ערך ליחידה

תרחיש 1: שימוש חקלאי

)kg P applied*y) / €

4.19

4.19תרחיש 2: עיבוד אדמות מיוערות

4.19תרחיש 3: אוכלוסיית בעלי חיים

.2009 ,.al et Hansen :מקור
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בחלק זה יודגם אופן יישום שני השלבים האחרונים — הערכה מוניטרית וערך ליחידה, של מודל נתיב השפעה 4 באזור 

 .)Hansen et al., 2009 ( אודנסה

הערכת עלויות הבריאות נערכה במספר שלבים, במטרה לכסות כמה שיותר השפעות רוחב הנגרמות בעקבות תחלואה 

ותמותה.

	� YOLL: בחלק זה נעשה שימוש בערך האירופי המקובל עבור YOLL )ערך להפחתה של שנה אחת מהחיים( של .

40,000 אירו )במחירי שנת 2000(. עם זאת, מוצגים גם הערכים למדינות ספציפיות. 

	� . ,)Gundgaard et al., 2002( הסתמכו הכותבים על מחקר דני קודם COI עלויות�תחלואה: להערכת המדד של

ולצורך חישוב הערכים עבור מדינות אירופה נעשתה התאמה באמצעות הבדלים בכוח הקנייה. נוסף על כך, נאמדו 

עלויות הטיפול בסוגי סרטן שונים על פי נתוני מרשם שירות הבריאות הלאומי. עלויות הטיפול בסרטן משתנות 

מהשנה הראשונה לאבחון )אז העלויות הן הגבוהות ביותר( ובשנים שלאחר מכן. הנתונים הזמינים שולבו כדי 

להעריך את עלות הטיפול המשוערת לאדם בהתאם לשנה שלאחר האבחון, תוך התייחסות לעלות הנוספת 

של טיפול בסרטן לעלויות הכוללות של מערכת הבריאות הציבורית לטיפול באנשים בגילאי 55 ומעלה שאינם 

חולי סרטן. כמו כן, הובא בחשבון שיעור התמותה של כל סוג סרטן כדי להתחשב בהפחתות שנגרמו בעלויות 

התחלואה. לכן נעשתה אינטרפולציה ליניארית למרווח של אמצע השנה, כייצוג של החלק הממוצע של אנשים 

שקיבלו טיפול. כך, עלות הטיפול הממוצעת במקרי סרטן חושבה כעלות הטיפול בסרטן פחות עלות הטיפול 

הממוצעת באדם שאינו חולה סרטן, כפול כמות האנשים החיים במרווחי אמצע השנה שלאחר האבחון. 

התוצאות מוצגות בטבלה:

)€, 2000, DK( טבלה 33: עלות טיפול ממוצעת נוספת למקרה סרטן

עלות )€ בשנה 2000, דנמרק(סוג הסרטן

10,949סרטן שלפוחית השתן

14,747סרטן המעי הגס

12,098סרטן אחר

12,098סרטן השחלות

.2009 ,.al et Hansen :מקור

	� פגיעה�בפריון�העבודה�ואובדן�רווחה��אחת הדרכים לאמוד את הפגיעה בפריון העבודה בעקבות התחלואה .

בסרטן היא לפי מספר ימי האשפוז ומספר ביקורי היום. מספר ימים זה מחושב על בסיס המספר הכולל של ימי 

המיטה וביקורי היום הרשומים לכל אבחון, חלקי מספר מקרי הסרטן החדשים בכל ”אתר סרטן” ב-2004. ימי 
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האשפוז מוכפלים ב-7/5 כדי למצוא את ימי העבודה שהוחסרו, בהנחה שהאשפוז נמשך גם בסופי שבוע. ההנחה 

היא שביקורי יום נערכים רק בזמן ימי עבודה וגורמים להיעדרות מיום עבודה מלא. 

	� ימי�הבראה��ממסד נתונים של קבוצת חולי הסרטן ששימש את החוקרים, הופקו נתונים המכסים את שווי גמלת .

המחלה כפי שהופיעו בהחזרי המס בשנים 1981—2000 בדנמרק. הערכים הותאמו לשיעורי התמותה שחושבו 

בשלבים הקודמים. הערכים חולקו בערך של דמי מחלה בשנת 1989, השווה ל-DKR 1612 לשבוע, והוכפלו ב-5 

ימי עבודה בשבוע, כדי להפיק את השווי הכולל של ימי הבראה הבאים על חשבון ימי עבודה. 

	� סך�הירידה�בפריון�העבודה�ואובדן�הרווחה:�טבלה 33 מסכמת את כלל השלבים לעיל — אובדן פריון העבודה .

עבור מקרה סרטן אחד על אשפוז, ביקורי יום והבראה.

	� ימי העבודה האבודים הוכפלו במשכורת יומית ממוצעת בתוספת אובדן תפוקה של 20%, המבטאים את האומדן .

של אובדן הפריון בעקבות החלפה של עובד חולה בעובד חדש ומיומן פחות. אובדן הרווחה מוערך כשווה לאובדן 

פריון העבודה.�

טבלה 34: אובדן ימי עבודה לכל מקרה סרטן לפי סוג סרטן

סך הכולימי הבראהימי ביקורימי אשפוז

10.16.116.833סרטן שלפוחית השתן

13.310.229.553סרטן המעי הגס

22.135.670.1127.8סרטן אחר

13.214.358.285.6סרטן השחלות

.2009 ,.al et Hansen :מקור

ערכי היחידה שהופקו משקלול התוצאות שהוצגו עבור אודנסה, מוצגים בטבלה מטה:
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טבלה 35: ערכי חנקן וזרחן באודנסה, נתיב השפעה 4

N — LES modelINCA — N model 

 EXIOPOL
common

 Catchment
specific

 EXIOPOL
common

Cacthment specific

Values per kg N applies

1.49E-06 2.26E-062.03E-063.07E-06Scenrio 1: Fertilizer use

--Scenario 2: Arable land from forest

2.69E-06 4.09E-061.23E-061.87E-06Scenario 3: Livestock population

Values per kg N emission

5.11E-06 7.76E-06--Scenario 1: Fertilizer use

----Scenario 2: Arable land from forest

5.11E-06 7.76E-06Scenario 3: Livestock population

Values per kg N/ha

5.07E-05 7.69E-056.70E-051.02E-04Scenario 1: Fertilizer use

----Scenario 2: Arable land from forest

 9.16E-05 1.39E-044.07E-056.17E-05Scenario 3: Livestock population

.Hansen et al., 2009 :מקור
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