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תודות
ברצוני להודות מקרב לב לרן אברהם ,ראש תחום בנייה ירוקה במשרד להגנת הסביבה ,על שמילא שני תפקידים בשנה
האחרונה :ממונה ישיר וגם מנחה מקצועי .תודה על השיתוף ,הלימוד המקצועי והיישומי ועל הזמן בחשיבה משותפת כדי
שהמחקר הזה יהיה בעל משמעות נוספת .תודה מיוחדת לאנשי המשרד להגנת הסביבה שהיו מלווים מקצועיים לאורך השנה
האחרונה :לגלית כהן מנכ”לית המשרד ,ליובל לסטר סמנכ”ל אשכול תכנון ומדיניות ,ולאוהד קרני מנהל תחום מדיניות
רגולטורית .תודה אישית ומיוחדת לאורי טל ,מרכז פסולת יבשה ,על השיתוף בחומרים ,על הדיוק המקצועי וההתעניינות
הרבה במחקר .תודה גדולה לצוות מרכז מילקן לחדשנות :תודה לסטיבן זכר שליווה אותי לאורך כל המחקר והיה המורה
האישי שלי ללימוד מודלים עסקיים מעגליים ,לאורלי מובשוביץ-לנדסקרונר על הדיוק המקצועי בכתיבת המחקר ועל
שהייתה חלק משמעותי בהתפתחות המקצועית שלי לאורך השנה ,וכן תודה לפרופ’ גלן יאגו על ההתעניינות ועל קישור
הנושא לנושאי רוחב מרתקים .תודה גדולה לאסף דוד וצביקה דוד מקבוצת “בני וצביקה” על שיתוף התובנות המקצועיות
שלהם והעברת הידע המקצועי ,דבר שתרם בצורה משמעותית לגיבוש המחקר .תודה לערן חיון מחברת “נגב אקולוגיה”
על הנכונות לסייע ולקחת חלק במחקר .תודה גדולה לחברות הגבס בישראל :לאיציק שייר ולאתי מרקוביץ עשני מחברת
אורבונד ולעדי אשכנזי הרפז ,עודד ראודניץ ויניב דואני מחברת טמבור .בלי ההשתתפות והנכונות להשקיע את הזמן בפגישות,
המחקר לא היה מגיע לאותה רמת עומק .תודה נוספת לשותפים ממשרדי הממשלה והארגונים השונים :לדורון קול ממרכז
התייעלות במשאבים ,לאריק ריבקין וירושלם ברוך ממנהל התעשיות במשרד הכלכלה ,לטלי הירש שרמן ,עומרי מזרחי ויונתן
אופק מיחידת החדשנות במשרד הבינוי והשיכון ,לד”ר גלית אגרנטי ,לאורן הרמבם ואפרת חיים מהתאחדות התעשיינים.
תודה אישית ואחרונה לגילי אלמגור ,עדי טריגר ,הדר זר אביב ,אורי מנור ,אורלי קציר ומאור שרצקי על ההקשבה והתמיכה.

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  3נקודות 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.
למידע נוסף על אודות התוכניתwww.milkeninnovationcenter.org :
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תקציר מנהלים
במגזרים רבים אפשר לתאר את הכלכלה הנוכחית בעיקר כ”לינארית” :חומרים בתוליים נלקחים מהטבע ,משמשים
לייצור מוצרים או למטרה אחרת ,ולאחר סיום השימוש הם מוטמנים בלי שנעשה בהם שימוש חוזר .הדגם של כלכלה
לינארית מייצר פסולת בכמויות גדולות ויוצר תלות בין פיתוח כלכלי לבין שימוש גובר בחומרים בתוליים .בעולם של
משאבים מוגבלים ,מודל זה איננו יכול לעבוד לטווח הרחוק.
בשנים האחרונות עוצבה גישה אלטרנטיבית – “כלכלה מעגלית” – שמציעה שינוי בשרשרת האספקה כך שכל משאב
ינוצל עד כמה שאפשר לפני שתפקידו בכלכלה מסתיים .מדובר במודל המאופיין במיצוי ובשימוש חוזר מרבי במשאבים:
המוצר ,עיצובו וחומרי הגלם שמהם הוא מיוצר.
בישראל קיימת פסולת בנייה בהיקף של כ 3.7-מיליון טונות בשנה ,ואותה אפשר לנתב בחזרה לענף הבנייה .הפוטנציאל
בניצול פסולת הבנייה משמעותי .פסולת הבנייה מכילה חומרים ומרכיבים שונים ,שחלק גדול מהם הוא חומר מינרלי
הכולל חול ,אבן טבעית וצמנט שאפשר למחזר או לעשות בו שימוש חוזר .התקדמות למערכת כלכלה מעגלית מספקת
הזדמנות לטפל בבעיות של פסולת ומחסור במשאבים באמצעות השימוש בחומרים ראשוניים ,הגנה על משאבים
1
חומריים וצמצום טביעת הרגל הפחמנית.
מטרת המחקר היא לגבש את צעדי המדיניות שיתרמו לקידום ההתייעלות בתעשיות הבנייה ,בדגש על מוצרי הבנייה ,כדי
להגביר את השימוש בחומרים ממוחזרים ובפסולת בנייה בהליכי הייצור .אם כן ,שאלות המחקר הן:
1.כיצד אפשר להפוך פסולת בנייה וחומר שארי מתהליכי תעשייה לתחליף לחומר בתולי במוצרי בנייה ,תוך שמירת
הערך בשרשרת הייצור ויצירת מודל כלכלי מעגלי?
2.כיצד קידום מודלים עסקיים מעגליים בתעשייה ישפיע על הביקוש לחומר ממוחזר?
כדי להשיב על שאלות המחקר הרוחביות ,המחקר מתחלק לשלושה חלקים מרכזיים:
החלק הראשון של המחקר סוקר את מאפייני תעשיית הבנייה בישראל ואת החסמים בה תוך הבנת הקשרים וההשפעות
בין החסמים עצמם .כמו כן יוצגו בחלק זה ההשפעות הסביבתיות של ענף הבנייה (“טביעת רגל סביבתית”).
החלק השני של המחקר עוסק במודלים של כלכלה מעגלית תוך הדגשת האלמנטים הייחודים לענף הבנייה והצגה
בינלאומית של האסטרטגיות לקידום כלכלה מעגלית במגזר הבנייה במדינות שונות .חלק זה ידון גם במקרי בוחן
ספציפיים במגזר הבנייה אשר רלוונטיים ליישום בתעשיית מוצרי הבנייה בישראל.
החלק השלישי של המחקר יעסוק במימוש עקרונות הכלכלה המעלית במגזר הבנייה בישראל .יוצגו הפתרונות השונים
ליישום תוך התייחסות ממוקדת ליצירת אסטרטגיה לקידום שימוש חוזר ומחזור פסולת גבס לאורך שרשרת הבנייה בישראל.
ארבעה חסמים מרכזיים מעכבים את המעבר של ענף הבנייה בישראל למימוש עקרונות של כלכלה מעגלית:
1.חסם של פערי מידע :פערי מידע בכל הנוגע להיצע ולביקוש של פסולת שיכולה להיות משאב לגורם אחר; פערי
מידע לגבי תמחור חומרים ממוחזרים והיעדר תיעוד של מקור החומרים והזרימה שלהם.
1

כמות גזי החממה שפולטים מוצר ,ארגון ,מדינה או אירוע.
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2.חסם של סטנדרטיזציה :היעדר של תקינה רחבה המאפשרת שימוש בחומרים ממוחזרים לשימושים שונים וכן
היעדרם של נוהלי בקרת איכות שמטרתם לוודא את איכות החומרים.
3.חסמים רגולטורים :כמו אחריות יצרן מוגבלת לשם הפנמת עלויות סביבתיות חיצוניות.
4.חסם של היעדר מימוש :גורם מתווך בתחום של חומרי הבנייה שיקלוט את הפסולת ויטפל בה בצורה שתהפוך
אותה למשאב המותאם לפסי הייצור בתעשייה.
החלק השלישי של המחקר מתמקד בתעשיית הגבס בישראל .במסגרת חלק זה בחנתי כיצד אפשר ,באמצעות עקרונות
של כלכלה מעגלית וכלים נוספים ,להפוך את פסולת הגבס ממטרד למשאב וכיצד לעודד את השחקנים לאורך שרשרת
הייצור לנוע בכיוון יותר מעגלי הכולל שימוש רחב יותר בפסולת הגבס .הבחירה להתמקד בתעשיית הגבס נעשתה בשל
המאפיינים הייחודיים של הגבס :מצד אחד המבנה הכימי שלו עלול לזהם את האדמה ואת מי התהום אם הוא מוטמן ,וכן
לפגוע בפוטנציאל המחזור של שאר רכיבי הפסולת היבשה שגבס מעורבב איתם .ומצד שני ,בשל המבנה הכימי שלו הוא
ניתן למחזור כמעט ב 100%-בתהליך טכנולוגי לא מורכב שכבר מבוצע בחלק ממדינות העולם.
בישראל קיים מחסור ברור בגבס ואין עתודות מספיקות לכרייה ,ולכן כיום השוק מסתמך בעיקר על גבס מיובא ,בעיקר
מכמה מחצבות בקפריסין .בכל חודש מיובאות כ 45,000-טונות של גבס על-ידי שתי היצרניות הגדולות בישראל :חברת
אורבונד וחברת טמבור .לצדן פועלים בשוק כמה יבואני גבס בודדים .נטען כי מאחר שאין הפרדה במקור באתרי הבנייה,
אנו מאבדים  400-200אלף טונות של גבס בשנה ,שבהן אפשר להשתמש בתעשיות מוצרי הבנייה .היום אפשר לתאר את
תעשיית הגבס בישראל כלינארית לחלוטין .רוב הגבס במדינת ישראל מוטמן ,למעט שילוב של אחוזים בודדים של פסולת
גבס בתהליכי הייצור של חברת אורבונד.
במסגרת המחקר נבדקו עלויות של רכיבים שונים של מוצרי הגבס לאורך שרשרת הייצור .לכאורה קיים פער של כ50%-
במחיר חומר הגלם :גבס בתולי נרכש בממוצע במחיר של  115שקלים לטונה ,לעומת  180שקלים לטונה של גבס ממוחזר.
אבל לאחר השוואת הנתונים ,הקפיצה מ 120-ל 180-תהיה זניחה בהשפעתה על המחיר הסופי .לפיכך מומלץ לבחון
הפעלת אמצעים כדי שהיצרנים יעברו לשימוש בגבס ממוחזר ,שכן הם כמעט אינם מפסידים מכך.

תרשים  .1עלות ליחידת מוצר – גבס בתולי

עיבוד :מרכז מילקן לחדשנות.2021 ,
נתונים :אתרי חברות גבס.2021 ,
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במסגרת המחקר נמצא כי קיימים שלושה מודלים עסקים מעגליים בעלי פוטנציאל לשילוב בתעשיית הגבס בישראל ,וכן
נמצא כי חלק מהמאפיינים של כל מודל מתקיימים כבר כיום בהליכי הייצור השונים:

תרשים  .2מודלים עסקיים מעגליים

מקור.2020 ,R2PI :

1.מודל מתוך שלב הייצור הנקרא  :circular sourcingמקורות של חומרים ממוחזרים או מתחדשים הניתנים להחזרה
למחזור טכני או ביולוגי.
2.מודל מתוך שלב הייצור שנקרא  :co-product recoveryחומרים שיוריים/משניים מתהליך אחד (או משרשרת
ערך) שהופכים לקלט לתהליך אחר (או לשרשרת ערך).
3.מודל משלב סוף מחזור החיים הנקרא  :resource recoveryחומרים או מוצרים בסוף מחזור החיים המשולבים
במוצרים שונים או משמשים כחומרי גלם/תשומות לתהליך אחר (או לשרשרת ערך).
בין החסמים המשמעותיים ביותר שנמצאו במחקר זה לשימוש בגבס ממוחזר הוא נושא הפרדת הגבס במקור .כיום
לא נהוגות בישראל די פרקטיקות של הפרדה במקור של הגבס ,במקום שבו הפסולת נוצרת :אתרי בנייה חדשה ,אתרי
הריסה ואתרי שיפוצים .הפרדה במקור היא אמצעי קריטי שבלעדיו לא יכולה להתחיל שרשרת מחזור הגבס .מכאן שחיוני
ליצור תמריצים חזקים לקבלנים באתרים עצמם לקדם הלכה למעשה את ההפרדה במקור של הגבס .התמריץ הראשון
תלוי מאוד במפעלי המחזור – ליצור מחירים אטרקטיביים לקבלנים באמצעות גבייה של דמי פינוי וקליטה נמוכים יותר
לפסולת גבס מופרדת .הדבר ישתלם גם למפעלי המחזור עצמם ,כי כך יוכלו למחזר את שאר רכיבי הפסולת היבשה
(מאחר שלא יהיו מעורבבים עם גבס) באיכות גבוהה יותר ,וגם יוכלו למכור את הגבס המופרד ליצרני הגבס ולייצר רווח
נוסף .כמו כן ,כדי לעודד בפועל את הקבלנים להפריד את הגבס יש לייצר פתרון לוגיסטי שיכול להיות מקודם בסיוע שני
שחקנים מרכזיים :מפעלי המחזור וחברות הגבס :טמבור ואורבונד.
בשוק הגבס הישראלי שחקנים מעטים .מספר היצרנים והיבואנים של מוצרי גבס קטן .תעשיית הגבס המקומית סובלת
מתחרות עם יבואני גבס עצמאים שמייבאים לישראל במחירים נמוכים מאוד גבס מקפריסין ומטורקיה .אסטרטגיה
לשימוש בגבס ממוחזר תתרום לא רק לקידום ערכיים סביבתיים ,אלא גם לחיזוק התעשייה היצרנית הישראלית .אפשר
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לעשות זאת על-ידי קביעת היטל של ייבוא גבס לישראל – היטל שיבטא את המחיר הסביבתי של הטמנת הגבס .כמו כן,
כדי לחזק ולעודד את התעשייה היצרנית להשתמש בגבס ממוחזר ,כדאי להקים גוף ייעודי שיטפל בנושא הלוגיסטי של
איסוף ומחזור הגבס ,פעולות שהן לא עיסוק הליבה של יצרני הגבס .גוף כזה יכול להיות מוקם במסגרת הכלי שנקרא
“איגוד משתמשים” .מדובר במסלול שמקדמת רשות החדשנות ומטרתו לסייע לתאגידים תעשייתיים שבאפשרותם
להתאגד להקים תשתית מו”פ ייחודית שאינה קיימת בישראל היום.
נושא משמעותי נוסף שעלה במחקר הוא הצורך בהעלאת הכדאיות הכלכלית של מחזור גבס והגדלת הביקושים .ראשית,
כדי להגדיל את הביקוש לגבס ממוחזר יש לבחון שווקים פוטנציאליים שהם מעבר לתעשיית הגבס עצמה – כגון שוק
החקלאות ,תעשיית המלט ועוד .כמו כן ,התקן לבנייה ירוקה יכול להיות מסגרת משמעותית לעידוד השימוש בחומרים
ממוחזרים ובהם הגבס .תקן זה צריך לתת משקל משמעותי לשימוש בחומרים ממוחזרים וכן לקבוע הפרדה של גבס
כתנאי סף בפרויקטי בנייה .כמויות הגבס במדינת ישראל יגדלו בשנים הקרובות ,וכדי למנף את הנושא יש לקבוע כתנאי
סף הפרדה במקור .כאמור ,משום שאי-הפרדת הגבס שעלולה להביא לפגיעה בפוטנציאל המחזור של שאר רכיבי
הפסולת היבשה .כמו כן ,התקן לבנייה ירוקה צריך לעודד את יצרני הגבס להצהיר על  LCAמלא של מחזור החיים של
הגבס ,לאור המעורבות של יצרני הגבס גם בשלבי מחזור חיים שהם מעבר לשלב הייצור עצמו .עידוד הצהרה על  LCAמלא
לצד כללים פשוטים של שילוב תוכן ממוחזר ,יכול לייצר שינוי ניכר .נוסף על כך ,רכש ירוק מצד שחקנים משמעותיים בענף
הבנייה ,כמו משרד הבינוי והשיכון ומשרד הביטחון בפרויקטי בנייה שונים ,יכול למנף ביקושים ולעודד את יצרניות הגבס
להשתמש בגבס ממוחזר.

מבוא
בשנים האחרונות המשרד להגנת הסביבה מקדם את תחום הבנייה הירוקה כתחום מוביל בצמצום ההשפעות הסביבתיות
של תהליכי הבנייה משלב התכנון ועד שלבי הביצוע .לאחרונה הפך תקן הבנייה הירוקה למחייב בתקנות התכנון והבנייה
(ייכנס לתוקף במרס  .)2022לצד יצירת שינוי בענף התכנון והבנייה ,קיים צורך ממשי להביא לשינוי גם בחומרי הבנייה
ובמוצרי הבנייה עצמם ,ובקרב תעשיות הייצור הפועלות בענף הבנייה על כל גווניהן :חציבה ,כרייה ,בטון ומוצריו ,אבקות,
ענפי המתכת ,ריצוף וחיפויים ,צנרת ופלסטיקה ,אלומיניום ,זיגוג וכו’.
ענף הבנייה במדינת ישראל צורך כיום יותר מחמישים מיליון טונות חומר גלם בשנה .תמ”א 14ב’ (תוכנית מתאר ארצית
לכרייה וחציבה) צופה עלייה משמעותית בדרישה (אומדן של  1.3מיליארד טונות) עד לשנת  ,2040ומחסור משמעותי
בחרסית ,גיר למלט ,בזלת וחול כבר בשנים הקרובות .מחקרים הראו שתעשיית הבנייה בעולם צורכת  30%מחומרי הגלם,
 42%מהאנרגיה ו 25%-מהמים ,וגורמת לזיהום אוויר ישיר ועקיף ,למטרד רעש וכן להיווצרות של פסולת בניין בכמות
גדולה ( .)Yang, 2020מכאן עולה צורך חיוני לצמצם את הפגיעה הסביבתית המתלווה לפיתוח המהיר.
מגמה משמעותית שיש לתת עליה את הדעת היא מימוש תוכניות פינוי ובינוי .צורכי הבינוי של מדינת ישראל מכתיבים
שעד שנת  2035יידרשו כ 1,120,000-יחידות דיור חדשות כדי לספק את צורכי האוכלוסייה .מספר זה הוא מחצית מכלל
יחידות הדיור הקיימות כיום .מגמת העלייה במימוש תוכניות פינוי ובינוי עקבית משנת  2014ומתבטאת בעלייה מ20%-
ל 35%-בתקופה של פחות מעשור .הבנייה היא כיום לפחות  20%מהתחלות הבנייה של כלל הדירות ,וכרבע מהתחלות
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הבנייה הרוויה בישראל (מנהל התכנון .)2017 ,מדובר במגמה משמעותית שתייצר זרם של חומרים ממבנים שמתפרקים,
והיא מעלה את הצורך האסטרטגי בתפיסה ,בניצול ,בשימוש ובוויסות של אותם חומרים לאתרי בנייה חדשים כחומרים
וכמוצרים בני שימוש.
את הכלכלה הנוכחית אפשר לתאר בעיקר כ”לינארית” :חומרים בתוליים נלקחים מהטבע ,משמשים לייצור מוצרים,
לשימוש בהם ,ולאחר סיום השימוש אלו מוטמנים בלי שנעשה בהם שימוש חוזר .הדגם של כלכלה לינארית מייצר
פסולות בכמויות גבוהות ויוצר תלות בין פיתוח כלכלי לבין שימוש גובר בחומרים בתוליים .בעולם של משאבים סופיים,
מודל זה איננו יכול לעבוד בטווח הרחוק (“ .)Ellen Macarthur Foundation, 2015כלכלה מעגלית” היא גישה כלכלית
החותרת למניעת בזבוז על-ידי ניצול מרבי של חומרי גלם או אנרגיה .כלכלה מעגלית עוצבה כגישה אלטרנטיבית לכלכלה
הלינארית ,ורואה בה מודל בזבזני המתבסס על שימוש בכמויות גדולות של חומרים ,תוך התעלמות מזמינותם העתידית
ומההשפעות של צריכתם והשלכתם .הנחת הבסיס של הכלכלה המעגלית היא שעקב סופיות המשאבים בכדור הארץ,
המודל הלינארי איננו יעיל ( .)Murray et al., 2017לכן ,הכלכלה המעגלית מציעה שינוי בשרשרת האספקה כך שכל
משאב ינוצל בכמות המרבית לפני שיסיים את תפקידו בכלכלה .מדובר במודל המאופיין במיצוי ובשימוש חוזר מרביים
במשאבים :מרמת המוצר ועיצובו ,דרך מרכיביו ועד חומרי הגלם שמהם הוא מיוצר .מודלים של כלכלה מעגלית שואפים
לנתק את הקשר בין ההתפתחות הכלכלית לצריכת משאבים ממקורות מתכלים ,ובכך להשיג יעדים כגון צמיחה כלכלית
ויצירת מקומות עבודה חדשים ,תוך צמצום נזקים והשפעות סביבתיות (.)Canielli et al., 2020
כלכלה מעגלית היא מודל שמסתכל בצורה מערכתית ומגדיר מחדש את המושג “פסולת” .למעשה היא מבחינה בין שני
סוגי מעגלים (:)Ellen Macarthur Foundation, 2015
1.מחזורים ביולוגיים ,שבהם חומרים ומוצרים אורגניים מוחזרים למערכת (“ביו-כלכלה”).
2.מחזורים טכניים ,שבהם מוצרים ,רכיבים וחומרים נשמרים בשוק באיכות האפשרית הגבוהה ביותר ולזמן רב ככל
האפשר באמצעות תיקון ,תחזוקה ,שימוש חוזר ,שיפוץ ,ייצור מחדש ובסופו של דבר מחזור.
ביסוד המעבר למקורות אנרגיה מתחדשים ,המודל המעגלי בונה הון כלכלי ,טבעי וחברתי .הוא מבוסס על שלושה
עקרונות מרכזיים (:)Ellen Macarthur Foundation, 2015
1.תכנון פסולת וזיהום :כלכלה מעגלית חושפת ומעצבת את ההשפעות השליליות של פעילויות כלכליות הגורמות
נזק לבריאות האדם ומערכות טבעיות .אלה כוללות שחרור גזי חממה וחומרים מסוכנים ,זיהום אוויר ,קרקע ומים,
וכן פסולת מבנית כגון עומס תנועה ונכסים שלא מנוצלים מספיק כמו מכוניות ובניינים.
2.שימוש בחומרים :כלכלה מעגלית מתעדפת פעילויות שמשמרות את הערך בצורה של אנרגיה ,עבודה וחומרים.
המשמעות המעשית של עיקרון זה מתבטאת בעיצוב מוצר או הליכי ייצור לפי קריטריונים של עמידות ,שימוש
חוזר ,ייצור מחדש ומחזור כדי לשמר מוצרים ,רכיבים וחומרים שמסתובבים בשוק .מערכות מעגליות עושות
שימוש יעיל בחומרים טבעיים על-ידי שימושים רבים ושונים ,לרבות חזרתם למערכות טבעיות.
3.התחדשות מערכות טבעיות :כלכלה מעגלית נמנעת ככל האפשר משימוש במשאבים שאינם מתחדשים ומשמרת
או משפרת משאבים מתחדשים ,כגון החזרת חומרים מזינים לקרקע כדי לתמוך בהתחדשות.
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כדי לעודד את מעבר של תעשיות שונות לכיוון של כלכלה מעגלית פותחו מודלים עסקיים שונים .הכלכלה המעגלית
חותרת בין היתר למודלים עסקיים שבהם האחריות והתמריץ לייצור מוצר חסכוני ושמירתו נותרת בידי היצרן .תמריץ זה
יכול להיות מושג למשל באמצעות השארת הבעלות על המוצר בידי היצרן .כך ,באמצעות שינוי של מודל עסקי ממכירה
לחכירה או ממכירה לצריכה שיתופית ,מושגות יותר מטרות סביבתיות בלי לפגוע בתמריצים העסקיים לרוכש וליצרן
( .)Anitkainen et al., 2016למשל ,חברה לייצור צמיגים מאפשרת ללקוחות לשכור צמיגים במקום לרכוש אותם .בכך
היא יצרה מודל שבו הצמיגים הם השירות והלקוחות משלמים עבור הקילומטרים שנסעו איתם ,בלי להתמודד עם בעיות
תחזוקה מכל סוג שהוא .על-ידי אימוץ של מודל כלכלי ספציפי זה (“ ,)”Pay for useלחברה יש תמריץ לפתח צמיגים
עמידים יותר ולבחור את חומרי הצמיגים שאפשר לעבד מחדש .כפי שצוין לעיל ,הכלכלה המעגלית גם שואפת לגעת
בנושא החומרים עצמם ( .)Esposito et al., 2018נושא בחינת החומרים הממוחזרים כתחליף לחומרים הבתוליים במגזר
הבנייה משמעותי במחקר זה ,שכן חומרי הגלם הבתוליים למוצרי הבנייה הולכים ונגמרים .לכן ,במחקר זה אדגיש את הצורך
בבניית מודל עסקי בתוך שרשרת הערך ,המתאים לתחום מוצרי הבנייה ,באמצעות מקרה בוחן של תעשיית הגבס בישראל.
בכל רחבי העולם ,השימוש במשאבים חומריים גדל ככל שהאוכלוסייה צומחת וההכנסה עולה ( .)Beherns, 2007מגמת
הביקוש הגובר למשאבים חומריים עלולה להפוך את המשאבים לנדירים יותר ויותר ולפיכך ליקרים יותר לשימוש ,וכמות

גדולה מהם עלולה לרדת לטמיון ( .)Benton & Hazell, 2013התקדמות אל עבר כלכלה מעגלית היא הזדמנות לצמצם את
השימוש בחומרים ראשוניים 2ואת טביעת הרגל הפחמנית ( .)Pratt and Lenaghan, 2015היתרונות העסקיים עשויים לכלול
תחרותיות גבוהה יותר ,שמירה על משאבי טבע ,גמישות ומודלים עסקיים שונים כדי לאפשר יצירת ערך (.)Lacy, 2014
מטרת המחקר היא לנסח צעדי מדיניות שיתרמו לקידום התייעלות בתעשיות הבנייה ,בדגש על מוצרי הבנייה ,כדי
להגביר את השימוש בחומרים ממוחזרים ובפסולת בנייה בתהליכי הייצור ובתשומות המושקעות בהם.
נושאי המחקר הנוגעים לכלכלה מעגלית משיקים לנושאים רלוונטיים נוספים :סקר תשומות וחומרי גלם טבעיים
3
בתעשיית הבנייה ופוטנציאל הפחתת השימוש בהם או החלפתם בחומר ממוחזר ,התנעת תהליכי LCA (Life Cycle
“ ,)Analysisהארכת מחזור חיים” כפרקטיקה לעידוד תהליכי “ – Green Labelingתיווי ירוק” (מונח המתייחס לפעילויות
ההסמכה של מוצרים בהתאם לסטנדרטים הסביבתיים הספציפיים של הסמכות) כדי לעודד הנגשת מידע לצרכנים
ועסקים על ביצועים סביבתיים ,בחינת פוטנציאל לפיילוטים באתרי פיתוח לצד אתרי הריסה מסוג “פינוי ובינוי” כאמצעי
להפרדה של פסולת הבנייה וויסותה לאזורי ביקוש ,ועוד .במסגרת המחקר יוצג מקרה בוחן של תעשיית הגבס – תת-
תעשייה במגזר הבנייה ,ועבורה ייבחן הפוטנציאל לקידום מודלים של כלכלה מעגלית.

2

3

חומר ראשוני או חומר בתולי הוא חומר שמקורו ישירות מהטבע בצורתו הגולמית :חול ,עץ ,עופרת ועוד .ייצור מוצרים
המכילים חומרים בתוליים כרוך באנרגיה רבה יותר ובדלדול רב יותר של משאבי הטבע.
 – LCAכלי לחישוב השפעות סביבתיות הקשורות במוצר ,בשירות או בטכנולוגיה .בחינת אורך החיים החל בחציבת חומרי
הגלם ,עיבודם ,שינועם והפיכתם למוצר ,וכלה בשלב סוף השימוש בהם.
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 .1מאפייני תעשיית הבנייה בישראל והחסמים
העיקריים המונעים את המעבר לכלכלה מעגלית
 1.1מאפייני ענף הבנייה בישראל
ענף הבנייה הוא אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים של כלכלת ישראל .מרכזיותו של הענף באה לידי ביטוי בכמה
אינדיקטורים :היקף ההשקעות בענף ,מלאי ההון הנקי הנצבר בענף ,היקף התוצר הענפי ושיעורו בתוצר הכללי של המשק.
חלקה של תעשיית הבנייה בתמ”ג של מדינת ישראל הוא  ,1-6%תוך התייחסות למעגלי ההשפעה הרחבים של התעשייה
(המועצה הישראלית לבנייה ירוקה .)2017 ,יצוין כי על אף ההיקף הכלכלי הגדול של הענף ,ההשקעה בחדשנות ובמו”פ
מצומצמת ביותר (משרד הבינוי והשיכון.)2016 ,
בשנים  2004-1995נעה רמת התוצר סביב  33מיליארד שקלים בשנה .משנת  2005ועד לשנת  2014גדלה רמת התוצר בענף
ועלתה כמעט ב ,60%-לרמה של  48מיליארד שקלים בשנת  .2014על אף העלייה ברמת התוצר הענפי ,בשנים 2007-1995
ירד חלקו של תוצר הבינוי בתמ”ג מ 7.3%-ל 4.4%-ומאז הוא נמצא בעלייה מתונה.

תרשים  .3רמת התוצר בענף הבינוי

מקור :למ”ס.2015 ,

ההשקעות בענף הבנייה בשנת  2017הסתמכו ב 136-מיליארד שקלים במחירים שוטפים .ההשקעות בענף עלו ריאלית
ב 4.5%-בשנת  2017לעומת  .2016היקף עבודות התשתית בישראל בשנת  2017היה כ 30-מיליארד שקלים (עלייה של
כ 5-מיליארד שקלים ,לעומת ממוצע השנים  2016-2014שהיה כ 25-מיליארד שקלים) .אחד המניעים לפיתוח הניכר
בהיקף עבודות התשתית הוא תיקון החלטת הממשלה באופן שאפשר להעסיק עובדים זרים בעבודות תשתית (התאחדות
בוני הארץ ו .)BDO, 2017-להלן היקף ההשקעות בענף הבנייה בשנים  ,2017-2011במיליארדי שקלים ,במחירים קבועים
ובאחוזים מהתוצר ,לצורך השוואה כמותית רב-שנתית:
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תרשים  .4השקעות בענף הבנייה כחלק מהתוצר (במיליארדי שקלים)

מקור :סקירות התפתחויות לשנת  2017ותחזית לסוף שנת ( 2018התאחדות בוני הארץ ו.)2017 ,BDO-

לפי הערכת התאחדות הקבלנים ובוני הארץ ,קיימים קרוב ל 300-יצרנים ומעל  3,000קבלני ביצוע .לצד זאת ,קיימות בענף
חברות יזמיות וחברות נדל”ן (אלפי חברות ,לפי ההערכה).

תרשים  .5מבנה ענף תעשיות הבנייה במדינת ישראל

מקור :התאחדות התעשיינים בישראל.2020 ,
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בשנת  2017עבדו בענף הבנייה בכללותו  260,000עובדים .בין  2011ל 2017-גדל מספר העובדים בענף ב .44%-הגידול
המשמעותי במספר העובדים סייע לגידול הדרגתי בגמר הבנייה למגורים.
בשנת  2017הסתכם האשראי של ענף הבנייה והנדל”ן בישראל ב 262.8-מיליארד שקלים ,מהם  71%שייכים ישירות
לענף הבנייה ו 29%-לענף הנדל”ן ,הכולל פעילויות שאינן בנייה ,כגון נדל”ן מניב .אשראי ענף הבנייה והנדל”ן הוא 18.7%
מהאשראי שבידי הציבור ,ללא שינוי לעומת .2016
אשר לשיטות הבנייה ,שיטת הבנייה במדינת ישראל נחשבת בנייה קונבנציונלית עם רמת תיעוש נמוכה“ .בנייה
קונבנציונלית” היא שם כולל לצורת הבנייה העושה שימוש בבטון מזוין כטכנולוגיה עיקרית בבניית השלד .בנייה זו
מאופיינת לרוב בהקמת יסודות ,רצפות בטון התלויות על קורות וקירות העשויים בלוקים .תיעוש הבנייה נועד לעלות את
הספק העבודה תוך צמצום צריכה בתשומות נדרשות ,וזאת על-ידי שימוש במיכון ובטכנולוגיות מתקדמות .תהליך הבנייה
הוא בעל פוטנציאל גבוה לבזבוז רב של תשומות :עיכוב בסיום עבודתם של צוותים קודמים ,עבודה חוזרת לתיקון עבודה
פגומה ,שעות עבודה של עובדים הממתינים לציוד וחומרים או למידע ,הריסה ובנייה מחדש עקב שינויים בהחלטות
או שימוש בתוכניות שגויות ,ועוד .הליכי תיעוש הבנייה מאפשרים התייעלות בשימוש במשאבים וקיצור לוחות זמנים
באמצעות החלפת עבודות עתירות כוח אדם באתר ,קיצור תהליכי עבודה והפקת תוצרים ברמה גבוהה – דבר המשליך גם
על הוזלת עלויות הבנייה (המכון הלאומי לחקר הבנייה.)2008 ,
בתחילת שרשרת הערך בענף הבנייה מצויות המחצבות .רוב חומרי הגלם בתהליכי הייצור בתעשיית הבטון והאספלט
הם אגרגטים הכוללים חצץ ,מצע וחול מחצבה .ענף האגרגטים מהווה בפועל את התשתית שעליה מונח כל מגזר הבנייה
והסלילה בישראל .מפעלי הבטון מהווים יותר ממחצית מהביקוש לאגרגטים המשמשים לייצור בטון שמובא לאתר בנייה
או למוצרי בטון שונים (אלמנטים טרומיים ,גשרים ,צינורות וכו’) ,מפעלי אספלט מהווים כ 5%-מהביקוש לאגרגטים אשר
משמשים לייצור תערובות אספלט ,וקבלני תשתיות מהווים כ 40%-מהביקוש לאגרגטים אשר משמשים בין היתר להקמת
תשתית בסלילת כבישים ,למילוי ולהגבת משטחים .ענף המחצבות מתאפיין במעין אינטגרציה אנכית :חברות המחזיקות
במחצבות בדרך כלל פעילות גם בשלבים שונים בשרשרת הייצור :מפעלי הבטון ,מפעלי האספלט וחברות העוסקות
בקבלנות תשתית .להלן תרשים המציג את החברות המחזיקות במחצבות ואת פעילותן בשוקי המשך אלו:
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תרשים  .6חברות המחזיקות במחצבות ופעילותן בשוקי המשך

מקור :רשות התחרות.2017 ,

 1.2החסמים המרכזיים המונעים את המעבר של ענף הבנייה לכלכלה
מעגלית
נמצאו כמה חסמים אשר מונעים את קידום החדשנות בענף הבנייה בכלל ,וחסמים המונעים את קידום המעבר לכלכלה
מעגלית בפרט (המועצה הישראלית לבנייה ירוקה:)2017 ,
4.ניהול ותרבות עבודה הבולמים חדשנות – עדיפות למדדי מחיר במכרזים והיעדר תשומת לב למדדי איכות כחלק
מתרבות התכנון והביצוע ,כגון יעילות ועמידה בזמנים; שיטות עבודה רבות שהתקבעו במהלך השנים ואשר
מונעות חשיבה חדשנית; רצון “ללכת על בטוח” וחשש מלנסות שיטות עבודה חדשות בשל תביעות משפטיות
אפשריות במקרה של כישלון ,ועוד.
5.חסם כלכלי – התחרות הגדולה המאפיינת את הענף ושולי הרווח הנמוכים מקשים על החברות ליטול סיכונים
ולהשאיר מרווח של ניסוי וטעייה .החברות נוטות לחשוב בטווח הקצר תוך התמקדות בשיטות שהוכחו כמניבות
תוצאות בשטח .עלויות הפרויקטים המושתתות על קבלני הביצוע גבוהות ,וקיימת אי-ודאות רבה בנוגע
לרווחיות .גורמים אלו אינם מאפשרים להשקיע משאבי זמן ופתיחות מחשבתית בפיתוח ובהטמעת חדשנות,
בנסיבות שבהן ההחזר על ההשקעה איננו ברור.
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6.בעיות כוח אדם – ענף הבנייה סובל מבעיית כוח אדם שבאה לידי ביטוי במחסור חמור בעובדים ,תחלופה גבוהה
ומקצועיות מוגבלת .היעדר מנגנוני הכשרה והתמקצעות מתאימים ,לצד תנאי עבודה קשים ובטיחות שאינה
גבוהה – אינם מסייעים למשוך כוח אדם איכותי לענף.
7.היעדר מודעות בקרב צרכנים ולקוחות קצה – מרבית לקוחות הקצה אינם דורשים מדדים של איכות ונרתעים
מחידושים ,דבר שאינו מניע את התעשייה ללכת לכיוונים חדשים.
8.מיעוט ממשקים בין מגזר ההייטק לבין ענף הבנייה – בכל הנוגע לטכנולוגיה שיכולה לקדם את ענף הבנייה
בתחומי מיכון ,רובוטיקה ומערכות מידע; כמעט אין ממשקים בין הגורמים הרלוונטיים בתעשיות; אין די אפיון
של טכנולוגיה המתאימה לצרכים המקומיים של התעשייה בישראל ,ועדיין אין הטמעה של הטכנולוגיה הקיימת
בענף.
קיימים חסמים משמעותיים אשר מונעים מתעשיית הבנייה לבצע את הקפיצה הבאה לעבר כלכלה מעגלית .במחקר זוהו
ארבעה סוגים מרכזיים של חסמים.

תרשים  .7החסמים המרכזיים למימוש עקרונות כלכלה מעגלית במגזר הבנייה

מקור :מרכז מילקן לחדשנות.2021 ,

1.פערי מידע :פערי מידע בכל הנוגע להיצע וביקוש של פסולת אשר יכולה להוות משאב לאחר ,פערי מידע על
תמחור חומרים ממוחזרים והיעדר תיעוד מקור החומרים והזרימה שלהם (מוסד שמואל נאמן ;2020 ,המשרד
להגנת הסביבה ומרכז מילקן לחדשנות.)2021 ,
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2.סטנדרטיזציה :חסרים מחקרים באקדמיה הנוגעים לאפשרויות של שימוש בחומרים ממוחזרים במוצרי בנייה
ובפרויקטי בנייה שונים ,וכן לבחינת ההשפעה של שילובם עם שיטות הבנייה הקיימות .מחקרים יכולים לסייע
בחיזוק התדמית של השימוש בחומרים ממוחזרים .כמו כן ניכר היעדרה של תקינה רחבה המאפשרת שימוש
בחומרים ממוחזרים לשימושים שונים ,וכן נוהלי בקרת איכות שמטרתם לוודא את איכות החומרים .אלה מקבעים
ביקושים נמוכים לחומרים ממוחזרים ומנציחים את התדמית השלילית הרווחת בקהילה המקצועית בדבר
פוטנציאל יעילותם ההנדסית בהשוואה לחומרי גלם בתוליים (דבר המושפע מהיעדרה של בקרת איכות שקובעת
סטנדרטים ותקנים) .שילוב של חסמים אלו עם מאפייניו השמרניים של ענף הבנייה ,מונעים גם שינוי שיטות עבודה
מיושנות ומעבר לפרקטיקות חדשות ( .)2020 ,EcoFinanceענף הבנייה אינו מנצל את מלוא הפוטנציאל בשימוש
בחומרים ממוחזרים – הן בשל החשש משימוש בחומר ממוחזר בפרויקטים ,והן בשל שיקולי ריכוזיות :השחקנים
הפועלים בענף הבנייה פועלים בכמה חלקים שונים ובאינטגרציה אנכית לאורך שרשרת הייצור .האינטגרציה
מונעת משחקנים חדשים או קיימים לקדם את השימוש בחומרים ממוחזרים (רשות ההגבלים העסקיים.)2017 ,
3.היבטי רגולציה שונים :קביעה רגולטורית לתשלום תמלוגים ודמי הטמנה עשויה לתמרץ את השימוש בחומרים
ממוחזרים והפיכת הפסולת למשאב ,אם עלות התמלוגים ודמי ההטמנה תהיה גבוהה ממחיר מחזור הפסולת.
לצד כלים אלו ,גם אחריות יצרן 4מוגבלת (יצרנים אינם אחראים מבחינה פיננסית או פיזית לטפל במוצרים לאחר
צריכתם או לסילוקם) לאיסוף פסולת ,פיקוח ואכיפה מוגברת על השלכה לא חוקית של פסולת ,יכולים לעודד
שימוש בחומר ממוחזר והחזרת פסולת אל תוך המעגל (המשרד להגנת הסביבה.)EcoFinance, 2020 ;2020 ,
4.היעדרו של גורם מתווך בתחום חומרי הבנייה שיקלוט את הפסולת ויטפל בה באופן שיהפוך אותה למשאב
המותאם לפס הייצור התעשייה ,לנוכח העובדה רוב פעילויות השינוע ,המיון והטיפול של חומרי הגלם אינן חלק
מהליבה העסקית של מפעלי הייצור בענף .כיום עיקר הרווחים במפעלי המחזור אשר מטפלים בפסולת הבניין
מקורם בדמי השירות בקליטת הפסולת בסמוך למקום יצירתה (בניגוד לשינוע על-ידי מחזיק הפסולת להטמנה),
מיונה ,דחיסתה ושינועה במרוכז אל אתרי ההטמנה ,וזאת במקום מכירתה כחומר גלם ממוחזר שמתאים לפסי
הייצור (המשרד להגנת הסביבה ומרכז מילקן לחדשנות .)2021 ,היעדר הביקוש לחומרים ממוחזרים הוא אחד
האתגרים המרכזיים המונעים ממפעלי המחזור לממש את ייעודם בכלל ,וליצור שוק של חומרים ממוחזרים בפרט.

 1.3המסגרת המשפטית המסדירה את השימוש בחומרים ממוחזרים
בענף הבנייה ופיתוח התשתיות ,והאתגרים שבה
המסגרת הנורמטיבית המרכזית המפנה לשימוש בחומרים ממוחזרים היא התקנים הישראליים המקודמים במסגרת מכון
התקנים והוראת התכ”מ 5בנושא העדפת שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים (משרד האוצר.)2010 ,
4

5

במדינת ישראל אחריות היצרן הבולטת קבועה ב”חוק האריזות” (חוק להסדרת הטיפול באריזות ,התשע”א .)2011 -החוק
מטיל על יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים או אריזות שירות למחזר את האריזות שייצרו או ייבאו .כמו כן ,אחריות יצרן
קיימת בחוקים נוספים כגון בתחום הצמיגים בחוק לסילוק ולמחזור צמיגים ,התשס”ז ,2007-ובתחום הפסולת האלקטרונית,
בחוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות ,התשע”ב.2012 -
הוראת התכ”מ (תקנות כספים ומשק) (הנחיה קבועה לביצוע) מופעלת על-ידי אגף החשב הכללי במשרד האוצר .הוראה זו
כוללת הנחיות אופרטיביות ,מקצועיות ועדכניות המחייבות את משרדי הממשלה ואת יחידות הסמך השונות של משרדים אלו.
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ת”י  65003הוא התקן הישראלי המסדיר את השימוש באגרגטים ממוחזרים .התקן מיועד לשימוש בתעשיית הבנייה
והתשתיות ,ומגדיר את דרישות ההרכב ,בדיקות ההרכב הכימי וכן דרישות ובדיקות פיזיקליות של אגרגטים ממוחזרים.
אגרגטים ממוחזרים הם אגרגטים המתקבלים מהריסות מבנים ומעיבוד של חומרים מלאכותיים ושל חומרים טבעיים
ששימשו בעבר כחומרי בנייה (מכון התקנים .)2015 ,החומרים המלאכותיים מורכבים בעיקר ממינרלים טבעיים כגון חול
צורני ואבן גיר ומתרכובות מלאכותיות כגון תערובות צמנטיות .בתהליך רב-שלבי שבו מפרידים את שיירי מתכות ,חומרים
אורגניים וחומרים אנאורגניים אפשר לקבל אגרגטים ממוחזרים נקיים .התקן מגדיר מהם אגרגטים ממוחזרים“ :אגרגט
המתקבל מעיבוד של חומר מינרלי מלאכותי ששימש בעבר כחומר לבנייה” .בשונה מ”אגרגט מושב” שלא נחשב אגרגט
ממוחזר“ :אגרגטים שהופרדו ממי שטיפה של ערבלים שהכילו בטון שהוכל על פי דרישות ת”י  ,118או שהופרדו מבטון
טרי שהוכן על פי דרישות ת”י  .”118התקן מסווג את האגרגטים הממוחזרים לארבעה סוגים שונים .עבור כל מוצר צריך
להגדיר את סוג האגרגט המתאים .סוג  1מורכב לפחות מ 90%-אגרגט מבטון קשוי ואגרגט טבעי ,שלא מתאים לת”י 3
(תקן המסדיר את השימוש באגרגטים טבעיים) ,וסוג  2מורכב לפחות מ 70%-אגרגט מבטון קשוי ואגרגט טבעי שגם לא
מתאים לת”י .3

תרשים  .8הרכב אגרגטים ממוחזרים

מקור :מכון התקנים.2015 ,
6

ת"י  5003אגרגטים ממוחזרים .Recycled Aggregates
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כיום תקני הבנייה מחייבים כי אגרגטים לבטון ,אספלט וכל מוצרי הצמנט (בלוקים אפורים ,צינורות ,ריצוף וכו’) ייוצרו
לפי ת”י  3-אגרגטים טבעיים .אגרגט בתקן מוגדר כ”חומר גרגרי מנופה ,שהתקבל מגריסה או מטחינה של סלעים קשים
או מהתפוררות טבעית של סלעים” .התקן קובע את התכונות הנדרשות של האגרגטים תוך שימת דגש על כך שיש לוודא
שתכונות האגרגטים – חוזק ואופי הפנים – יאפשרו לייצר מהם בטון מהסוגים הנקובים בתקן הישראלי (מכון התקנים.)1998 ,
על אף שישנו תקן (ת”י  )5003עבור אגרגטים ממוחזרים ,עדיין קיימים חסמים רבים שמונעים עבודה על-פי תקן זה
בפרויקטי תשתית שיוזמת המדינה או החברות הממשלתיות על-פי הזמנתה .ראשית ,עדיין אין גוף שמבצע בדיקות
והתעדה עבור מפעלים של ייצור אגרגטים ממוחזרים לפי ת”י  ,5003וזאת בשונה מהמחצבות ,שלהן קיים מנגנון איכות
לייצור ולהפעלת מתקנים (מחצבות) ובהן מיוצר חומר הנבדק לפי תקן ת”י  3בפיקוחו של מכון התקנים .שנית ,בארץ
עדיין אין מעבדות בדיקה מאושרות המבצעות את כל הבדיקות הנדרשות לפי ת”י  .5003ככל הנראה ,הדבר נובע מהיעדר
ביקושים של מזמיני העבודות והיצרנים בתעשייה .אלה חוששים ככל הנראה ,בין היתר משילוב של חומרים ממוחזרים
במוצרים או בעבודות התשתית .מצב זה מביא לכך שמעבדות עדיין לא מספקות את השירות ,על אף שיש ביכולתן
לעשות זאת .מרבית הבדיקות הנדרשות בת”י  5003זהות לבדיקות בת”י  3ולבדיקות נוספות הקיימות בסוגי בדיקות
מעבדה הנדרשות בתקנים אחרים ,ואת כולן מספקות מעבדות פרטיות רבות המוסמכות בישראל לתקינה אחרת .היעדר
בדיקות שוטפות ומערכתיות של איכות החומרים הממוחזרים לפי ת”י  5003מונע גיבוש של ממצאים הנוגעים להתאמת
האגרגטים הממוחזרים המיוצרים לצורכי התעשייה ולהתאמתם לדרישות התקן .שלישית ,קיימים מפרטים כלליים
והנחיות לעבודות הבנייה המאוגדים תחת “הספר הכחול” (המפרט הטכני המוביל בישראל לעבודות בנייה ,אשר מהווה
חלק משמעותי במסמכי המכרז של פרויקטי בנייה מטעם משרדי ממשלה ,משרד הביטחון וחברות התשתית) ובהם
קיימת דרישה ספציפית להשתמש אך ורק באגרגטים טבעיים שמתאימים לדרישות ת”י (כפי שנקבעו בתקן הבטון הקיים
בישראל ,ת”י  ,)118דבר אשר אוסר להשתמש בחומרים ממוחזרים בבטון לבנייה או באלמנטים בטוניים (בנייה טרומית),
גם אם התקן של המוצר או החומר מאפשר לבחור בשיעור נמוך של חומר ממוחזר ( .)EcoFinance, 2020לפי פרק 51
בספר הכחול אפשר לשלב חומרים ממוחזרים ,אך במצעים נחותים בלבד (מצע סוג ב’ וחומר נברר למצע ג’) ,ואי-אפשר
להשתמש בחומרים ממוחזרים במצע א’( 7משרד הביטחון .)2017 ,לבסוף ,בחוזים רבים קיימת דרישה לרכוש ולהשתמש
במוצרים עם תו תקן (כגון המפרט הכללי) .אפשר לקבל תו תקן רק עבור מוצר שמיוצר לפי תקן ישראלי ונבדק על-ידי
מכון התקנים .בתקנים רבים הקובעים את הדרישות לייצור מוצרים ,קיימת דרישה לשימוש באגרגטים טבעיים בלבד לפי
8
ת”י  ,3ואז אי-אפשר לקבל תו תקן עבור מוצר שרוצים לשלב בו אגרגטים ממוחזרים .כמו כן אי-אפשר להנפיק תו ירוק
עבור מוצרים אלו שכוללים אגרגט ממוחזר משום שאחד מהתנאים לקבלת תו ירוק הוא קיומו של תו תקן .לפיכך יש צורך
חיוני לעדכן את התקנים המסדירים את המוצרים ,כך שיתאפשר שימוש באגרגט ממוחזר ,לפי ת”י  ,5003תוך שמירה על
דרישות תפקודיות וטכניות אחרות שהמוצר נדרש להן (המשרד להגנת הסביבה ומרכז מילקן לחדשנות.)2021 ,

7

8

תקן “ 1886מצעים וחומר מילוי נברר לכבישים ,לרחבות ולשדות תעופה” .תשתית מבנה הכביש מורכבת מכמה מצעים .מצע
בתקן מוגדר כ”תערובת אגרגטים המשמשת לשכבה המונחת במיסעה על גבי קרקע יסוד מתחת לתשתית” .סוגי המצעים
מחולקים לפי האיכות (הראשון הוא האיכותי ביותר) :מצע מסוג א’ ,מצע מסוג ב’ וחומר נברר.
תו ירוק מוענק למוצר שפגיעתו בסביבה פחותה .הפרשנות למינוח זה היא כל מי שמשפר את היעילות האנרגטית ,מפחית את
השימוש בחומרים מסוכנים ואפשרי לשימוש חוזר ,ועוד .מוצרים כאלה מוגדרים “מוצרים ירוקים”.
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בהתאם להחלטת הממשלה משנת  2003בנושא הסדרת הטיפול בפסולת בניין ,התקבלה הוראת תכ”מ ולפיה נדרש לקדם
מחזור פסולת בניין בהתקשרויות רלוונטיות כאמצעי לצמצום הפסולת המושלכת ברבים ושימור משאבים (משרד ראש
הממשלה .)2003 ,הוראת התכ”מ קובעת כי יש להשתמש לפחות ב 20%-חומרים ממוחזרים בפרויקטים ציבוריים ,וכן
נקבע כי במכרזים ובהתקשרויות בנושא בנייה ותשתיות יינתן יתרון למי שמציעים שימוש בחומרים ממוחזרים העומדים
בתקנים הרלוונטיים .הוראה זו חלה על פרויקטים ציבוריים ,ולא על כלל הפרויקטים .על אף שמדובר בהוראה המחייבת
שילוב חומרים ממוחזרים בפרויקטים ועל אף הפוטנציאל הגלום שבה ,משיחות עם גורמים מקצועיים שונים עולה כי
לאורך השנים לא ננקטו צעדי אכיפה ופיקוח לבחינת יישום הוראה זו וגם לא נקבע מי הגורם הממשלתי המתכלל שיהיה
בעל סמכויות אלו (המשרד להגנת הסביבה ומרכז מילקן לחדשנות.)2021 ,

 1.4ההשפעות הסביבתיות של ענף הבנייה
ענף הבנייה הוא אחד הענפים הכלכליים החזקים במדינות ה ,OECD-ושיעורו בין  5ל 15-אחוזים מן התל”ג במדינות הללו.
כמו כן הוא מספק  10-5אחוזים מהתעסוקה הכללית בהן ( .)OECD, 2003מעבר להיבטים הכלכליים של ענף הבנייה ,יש
לו טביעת רגל סביבתית משמעותית .שיטת “טביעת הרגל הסביבתית” פותחה באמצע שנות ה ,90-והרעיון שהנחה את
החוקרים היה שכפי שבחשבון הבנק שלנו אפשר להשוות את כמות ההכנסות לכמות ההוצאות ,כך אפשר ואף רצוי לבדוק
זאת גם בנוגע למשאבי טבע .כלומר ,לבדוק עד כמה הפעילות האנושית תואמת את זמינות משאבי הטבע ואם היא חורגת
ממנה .מדובר בשיטת חישוב שמתמקדת בעיקר במשאבים מתחדשים ובודקת את מידת הצריכה בהשוואה לזמינותם או
לקצב ההתחדשות הטבעית שלהם ,ואת אופן ההשפעה של צריכתם על מערכות אקולוגיות (.)Wackernage et al., 1998

תרשים  .9תחזיות לשיעור פליטות  CO2מבניינים לאחר קידום תכנון מבנים בני-קיימא

מקור.IEA, 2020 :

לענף הבנייה השלכות ניכרות על הסביבה ,בין השאר בפליטת פחמן דו-חמצני בשל צריכת אנרגיה במבנים ובייצורם
של חומרי בנייה ומוצרי בנייה ,וכן בייצור פסולת בניין .בניינים ובנייה אחראים לכ 40%-מהפליטות ולכ 50%-מהביקוש
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לאנרגיה ראשונית 9.כמו כן ,אלו אחראים לכ 30%-מזרמי הפסולת שנוצרו ול 15%-מהשימוש במים מתוקים (Pomponi

 .)et al., 2021מקורה של פסולת הבניין בשלושה סוגי פעילויות :הרס בניינים ,שיפוצים ופסולת מאתרי בנייה (למשל
מחומרים עודפים) .למשל ,על-פי הנתונים  48%מפסולת הבניין בארה”ב מקורה בהרס בניינים 44% ,בשיפוצים ו 8%-בלבד
בפסולת באתרי הבנייה .על-פי ההערכות ,חלקה של הפסולת המוצקה באוסטרליה הוא בין  10%בהערכות המינימום
ל 44%-בהערכות המקסימום ( .)Bossink et al., 1996ממחקרים שנערכו ביפן ,בגרמניה ובארה”ב עולה כי הובלה של
חומרי בניין היא המקור לשליש עד מחצית (במונחי משקל) מכלל תנועת הסחורות במדינות האלה (.)OECD, 2003
אנרגיה נצרכת במבנים עבור כמה מטרות שונות :חימום ,מיזוג אוויר ,חימום מים ,תאורה ,הפעלת מכשירי חשמל ובישול .לפי
ההערכות ,שיעור צריכת האנרגיה במבנים היה בין  25%ל 40%-מסך האנרגיה הנצרכת במדינות ה.)OECD, 2003( OECD-
מדובר בנתון המצוי במגמת עלייה בעשורים האחרונים ,דבר המשפיע על פליטות הפחמן הדו-חמצני .פליטות ישירות
ועקיפות מחשמל ומחום המשמשים בבניינים עלו במידה משמעותית בשנת  ,2019והגיעו לרמה הגבוהה ביותר שנרשמה
אי פעם .כמה גורמים תרמו לעלייה זו ,בהם ביקוש גובר לאנרגיה לחימום ולקירור ,בשל הגידול במספר המזגנים ,וכן
שכיחות אירועי מזג אוויר קיצוניים .הפוטנציאל להפחתת פליטות נותר ללא מיצוי עקב השימוש בנכסים מבוססי דלקי
מאובנים ,היעדר מדיניות יעילה לקידום התייעלות אנרגטית והשקעה לא מספקת במבנים בני-קיימא (.)IEA, 2020
הערכת מחזור החיים ( )LCAנמצאה כאחת השיטות הנפוצות ביותר עבור כימות ההשפעות הסביבתיות של מוצרים.
בשיטה זו משתמשים כדי להעריך את ההשפעות הסביבתיות של מוצרים ושירותים משלב רכישת חומרי גלם עד לשלב
סוף החיים ( .)Ercan et al., 2014אף ששיטת  LCAכוללת ניתוח קיימות מפורט על בסיס המוצר ,בפועל היא בוחנת את
ההשפעות העקיפות המבוססות על שרשרת האספקה ( .)Suh et al., 2004מחקרים שונים בעולם העלו כמה מסקנות
חשובות .במחקר שנעשה בסין ניתחו את ההשפעות הגלומות של פרויקטי בנייה בסין והדגישו כי צריכת האנרגיה
הגלומה 10היא  25%-30%מסך צריכת האנרגיה ,ובכך היא תורמת לפליטת גזי חממה באופן משמעותי (Acquaye et al.,
 .)2010בנורבגיה למדו את שיטות הבנייה של הענף והדגישו כי השימוש בחומרים עם פוטנציאל נמוך של פליטות הוא
אמצעי המדיניות החשוב ביותר להפחתת פליטות במגזר הבנייה ( .)Huang et al., 2011באוסטרליה ,במסגרת פעילות
של המעבדה הווירטואלית האקולוגית התעשייתית ,הכינו ניתוח מפורט של פליטות גזי החממה .בעת פיתוח מדיניות
להפחתת פליטות הקשורות לבנייה ,הודגש שיש להביא בחשבון את זרימת משאבי החומרים ופליטות הקשורות לבניינים
(.)Chen et al., 2017
פעולות כרייה וחציבה של חומרי גלם ראשוניים בתחילת שרשרת הייצור גורמות מטרדים ונזקים משמעותיים בשטחים
הפתוחים .נזקים שלעתים קרובות אי-אפשר לתקן באופן מלא .בין המטרדים אפשר למנות :השפעות נופיות – פעילויות
אלו פוגעות פגיעה קשה בסביבה האקולוגית ,הן בגלל קיטוע רצף השטחים הפתוחים והן בגלל שינויים במאפיינים
הטבעיים של בתי הגידול .פעולת החציבה המלווה בהסרת שכבת האדמה ,החי והצומח מפרה את האיזון האקולוגי באתר
9

10

אנרגיה ראשונית מורכבת מדלקים לא מומרים או מקוריים .מקורות אנרגיה ראשוניים כוללים נפט ,גז טבעי ,פחם ,ביומסה,
רוח וקרינת שמש.
אנרגיה גלומה ( )Embodied Energyהיא סך כמות האנרגיה החופשית שהושקעה במהלך מחזור חיים של מוצר או תהליך
כלשהו – תהליך ביולוגי ,חברתי או כלכלי .אנרגיה גלומה משמשת לרוב כמתודולוגיית "ראיית חשבון" שמנסה למצוא את סך
האנרגיה הדרושה כדי להפיק סחורה או שירות כלכלי – כולל כרייה והפקה של חומרי הגלם ,הובלה ,ייצור ,הרכבה ,התקנה,
והיפטרות מהמוצר ,כמו גם השיווק ועלויות אחרות של החומר או המוצר הספציפי.
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החציבה ובשוליו .הסרת השכבה הביוטית והא-ביוטית גורמת לשינויים בנגר העילי וכתוצאה מכך להגברת הסחף; מפגעי
זיהום אוויר – פעילויות אלו גורמות לזיהום אוויר בחלקיקי אבק מרחף ,דבר שמהווה פוטנציאל גם לפגיעה בבריאות
הציבור המתגורר בסמוך; מפגעי רעש ורעידות – מחצבות הן גורם עיקרי למפגעי רעש לסביבה בשל רעש ורעידות
הנגרמות מפיצוצים ,מפעולות קידוח ועוד (המשרד להגנת הסביבה.)2013 ,

 .2מודלים של כלכלה מעגלית ואסטרטגיות
מובילות בתחום
 2.1הזדמנויות לכלכלה מעגלית בשרשרת הבנייה
נכסים ארוכי טווח כגון בניינים ותשתיות מורכבים בעיקר ממתכות ,ממינרלים ומחומרי בנייה שמקורם בנפט .יהיה אשר
יהיה מקור החומר ואופיו ,קיים פוטנציאל משמעותי למעגליות בנכסים אלו .ממחקר שנעשה בארה”ב עולה כי פירוק
בתים שנבנו בשנות ה 50-וה ,60-במקום הריסתם ,יאפשר למנוע הטמנה של  76%מהפסולת שתיווצר .כך אפשר לשמור
רכיבים וחומרי בניין יקרי ערך למחזור ולשימוש חוזר .יתר על כן ,המחקר הראה שלקידום מדיניות של פירוק בניינים
יש יתרונות חברתיים חשובים ,כולל עלייה משמעותית בדרישות עבודה ,מקומות עבודה ברמה המקומית והזדמנויות
חינוכיות ( .)NAHAB Research Center, 1997חברות בנייה מובילות בעולם רואות כיום את הפוטנציאל הכלכלי של שימור
חומרים .לדוגמה ,חברת  ,Skanskaהעוסקת בפיתוח פרויקטים בשבדיה עם ופועלת ברחבי העולם ,הכניסה פרקטיקות
של פירוק כחלק מובנה מהאסטרטגיה ומהשירותים שהיא מספקת .ביפן ,תאגיד הבנייה  Kajimaפיתח טכניקת פירוק
חדשה שאפשרה לו למחזר  99%מהפלדה והבטון ו 92%-מחומרי הבניין (.)Ellen Macarthur Foundation, 2015
נכון להיום ,היקף פסולת הבנייה הנוצרת בישראל עומד על כ 6.2-מיליון טונות בשנה ,וכמות זו גדלה בכ 1%-מדי שנה.
מקורות פסולת הבנייה הם (:)EcoFinance, 2020
1.כ 2.4-מיליון טונות ( )40%מבנייה החדשה ,לפי אומדן של כ 30-טונות פסולת לכל  100מ”ר בנייה חדשה.
2.כ 2-מיליון טונות ( )32%מעבודות שיפוצים של בנייה קיימת ,לפי אומדן של  0.8ק”ג פסולת לנפש לשנה.
3.כ 1-מיליון טונות ( )16%מפסולת הריסה של מבנים במסגרת פרויקטים שונים (פינוי בינוי ,תמ”א  28ב’ וכו’) ,לפי
אומדן של כ 150-טונות לכל  100מ”ר הריסה.
4.כ 800,000-טונות ( )12%מפרויקטים של תשתיות.
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בתרשים  10מוצגת חלוקת פסולת הבנייה בישראל:

תרשים  .10ההיקף והחלוקה של פסולת הבנייה בישראל

להגנת הסביבה  -אגף פסולת2021 ,
מקור :המשרד
מקור :המשרד להגנת הסביבה  -אגף פסולת2021 ,

מתוך אותה כמות של  6.2מיליון טונות של פסולת בנייה הנוצרת בשנה בישראל ,כ 4-מיליון נקלטות במתקני המחזור
מתוך אותה כמות של  6.2מיליון טונות של פסולת בנייה הנוצרת בשנה בישראל ,כ 4-מיליון נקלטות במתקני המ
( )60%ורובה מוחזרת כחומרי גלם ממוחזרים לתוך ענף הבנייה ( .)86%כ 0.55-מיליון טונות פסולת בנייה מועברות
) (60%ורובה מוחזרת כחומרי גלם ממוחזרים לתוך ענף הבנייה ) .(86%כ 0.55-מיליון טונות פסולת בנייה מוע
ישירות על-ידי מחזיקי הפסולת להטמנה ( )14%וכ 2.1-מיליון טונות אינן מגיעות לאתרים מוסדרים ( .)40%כך למעשה
לאתרים מוסדרים )(40%
מגיעות
הבנייהטונות
לענףמיליון
וכ2.1-
)(14%
הפסולת
מחזיקי
הסביבה
אינןלהגנת
(המשרד
בחזרה
להטמנה לנתב
בשנה שאפשר
טונות
על-ידימיליון
ישירותכ2.65-
קיימת פסולת בנייה בהיקף של
שונים
ומרכיבים
מכילה חומרים
מיליוןהבנייה
כ2.65-פסולת
משמעותי.
הבנייה הוא
לענף הבנייה )המשרד ל
בחזרה
שאפשר לנתב
טונות בשנה
בהיקף של
פסולתבנייה
בניצולפסולת
הפוטנציאלקיימת
 אגף פסולת .)2021 ,למעשהשחלק גדול מהם חומר מינרליים הכוללים חול ,אבן טבעית וצמנט שאותם אפשר למחזר או לעשות בהם שימוש חוזר.
הסביבה  -אגף פסולת .(2021 ,הפוטנציאל בניצול פסולת הבנייה הוא משמעותי .פסולת הבנייה מכילה חו
ניצול החומרים הממוחזרים יכול לסייע לספק ביקושים לחומרי הגלם לתעשיית הבנייה ולהפחית את השימוש בחומרי
ומרכיבים שונים שחלק גדול מהם חומר מינרליים הכוללים חול ,אבן טבעית וצמנט שאותם אפשר למחזר או לע
הכרייה והחציבה הראשוניים ,וכך אולי למנוע או לעכב את פתיחתם של אתרי מחצבות נוספים.
בהם שימוש חוזר .ניצול החומרים הממוחזרים יכול לסייע לספק ביקושים לחומרי הגלם לתעשיית הבנייה ולהפחי
אפשר לטעון כי יישום כלכלה מעגלית במגזר הבנייה מתאפשר בשני תהליכים מרכזיים (:)EcoFinance, 2020
השימוש בחומרי הכרייה והחציבה הראשוניים ,וכך אולי למנוע או לעכב את פתיחתם של אתרי מחצבות נוספים.
5.הליך הבנייה עצמו – בנייה של בניין או הריסה (לרבות שיפוצים) הם הזדמנות לשימוש חוזר ולמיון של פסולת.
):(2020 ,EcoFinance
מרכזיים
תהליכים
מתאפשר בשני
במגזר
מעגלית
יישום כלכלה
לטעון כי
אפשר
השונים.
המוצרים
המרכיבים את
הבנייההשונות
ובשכבות
בהרכבים
התערבות
באמצעות
הבנייה –
6.הליך ייצור מוצרי
 .1הליך הבנייה עצמו – בנייה של בניין או הריסה )לרבות שיפוצים( הם הזדמנות לשימוש חוזר ולמיון
של פסולת.
 .2הליך ייצור מוצרי הבנייה – באמצעות התערבות בהרכבים ובשכבות השונות המרכיבים את המוצרים
השונים.
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תרשים  .11שרשרת הערך של חומרי הבנייה

מקור :מבנה התרשים הוא על סמך .EcoFinance, 2020

לאורך שרשרת הערך ,כמעט בכל מקום קיימת הזדמנות להחזיר את הפסולת לשימוש ובחזרה אל תוך המעגל .עיקר
ההתמקדות צריכה להיות בשאלה כיצד והיכן אפשר לקדם פרקטיקות שיסייעו להחזיר את הפסולת – פרקטיקות כמו
הפרדה במקור של סוגי הפסולת באתרי הבנייה השונים .התקדמות למערכת שפועלת על בסיס עקרונות כלכלה מעגלית
מספקת הזדמנות לטפל בנושאים של פסולת ומחסור במשאבים באמצעות השימוש בחומרים ראשוניים ,הגנה על
משאבים חומריים וצמצום טביעת הרגל הפחמנית ( .)Ellen MacArthur & McKinsey, 2014כמו כן ,הדבר צפוי להניב
יתרונות כלכליים ,בהם עלייה בחומר המקומי גולמי ,חיסכון ניכר ,צמיחה בתעסוקה והפחתת הסיכון לתנודתיות במחירים
(.)European Environment Agency, 2016
היישום של עקרונות הכלכלה המעגלית בבנייה ,שנמצא בתחילתו גם בעולם ,היה מוגבל במידה רבה והתמקד בניסיון
להפחית את כמויות הפסולת ולעודד מחזור .נעשו רק מעט מחקרים על כלכלה מעגלית מנקודת מבט מערכתית הבוחנת
גם את השאלה כיצד מודלים עסקיים יכולים לאפשר לחומרים לחזור למערכת תוך שמירה על סטנדרטיזציה .מסקר
עולמי שנעשה ,נמצא כי קיימת מודעות חלקית בלבד של התעשייה לקונספט של כלכלה מעגלית .לקוחות ,מעצבים
וקבלני משנה עדיין אינם מודעים מספיק לעניין .כמו כן ,היעדר של תמריצים לעיצוב מוצרים ובניינים תוך שימוש חוזר
ופירוק בסוף מחזור חיים ,הוא אתגר משמעותי כשלעצמו .כדי לעודד יישום נרחב יותר של עקרונות כלכלה מעגלית
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לאורך שרשרת הייצור ,יש לייצר אסטרטגיה הכוללת הדרכה וכלים משמעותיים לשחקנים השונים (.)Adams et al., 2017
המחקרים והיישומים השונים של כלכלה מעגלית באירופה (בעיקר) התמקדו עד כה במחזור פסולת בניין ובהריסה ,עם
מעט תשומת לב לשימוש חוזר במוצרים ,ליעילות החומר בתוך הבנייה ולירידה לרמת הרכיב (.)Adam et al., 2017

 2.2אסטרטגיות לקידום מדדים לכלכלה מעגלית
לעתים קשה להבין בדיוק מהם הגבולות והאינדיקטורים של המונח כלכלה מעגלית .קביעת הגדרה אחת לכלכלה מעגלית
עלולה לגרום לפספוס של משמעויות חשובות ,ובכל זאת – יש הכרח בסיווג מסודר של אינדיקטורים וגבולות למדידת
כלכלה מעגלית .כדי לגבש את האינדיקטורים המתאימים ,מוצע בספרות להביא בחשבון שתי הגדרות לכלכלה מעגלית
( .)Moraga et al., 2019ההגדרה הראשונה (“ )”Sensu Strictoמצומצמת יותר מבחינת היקפה ,ולפיה כלכלה מעגלית
מובחנת מהכלכלה הלינארית בשני מאפיינים :תכנון למעגליות וסגירת מעגל השימוש במשאבים .התכנון נעשה לאורך
עיצוב המוצר לטווח הארוך והארכת חיי המדף (למשל באמצעות תחזוק וייצור מחדש) .כך למעשה מואט קצב הזרימה
של שימוש במשאבים .הסגירה מתרחשת כאשר הפער בין השלב שלאחר השימוש של הצרכן לבין הייצור נסגר ,ולמעשה
זרמי פסולת הופכים להיות חומרים משניים .לכן גישה זו מתמקדת בהיבט הטכנולוגי של מעגל המשאבים (Bocken et
 .)al., 2016ההגדרה השנייה (“ )“Sensu Latuבעלת היקף רחב יותר ולפיה כלכלה מעגלית היא מודל כלכלי שבו תהליכי
התכנון ,הייצור והשחזור מעוצבים ומנוהלים הן כתהליך והן כפלט ,כדי למקסם את התפקוד של מערכות אקולוגיות
ורווחת האדם .גישה זו מתמקדת בקיימות ובהשפעות של אסטרטגיות של כלכלה מעגלית על הכלכלה ,על הסביבה ועל
החברה ( .)Murray et al., 2017ההגדרות הללו הן המסגרת להבנת האינדיקטורים של כלכלה מעגלית .יש לסווג את סוגי
האסטרטגיות של קידום כלכלה מעגלית ,ומהם לגזור את האינדיקטורים למדידת כלכלה מעגלית .להלן  6קבוצות של
אסטרטגיות לכלכלה מעגלית (:)Mpraga et al., 2018
1.שימור הפונקציונליות של מוצרים או שירותים על-ידי מודלים עסקיים כגון שיתוף במשאבים ,תשלום על-פי
שימוש וכו’.
2.הארכת מחזור החיים של מוצר עם אסטרטגיות של שימוש חוזר ,תיקון ועוד.
3.שימור רכיבי המוצר באמצעות שיקום ושחזור חומרים.
4.שימור החומרים באמצעות תהליכי מחזור ו( down cycling-פרקטיקת מחזור הכוללת פירוק פריט לאלמנטים
או לחומרים המרכיבים אותו .לאחר שהאלמנטים המרכיבים או החומרים משוחזרים ,הם משמשים מחדש במידת
האפשר כמוצר בעל ערך נמוך יותר בדרך כלל).
5.תהליכי שימור אנרגיה במתקני שרפה ובמטמנות.
6.מדידת הכלכלה הלינארית כבסיס להתייחסות או היעדרה של אסטרטגיה לשימור .כך אפשר למדוד את
ההתקדמות לכיוון כלכלה מעגלית או את ההתרחקות ממנה .למשל אינדיקטור שמודד ייצור פסולת לאדם בשנה –
כך אפשר למדוד אם קידום הכלכלה המעגלית מייצר פחות פסולת.
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למעגליות יש השפעות ישירות ועקיפות על הכלכלה ( .)Potting et al., 2018אפשר להגדיר שלושה סוגי מדידה לכלכלה
מעגלית:
1.מדידת כלכלה מעגלית בצורה ישירה עם אסטרטגיות ספציפיות :אינדיקטורים יכולים להתמקד באחת או יותר מן
האסטרטגיות שזוהו כחלק מהכלכלה המעגלית ,למשל שיעור מחזור כמדד רלוונטי וספציפי לחומרים (Graedel et
.)al., 2011
2.מדידת כלכלה מעגלית עם אסטרטגיות לא ספציפיות :אינדיקטורים שמתמקדים תמיד ביותר מאסטרטגיה אחת,
ואי-אפשר להכיר באסטרטגיות המפורשות (.)Geng et al., 2012
3.מדידת כלכלה מעגלית בצורה עקיפה :אינדיקטורים שעשויים להעריך היבטים של אסטרטגיות לכלכלה מעגלית
אך עם שימוש בגישות נלוות להערכת כלכלה מעגלית ,למשל שימוש באינדקס לחדשנות אקולוגית “Eco-
 ”innovation indexהמדרג את מדינות אירופה ביחס לגורמי חדשנות אקולוגית .האינדקס הזה הוא דוגמה לכלי
המספק מידע על כלכלה מעגלית ,אך הוא אינו ישיר להגדרת כלכלה מעגלית (.)EC, 2016
כלכלה מעגלית פועלת בכמה שלבים של שרשרת הייצור והצריכה ,כך שאינדיקטורים עשויים להשתמש גם בגישה של
מחזור חיים .מדובר ביכולת להסתכל על מוצרים או שירותים לאורך מחזורי העיצוב ,הייצור ,הצריכה ,השימוש והסילוק,
כולל אינטרקציות עם קיימות ( .)De Haes et al., 2005יתר על כן LCT ,הוא לב לבה של תוכנית הפעולה לכלכלה מעגלית
באיחוד האירופי ,המחולק למעשה לחלקים הנוגעים לייצור ,צריכה ,ניהול פסולת וייצור חומרי גלם משניים (.)EC, 2016
בספרות נטען שאפשר לסווג אינדיקטורים המודדים כלכלה מעגלית לשלושה טווחי מדידה בהתחשב בגישתם והמודלים
שלהם (מחזורים טכנולוגיים ושרשרת הסיבה והתוצאה שלהם):
1.היקף  :0המדדים מודדים תכונות פיזיקליות ממחזורי הטכנולוגיה ללא גישת  ,LCTלמשל שיעור המחזור (Graedel

)et al., 2011
2.היקף  :1מדדים המודדים תכונות פיזיקליות ממחזורי הטכנולוגיה בגישת  LCTמלאה או חלקית .למשל אינדיקטור
לשימוש חוזר/מחזור/התאוששות מבחינת שיעורי מסה ,כולל שיעור הפוטנציאל לשימוש חוזר (מוצרים רכיבים),
מחזור (חומרים) והתאוששות (אנרגיה) ()Ardente et al., 2014
3.היקף  :2המדדים מודדים את ההשפעות (נטל/תועלת) של מחזורים טכנולוגיים הנוגעים לסביבה ,לכלכלה ולחברה
במודל שרשרת גורם ותוצאה .למשל שיעור התועלת במונחים של השפעות סביבתיות מתהליכים של שימוש חוזר,
מחזור והתאוששות של אנרגיה ()Huysman et al.,2015
להלן מוצעת מסגרת לסיווג אינדיקטורים של כלכלה מעגלית אשר מקבצת את האסטרטגיות של כלכלה מעגלית
לפונקציות ,מוצרים ,רכיבים ,חומרים ואנרגיה מגולמת .כמו כן אפשר להשתמש בתרחיש התייחסות להערכה .המסגרת
מציעה שלושה טווחי מדידה לגישת ה :LCTשתי מדידות תכונות פיזיקליות של המחזורים הטכנולוגיים (היקף  0ו,)1-
ומדידת השפעת המחזורים הטכנולוגיים (היקף .)2
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תרשים  .12מסגרת לסיווג אינדיקטורים לכלכלה מעגלית ואסטרטגיות רלוונטיות להערכה

מקור.G. Moraga, et al. Resources, Conservation & Recycling 146 (2019) 452-461 :

לגבי אינדיקטורים המתמקדים במוצרים וברכיבים ,קיימת הבחנה בין מדדים שמתמקדים בכמות לאלו שמתמקדים
באיכות .אינדיקטורים של מדידת כמות יכולים להסביר מאפיינים מוחשיים שאינם קשורים לצרכנים או למאפייני השוק.
למשל ,סך כל המוצרים המשוחזרים במוצר אשר מבוסס על מתודולוגיה של ( MFA – Material Flow Assessmentשיטה
אנליטית לכימות זרימות ומלאי חומרים במערכת מוגדרת .זהו כלי חשוב לחקר ההיבטים הביופיזיים של הפעילות
האנושית ,ונחשב לשיטת הליבה של אקולוגיה תעשייתית) .היא מייצגת את המוצרים שנעשה בהם שימוש חוזר ,מילאו
אותם מחדש ,שופצו ,הופצו מחדש ויוצרו מחדש בסוף מחזור החיים ( .)Pauliuk, 2018לעומת זאת אינדיקטורים המודדים
איכות הם נכסים המושפעים מהמשתמש או מהשווקים .לדוגמה ,מדד המעגליות ברמת המוצר Product Life Cycle -
 .Management PLCMDניהול מחזור החיים של המוצר הוא רצף של אסטרטגיות של הנהלת העסק כאשר המוצר עובר
את מחזור החיים שלו .התנאים שבהם מוצר נמכר משתנים עם הזמן ,ויש לנהל אותם בזמן שהוא עובר ברצף השלבים
שלו .דוגמה נוספת היא מדד לאריכות חיים של מוצר אשר משתמש באומדני תוחלת חיים של רשומות סטטיסטיות כדי
להסביר את משך החומרים במוצרים (.)Franklin-Johnson et al., 2016
הערכת טביעת רגל מהותית בעולם
אינדיקטורים מבוססי זרימה ממלאים תפקיד חשוב במדידת צמיחה ירוקה ומשאבים יעילים .בשנים האחרונות נושאים
הקשורים ליעילות במשאבים ולניתוק הקשר בין צמיחה לבין בזבוז צצים יותר ויותר בשיח הציבורי .התפתחות זו מונעת
משיקולים כלכליים ,כמו הגברת התחרות סביב אסטרטגיות למשאבים ,וכן משיקולים סביבתיים – השפעות חיוביות
הצפויות מהפרדת הצמיחה הכלכלית משימוש במשאבים .יעילות השימוש במשאבים הוגדרה כאחת משבע קטגוריות
הליבה לסדרי עדיפויות לנושא פיתוח כולל לאירופה תחת התוכנית “.)EC, 2011b( ”Europe 2020

25

םוחתב תוליבומ תויגטרטסאו תילגעמ הלכלכ לש םילדומ

קידום כלכלה מעגלית במגזר הבנייה

כחלק מיוזמות האיחוד האירופי להובלת תהליכי התייעלות במשאבים ,פותחה מתודולוגיה העוסקת בחישוב “מדד שיעור
השימוש בחומרים מעגליים” –  .Circular material use rateכפי שהוצג לעיל ,הכלכלה המעגלית שואפת להגדיל את כמות
החומר המוחזר למשק ובכך להקטין את ייצור הפסולת ,ולהגביל את הפקת חומרי הגלם הראשוניים .שיעור השימוש
בחומרים מעגליים מודד את חלק החומר ששוחזר והוחזר למשק ,ובכך חסך הפקת חומרי גלם ראשוניים בשימוש החומרי
הכולל .הנציבות האירופית פרסמה מסגרת לניטור ההתקדמות לקראת הכלכלה המעגלית ,ואינדיקטור זה הוא חלק
מאותה מסגרת פיקוח המשמש לניטור ההתקדמות לקראת כלכלה מעגלית בתחום הנושא של “חומרי גלם משניים”
(.)Eurostat, 2018
כאמור ,מדד זה מודד את חלק החומר שהוחזר והוזן חזרה לתוך הכלכלה .המדד כולל זרמי חומרים ,אך אינו כולל זרמי
מים .חישוב הכמות של חומרים שהוכנסו בחזרה אל תוך הכלכלה אינו מייצג בהכרח את המעגליות של כלכלה מסוימת,
שכן כמות החומר המשני שהוזנה מחדש עשויה להגדיל באותו קצב את כמות החומרים הכוללת .במקרה כזה המעגליות
של הכלכלה אינה עולה ,גם אם חלה עלייה בכמות החומרים המוזנים מחדש .לפיכך הוצע שמדד ה CMU-יחושב כיחס בין
השימוש המעגלי בחומרים ( )Uלבין הסך הכללי של שימוש בחומרים (.)M

ערך  CMUגבוה יותר פירושו שיותר חומרים משניים מחליפים חומרי גלם ראשוניים ,ובכך יש הפחתה של ההשפעות
הסביבתיות בהפקת החומר הראשוני .מדד זה מודד הן את יכולתה של המדינה לייצר חומרי גלם משניים והן את המאמץ
שלה לאסוף פסולת לצורך התאוששות של חומרים.
מדד קצב ה CMU-קשור קשר הדוק לדיאגרמות של  Sankyלזרימות חומרים הממלאות תפקיד חשוב במעקב אחר
כלכלה מעגלית .דיאגרמות אלו של זרימת חומרים מציגות באופן ויזואלי את זרמי החומרים הנכנסים לכלכלה – המופקים
מבית או מיובאים ,עיבודם למוצרים ,אופן הצטברותם במלאי חברה וכיצד הם הופכים לפסולת ונשפכים בסביבה ,או
שטופלו והוזנו מחדש למשק .התרשים מייצג את הזרימות הללו משמאל לימין .רוחב פסי הצבעים מתאר את משקל
החומרים הזורמים .קצב ה CMU-מייצג באופן אינטואיטיבי את גודל לולאת הסגירה ביחס לכמות הכוללת של החומרים
הנכנסים לכלכלה .הקפדה על עקביות מלאה בין הדיאגרמה של  Snakyלשיעור ה CMU-דורשת טיפול מיוחד בכל הנוגע
להגדרות ,לסיווגים ,לטיפול בייבוא וייצוא פסולת וכו’ (.)Mayer et al., 2018
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תרשים  .13זרימת חומרים בכלכלת האיחוד האירופי ביחס של מיליארד טונות לשנה שנה,
דיאגרמת Sansky

מקור.Eurostat, 2018 :

מדדי שיעורי ה CMUמבוססים על נתונים סטטיסטיים רשמיים שנאספו על-ידי המדינות החברות ודווחו לאיחוד
האירופי במסגרת התחייבויות משפטיות .תקנה  ECמס’  2150/2002לסטטיסטיקה של פסולת מהווה מסגרת לתיאום
סטטיסטיקה קהילתית לתחום זה .משנת  2004המדינות החברות מספקות נתונים על ייצור ,מחזור וסילוק של פסולת
במועדים קבועים מראש .נתונים על טיפול בפסולת משמשים לחישוב ה .CMU-מערך הנתונים הזמין הוא .env_wastrt
כמו כן ,חשבונות תזרים חומרים כלכליים ( )EW-MFAמתארים את האינטראקציה של הכלכלה המקומית עם הסביבה
הטבעית ועם שאר כלכלות העולם מבחינת זרימת חומרים (לא כולל מים ואוויר) .מדובר במסגרת סטטיסטית המבוססת
על רעיונות של חשבונות סביבתיים -כלכליים התואמים לחלוטין מושגים ,עקרונות וסיווגים של חשבונות לאומיים ,ובכך
מאפשרת מגוון רחב של ניתוחים משולבים של אנרגיה סביבתית וסוגיות כלכליות.
כימות כלכלה מעגלית באמצעות מדד מעגליות החומרים MCI – The Material Circularity Indicator

יצרנים רבים מעוניינים כיום לעבור ממודלים לינאריים למעגליים .עם זאת ,נותרו ספקות לגבי מידת ההתאמה של מרכיבי
המוצר לעקרונות הכלכלה המעגלית – בזבוז מינימלי ומקסום הערך על-ידי שימוש חוזר ומשופר .הכלכלה המעגלית היא
מערכת הדורשת מאיתנו לבחון מחדש את כל מחזור החיים של המוצרים והמשאבים שלנו על-ידי תכנון פסולת .פירוש
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הדבר שימוש בחומרים ובטכנולוגיות המאריכים את תוחלת החיים ואת ערך השימוש הפוטנציאלי של הדברים שאנו
מייצרים ,תוך יצירת מינימום פסולת .עם זאת ,יש צורך לכמת התקדמות זו כדי שהיצרנים יוכלו לדעת עד כמה המוצרים
שלהם מעגליים ( .)Thinkstep-anz, 2020לפיכך ,קרן אלן מקרת’ור 11פיתחה אינדיקטור למדידת מעגליות של חומרים
( ,)MCIהנותן מידע על שיפור המוצר ,מהווה ערך נוסף להצהרת מוצרים סביבתית ומאפשר להביא תמונה מדויקת יותר
של היבטי הקיימות הכוללים של אותו מוצר (.)Ellen MacArthur Foundation, 2019
המדד מתמקד במחזורים הטכניים שבהם מוצרים ,רכיבים וחומרים נשמרים בשוק באיכות הגבוהה ביותר האפשרית
ולמשך זמן רב ככל האפשר ,באמצעות תיקון ותחזוקה ,שימוש חוזר ,שיפוץ ,ייצור מחדש ובסופו של דבר מחזור .עם זאת,
ה MCI-רלוונטי במיוחד לארגונים הפועלים באזורי בנייה ותשתיות ומעודד עקרונות תכנון מעגליים יותר ממיצוי משאבי
גלם .ה MCI-מתמקד בחומרים שנכנסים ובפסולת שיוצאת לאורך כל שלב במחזור החיים של המוצר ,ואף שוקל את
התועלת של המוצר בעת ביצוע החישוב – בכלל זה עוצמת השימוש ותוחלת החיים המיועדת .ל MCI-יש סולם פשוט של
 ,1-0ועל-פיו  0.1מציין תהליך לינארי ו 1-מציין תהליך מעגלי לחלוטין (.)Ellen MacArthur Foundation, 2019
אפשר להגדיר את ה MCI-של מוצר על-ידי בחינת אינדקס הזרימה של המוצר בכלכלה לינארית (LFI – Linear Flow

 )indexלצד פקטור  Fשנבנה כפונקציה של שימוש הקובע את השפעת השירות של המוצר על ה MCI-שלו:

הירידה בזרימה הלינארית ( )LFIבגורם קבוע צריכה להיות זהה להשפעה של גידול השימוש (.)F
ה MCI-הוא חלק אחד בפאזל ,ופחות שימושי ככלי בפני עצמו .יש להשתמש בו לצד מדדים אחרים כמו  .EPDל MCI-יש
רמות רבות של מידע מפורט וחישובים ברמות שונות .הוא חולק את רוב דרישות הנתונים עם אלה המשמשות לפיתוח
הערכת מחזור חיים ( ,)LCAדבר ההופך אותו להגיוני בפרויקטים שכוללים היבטי  LCAו .EPD-ה MCI-מבדיל בין חומרים
חוזרים למחזור ,אך אינו מפריד בין סוגים שונים של מחזור .מדד זה יהפוך להיות רלוונטי יותר ויותר ככל שהמעגליות
תימדד במוצרים רבים יותר ,דבר שיאפשר השוואה בין מוצרים דומים וייתן אמת מידה לשיפור.

 .3מחסם להזדמנות :מימוש עקרונות כלכלה
מעגלית – אסטרטגיה לתעשיית הגבס
בחלק זה של המחקר אבקש לבחון כיצד אפשר ,באמצעות עקרונות של כלכלה מעגלית וכלים נוספים ,לעודד את תעשיית
הגבס ואת השחקנים הפועלים בה לנוע בכיוון מעגלי יותר ,הכולל שימוש רחב יותר בפסולת גבס לאורך שרשרת מחזור הגבס.

11

קרן אלן מקרתור בבריטניה מפתחת ומקדמת את רעיון הכלכלה המעגלית באמצעות עבודה משותפת עם עסקים ,אקדמיה,
קובעי מדיניות ומוסדות לגיוס פתרונות למערכות בקנה מידה גדול ברחבי העולם .המשימה היא להאיץ את המעבר לכלכלה
מעגלית תוך ההבנה שמדובר בכלכלה שתספק תוצאות טובות יותר לאנשים ולסביבה.
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תרשים  .14אסטרטגיה ללימוד הסביבה העסקית של הגבס

מקור :מרכז מילקן לחדשנות.2021 ,

ניתוח מקרה הבוחן של תעשיית מוצרי הגבס כלל את מיפוי שרשרת הייצור של הגבס ,זיהוי מוקדי יצירת פסולת הגבס
לאורך התהליך ,לימוד המודלים העסקיים הקיימים של שני יצרני הגבס המרכזיים בישראל ,ועל בסיס אלה – בחינת
הפוטנציאל הקיים והרצוי לכיוון של מעגליות ושימוש חוזר בפסולת גבס .כמו כן ,ניתוח שרשרת הייצור וראיונות עם יצרני
הגבס הצליחו לסייע בזיהוי החסמים וההזדמנויות השונים לעידוד השימוש בפסולת גבס
המתודולוגיה שנבחרה לביצוע מקרה הבוחן כללה ראיונות עומק עם מפעלי מחזור ויצרני גבס ,ויישום מתודולוגיה חלקית
של  Business Model Assessment & Business Context Analysisשגובשה במסגרת פרויקט  PI2Rלניתוח ולאפיון
של מודל עסקי קיים ופוטנציאל למעגליות של תעשיות .כמו כן ,המתודולוגיה כוללת חלק של בחינת הקשרים ומגמות
שונים שיש להם פוטנציאל להשפיע על המודל העסקי הקיים ועל הנטייה למעגליות :רגולציה סביבתית ,מודעות צרכנים
לקיימות ,השפעות של מתחרים ,טכנולוגיה ומערכות מידע ועוד (.)R2PI Methodology, 20020

 .3.1מאפייני הגבס (חומר הגלם) וההצדקה הסביבתית בהפרדתו
גבס הוא מינרל הנוצר באופן טבעי .הוא מורכב מסידן גופרתי ( )CaSO4ומים ( )H2Oולכן מכונה גם סידן גופרתי מימי
( .)CaSO4.2H2Oגבס הוא חומר גלם לשימושים רבים בתחום הייצור ,התעשייה והחקלאות ,ונמצא בשימוש נרחב במגזר
הבנייה ברחבי העולם .באירופה ,מחזור תעשיית הגבס נאמד ב 7.7-מיליארד אירו .תעשיית הגבס באירופה מפעילה 154
מחצבות וכ 160-מפעלים המייצרים תעסוקה ישירה עבור  28,000עובדים ובעקיפין עבור  .300,000ענף הגבס מייצר כ1%-
(מבחינת נפח) מסך פסולת הבנייה וההריסה באירופה .פסולת בטון ורכיבים אחרים בזרם הפסולת מאופניים בקשיות
גבוהה ,וזאת בניגוד לגבס – חומר פריך בהרבה ,דבר שיוצר אתגרים אחרים במיון ובאיסוף שלו .גבס מאופיין גם כבעל
משקל סגולי נמוך ,בעל מובחנות ויזואלית בין המוצרים השונים (בין כפלטות ובין כבלוקי גבס) ומאופיין בשונות במבנה
הכימי שלו בהתאם לתנאים אנאירוביים שונים .מדובר בתכונות שמצד אחד יכולות לסייע ,אך מצד שני גם לאתגר ,כאשר
מדובר באיתור פסולת הגבס באמצעים טכנולוגיים או אנושיים .אפשר לחלק את פסולת הגבס לשלוש קטגוריות :פסולת
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ייצור ,פסולת בניין ופסולת הריסה (כולל שיפוץ) .הסוג האחרון מורכב ביותר לטיפול ,משום שהגבס נצמד לחומרי בנייה
אחרים .כמות פסולת הקיר היבש המופקת במהלך פרויקט פירוק משתנה בהתאם לפונקציה של המבנה .מחקרים על
הרכב פסולת בנייה מגלים כי לוח גבס הוא  5%עד  25%מזרם הפסולת (.)Eurogypsum, 2016
בישראל כמעט אין מקורות טבעיים לגבס ,למעט מחצבה באזור עמק הירדן שאיננה פעילה (הוועדה הבין משרדית
לקידום התחרות בענף המלט ;2012 ,ריאיון עם מפעל טמבור .)2021 ,לאחר חציבתו ,הגבס נגרס לחצץ ,מנופה ומועבר
למפעלים לעיבוד תעשייתי .כחלק מהעיבוד במפעל ,הגבס נטחן בתהליך רציף תוך חשיפה לטמפרטורה גבוהה .במהלך
החימום נפלטים  75%מהמים .אבקת הגבס הנוצרת מעורבבת עם תוספים נוספים בהתאם לייעוד הסופי ,והתערובת
נוצקת על גבי נייר קרטון (סורוקה.)1989 ,
הגבס משמש לייצור מוצרי תעשייה ובנייה שונים .בין היתר הוא חומר גלם בהכנת צמנט ,אבל בעיקר ידוע כחומר
גלם מרכזי ללוחות קיר גבס .לוח גבס מורכב בדרך כלל מליבת גבס מיובשת הדחוקה בין גיליונות נייר רב שכבתיים,
ומשמש בעיקר ליישומי קיר ותקרה פנימיים .קיימים מוצרי גבס נוספים כגון אריחים ,בלוקים ,יציקות וכדומה .יצוין כי
לגבס עמידות מועטה יחסית למים .כאשר לוח גבס רגיל טובל במים ,הלוח עלול לספוג במהירות כמות ניכרת של מים
ולהתעוות או להתנפח במקומות שונים .כדי לשפר את העמידות למים במוצרי הגבס ,משתמשים בחומרי איטום כמו
פרפין ,אספלט או תרכובת סיליקון .שיטות אחרות שהוצעו לשיפור העמידות למים במוצרי הגבס הן ציפוי המוצר המוגמר
בסרטים או בציפויים עמידים במים (.)Shoshani, 2005
מצד אחד ,ההרכב הכימי של פסולת הגבס איננו אינרטי ועלול לזהם את האדמה ואת מי התהום ,ולפיכך במקומות רבים
בעולם ,למשל בברזיל ,נקבעו חוקים סביבתיים שקובעים כי יש למחזר את פסולת הגבס או להניח אותה באזורים ספציפיים
( .)Camarini et al., 2011מצד שני ,הגבס הוא  90%ממשקלו של לוח גבס ,דבר המאפשר לשחזר את הגבס מלוח הגבס
ולמחזר את רוב החומר .במחקרים שונים נמצא כי בזכות המאפיינים הכימיים של פסולת הגבס ,אפשר למחזר גם טיח
גבס בתהליך מחזור פשוט ולייצר מוצר הדומה לטיח גבס מסחרי ( .)Pinheiro, 2011מחקרים הראו מאפיינים דומים בין
טיח גבס ממוחזר  – )Recycled Gypsum Plaster( RGPלבין טיח גבס מסחרי  .)Commercial Gypsum Plaster( CGPעם
זאת ,לא קיים מידע רב על תכונותיו של חומר ממוחזר זה כאשר הוא ממוחזר כמה פעמים ()Pinheiro et al., 2015
כאשר גבס מושלך למזבלות ,עלולה להתרחש סדרה של תגובות ביולוגיות וכימיות שיש להן פוטנציאל ליצור השפעות
סביבתיות שליליות .כשקיר גבס במזבלה נרטב ,חלק מהסולפט מהגבס מתמוסס במים .אם “שטיפה” זו מגיעה למי
התהום ,עלול להיווצר זיהום במים בשל נוכחות הסולפט .תקן מי השתייה הפדרלי בארה”ב לסולפט הוא  250מ”ג/ליטר.
ריכוזים גבוהים מכמות זו נצפו במי התהום במזבלות פסולת של בנייה והריסה .הסולפט גורם גם לריכוזים הגבוהים
ביותר של מוצקים מומסים  ,)Total Dissolved Solids( TDSשנצפו במי תהום במטמנות רבות .סוגיה נוספת שהתגלתה
עם השנים היא נושא המרה ביולוגית של סולפט מומס למימן גופרתי  .H2Sמדובר בגז בעל ריח רע שמיוצר בתנאים
אנאירוביים ,כמו אלה הקיימים לעתים קרובות במזבלות .נוכחות של חומרים אורגניים כמו הנייר על קיר הגבס עצמו,
עלול להביא למצב שבו התגובות הביולוגיות יוכלו להתקיים H2S .נצפה בריכוז גבוה מאוד במזבלות פסולת של בנייה
והריסה .בחלק מהמקומות ,מפעילי הטמנת פסולת נדרשו להתקין מערכות לאיסוף הגז ,ואחרים הציבו חומרי מיסוך ריח
סביב אתריה .באזור וונקובר למשל נאסר על סילוק קירות גבס עקב בעיות ריח (.)CDRA
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לנוכחות גבס בתערובת פסולת חומרי בניין השפעות שליליות על איכות החומר של אגרגטים בזרם הפסולת היבשה
שאפשר למחזר ,וזאת בשל תכונות מסיסות ,קשיות נמוכה וצפיפות נמוכה שמאפיינות את הגבס .עם זאת ,גבס (קלציום
סולפט :סידן גופרתי) מסיס רק באופן חלקי ,ויש סולפטים אחרים (סולפט נתרן וסולפט מגנזיום) המראים מסיסות
גבוהה יותר .סולפטים תוקפים באופן כימי את מרכיבי הצמנט עד שהצמנט נהיה שברירי (פרופ’ אמנון כץ ודניאל קוליש,
 .)2016נוכחות גבס בתערובת פסולת היא בלתי רצויה עד כדי כך שכמעט אי-אפשר למחזר את האגרגטים מתערובת
הפסולת היבשה אשר יכולים לשמש בין היתר גם לייצור בטון .כל עוד לא מופרד הגבס במקור ,לא רק שמשאב חיוני יורד
לטמיון ,אלא גם נפגעת איכותו של האגרגט שמבקשים למחזר מפסולת בנייה ,וכן נפגעים השימושים שאפשר לעשות
באגרגטים ממוחזרים.

תרשים  .15שוק הפוטנציאלי למחזור פסולת גבס
שוק

שימוש

ייצור ותהליכים

ייצור קיר גבס חדש ,ייצור מלט פורטלנד ,ייצור חומרי בניין חדשים (בלוקים)

יישום בשווקים
אחרים

חומרי הזנה מצמחים (סידן וגופרית) ,שיפור מבנה הקרקע (מסייע לניקוז בקרקעות חרסית),
תיקון חומציות תת-הקרקע ,מניעת מחלות צמחים ,הפחתת שטיפת זרחן מאדמות עמוסות זבל.

אחרים

מצעי בעלי חיים ,קומפוסט ,חומר צבירה וייבוש ,השקעה של לכלוך וחלקיקי חרס במים עכורים,
סופג לשמנים ,חומר לבניית בסיס כבישים ,מרכיב באבקת פרעושים ובמוצרים דומים.

מקור.Townsend and Cochran, 2007 :

 .3.2תעשיית הגבס בישראל
בסעיף זה אציג את תעשיית הגבס בישראל ואת השחקנים הרלוונטיים לאורך שרשרת הייצור ,לרבות נתונים שונים על
כמויות הגבס שנוצרות מדי שנה .אתמקד ביצרניות הגדולות בישראל ,חברת אורבונד וחברת טמבור ,השולטות בכ80%-
מהשוק 20% .האחרים מיובאים.
בישראל קיים מחסור ברור בגבס ואין די עתודות לכרייה ,דבר המוביל ליצירת שוק שמסתמך בעיקרו על גבס מיובא ,לרוב
מכמה מחצבות בקפריסין.
עורכי תמ”א 14ב’ (תוכנית המתאר הארצית לכרייה וחציבה) הניחו כי סולקני חברת החשמל יהיו ספק מרכזי של גבס
בישראל ,אך בפועל זה לא קרה – בשל ההחלטה לייצר חשמל בגז במקום בפחם .בשנים האחרונות מרבים להשתמש בכל
העולם בחומרים פוצולניים (חומרים מינרליים המתקשים בתגובה עם סיד בסביבה מימית הנוצרים כשאריות בתעשיות
אחרות ,בעיקר אפר פחם מרחף וסיגים הנוצרים בתעשיית המתכת) כחומר גלם עיקרי בייצור צמנט .גבס שנוצר בתהליך
זה נקרא  .)Flue Gas Desulphurised( FGD gypsymישראל הצטרפה למגמה זו ,וחברת נשר החלה להשתמש באפר
פחם מרחף הנוצר בתחנות הכוח הפחמיות של חברת החשמל לישראל כחומר פוצולני .במקביל עברה נשר גם לצריכת
גבס הנוצר כשאריות בסולקנים המשמשים לנטרול גזי הפליטה בתחנות הכוח (הועדה הבין משרדית לקידום התחרות
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בענף המלט .)2012 ,במהלך שרפת הפחם בתחנות הכוח התוצרים הם גזים ,תחמוצת גופרית ותחמוצת חנקן ,שבתצורה
המקורית שלהם עלולים להזיק לבריאות .כשהם נפלטים אל תוך הארובה הם עוברים דרך מתקנים שנקראים סולקנים,
שסופחים אליהם את הגזים בעזרת אבן גיר שנטחנת ונמהלת במים .המפגש של הגזים עם התערובת הזאת מייצר
ריאקציה כימית שהתוצאה שלה היא גבס .נכון לשנת  ,2019חברת החשמל מייצרת כ 4,000-טונות גבס בחודש (חברת
החשמל .)2019 ,כיום חברת “נשר” היא הקונה הבלעדית של הגבס הנוצר בחברת החשמל ,ובכך נוצר מצב של “מונפסון” –
מצב שבו יש קונה אחד למוצר אחד או לשירות (ריאיון עם מפעל אורבונד.)2021 ,
נתונים על כמויות הגבס הנצרכות בתעשייה בישראל :חברת אורבונד משתמשת בכ 25,000-טונות גבס בחודש (ריאיון
עם מפעל אורבונד .)2021 ,חברת טמבור משתמשת ב 20,000-15,000-טונות גבס בחודש (ריאיון עם מפעל טמבור.)2021 ,
סה”כ כ -550 500-אלף טונות בשנה.
לפי הערכות כלליות של נציגים מקצועיים במנהל אוצרות טבע במשרד האנרגיה ,פסולת הגבס מדי שנה היא 5%-10%
מכלל פסולת הבנייה בישראל .מאחר שכמעט אין הפרדה במקור באתרי הבנייה ,יורדות לטמיון  400-200אלף טונות של
גבס בשנה ,גבס שאפשר להשתמש בו בתעשיות מוצרי הבנייה.

תרשים  .16שרשרת הערך של תעשיית הגבס

מקור :מרכז מילקן לחדשנות.2021 ,

הגבס הגולמי מיובא לנמל חיפה בצורה ישירה למפעלי אורבונד וטמבור המייצרים את מוצרי הגבס ,וכן כמוצרי בנייה מוכנים
לשיווק עבור כמה יבואנים נוספים שפועלים בשוק כספקים .במחקר זה לא נבדקה השאלה האם מוטלים היטלים מיוחדים
על ייבוא של גבס .חומר הגלם של הגבס וכן הנייר העוטף אותו מיובאים ,ומהם נוצרים מוצרי הגבס השונים במפעלים .מוצרי
הגבס נמכרים בצורה ישירה לקבלני בנייה ושיפוצים או לספקי מוצרי בנייה (מגרשים למכירת חומרי בנייה).
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פסולת הגבס נוצרת לאורך כמה מקומות בשרשרת הייצור
1.פסולת שנוצרת בהליכי הייצור :במפעל אחד לא נוצרים תהליכי פחת של הגבס בהליכי הייצור ,ובמפעל השני
נוצרים בהיקפים מצומצמים .זו למעשה הנקודה הראשונה שבה נוצרת פסולת גבס עם פוטנציאל להחזרה למעגל.
2.באתרי הבנייה ,ההריסה והשיפוצים השונים נוצרת פסולת גבס נוספת
.א אתרי הבנייה – נוצרת פסולת פחת וכן פסולת שנוצרת מבעיות ביצוע.
.ב אתרי שיפוצים – הפסולת לרוב משולבת :פסולת גבס שנוצרת מפירוק בשלב הראשוני ופסולת גבס חדשה שנוצרת
כפחת בדומה לבנייה חדשה.
.גאתרי הריסה – פסולת הגבס מעורבבת לרוב בפסולת הריסה כללית (בדומה לתמ”א 12.)38/2
הגבס הוא מוצר דומיננטי בעולם חומרי הגמר בעבודות הבנייה ,בזכות תכונותיו המאפשרות להתקינו ולפרקו בקלות
(ריאיון עם אורבונד .)2021 ,הגבס ,בדומה לריצופים ,חומרי טיח ועוד ,הוא מוצר המאופיין בתחליפיות גבוהה ,וזאת
בהשוואה למרכיבי בטון או חומרי תשתיות שמוחלפים אחת לעשרות שנים .פסולת הגבס מגיעה עם שאר הפסולת
היבשה למתקני המחזור ,וזו לרוב נשלחת לאתרי הטמנה ,או במקרה הפחות טוב – מושלכת בשטחים הפתוחים.
לאורך שרשרת הערך של תעשיית הגבס קיימים כמה שחקנים מרכזיים:
יצרניות מוצרי הגבס – חברת אורבונד וחברת טמבור .יצוין כי בחודשים האחרונים פורסם שלשוק הגבס
הישראלי ייכנס בעתיד שחקן שלישי“ ,סימנט” מקבוצת “מספנות ישראל” .הקבוצה הצהירה כי לנוכח היתרונות
הלוגיסטיים שיש לה במגזר הנמלים ,ברצונה להקים באתר מספנות ישראל בחיפה מפעל חדשני לייצור מוצרי גבס
ולוחות גבס .המפעל צפוי לפעול בשנת .)Walla, 2021( 2023
ממחזרים (מפעלי המחזור) – במסגרת המחקר רואיינו שני מפעלים :נגב אקולוגיה וקבוצת בני וצביקה.
הצרכנים המיישמים (רוכשי מוצרי גבס) – חברות בנייה ,קבלני בנייה ,קבלני גמר ,שיפוצניקים וכו’ .הרוכשים
מתאפיינים בכך שהם רוצים לקנות כמות מדויקת עם עודפים מעטים ,היות שמדובר במוצר בסיכון גבוה לפגיעה
(פחת).
יצרני פסולת גבס (לעתים יש חפיפה עם רוכשי הגבס) – קבלני בנייה ,שיפוצניקים ,קבלני הריסה וכו’.
המשתמשים – דיירי הבניינים.
יצרניות מוצרי הגבס
1.חברת אורבונד
במסגרת המחקר ראיינתי את מהנדס החברה ומנהל המחקר והפיתוח יצחק שייר ,ואת מנהלת השיווק ומכירות
מוצרי הגמר אתי מרקוביץ עשני.
חברת אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע”מ מספקת מגוון פתרונות לתעשיית הבנייה .החברה פעילה משנת 1998
12

מסלול תמ"א  38/2מתייחס להריסה ובניה מחוזקת של בניין שנבנה לפני  1980ואינו עומד בתקן רעידות אדמה.
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ונהנית מהתמיכה המקצועית של חברת האם  KNAUFהגרמנית ,חברה מובילה עולמית בתעשיית הגבס המפעילה
כ 320-מפעלים הפרוסים בכ 80-מדינות בחמש יבשות .חברת אורבונד מציעה לענף הבנייה קשת עשירה ורחבה
של מוצרים ,בהם מוצרים בייצור מקומי ומוצרים המיוצרים על-ידי חברת  KNAUFהגרמנית .חברת אורבונד מציעה
לענף הבנייה קשת רחבה של מוצרים החל בלוחות גבס ופתרונות לקירות ,לוחות ואריחים אקוסטיים ומעוצבים
לתקרות ,לוחות על בסיס צמנט לקירות חוץ ,וכלה במערכות בידוד מאש.
2.חברת טמבור
במסגרת המחקר ראיינתי את מנהלת תחום בנייה וקיימות עדי אשכנזי ,מנהל שיווק בנייה וגבס יניב דואני ואת
סמנכ”ל תפעול חטיבת הבנייה עודד ראודניץ .טמבור חברה ותיקה שפועלת משנת  1936ומספקת סל מוצרים מגוון
ורחב היקף בשוק מוצרי הצבע ומוצרי הבנייה ,ממוצרי צבע לבית ולתעשייה ,דרך מוצרי בנייה כגון לוחות גבס,
אבקות ודבקים ועד צבעים וציפויים ייחודיים לענפי התעופה ,הרכבות ,הספנות ועוד .טמבור היא חברה פרטית
והיא חלק מ ,KUSTO GROUP-תאגיד בינלאומי בעל אחזקות בתחומי הבנייה ,התשתיות והאנרגיה .במחקר זה
יוצגו הסוגיות הרלוונטיות למוצרי הגבס של טמבור.
מפעלי המחזור
1.מפעל מחזור לפסולת ובנייה ,קבוצת “בני וצביקה”
במסגרת המחקר ראיינו את יו”ר הקבוצה צביקה דוד ואת מנהל תעשיית המחזור אסף דוד.
הקבוצה פועלת משנת  1989ופעילותה מתמקדת בתחום הריסות מבנים והפעלת אתרים למחזור פסולת בניין ,וזאת
באמצעות מחקר ופיתוח טכנולוגיות חדשות ,שימוש בכלים ייחודים ומהנדסים וצוותים בעלי הכשרות המתאימות.
הקבוצה מונה כ 100-עובדים ומעל ל 2000-לקוחות .הקבוצה נותנת שירות מגוון החל בהריסות מבנים ,שירות
איסוף וקליטת פסולת בנייה ,מחזור פסולת וייצור חומרי גלם ממוחזרים ,וכלה בקידום פתרונות לטיפול במטרדים
סביבתיים שונים (כמו קרקעות מזוהמות) .לקבוצה שני פארקי מחזור ,אחד בהרצליה והשני באשדוד.
2.מפעל מחזור “נגב אקולוגיה”
במסגרת המחקר ראיינתי את מנהל מפעל מחזור פסולת בניין בראשל”צ – ערן חיון.
חברת נגב אקולוגיה הוקמה בשנת  2007ועוסקת בתחום מחזור וטיפול בפסולת מסוגים שונים .החברה מתמחה
באיסוף ובהובלה של פסולת מסוגים שונים ,בתפעול אתרי הטמנה ובמפעלי מחזור .שירותי המחזור והטיפול
בפסולת כוללים איסוף וטיפול בשפכים ,פינוי וטיפול באדמות מזוהמות ,איסוף ,פינוי וטיפול בפסולת ביתית
ואלקטרונית ,פתרונות לבונה ולקבלן כגון הצבת מכולות ,פינוי מכולות ועוד .כמו כן החברה מייצרת מוצרים עם
חומרים ממוחזרים בתחום הבנייה :חומר נברר/חומר גרוס דק ותערובת של אבן גרוסה.

 3.3תמחור ושאלות כלכליות
בחלק זה מוצג תמחור מוצר הגבס לפי כמה היבטים לאורך שרשרת הייצור ,וכן ישנה התייחסות לעלויות חיצוניות של
הגבס אשר אינן מובאות בחשבון.
1.עלויות ייבוא גבס נעות בין  110ל 120-שקלים לטונה (ריאיון עם מפעל טמבור.)2021 ,
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 2.מחיר מוצר גבס לצרכן קצה :נאספו כמה נתונים על עלות רכישת מוצרי גבס שונים שנמצאו באתרים :מחיר לוח
גבס סטנדרטי (אורך 2.60 :מ’ ,רוחב 1.20 :מ’ ,משקל  10.75ק”ג)  47.3שקלים ,שק טיח גבס סטנדרטי ( 25ק”ג)
–  38שקלים ,אבקת גבס ( 1ק”ג) –  5שקלים .עלות ייצור יחידת מוצר הגבס :באופן כללי אפשר לטעון שעלויות
רכיבי מוצרי הגבס מורכבות מעלויות מחיר חומר הגלם ,עלות ייצור (הון ,מכונות ,כ”א) ,שיווק ,אספקה ושינוע ,וכן
תשלום למגרשי חומרי הבניין ,שבחלק מהמקרים מהווים גורם מתווך בין היצרן ללקוח הקצה .לרוב ,חברות הגבס
מעדכנות את המחירון מעת לעת למגרשי חומרי הבניין ואינן מעורבות במחיר שנקבע ללקוח הקצה (ריאיון עם
אורבונד .)31.5.21 ,הגבס הוא חומר הגלם העיקרי בייצור מוצרי הגבס ,ומחירו כחומר גלם בתולי עולה בממוצע 115
שקלים לטונה .לפיכך ,אפשר לטעון כי שילוב נתונים אלו עם נתוני המחירים של מוצרי הגבס מראה שמחיר חומר
הגלם מתוך המחיר הלקוח הוא זניח :מחיר לוח גבס המחיר הוא  1.2שקלים ללוח ( 115שקלים  0.011 Xטונות),
שהם כ .3%-מחיר שק טיח עומד על  2.9שקלים לשק ( 115שקלים  0.025 Xטונה) שהם כ ,8%-ובאבקת גבס
המחיר הוא פחות מ 0.1-שקלים לשק ( 115שקלים  0.001 Xטונות) שהם כ.2%-
 3.עלויות איסוף פסולת גבס לאחר שנעשתה הפרדה במקור ,הן כ 140-שקלים לטונה (המשרד להגנת הסביבה -
אגף פסולת.)2021 ,
4.עלויות קליטת טונה של פסולת מעורבת באתר מחזור נעות סביב  100שקלים לטונה ,מאחר שאפשר להוציא חלק
מהחומר לגריסה או למחזור .זאת לעומת מצב שבו הפסולת שמגיעה כולה מיועדת להטמנה – ואז מחיר הקליטה
יהיה גבוה יותר :כ 250-שקלים לטונה (ריאיון עם נגב אקולוגיה.)2021 ,
5.עלויות שוטפות של מחזור גבס (הכוללות טיפול המאפשר החזרת גבס לפס הייצור) – כ 180-שקלים לטונה
(תמחור זה מתבסס על ההנחה שנעשו פעולות מקדימות של הפרדה ומיון ,וכי קיימת מכונה למחזור גבס).
6.מחיר הטמנת פסולת נקבע לפי שלושה רכיבים )1( :מחיר כניסה לשער המטמנה ,שנע בין  35שקלים ל 60-שקלים
לטונה )2( .היטל הטמנה קבוע 4.85 :שקלים לטונה )3( .מרכיבי עלות הובלה – שקל אחד לטונה לק”מ (יצוין כי
מדובר בטווחי מטמנות שבין  35ל 50-ק”מ) (המשרד להגנת הסביבה  -אגף פסולת.)2021 ,
כיום אין לאתרי המחזור תעריף נפרד ליצרני פסולת בניין הכוללת גבס ,דבר שיכול לתמרץ קליטת פסולת גבס שהופרדה
במקור .מחיר הקליטה הוא לפי משקל סגולי ,ופסולת המסווגת להטמנה לרוב בעלת משקל סגולי נמוך מאוד .לרוב,
פסולת גבס משקלה נמוך אם היא מתקבלת בזרם של שיפוצים ,ולכן במצב הקיים היא תישלח להטמנה.
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להלן סיכום עלויות הגבס:

רכיבי עלות שונים לגבס

מחיר (שקלים לטונה)

ייבוא גבס גולמי

 120 – 110שקלים לטונה

קליטת פסולת מעורבת יבשה קלה

סביב  100שקלים לטונה

קליטת פסולת עם משקל סגולי נמוך שמסווגת
להטמנה

סביב  250שקלים לטונה

מחזור גבס (המכונה עצמה)

סביב  180שקלים לטונה
1 .מחיר כניסה לשער בין  35ל 60-שקלים לטונה
2 .היטל הטמנה קבוע 4.85 :שקלים לטונה
3 .עלות הובלה –  1שקלים לטונה לק”מ

מחיר הטמנת פסולת

בנתונים הנוכחיים ,לכאורה קיים פער של כ 50%-במחיר חומרי הגלם :גבס בתולי נרכש בממוצע במחיר של  115שקלים
לטונה ,לעומת  180שקלים לגבס ממוחזר לטונה .ואולם ,לאחר השוואת הנתונים של שני המקרים ,קפיצה מ 120-ל180-
תהיה זניחה בהשפעתה על המחיר הסופי .בתרשים להלן השוואת מחירי גבס – בתולי וממוחזר.

תרשים  .17עלויות ליחידת מוצר – גבס בתולי וממוחזר

מקור :אתרי גבס.2021 ,
עיבוד :מרכז מילקן לחדשנות.2021 ,

הנתונים בחלק העליון מתייחסים ליחידת מוצר כאשר החומר הגולמי הוא גבס בתולי ,והנתונים בחלק התחתון – כאשר
החומר הגולמי הוא גבס ממוחזר .כשמשווים את מחיר חומר הגלם במוצר ,הפערים בן שני המקרים הם זניחים .למשל,
רכיב מחיר הגבס הגולמי הבתולי בלוח גבס הוא  1.24שקלים ,לעומת  1.94שקלים בגבס הממוחזר.
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שאר העלויות – עלויות הייצור ,עלויות השיווק ,עלויות האספקה והשינוע וכן מרווח ההפצה שנותר למגרשים לחומרי בניין
– הם משוערים .תחת הנחות אלו ,אפשר לראות כי הרווח היצרני במצב של ייצור מוצרי גבס על בסיס גבס בתולי לעומת
ייצור מוצרים על בסיס גבס ממוחזר – זהה.
לנוכח האמור לעיל ,אפשר לטעון שלוש טענות:
1.יש להפעיל אמצעים כדי שהיצרנים יעברו לשימוש בגבס ממוחזר ,שכן הרווח שלהם כמעט אינו נפגע מכך.
2.גם אם היצרנים ירכשו חומר ממוחזר בלבד ויגלגלו את פער העלות על הצרכן במלואו ,מחיר המוצר לצרכן יתייקר
בחצי שקל עד שקל בהשוואה למחירו הנוכחי (פחות מאחוז אחד).
3.סביר שרכישת חומר הגלם הממוחזר תאיץ את ההתייעלות בעלויות הטיפול בו ,וסביר שתביא להורדת מחיר,
כפי שנצפה בתחום חומרי גלם ממוחזרים אחרים ,אשר זולים בשיעור ניכר ממוצרי גלם בתוליים מקבילים רבים
(אגרגט ,סומסום ,חול).
מעבר לכך ,ייתכן שמוצר ממוחזר יכלול פרמיה (שצרכנים ספציפיים יהיו מוכנים לשלם) שתאפשר אף העלאה קלה במחיר
לצרכנים המפעילים גם שיקולים סביבתיים .ההפרש הזניח בין חומר הגבס הגולמי הבתולי לבין חומר הגבס הגולמי
הממוחזר עבור היצרן מצדיק התערבות אשר תגרום לו לעבור לשימוש בחומר ממוחזר .ייתכן שההתערבות יכולה לבוא
לידי ביטוי בהטלת מס (בשערי הנמל) .יצוין כי בחינת מתודולוגיה של הטלת מס סביבתי בתחום הגבס דורשת עבודת
המשך למחקר זה ,אך פרטי המידע הנכללים במחקר זה יכולים להוות בסיס לכך.
ישנם מוצרים ושירותים שאין אפשרות לסחור בהם בשוק באופן ישיר ולכן אין להם מחיר שוק ,ובכל זאת הם בעלי ערך
רב מבחינת החברה .איכות הסביבה היא אחד מאותם מוצרים .קיימות שתי גישות מרכזיות לבטא גם את הערך של
מוצרים סביבתיים ,לצד שאר ההיבטים הכלכליים ,במונחים שיאפשרו את הבאתם בחשבון .גישה מרכזית אחת בוחנת את
הנכונות לשלם יותר על המוצר הסופי ,כדי לשמר את המשאב .הגישה השנייה היא לחשב את עלות הנזק שנגרם לסביבה
בשל התנהגות מסוימת (המשרד להגנת הסביבה .)2020 ,ייתכן שבמקרה זה עדיפה הגישה הראשונה ,משום שקשה מאוד
להעריך את עלויות הנזק שנגרם מהטמנה של גבס ומחציבת גבס.
היבטים של עלויות חיצוניות של נוכחות גבס במטמנות
ישנו מגוון של פעילויות אנושיות שיש להן השפעות חיצוניות שליליות על בריאות האדם ועל הסביבה ,ולמעשה אינן
מובאות בחשבון .לכאורה ,עלויות אלו היו אמורות להשתקף במחיר העסקה .כלומר ,מי שנהנה מביצוע הפעולה
אמור לשאת במחירה המלא ,כולל מחיר ההשפעות החיצוניות שלה .ואולם ,העלויות הללו הן חיצוניות לשוק – עלויות
המבטאות ערך כספי של אובדן רווחה חברתית מפליטת מזהמים שונים .למשל ,במקרה הספציפי מדובר בעלויות
חיצוניות הנגרמות מהשפעות שליליות של נוכחות גבס במטמנות (המשרד להגנת הסביבה.)2020 ,
נוכחות של גבס במטמנות נקשרה לייצור מימן גופרתי ( .)H2Sההשפעות הבריאותיות של חשיפה לגז זה תלויות בריכוז
הגז ובאורך החשיפה .למשל ,חשיפה ארוכת טווח לריכוזים נמוכים עלולה לגרום לגירוי בעיניים ,באף או בגרון ,אובדן
זיכרון ,אובדן חוש ריח וקשיי נשימה .היווצרות מימן גופרתי נובעת בעיקר מהמרה ביולוגית של סולפט כאשר הגבס נרטב.
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יצוין כי בעיות הנגרמות על-ידי מימן גופרתי עלולות להיות חמורות יותר באזור עם טמפרטורות ולחות גבוהות יותר
וגשמים .נדרשת אסטרטגיה לבדיקת כמות המימן הגופרתי וכן טיפול קפדני במקום שבו הריכוז גבוה (.)Yang, 2015
במחקרים עתידיים יהיה צורך לפתח מתודולוגיה מתאימה להערכת העלויות החיצוניות של נוכחות גבס במטמנות עבור
שני סוגים של עלויות :הערכת עלות חיצונית של היווצרות מימן גופרתי בעל השפעות שליליות על בריאות האדם ,והערכה
נפרדת של העלות החיצונית של מוצרי הגבס במקרים שבהם הם נרטבים ומזהמים את מי התהום.

 3.4התאמה של מודל עסקי מעגלי לתעשיית הגבס בישראל
בחלק זה יוצגו המודלים העסקיים המעגליים שנמצאו רלוונטיים לתעשיית הגבס ,תוך ציון המרכיבים הקיימים היום
בתעשייה והפוטנציאל להרחבת המעגליות באמצעות שיח משותף עם תעשיית הגבס בישראל (יצרני הגבס והממחזרים).
בסעיף  2של המחקר הוצגו שבעה מודלים עסקים מעגליים שהוצעו בפרויקט  .R2PIבאופן תאורטי ,שלושה מהם בעלי
פוטנציאל לתעשיית הגבס :שני מודלים משלב הייצור ומודל אחד משלב סוף מחזור החיים.

תרשים  .18מודלים עסקיים מעגליים

מקור.R2PI, 2020 :

בתעשייה בישראל ,למעט במקרים מעטים ,גבס אינו נלקח בחזרה בתום השימוש לתהליך עיבוד כדי שיהיה אפשר
להשתמש בו כחומר גלם ממוחזר או משולב עם חומרים משניים אחרים שמקורם במוצרים או תעשיות אחרות.
שילוב פסולת הגבס כחומר גלם במוצרים חדשים של גבס אינו נעשה בהיקפים משמעותיים ,ובשנים טובות מגיע רק
ל 3%-מהמכירות של יצרן אחד בלבד (ריאיון עם אורבונד .)2021 ,קיים פוטנציאל להגדלה ניכרת של שיעור זה .כמו כן,
חשוב לזכור שלרוב ,מודל מעגלי אחד לא יכול להתקיים בפני עצמו .לכן ,בקידום מעגליות יש לשלב כמה מודלים במקביל.
1.מודל שלב סוף מחזור חיים ( :)Resource Recoveryאיסוף גבס בסוף השימוש
הגבס בשלב סוף מחזור החיים שלו יצטבר כפסולת באתר בנייה ,הריסה או שיפוצים .פסולת הגבס העיקרית כיום
מגיעה מאתרי שיפוצים (ריאיון עם נגב אקולוגיה .)18.5.21 ,בשנים הבאות ,פרויקטי פינוי-בינוי ייצרו פסולת גבס
בהיקפים גדולים הרבה יותר ,והצורך והפוטנציאל בקידום מודל של איסוף הגבס בסוף השימוש יגדל עוד יותר
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(מרכז מילקן לחדשנות .)2021 ,כיום רק אורבונד משתמשת בפסולת גבס בסוף מחזור החיים ,אבל רק אם הגבס
המתקבל אצלה מופרד ,אינו כולל מתכות וברגים ,ולאחר שנציג של החברה הגיע לאתר הבנייה ווידא כי הגבס
מופרד באופן בסיסי .הרציונל לביקור של נציג החברה באתר הוא שאם יהיו רכיבים זרים בגבס ,הדבר עלול לפגוע
במתקני הייצור .נוסף על כך ,מדובר במפעל לייצור גבס ששטחו מוגבל לפעולות מיון .אין דרך להפריד מתכות
או זיהומים אחרים במפעל (ריאיון עם אורבונד .)31.5.21 ,שלב ההפרדה הוא תהליך הכרחי מבחינת אורבונד
כדי שיהיה אפשר לעבור משלב מחזור הגבס לשלב שימוש וייצור מחדש ,כפי שנעשה עם חומר גבס בתולי אחר.
למעשה אורבונד יכולה לקלוט פסולת גבס מופרדת ,להכניס את הגבס למכונת מחזור שבה הליך המחזור פשוט:
תוף שמפריד את הנייר מהגבס ,הגבס מתפרק והופך לאבקה ,ולמעשה לאחר שלב זה הגבס נחשב חומר גלם
ממוחזר שיכול להיכנס להליך הייצור הרגיל .יצוין כי בישראל רק לאורבונד יש מכונה למחזור גבס .אין לחברה
מערך לוגיסטי לאיסוף של מוצרי הגבס ,אבל החברה מפרסמת באתר שלה עלויות הובלה עבור קבלנים אשר
מעוניינים להחזיר את הגבס .עד היום החזרה של גבס בסוף מחזור החיים נעשתה ברובה בעקבות יוזמות של
קבלנים .אפשר להעריך שכיום  1.5%מפסולת הגבס ממוחזרת בישראל (ריאיון עם אורבונד.)2021 ,
 Resource Recovery + Co-Product Recovery2.אבקת גבס לשימוש חקלאי
במפעל המחזור בני וצביקה נוצרים משקעים של אבקת גבס (מעין בוצה) שלא יכולים לחזור לענף הבנייה בגלל
ריכוז הסולפטים .סוג גבס זה יכול לשמש בחקלאות ,בעיקר כחומר הדברה מסוג מינרל טבעי .החסרונות של
אבקת הגבס בתחום הבנייה הן הזדמנויות בתחום החקלאות .כיום יש מפעל שלוקח את החומר ממפעל המחזור
לבחינת שימושים לחקלאות (בשלבי פיילוט) (ריאיון עם .)2021 ,GREENMIX
 Co-Product recovery3.פוספוגבס
במהלך השנים גילו בחברת רותם דשנים שבתהליך שלהם יש תוצר משני של גבס .כשחומר הסלע מגיע אל
המפעלים של החברה במישור רותם ,הוא מטופל בעזרת כימיקלים שונים ,בהם אשלגן ,חנקן וחומצה גופרתית.
בסיום התהלך מתקבלים חומצה זרחתית ירוקה ולבנה ודשנים מורכבים .זאת נוסף על החומצה ,תוצר לוואי עיקרי
בתהליך .על-פי מחקרים שונים ,על כל טונה של חומצה זרחתית נוצרים בין  3.5ל 5-טונות פוספוגבס .הפוספוגבס
מוזרם ל”ברכות” ,מאגרי הענק המכילים מאות אלפי קוב של נוזלים רעילים .הפוספוגבס המיובש נערם בסופו של
התהליך באזור המפעלים של כיל-רותם.
ב 2013-הגישה הוועדה הבין משרדית לבחינת משק הפוספטים את המלצותיה בנוגע לתוכנית העתידית לכריית
פופסטים בישראל .בוועדה התייחסו גם לנושא הפסולת הנוצרת מתהליך הייצור“ .הפוספוגבס נושא מזהמים
רבים שמקורם בחומר הגלם – כמו פוספט ,פלואור וראדיום” ,נכתב במסמך“ .ערימות הפוספוגבס שנוצרו ברותם
מחייבות התייחסות רגולטורית מקיפה ,תוקם ועדת מומחים בין משרדית במטרה לקבוע קריטריונים לאחסון
נאות ולשימוש בטוח בפוספוגבס (הועדה הבין משרדית לבחינת משק הפוספטים.)2013 ,
הבעיה בגבס זה שהוא מכיל שאריות רדיואקטיביות מהפוספטים הנכרים בהליך הייצור .כל שנה נוצר בתהליך זה
כמות גבס הגדולה מכל צריכת הגבס במדינת ישראל .פרופ’ קובלר מהטכניון ייצר תהליך שיכול לנקות ולהפריד
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את הגבס מהשאריות הרדיואקטיביות וכך ליצור גבס נקי עם אחוזים בודדים של חומר רדיואקטיבי .כיום שום
גורם אינו מוכן להיכנס לתהליך של שימוש בגבס הזה בגלל בעיות שיווקיות (ריאיון עם מפעל טמבור.)2021 ,
 - Circular Sourcing4.ייבוא נייר ממוחזר
חברת טמבור מייבאת נייר ממוחזר כחומר גלם לייצור לוחות הגבס .נעשה ניסיון לרתום את חברת “נייר חדרה”
להיכנס לתהליך של בניית מכונה מיוחדת בארץ כדי לייצר בעצמה נייר ממוחזר המתאים למוצרי הגבס .כרגע
החברה לא מייצרת קו כזה ,משום שמדובר בהשקעה גדולה בבניית המכונה ,ביחס לשוק קטן בארץ שיצרוך את
סוג הנייר הזה ( .)10%אם החברה תפנה לשווקים נוספים בעולם ,ייווצר שיתוף פעולה בין החברות (ריאיון עם
טמבור.)2021 ,
בתעשיית הגבס קיים פוטנציאל למחזר את הקרטון ואת הנייר של מוצרי הגבס אפילו אם הקרטון והנייר נרטבים.
כיום חברת “אמניר” אינה מעוניינת להשתמש בחומרים אלו משום שאינה רוצה חומרים לחים ,אבל אין זה אומר
שאי-אפשר למחזר ולהחזיר את הנייר הספציפי בחזרה לענף הבנייה .מדובר בפוטנציאל שאינו ממומש ,דבר שיכול
לחזק את התעשייה המקומית במקום לייבא את הנייר הממוחזר (ריאיון עם .)2021 ,GREENMIX
 Co-product recovery5.במפעלים עצמם
בתהליך הייצור גבס נשרף ונטחן ונוצר גם אבק שהוא גבס לכל דבר .במפעל של אורבונד יש  1,500שקי טיובות של
שואבי אבק .הגבס מצטבר בשקים וחוזר לאחר מכן לתהליך .כמו כן ,בסוף תהליך הייצור של לוחות הגבס ,הלוחות
נחתכים ועוברים תהליך של יישור ,ונוצר אבק .גם האבק הזה חוזר לתהליך הייצור .מבחינת פחת של גבס ,הפחת
גם עובר להיות חומר שאורבונד משתמשת בו כחומר גלם למוצרי הגבס באמצעות מכונת המחזור שלה ,שאליה
שולחים גם את הפחת לטיפול ולהתאמה (ריאיון עם אורבונד.)2021 ,
מצד אחד ,היקפי פסולת הגבס שנוצרים במפעל בטמבור נעים סביב  1,500טונות בשנה (ריאיון עם טמבור.)2021 ,
טמבור אינה יכולה להשתמש מחדש בפסולת מאחר שאין ברשותה טכנולוגיה המתאימה לכך .מדובר בפוטנציאל
ממשי ,שכן לכאורה אפשר למכור את פסולת הגבס לשחקנים אחרים שהיו מסוגלים להשתמש בה ,כמו החברה
המתחרה – אורבונד .מצד שני ,במפעל החדש שיקום באשקלון יותקנו מערכות יניקת אבק כדי להחזיר אבק גבס
בחזרה לתהליך הייצור עבור מוצרי אבקות הגבס ,וזאת כדי לצמצם את הפליטות לסביבה .יצוין גם כי טמבור
משתמשת במים מושבים בהליך הייצור של לוחות הגבס (ריאיון עם טמבור.)2021 ,

 3.5זיהוי האינטרסים והתמריצים של השחקנים השונים לאורך פעולות
שרשרת פוטנציאלית של מחזור גבס :הפרדה ,מיון ,איסוף ,מחזור ,שינוע
ומכירה
בסעיף זה יוצג המצב הקיים של תעשיית הגבס בישראל ,מצב שאפשר לתאר כלינארי ,ולאחר מכן יוצגו האינטרסים של
השחקנים השונים במצב הקיים וכן במעבר לכיוון מעגלי.
המצב הלינארי של הגבס בישראל
כיום ,צריכת הגבס נוטה לכיוון לינארי .רק  1.5%ממכירות של מוצרי גבס מכילים גבס ממוחזר ,על אף שזרם פסולת הגבס
הוא בר-מכירה ולא בר-הטמנה ,לאור פוטנציאל השימוש החוזר בגבס .מערך האינטרסים כפי שהוא כיום אינו מעודד
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מעבר למעגליות ,ולפיכך יש חשיבות בהבנת הצמתים שבהם נדרש להתערב כדי לגרום לשחקנים השונים לנוע לכיוון
מעגליות.
תרשים שרשרת הייצור של הגבס מראה כיצד הגבס כיום הולך בכיוון אחד – הטמנה או השלכה בשטח פתוח .בתחילת
שרשרת הייצור ,הגבס הגולמי מיובא במחיר נמוך יחסית מקפריסין (ריאיון עם  )GREENMIX, 2021וככל הנראה לא
מוטלים היטלים מיוחדים על ייבוא של גבס.
לאחר מכן הגבס הגולמי משמש עבור היצרנים כחומר גלם למגוון רחב של מוצרי גבס שונים .שוק הגבס בישראל לפני
 30-20שנה החל בהיקף של פחות ממיליון מטר מרובע בשנה ,וכיום ההיקף הוא  30מיליון מטר מרובע בשנה (ריאיון עם
אורבונד.)2021 ,
ככל הנראה כמעט לא מתבצעת הפרדה בשלבי הריסה של פסולת הגבס על-ידי הקבלנים השונים ,ולמעשה הגבס נערם
עם פסולת יבשה .חלק ממנה עשוי לחזור כחומר גלם משני לשרשרת הערך ,וזו הנקודה השנייה שבה יורד לטמיון ערך
הגבס ,מאחר שלרוב הגבס נדחס ומתפורר ובכך פוגע בערכם של שאר החומרים המושפעים מנוכחותו (ריאיון עם נגב
אקולוגיה.)2021 ,
המשקל הסגולי של גבס נמוך יחסית .קשה מאוד לשלוף גבס מתוך מכולה המגיעה למפעלי מחזור ,משום שהגבס
מתפורר בקלות רבה ולעתים מעורבב עם חומרים משניים שלכאורה אפשר להכניס למגרסה ולהביא אותם לשימוש
חוזר לתשתיות .למעשה ,כשפסולת גבס מעורבבת בפסולת יבשה ,יש פריקה של המכולה ,דבר שגורם לגבס להיהרס
שוב .לאחר מכן יש פריקה של המכולה באתר ונעשה מיון של החומר על-ידי כלים כבדים .בפועל ,נשארת רק אבקת גבס
(ריאיון עם נגב אקולוגיה. )2021 ,
ממצב לינארי למצב מעגלי :האינטרסים השונים של השחקנים
כדי לעבור ממצב לינארי למצב מעגלי ולהחזיר את הגבס אל תוך השרשרת ,יש להבין מהן הפעולות הנדרשות.
תרשים  .19שרשרת מחזור גבס

מקור :מרכז מילקן לחדשנות.2021 ,

“שרשרת מחזור הגבס” מורכבת מהפעולות הבאות:
1.הפרדה .ריכוז הגבס והפרדתו משאר זרמי פסולת הבניין בשלב הריסה/בנייה/שיפוצים וריכוזו בשק/מכל ייעודי.
השאיפה היא שההפרדה תיעשה באתר עצמו (ריאיון עם נגב אקולוגיה .)2021 ,יש להבחין בין שני סוגי הפרדה:
הפרדה בסיסית של הגבס משאר פסולת היבשה והפרדה נוספת של הוצאת המסמרים והברזלים מהגבס עצמו
(ריאיון עם אורבונד ;2021 ,ריאיון עם טמבור.)2021 ,
למחזור.
2.מיון .הפרדת חומרים בני ִמחזור מהפסולת הכוללת ושליחתם ִ
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3.איסוף .איסוף ממקומות יצירת הפסולת (אתרי הבנייה/הריסה/שיפוצים או באתרי הייצור) ואיסוף ממפעלי
המחזור.
4.מחזור .יצירת חומר ממוחזר שאפשר לשווק.
5.שינוע .שינוע של הגבס ממפעלי המחזור למכירה אצל היצרנים.
היבטי ההפרדה והמיון
כמעט לא מתבצעת הפרדה בשלב ההריסה ,ופסולת הגבס משונעת עם פסולת מעורבת אחרת .כשהפסולת מגיעה
למפעלי המחזור ,לא נעשה מיון של הגבס (ריאיון עם נגב אקולוגיה.)2021 ,
ייתכן שלקבלן יהיה אינטרס להפריד ולמיין את פסולת הגבס ,אם יקבל מחיר נמוך יותר עבור הפסולת שהוא
מפנה למפעלי המחזור .הקבלן מקבל מחיר גלובלי להטמנה ולפריקה ,ואם ירכז את פסולת הגבס במכולה
ייעודית ,יוכל לחסוך לעצמו עלות הטמנה (ריאיון עם נגב אקולוגיה .)2021 ,יש ליצור הבחנה בין הפרדה בסיסית,
שהיא ריכוז פסולת הגבס במכל ייעודי ,לבין הפרדה מתקדמת של הוצאת המסמרים והברזלים מהגבס עצמו.
לקבלן אין שום אינטרס לעשות את ההפרדה השנייה ,שכן היא גורשת יותר ידיים עובדות ,זמן והקצאת שטח לכך.
למפעלי המחזור יש אינטרס לקבל את הפסולת מופרדת ככל האפשר ,כדי שיהיה אפשר למחזר את שאר רכיבי
הפסולת היבשה ,לרכז את הגבס ולמכור אותו ליצרנים השונים .כמו כן ,מהשיח עולה כי אם מפעלי המחזור
יידעו שיש פתרון לגבס ויהיה ביקוש למכולות שהן רק לגבס ,המחיר יירד באופן אוטומטי לקבלן (ריאיון עם נגב
אקולוגיה .)2021 ,אם תבוצע הפרדה ראשונית באתר עצמו ,לממחזרים יהיה הרבה יותר קל לקלוט גבס במכולות
כחומר נקי עם מינימום מסמרים וברגים (ריאיון עם .)GREENMIX, 2021
אינטרס הרשות המקומית :הרבה מפסולת הגבס נוצרת במקור בעבודות שיפוצים .עבודות שיפוצים נעשות
ללא מסגרת רגולטורית שמסדירה אותה ,והדבר יכול לייצר מפגעים רבים לרשות המקומית ,בין היתר השלכה
של פסולת בשטחים פתוחים .ייתכן שלרשות המקומית יהיה אינטרס להסדיר את מחזור פסולת הגבס ,מאחר
שמדובר בזרם תשתית משמעותי בעבודות השיפוצים.
ליצרנים אין אינטרס לבצע הפרדה של פסולת גבס מהברזלים והמסמרים באתר הייצור ,מאחר שהשטח מוגבל
ואין דרך להפריד את המתכות או זיהומים אחרים .לכן הרעיון הוא שמפעל מחזור ימלא את התפקיד הזה (ריאיון
עם טמבור ;2021 ,ריאיון עם אורבונד.)2021 ,
היבטי מחזור
כיום לא מתבצעים הליכי מחזור של זרם פסולת הגבס במפעלי המחזור השונים .המקום היחיד שבו נעשה מחזור בפועל
של פסולת גבס שמגיעה מאתרי הבנייה וההריסה הוא חצר מפעל אורבונד ,אבל כאמור ,ההיקפים קטנים מאוד (בין 2%
ל 3%-בשנה ,לא כולל שימוש חוזר בפחתי גבס שנוצרים בהליך הייצור) (ריאיון עם אורבונד.)2021 ,
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האינטרס של יצרניות הגבס לשלב גבס ממוחזר שמגיע מאתרים השונים ילך ויגדל בשנים הקרובות לאור המגמה
בארץ ובעולם ללכת לכיווני  LCAו 13,EPD-לרבות הצהרה על שימוש בחומרים ממוחזרים (ריאיון עם GREENMIX,
.)2021
האינטרס של היצרנים הוא להשתמש בחומר גלם במחיר הזול ביותר .ככל שהגבס הממוחזר יהיה זול יותר מהגבס
הגולמי ,נקי ומופרד ,היצרנים ירצו להשתמש בו יותר (ריאיון עם טמבור .)2021 ,במצב הקיים ,יש לגשר על הפער
בין המחיר הזול של גבס גולמי לבין עלות המחזור שלו (ריאיון עם )GREENMIX, 2021
לחברת טמבור יהיה אינטרס להשקיע בקניית מכונת מחזור לגבס ולשלבה כפעילות בחצר המפעל אם היבטי
הלוגיסטיקה (הכוללים הפרדה ,מיון והובלה) יבוצעו על-ידי גורם חיצוני תוך שמירה על היקפי אספקה גדולים.
במצב כזה ,חברת טמבור תהיה מוכנה להחליף חלק מהגבס הגולמי .למרות זאת ,טמבור מעדיפה שמתקן
המחזור יהיה מחוץ למפעל (ריאיון עם טמבור .)2021 ,מנגד ,לאורבונד יש היום מתקן מחזור שיכול לעמוד בהיקפי
מחזור גדולים יותר משאלה שמתבצעים היום .אם ההיקפים של פסולת הגבס המיועדים למחזור יגדלו ב 50%-או
יותר ,החברה תצטרך סיוע במחזור על-ידי גורם חיצוני .עם זאת ,היא עדיין תרצה להשאיר לעצמה מתקן מחזור
שישמש לטיפול בפחת הגבס ולהחזרתו להליך הייצור (ריאיון עם אורבונד .)2021 ,אורבונד גם מוכנה לשלם על
גבס ממוחזר ,לאור אחריותה לקדם ערכי קיימות (ריאיון עם אורבונד.)2021 ,
היבטי לוגיסטיקה – שינוע ואיסוף גבס
ככל הנראה ,למפעלי המחזור יהיה אינטרס לרכז ולמיין את פסולת הגבס ולשנע אותה בצורה נקייה וממוינת אם
יהיה ביקוש והיצרנים ישלמו על השינוע כשהמחירים יהיו ידועים מראש (ריאיון עם .)GREENMIX, 2021
אין כיום שימוש בכלי אצירה ייעודיים 14לפסולת גבס .אם בפועל מתבצעת הפרדה באתר הבנייה או השיפוצים
לשקים ייעודיים ,הם משונעים בסופו של דבר במכולה כללית אל אתרי קליטת פסולת הבנייה (תחנות מיון,
מחזור ,הטמנה) .אין תעריף או הסכם מובחן שונה שמציעים האתרים לקליטת פסולת גבס מופרדת.
ליצרני מוצרי הגבס ככל הנראה אין אינטרס חזק לאסוף את הגבס בחזרה במערך ייעודי .האינטרס שלהם הוא
לקבל בשער המפעל את הגבס נקי ממסמרים ומברזלים .כן צוין כי תאורטית אפשר לאסוף בחזרה את הגבס
באמצעות מיקור החוץ של היצרניות ,אך זה תלוי בשאלה האם הגבס נאסף כשהוא מופרד ונקי (ריאיון עם
טמבור.)2021,

13

14

 :LCA - Life Cycle Analysisמשמש ככלי מעשי לאמידת השפעות סביבתיות הקשורות במוצר ,בשירות או בטכנולוגיה,
בהתבוננות לכל אורך החיים החל בחציבת חומרי הגלם ,עיבודם ,שינועם ,הפיכתם למוצר ועד לשלב סוף השימוש בהם.
 - EPD - Environmental Product Declarationsהצהרה המודדת את הערך הסביבתי של המוצר.
לקריאה נוספת ,ראו לעיל נספח .1
קיימים מיזמים עסקים של שקים ייעודיים לפי זרמים לאיסוף פסולת שיפוצים שכבר פועלים כשירות באזורים עירוניים.
אלה מיועדים בעיקר לכמויות קטנות של פסולת בניין שנוצרת במקומות מפוזרים ,אבל יכולים לעבור התאמה לאיסוף ממוין
בכמויות גדולות.
43

3ילגעמ הלכלכ תונורקע שומימ :תונמדזהל םסחמ 3.

קידום כלכלה מעגלית במגזר הבנייה

כיום רק חברת אורבונד מפרסמת באתר שלה את האפשרות לקלוט גבס מופרד ונקי וגם את האופציה הניתנת
לקבלנים להחזיר את הגבס לחברה .בפועל הדבר אינו ממומש במידה מספקת ,ולכן ככל הנראה לא גורם לחברת
טמבור לפעול גם מול הקבלנים שהיא עובדת עמם (ריאיון עם טמבור .)2021 ,יש לזכור שלחברת אורבונד לא היה
אינטרס להיות אקטיבית וליזום מערך של לוגיסטיקה הפוכה לאיסוף חוזר של הגבס ,כך שבפועל הכול נעשה
ביוזמות של קבלנים (ריאיון עם אורבונד .)2021 ,אורבונד הזכירה שיש לה מערך של משאיות שמסתובבות כל
היום בין אתרי הבנייה ,דבר שלכאורה מחזק את הטענה שהייתה יכולה להתבצע באופן מלא או חלקי לוגיסטיקה
הפוכה .כמו כן צוין כי אם השוק יקפוץ למחזור של גבס בהיקפים של  ,70%מערך המשאיות של אורבונד לא יעמוד
בקצב ויהיה צורך בחברה חיצונית שתנהל את המערך הלוגיסטי .יש לזכור שלשתי החברות אינטרס זהה ברצון
להיות שותפות בפרויקטי בנייה גדולים בשלבי התכנון המוקדמים ולהשפיע על אפיון הפרויקט ,וכן בשלבי יישומו
בשטח (ריאיון עם אורבונד ;2021 ,ריאיון עם טמבור – )2021 ,דבר שיכול גם לסייע בניהול מערך של איסוף הגבס
והעלאת המודעות אצל חברות בנייה וקבלנים לנושא.
אם קבלן רוצה לשנע את הגבס אל מפעל ייצור של אורבונד ,הוא יכול ליצור קשר עם החברה ,אבל לחברה יש
אינטרס לשלוח נציג לאתר כדי לוודא שהגבס מופרד ונקי כדי שלא יהיו מסמרים וברזלים שפוגעים בפס הייצור.
נטען כי הדבר יכול להיות פתיר ככל שהקבלן יפריד כפרקטיקה קבועה (ריאיון עם אורבונד.)2021 ,

 3.6כלים שונים לקידום מודלים עסקיים מעגליים
כדי לממש מודלים עסקיים מעגליים ,ישנה הבנה שנדרשת מסגרת אנליטית של כלים ופעולות שונים כדי לעודד ולהביא
ליישום של המודלים העסקיים בצורה יעילה .יישום ושדרוג של מודלים עסקיים מעגליים מחייבים מדיניות מאפשרת
שמציבה מסגרת מדינית תומכת המובילה לשינוי בהתנהגות הצריכה ובחינוך (.)European Environment Agency, 2021
להלן יוצגו הכלים השונים לעידוד מחזור פסולת הגבס :כלים כלכליים (היטלים/מיסוי) ,כלים אסדרתיים -רגולטוריים
(אחריות יצרן מורחבת/איסור הטמנה) וכלי אינפורמציה (תיווי).
כלים כלכליים
 הטלת מס על הטמנת גבס
בריטניה מטילה מס גבוה על הטמנה של גבס ,ובאזורים מסוימים חל איסור מפורש על הטמנה של פסולת גבס לא ממוינת
או פסולת גבס ממוחזרת .נמצא כי אסטרטגיה זו מסייעת לקידום המחזור של לוחות גבס .בבריטניה שיעור המחזור
המשוער של פסולת גבס עומד על  .21.7%הגורם העיקרי שמניע את השוק לשיעורי מחזור אלו הוא מס ההטמנה ,שנחשב
לבין הגבוהים במדינות אירופה ,לצד הטמעת תקנות פסולת גבס מסודרות .כמו כן ,קיים כיסוי לאומי משמעותי של אתרים
למחזור גבס ,ורמת ההפרדה של פסולת גבס באתרים נמצאת מעל הרמה הממוצעת האירופית (.)G2G project, 2013
תשלום על סילוק מראש  )Advance Disposal Fee( ADFהוא למעשה מס המוטל על מוצרים בנקודת המכירה או ברמת
ההפצה ,כדי לגייס הכנסות לניהול הפסולת המופקת מהמוצר לאחר השימוש .אפשר להטיל  ADFגם על מוצרי גבס.
הכסף מהמס יכול להועיל לתוכניות מחזור בכל רחבי המדינה .אם אפשר ליזום ולסבסד תוכניות איסוף ומחזור מכספי
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המס הללו ,ייתכן שהן אפשריות .אחת הבעיות הנתפסות לגבי  ADFהיא שהכסף אינו מנוצל כראוי .דוגמה לתוכנית
שהצליחה היא דוגמה מפלורידה ,שבה הוטל מס על צמיגים .התוכנית קודמה בשנת  ,1989ובזכותה צומצמו ערמות
הצמיגים ברחבי המדינה .הציבור לא התנגד לשלם את העמלה בסך דולר אחד כדי לספק מימון לניהול נכון של צמיגים
משומשים ( .)Parker, personal communication, 2001שינוי מדיניות זה מחייב פעולות חקיקה להתאמת מבנה המס
על-ידי המדינה או הרשות המקומית.
פיקדון במסגרת היתר המהווה תמריץ כלכלי לעידוד מחזור של גבס
עיריית סן חוזה בקליפורניה הציעה לקבוע ,בהיתרי הבנייה ,פיקדון לפינוי מראש של פסולת בנייה והריסה .אדם שמגיש
בקשה להיתר בנייה ,הריסה או שיפוץ (בדרך כלל קבלן כללי) חייב לשלם דמי פיקדון על בסיס כמות פסולת בנייה והריסה
שצפויה להיות מופקת מהפרויקט .כדי לקבל את ההחזר הכספי ,על המועמד לספק לעירייה הוכחות שהפסולת המיוצרת
ממוחזרת באמצעות מתקן מאושר על-ידי העירייה .מתקני המחזור באזור הוערכו ודורגו על-פי שיעורי הסטת הפסולת
שלהם למטמנות .נקבע כי גובה הפיקדון יופחת למתקני המחזור שמדורגים בשיעורים נמוכים יותר (.)Bantillo, 2000
תמריצי מס לתעשיות המשתמשות בגבס ממוחזר
מחצית מהמדינות בארה”ב נותנות תמריצי מס לעידוד מחזור ( .)U.S. EPA, 2000מדינות מסוימות אינן גובות מס מכירה
על ציוד הדרוש למחזור אלא מספקות זיכויי מס בגין השקעת הון במתקני מחזור ,או שאינן גובות ארנונה על מבנים
וקרקעות המשמשים להמרת פסולת למוצרים חדשים .בפלורידה ,למשל ,נכון לשנת  2000אפשר לקבל זיכוי מס בגין
השקעה במחזור של  500דולר על כל  100,000דולר שהושקעו ,ואפשר לקבל זיכוי ממס הכנסה בגין  500דולר עבור כל
עובד נוסף בשל שילוב של מוצרים ממוחזרים בתהליך ( .)U.S. EPA, 2000אפשר לנצל את תמריצי המס הללו של כל
הגורמים המעורבים בתהליך המחזור ,בהם ענפי החקלאות ,המלט או ייצור גבס חדש ,אשר עשויים להשתמש בפסולת
גבס שהוחזרה במקום גבס גולמי.
ארגון מחדש של פעולות הבנייה
קבלני גמר וקבלנים העוסקים בהתקנת גבס יכולים לכלול בהצעת המחיר לפרויקט גם את עלות ניהול פסולת הגבס.
במצב זה ,קבלן גבס הוא שאחראי לסילוק או למחזור של פסולת גבס .מכיוון שעל הקבלן לאסוף את הפסולת ולהשאיר
את האתר נקי ,ככל הנראה פסולת הגבס תהיה מופרדת במקור .הפרדה זו מקדמת ייזום שירותים שאוספים את פסולת
הגבס וממחזרים אותו .לקבלנים הכלליים יש יכולת לדרוש מקבלני הגמר ומקבלני הגבס להיות אחראים לפסולת שלהם
(.)Dooley, personal communication, 2000
כלים אסדרתיים-רגולטוריים
הגבלות על הטמנת גבס
אם יוטלו הגבלות על סילוק גבס במטמנות ספציפיות ,הדבר יאלץ את ענף הבנייה לבדוק אפשרויות של מחזור ושימוש
חוזר .בארה”ב ובקנדה ,החששות הסביבתיים הם המניע המרכזי להגבלת ההטמנות של הגבס או ויסותן .כאמור ,סילוק
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קירות גבס מביא לידי ייצור גז מימן גופרתי במטמנות ,ועלול לגרום לשטיפה עם רמות סולפט גבוהות מהמותר במי
התהום ,דבר שנבדק בפלורידה.
החקיקה הסביבתית בברזיל קובעת כי אסור להטמין פסולת גבס ויש למחזר אותה ,אף שעדיין קיימת אפשרות להטמין
גבס באזורים ספציפיים ומוגבלים .עם זאת ,פסולת מסוג טיח גבס נמצאה באזורים לא חוקיים עקב היעדרן של מטמנות
ספציפיות ,ובעיקר בשל חוסר פיקוח של הממשלה (.)Camarini, 2011
בבריטניה ,הסוכנות לאיכות הסביבה אפשרה לכלול כמות קטנה של גבס בפסולת בנייה הנשלחת להטמנה (כמות של
 10%מסך הפסולת) .לאחר מכן ,בשנת  ,2009שונו התקנות וחל איסור מוחלט לערבב פסולת המכילה גבס בפסולת
מתכלה באתר הטמנה סטנדרטי .שינוי זה חל על פסולת המכילה חומרים מבוססי גבס ,כגון לוחות גבס ,אריחי תקרה,
גבס מחוזק בזכוכית ( )GRGועוד .אם מכל גבס נשלח להטמנה ,יש להפקידו בשק ייעודי נפרד .לפיכך ,הסוכנות לאיכות
הסביבה מייעצת כיום ליצרנים של פסולת גבס להוציא את הפסולת לפני שהיא מגיעה לאתרי בנייה ,להפחית את כמות
הפסולת המיוצרת למינימום מוחלט ,לקדם מימוש חוזר בפחתים של גבס ,למחזר ולעבד פסולת שאינה מתאימה לשימוש
חוזר מידי וכן להטמיע את התפיסה שסילוק של כל פסולת שאינה ניתנת לשימוש חוזר או למחזור ייעשה כמוצא אחרון
(.)British Gypsum, 2009
בארה”ב ,מדינות מסוימות מגבילות את כמות הגבס שיכולה להישלח למטמנות .בוושינגטון ,ההגדרות של הריסה ופסולת
אינהרנטית מצויות בתקנים פונקציונליים מינימליים לטיפול בפסולת ואינן כוללות קירות גבס כפסולת (cvh.173-304
 .”WAC) - “Minimum Functional Standards for Waste Handlingהגדרה זו אכן מגבילה ,ולפיה אי-אפשר לסלק
פסולת של קירות גבס ,אלא רק במטמנות המאושרות כמטמנות לקליטת גבס .ניו-מקסיקו אינה מתירה להיפטר מקיר
גבס כ”מילוי נקי” .גם מדינת טנסי הציעה תקנות הנוגעות לסילוק גבס ,וסנטור מטעם המדינה הציע חקיקה ייעודית
לאיסור סילוק גבס במזבלות מסוג  3ו 15.4-נברסקה וניו-ג’רזי כוללות תקנות המגבילות שימוש חוזר בקירות גבס.
השימוש בקירות גבס אסור בפרויקטים של השבחת קרקע בשל חשש לזיהום כללי במי התהום 16.השימוש בקירות גבס
לתיקון בקרקע אסור בשל חשש למתכות כבדות המצויות בקירות גבס .קיר גבס נאסר ליישום בקרקע גם במדינות
אחרות .באוקלהומה אי-אפשר להשתמש במחזור של מוצר כלשהו של גבס ליישום בקרקע .במישיגן יש תקנות מחזור
כלליות ,אם כי מחזור קירות גבס טרם אושר עד כה .מדינת קונטיקט מגבשת כיוונים להנחיות למחזור גבס.
לגבי קנדה ,באזורים מסוימים נקבעו איסורים על הטמנת קירות גבס .ברמה הלאומית אין חקיקה האוסרת על הטמנת
גבס ,ואף לא ברמה הפרובינציאלית .עם זאת ,כמה ערים או מחוזות יישמו איסורים .הבולט ביותר הוא האיסור על הטמנת
גבס שנקבע בשנת  1990על-ידי המחוז האזורי של  Greater Vancouver.איסור זה הוצב עקב קיומן של מטמנות רבות
והיווצרות מפגע ריח חמור מאוד ,בשל היווצרות מימן דו-גופרתי בהן .האיסור יושם ,אם כי גם בזכות העובדה שסמוך
לשם ממוקמת חברת מחזור גבס הפועלת באזור  New West Gypsumוהוקמה בין היתר בגלל צו הממשלתי על הגבלת
סילוק הגבס בקנדה .כמות קירות הגבס שמוחזרו על-ידי  NWGגדלה בהתמדה בעשר השנים האחרונות (.)NWG, 2000
15

16

מזבלה מסוג  3יכולה להיות מזבלה לבנייה והריסה או מזבלה לשימוש מיוחד לפסולת מסוימת .מזבלה מסוג  4יכולה לקבל
רק פסולת אינרטית שמתכלה בצורה אטית מאוד או לא מתכלה כלל .פסולת המוצבת במזבלה מסוג  4חייבת להכיל מינימום
השפעה או פליטה מופחתת של מזהמים לקרקע או למי פני השטח.
.Nebraska Title 132, Integrated Solid Waste Management Regulations, Chapter 2, Sections 002.01A and 002.01K
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שימוש בתקנים ובמנגנוני הסמכה לבנייה ירוקה לעידוד מחזור גבס
בין הכלים המרכזיים שבהם אפשר למקד את המאמץ לכיוון כלכלה מעגלית בהיבטי תכנון מוצרי בנייה ותכנון בנייה ,הם
תקנים ומנגנונים של הסמכה לבנייה ירוקה .בין התקנים העולמיים הבולטים הם תקני  17LEEDו - 18BREEAM-מנגנונים
מוסכמים ברמה הגלובלית להטמעת חדשנות בתחומי הסביבה והבנייה .על רקע הרביזיה הצפויה בתקן  5281לבנייה
ירוקה ,השימוש בתקן לבנייה ירוקה שייכנס לתוקף במרס  2022יכול להיות הזדמנות להרחבת המנגנונים לעידוד פעולות
למחזור פסולת גבס.
הן  BREEAMוהן  LEEDנותנים ניקוד עבור שימוש בחומרים ממוחזרים .התקן הראשון נותן שתי נקודות והשני נקודה
אחת .מהות הסעיף היא לתמרץ שימוש בחומרי בנייה ובמוצרי בנייה בעלי תכולה של חומר ממקור ממוחזר בשיעור
משתנה.
ב ,LEED-לצורך חישוב ההיקף הכספי של חומרים ממוחזרים מבוצע חישוב מדורג :בשלב הראשון נקבע מקדם תכולת
החומר הממוחזר ,המחושב כסכום של תכולת החומר הממוחזר “אחרי צרכן” ומחצית נוספת מתחולת החומר הממוחזר
לפני שזה מגיע לשימוש הצרכן במוצר .בשלב השני מוכפל מקדם תכולת החומר הממוחזר בעלות המוצר ,כדי לקבל עלות
נומינלית לחישוב ההיקף הכספי שמעניק ניקוד בסעיף.
ב BREEAM-מדובר ב 25%-לפחות מהאגרגטים בשלב הפיתוח שיהיו ממוחזרים (במשקל או בנפח) .האגרגטים
הממוחזרים יכולים להיות מאתר הבנייה עצמו או מאתר בנייה אחר ,או אגרגטים משניים כגון אפר פחם ,אפר תחתי
ממתקני השבה ,זכוכית גרוסה וכו’ .אפשר לצבור גם נקודה נוספת על חדשנות – אם שיעור האגרגטים הממוחזרים הוא
 ,50%וגם מרחק ההובלה שלהם לא עלה על  30ק”מ מאתר הפרויקט.
לגבי הפרדת פסולת תפעולית בשלב הבנייה :ב LEED-הנושא מצוין במסגרת הסעיף של ניהול פסולת הבנייה וההריסה.
מדובר בתנאי סף של הכנה והטמעה של תוכנית לניהול הפסולת ,הכוללת בין היתר :קביעת יעדים להסטת פסולת
מהמטמנה (לפחות  5זרמים) ,אומדן לגבי שיעור המשקלים של הזרמים שסומנו המיועדים להסטה ,הגדרת שיטת
ההפרדה עבור כל חומר – במקור או בקצה ,ועוד.
גם ב BREEAM -זהו חלק מסעיף הניהול של פסולת בנייה וההריסה ,אבל לא מדובר בתנאי סף 20.אפשר לקבל עד 3
נקודות עבור האלמנטים הבאים )1( :הפחתה במקור ,בין היתר על-ידי קביעת יעדי הפחתת פסולת בניין ,קביעת נוהלי
עבודה לצמצום ייצור פסולת ועוד )2( .מיון לשימוש חוזר או למחזור ( )3מניעת הטמנה של פסולת בנייה והריסה על-ידי
יעדים לשיעורי השבה לאומיים.

19

רכש ציבורי ירוק)Green Public Procurement( GPP :

17

תקן  )Leadership in Energy and Environmental Design( LEEDהוא התקן האמריקאי המוביל לבנייה ירוקה .מדובר
בסדרה של מערכות דירוג בתחומי התכנון ,הבנייה ,התפעול והתחזוקה של מבנים ירוקים כדוגמת בתי מגורים ושכונות.
 BREEAMהיא תוכנית בינלאומית המספקת הסמכה עצמאית של צד ג' להערכת ביצועי הקיימות של בניינים ,קהילות
ופרויקטים תשתיתיים בודדים.

19

.MR Prerequisite Construction and Demolition Waste Management Planning
.Wst 01 Construction waste management

18

20
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מדובר בכלי מדיניות ולפיו רשויות ציבוריות מבקשות לרכוש סחורות ,שירותים ועבודות עם השפעה סביבתית מופחתת
לאורך מחזור חייהם בהשוואה לסחורות ,לשירותים ולעבודות עם אותה פונקציה ראשית .הדבר אינו מחייב בהכרח את
כלל הרשויות הציבוריות ,אף שיש מצבים שהוא אכן פועל כך ,אבל רשויות יכולות לבחור להטמיע אותו במדיניות הרכש
שלהן .בשנת  2010פיתחה תעשיית הגבס עם הנציבות האירופית את הרכש הציבורי הירוק יחד עם קריטריונים לרכישת
לוחות קיר :שילוב של  2%גבס ממחוזר בקריטריונים מרכזיים ו 5%-עבור קריטריונים מקיפים)Wall Panels, 2010( .
אחריות יצרן מורחבת ()EPR – extended product responsibility
אחריות יצרן מורחבת היא מדיניות המונעת ייצור פסולת ומקדמת כלכלה מעגלית בענף הבנייה .האחריות ברחבי העולם
חלה על סוגי פסולת וזרמים שונים ,והיא בעלת פוטנציאל להכין את ענף הבנייה לתכנון התאמות נדרשות לתקופות של
שינויים דרסטיים :מגפות נרחבות ,משבר האקלים ,מפגעי טבע ועוד .מבחינה טכנית EPR ,הופך את היצרנים לאחראים
(כלכלית או פיזית) לכל מחזור החיים של המוצרים שלהם במהלך שרשרת האספקה של החומרים (,)Tam et al., 2016
כולל תכנון ,ייצור ,מחזור וסילוק סופי ( . )OECD, 2016הכלי מהווה הזדמנות לשימוש חוזר ולהתאוששות של פסולת,
וגם טריגר להיווצרות שווקים למשאבי פסולת בנייה והריסה .באופן אידיאלי EPR ,יוצר תמריץ ליצרנים להביא בחשבון
שיקולים סביבתיים בתכנון המוצרים שלהם ,וכך למנוע בזבוז במקור באמצעות מוצר טוב יותר באמצעות תכנון ,פיתוח
טכנולוגי ושילוב של עיצוב ירוק ותוכניות ניהול יעילות יותר לפסולת .לכן אפשר לטעון שאחריות יצרן היא למעשה תוכנית
מבוססת שוק שבמסגרתה יצרנים מפנימים עלויות חיצוניות ,וככזו היא נחשבת במדיניות הסביבתית כלי המבוסס על
תמריצים לשוק ופחות ולא על הטלת חובות רגולטוריות של פיקוד ושליטה מסורתיות (. )Steenmans, 2019
אחריות מורחבת יכולה להוביל לניהול טוב יותר של פסולת הגבס ( .)Skitmore et al., 2006אסטרטגיה זו אינה עוסקת
באופן ישיר בהפחתת כמויות פסולת של גבס ,אלא בכך שהיא הופכת את התעשייה לאחראית יותר ,וכך משפיעה בעקיפין
על ייצור פסולת הגבס .אם היצרנים יהיו אחראים על המוצר שלהם לאורך כל מחזור החיים ,ייתכן ויחולו שינויים שיקלו
את ניהול המוצר בסוף חייו עם הפיכתו לפסולת .כמו כן אפשר לטעון שעל-ידי הטלת האחריות על יצרנים ,מוצרי גבס יהיו
מעוצבים טוב יותר – עיצוב שיוביל להגדלה של אורך החיים ,לאפשרויות רבות יותר לשימוש חוזר ,לעמידות גבוהה יותר
וליכולות מחזור משופרות ( .)Levernez, 2002כל הפעולות הללו יסייעו להגביל את כמות פסולת הגבס המופקת ובמקביל
יעודדו אפשרויות טיפול ,מחזור וסילוק טובות יותר.
באוסטרליה קיימות כמה תוכניות  EPRהמכוונות לזרמי פסולת ספציפיים בעולמות של פסולת הבנייה וההריסה ,בין היתר
גם תוכנית לגבס .התוכנית “ ”CSR Gyprockמבוססת על הרעיון של החזרת לוח גבס ואיסוף קיצוצים וחומרי הריסה.
על-פי ההוראות ,עם השלמת העבודה של הקבלן בהתקנת לוחות גבס ,הקבלן יוזם איסוף חוזר במסגרת התוכנית ,בעזרת
קבלן מחזור של חברת “ .”CSR Gyprockתוכנית כזאת עשויה להוזיל את עלויות הניקוי ,להקל על ניהול פסולת ולחסוך
לבונים זמן וכסף ).)Shooshtarian et al., 2021
המגמה הכללית לפיתוח מדיניות  EPRבנושא פסולת בנייה והריסה ,מכוונת במידה רבה לחומרי בנייה מסוימים ,כגון
זכוכית ,אספלט PVC ,ופסולת אריזה ,ופחות לפסולת בנייה והריסה בצורה קולקטיבית .דוגמה לחקיקה ספציפית בנושא
פסולת בנייה והריסה בנושא  EPRיש באזור פלנדריה בצרפת ,שם הושגו הסכמים המבוססים על שיתופי פעולה עם יצרנים
למחזור פסולת בנייה והריסה .הסכמים אלו מחייבים גם יצרני חומרים שונים לגבש תוכניות לוגיסטיות או להשקיע
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בתשתית לאיסוף חומרים משומשים כקלט לחומרים חדשים :גבס ,קירוי ביטומני PVC,ועוד .דוח המדיניות בהולנד סקר
את המקרה בצרפת והדגיש את הצורך בפעולות נוספות כדי לתמרץ מחזור בעל ערך גבוה של פסולת בנייה והריסה ,כמו
העלאת מחיר ההטמנה (שהיא למעשה כמו הכנסת אגרת מחזור) .)Dubois et al., 2016( .
במקומות אחרים ,כמו ונקובר ,אין תוכנית  EPRמוסדרת ובכל זאת יש שיעור גבוה של שימוש חוזר בגבס .מאז שנות ה80-
קיים בעיר איסור חמור לסלק גבס ,והדבר נאכף בקפדנות באמצעות קנסות ( .)Metro Vancouver, 2012במקרה זה ,ככל
הנראה גם אם תקודם תוכנית  EPRזו ,הדבר לא צפוי לשפר מאוד את הסטת הפסולת (.)Balba et al., 2013
שימוש בכלי אינפורמציה (תיווי ירוק)
לקראת הכניסה לתוקף של תקן הבנייה הירוקה ,אשר ישים דגש על עידוד שיפור הביצועים הסביבתיים בהליכי הבנייה
השונים ,יש צורך לקדם כלי שיעודד את תעשיית הבנייה להצהיר על התכונות הסביבתיות הרלוונטיות של מוצרים .לשם
יצירת תמונה קוהרנטית של תחום התיווי הירוק ככלי משמעותי לקידום המטרות השונות בתקן הבנייה הירוקה ,מומלץ
לאמץ את התקנים העולמיים המסדירים את נושא ה EPD-בתחום מוצרי הבנייה ,תוך התאמה לצרכים המקומיים.
התקנים הרלוונטיים לאימוץ (להרחבה נוספת ,ראו לעיל נספח :)1
ISO 14024, Environmental labels and declarations – Type I environmental labelling – Principles and
procedures

התקן מציג את העקרונות והנהלים לבחירת קטגוריות של מוצרים ,קריטריונים למוצר סביבתי ,מאפייני תפקוד המוצר
והערכה והדגמה של תאימות .התקן קובע גם את נוהלי הענקת התווית.
ISO 21930, Sustainability in buildings and civil engineering works — Core rules for environmental
product declarations of construction products and services

התקן מספק את העקרונות והדרישות לפיתוח הצהרות סביבתיות עצמיות עבור מוצרי בנייה ושירותי בנייה ,אלמנטים
לבנייה ומערכות טכניות משולבות המשמשות בכל סוג של עבודת בנייה .התקן כולל את הכלים לחישוב ניתוח מלאי
מחזור חיים והשפעת מחזור החיים
ISO 14021, Environmental labels and declarations - Self-declared environmental claims (Type II
)environmental labelling

כאשר אין תוכניות תיווי סביבתי לאימות טענות סביבתיות ,חיוני שיהיה אמצעי להוכחת מהימנות המידע שנמסר
כהצהרה עצמית .התקן קובע מסגרת להצהרת עצמית של טענות סביבתיות (תיווי סביבתי מסוג  .)2הוא מבהיר מונחים
נפוצים להצהרות עצמיות – בין שעל המוצר ובין של פרסום דוחות .בדוח מפורטת גם שיטת ההערכה לכל מונח .ככלי
משלים לתקן ,ישנו מדריך לחישוב ולהצהרה על שילוב תוכן ממוחזר במוצרי הבנייה ,כדי לאפשר ליצרנים להכריז
בעצמם על תוכן הממוחזר של המוצרים שלהם על סמך הקריטריונים המפורטים במדריך .המדריך מגשים את העקרונות
המרכזיים של יעילות במשאבים ,הפחתת הטמנות וסגירת המעגל על-ידי שימוש חוזר בחומרי פסולת וזיהוי תמריצים
סביבתיים (.)WRAP, 2007
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 3.7טכנולוגיה וכלים לוגיסטיים משלימים למחזור פסולת גבס
בין הטכנולוגיות שאפשר למצוא למחזור פסולת גבס :אמבטיות ומטחנות קצה אופקיות ,מטחנות ניידות וציוד לעיבוד
אחר (:)Forester Media, 2003
1.אמבטיות ומטחנות קצה אופקיות .מטחנות אלו אינן מאפשרות הפרדה של נייר או מזהמים אחרים מחומר
הגבס ,אך הן מספקות דרך מהירה ויעילה להפחתת גודל החומר .לא מדובר בעיבוד מקדים .עם זאת ,יש לנקוט
אמצעי זהירות להסרת מזהמים ,מכיוון שכל החומר נטחן יחד .שיטת עיבוד מתאימה זו במיוחד לשווקים שאינם
דורשים הפרדת נייר ,כגון חקלאות .מטחנות נמצאות לעתים קרובות בעולם במתקני ניהול פסולת מוצקה
לעיבוד אשפה ופסולת עץ.
2.מטחנות ניידות .מטחנות ניידות נעשות פופולריות יותר ויותר ,ומדינות בוחנות את הרעיון של טחינת פסולת
באתר העבודה ויישום והטמעה של התוצרים באתר עצמו .מטחנות אלו קטנות מספיק כדי להיות מועברות
מאתר אחד לאחר על-ידי משאיות .במכונות האלה אפשר לטחון קיר גבס בקלות .עם זאת ,יש מדינות שאינן
מאפשרות הצבת קיר גבס באתר העבודה ,משום שגבס עלול לשנות את רמת ה PH-של האדמה.
3.ציוד עיבוד אחר .יש חברות המייצרות ציוד המיועד במיוחד למחזור קירות גבס .הציוד מסיר את הנייר מהגבס
ומצמצם את גודל החומר .כמו כן ,רבות מהמכונות כוללות כיסויים המונעים בריחת אבק (בתהליך עיבוד גבס
יכולות להיווצר כמויות גדולות של אבק) .מכונות אלו רלוונטיות למחזור כמויות גדולות של גבס.
ההצלחה הסקנדינבית ,הפתרון של חברת ERCCO

בעולם מחזור הגבס ,איסוף הוא “שם המשחק” .עלות התחבורה נחשבת העלות המשמעותית ביותר ,וכדי לקדם מחזור
בר-קיימא ,יש צורך במערכת שלמה:
1.מכלים שפותחו במיוחד למילוי ולהסרה נוחים.
2.מערכת לוגיסטית המסוגלת להבטיח איסוף יעיל ,טיפול ועבודה מול יוצרי הפסולת.
3.יחידות מחזור ניידת להורדת עלויות ההובלה ,שיכולה להתמודד עם פסולת בנייה והריסה.
4.לקוחות שיכולים ליהנות בצורה ישירה מהחומרים הממוחזרים.
חברת  ERCCOהוקמה בשנת  2001כפתרון לגבס במדינות הסקנדינביות ,וקבעה עלות הובלה נמוכה כחלק מהפתרון
שלה .המערכת מבוססת על הרעיון של מספר רב של מחסנים קטנים ,ויחידת מחזור ניידת בשביל ייעול התהליך והקטנת
עלויות ההובלה .הפרויקט הוטמע בכל מדינות סנקדינביה ()ERCCO, 2014
בעת הקמת מערכת מחזור ,החברה בחנה ארבעה רכיבים מרכזיים:
1.מכלים :פסולת/חומרי גבס מונחים במכלים שפותחו במיוחד.
2.לוגיסטיקה :החומרים נאספים ומובאים למחסנים מרכזיים.
3.יחידת מחזור ניידת.
4.חוזה עם יצרני הגבס :אבקות הגבס מיובאות ליצרני הגבס וכך הם יכולים להשתמש בהן מיד בתהליך הייצור.
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מערכת הלוגיסטיקה כוללת מכולות שנמצאות באתרי הבנייה החדשים ,באתרי הריסה ושיפוץ וכן בתחנות מעבר של
פסולת .הן נפרקות באופן קבוע על-ידי חברת הובלה חיצונית .יחידת המחזור היא ניידת ואפשר להעבירה בקלות ממחסן
למחסן .הקמת היחידה ופירוקה יכולים להתבצע בתוך כמה שעות .המחסנים צריכים להיות ממוקמים סמוך למפעלי
הגבס .המערכת מבוססת על טכנולוגיה שמייצרת אבקת גבס הניתנת למחזור נוסף ,והיא יכולה לעבד :חתכי גבס של
לוחות גבס ,לוחות שלמים ,תקרות גבס ,רצפות ,טפטים ,חיפויי קיר אחרים על לוחות גבס ואפילו פסולת שיש בה מסמרים
וברגים .המערכת לא יכולה לקבל פלסטיק ,נייר כסף ,חומרי בידוד (כמו צמר זכוכית/צמר אבן /צמר סלעים) ,מסילות
פלדה וסורגי עץ.

 3.8המלצות לשוק הישראלי
גבס הוא מרכיב משמעותי בפסולת הבנייה ,ויש פוטנציאל רב בהחזרתו לתעשיית הבנייה ובעיקר בשילובו בבנייה חדשה .חשוב
לזכור שאי-אפשר למחזר גבס כל עוד הוא נשלח דרך תחנות מעבר שמועכות ומערבבות את הגבס עם פסולת יבשה אחרת.
עיבוד פסולת גבס הוא תהליך פשוט יחסית ,והמכשול המשמעותי בדרך אליו הוא היעדרן של פעולות מספקות של
הפרדת הגבס במקור .יש לזכור שהכדאיות הכלכלית של מחזור גבס תלויה גם בדמי הובלה .קיר גבס הוא חומר צפוף
וכבד שקשה לדחוס אותו ,דבר שיכול להפוך את ניודו לקשה ויקר .גורמים המשפיעים על כלכלת מחזור גבס כוללים את
פעילות הבנייה ומאפייניה (כמות פסולת הגבס הנוצרת) ,קלות ההפרדה ,שיטות איסוף ועיבוד ,עלויות הובלה ושווקים
מבוססים למוצרים ממוחזרים .כדי לעבור מהמצב הקיים של כלכלת גבס לינארית לכלכלת גבס מעגלית ,יש לשים דגש
על פעולות של הפרדה במקור ,עידוד שימוש בחומרים ממוחזרים במסגרת התקן לבנייה ירוקה ,העלאת עלויות הטמנת
גבס ,קביעת היטל על ייבוא גבס גולמי והמלצה לקידום גוף ייעודי שיטפל בנושא הלוגיסטי של איסוף ומחזור הגבס.
בין החסמים המשמעותיים ביותר שנמצאו במחקר זה הוא נושא של הפרדת הגבס במקור .כיום אין בישראל מספיק
פרקטיקות נהוגות של הפרדה במקור של גבס במקום שבו הפסולת נוצרת :אתרי בנייה חדשה ,אתרי הריסה ואתרי
שיפוצים .הפרדה במקור היא אמצעי קריטי ,שבלעדיו לא יכולה להתחיל שרשרת מחזור הגבס .מכאן שקיים צורך מהותי
לייצר תמריצים חזקים לעידוד הקבלנים באתרים עצמם ולמזמיני עבודות הבנייה והשיפוצים ,כדי לקדם הלכה למעשה
את ההפרדה במקור של הגבס.
תמריץ ראשון לקידום ההפרדה במקור תלוי מאוד במפעלי המחזור :עליהם ליצור עבור הקבלנים מחירים אטרקטיביים
לשירותי קליטה (ואף פינוי במצבים מסוימים) לפסולת גבס שתתקבל כמופרדת .הדבר ישתלם גם למפעלי המחזור
עצמם ,מכיוון שאלה יוכלו למחזר את שאר רכיבי הפסולת היבשה (שלא באה במגע עם גבס) באיכות גבוהה יותר ,למכור
את הגבס המופרד ליצרני הגבס לאחר עיבוד קל ודיחוס ,וכך לייצר מקור רווח נוסף .קליטה כזו גם תקטין את ההשפעות
הסביבתיות של מתקן המחזור והשטיפה (אבק ותשטיפים) .כמו כן ,כדי לעודד בפועל את הקבלנים (יצרני הפסולת)
להפריד את הגבס ,יש ליצור פתרון לוגיסטי שיכול להיות מקודם בסיוע שני שחקנים מרכזיים :מפעלי המחזור וחברות
הגבס – טמבור ואורבונד .מפעלי המחזור יכולים לסייע לקבלנים בכך שיספקו לקבלנים שקים ייעודים לגבס ,וכאשר אלו
מתמלאים אפשר יהיה לאסוף אותם .פעולה זו יכולה להתבצע גם על-ידי שחקן אחר – ספקי שירות אצירה או הובלה –
ולא רק על-ידי אתרי המחזור .במפעלי המחזור עצמם נדרש למקם מכלים ייעודים גדולים לקליטה של גבס.
גם ליצרני הגבס יש כאן תפקיד משמעותי .הן לטמבור והן לאורבונד יש רצון לספק ללקוחות שלהם פתרונות כוללניים,
בהם ליווי הפרויקטים בשטח ומתן ייעוץ וליווי לקבלנים בעת התקנת מוצרי הגבס .לעתים הקשר עם הפרויקטים בשטח
יכול אף להימשך כמה חודשים ,כמו במקרים של הצבת מתקני סילוסים הממוקמים באתרים לאורך תקופה .מכאן נובע
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הצורך של שיווק שקים ייעודים והעלאת המודעות בקרב הקבלנים באתרים עצמם על-ידי היצרנים .כמו כן ,כדאי ורצוי
להכניס היבטים של הפרדה של גבס בהסכמים עם הקבלן הראשי וקבלן המשנה ,באופן שיביא לידי קביעת עלויות
נוספות או מתן הטבות בדמות החזר כספי עבור כל ק”ג של שקים מופרדים ,עבור עידוד הפרדה במקור של גבס שתוטל
על הקבלן הראשי או קבלן המשנה ,או באופן שיאפשר לו מקור הכנסה נוסף.
לרשות המקומית יכול להיות תפקיד משמעותי בעידוד הקבלנים להפריד את הגבס במקור .בכך תצמצם הרשות
המקומית את המפגעים הסביבתיים לתושביה .הרשות המקומית יכולה לקדם אסדרה של עבודות השיפוצים בתחומה:
להשפיע על קידום הצבת מכלים ייעודים לקליטת גבס במרחביה ,לקבוע פיקדון להפרדה של גבס במסגרת היתרי בנייה
של הפרויקטים השונים ,ועוד .כמו כן ,אם כמויות פסולת הגבס יגדלו עם השנים ,הרשות המקומית יכולה להקצות מקום
למתקני מחזור ניידים סמוך למקומות שבהם יש כמויות גדולות של פסולת גבס .חשוב לייצר רגולציה שתאסור הובלה של
פסולת מעורבת שיש בה גבס .מומלץ גם לשקול למקם מוקדי אצירה וקליטה של כמויות גבס קטנות בצמידות למגרשי
מכירת חומרי בניין ואף באחריותם (דבר שיכול להבטיח סינרגיה בין קבלני שיפוצים ,שלרוב רוכשים כמות פסולת מוגבלת
של חומרי גבס ,אך גם נשארים עם פסולת גבס שאפשר להחזירה למוקד הרכישה ואולי אף לקבל זיכוי) .הסדר כזה טעון
בחינה רגולטורית.
אסטרטגיה שנתפסת בעולם כפוטנציאלית לעידוד הפרדה במקור של גבס היא איסור הטמנה של פסולת עם פוטנציאל
להתאוששות .איסור הטמנה או קביעת היטל גבוה להטמנה יוצרים תמריץ לבחינת אפשרויות אחרות לסילוק של הגבס ,בין
היתר גם למחזור של גבס .מובן שפעולה זו לבדה איננה מספיקה לעודד מחזור של גבס ,ולרוב נלוות אליה פעולות משלימות.
תעשיית הגבס בשוק הישראלי מורכבת מכמה שחקנים בודדים של יצרני גבס ויבואני גבס .תעשיית הגבס המקומית
מתמודדת עם תחרות ביבואני גבס עצמאיים ,שמייבאים לישראל במחירים נמוכים מאוד מוצרי גבס מקפריסין ומטורקיה.
אסטרטגיה לשימוש בגבס ממוחזר היא לא רק עבור קידום ערכיים סביבתיים ,אלא גם עבור חיזוק התעשייה היצרנית
הישראלית .אפשר לעשות זאת על ידי קביעת היטל של ייבוא גבס בישראל ,היטל שיבטא את המחיר הסביבתי של הטמנת
הגבס .כמו כן ,כדי לחזק ולעודד את התעשייה היצרנית להשתמש בגבס ממוחזר ,כדאי לייצר גוף ייעודי שיטפל בנושא
הלוגיסטי של איסוף ומחזור הגבס – פעולות שהן לא עיסוק הליבה של יצרני הגבס .גוף כזה יכול להיות מקודם במסגרת
הכלי שנקרא “איגוד משתמשים” .מדובר במסלול שמקדמת רשות החדשנות ומטרתו לסייע לתאגידים תעשייתיים
שבאפשרותם להתאגד להקמת תשתית מו”פ ייחודית שאינה קיימת בישראל היום .רשות החדשנות מעניקה מענק
של  55%או  66%מההוצאות המאושרות .מדובר בסיוע ברכש ,בהקמת ובהתקנה של תשתית מו”פ חדשנית שאיננה
כלכלית או אינה בהישג יד עבור החברות 21.היות שאין בתעשיית הגבס שחקנים רבים ,מומלץ שיצרניות הגבס ומפעלי
מחזור פסולת בנייה בישראל יתחברו תחת איגוד ניטרלי אחד .הגוף הזה יכול להיות מעין אחריות יצרן מורחבת שבה
גובים תשלום מיוצרי פסולת הגבס ,כמו למשל יצרני הגבס ,כדי לגרום להם לקחת אחריות על פסולת הגבס ולצמצם את
הטמנת הגבס על-ידי שימוש גובר בחומר ממוחזר .אכן ,יש ליצרניות הגבס השפעה ואחריות על הנושא ,אך הן אינן יחידות
במגרש .יצרניות הגבס צריכות להשתתף במימון ,בין היתר על-ידי העלאת מחיר מוצרי הגבס .העלאת המחיר תתבצע
לאחר שוועדה מקצועית תקבע כמה יעלה להקים מתקני מחזור גבס נוספים וכן שיטות ניקוי ומיון של הגבס ,ומי שירצה
גבס ממוחזר ישלם את עלות הטיפול בגבס בהתאם.
המימון צריך להיעשות בשתי דרכים נוספות .האחת ,גם יבואנים קטנים שמכניסים מוצרים לארץ צריכים לשאת במחיר,
משום שכיום ,המוצר שהיבואן מביא מגיע במישרין למטמנה .השנייה ,משרדי ממשלה רלוונטיים צריכים ליצור תמיכה
21

אתר רשות החדשנותhttps://innovationisrael.org.il/infrastructure/rnd/association :
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בצורת מענק מדינה לעידוד ולתפעול גוף זה .תקציב הגוף צריך לשמש בחלקו להפרדה במקור ,לניקוי הגבס ולהפרדה
קפדנית יותר של ברגים ומסמרים ,למחזור הגבס (בין באתרי מפעלי המחזור ובין אצל החברות היצרניות) וכן למתן מענה
לנושא האיסוף וההובלה של הגבס .כמו כן ,מניתוח ראשוני שנעשה עולה כי על אף הפער בין המחיר לטונה גבס גולמי
לבין המחיר לטונה גבס ממוחזר ,בפועל הקפיצה במחיר תהיה זניחה בהשפעתה על המחיר הסופי .הדבר מצדיק בחינה
ונקיטת פעולה מתאימה כדי לעודד את יצרניות הגבס להשתמש ביותר גבס ממוחזר.
נושא משמעותי נוסף שעלה במחקר הוא הצורך בהעלאת הכדאיות הכלכלית של מחזור גבס והגדלת הביקושים .כדי
להגדיל את הביקוש לגבס ממוחזר יש לבחון שווקים פוטנציאליים שהם מעבר לתעשיית הגבס עצמה ,כגון שוק החקלאות,
תעשיית המלט ועוד .כמו כן ,התקן לבנייה ירוקה יכול להיות מסגרת משמעותית לעידוד השימוש בחומרים ממוחזרים,
ובהם השימוש בגבס .התקן לבנייה ירוקה צריך לשים דגש משמעותי על השימוש בחומרים ממוחזרים ,וכן לקבוע הפרדה
במקור של גבס כתנאי סף בפרויקט בנייה .כמו כן ,התקן לבנייה ירוקה צריך לעודד את יצרני הגבס להצהיר על  LCAמלא
של מחזור החיים של הגבס ,לנוכח המעורבות של יצרני הגבס גם בשלבי מחזור חיים שהם מעבר לשלב הייצור עצמו.
עידוד הצהרה על  LCAמלא ,לצד כללים פשוטים של שילוב תוכן ממוחזר ,יכול ליצור שינוי משמעותי בעיצוב מוצרים.
קידום רכש ירוק על-ידי שחקנים משמעותיים בענף הבנייה ,כמו משרד הבינוי והשיכון ומשרד הביטחון בפרויקטי בנייה
שונים ,יכול גם כן למנף ביקושים ולעודד את יצרניות הגבס להשתמש בגבס ממוחזר .זאת על-ידי קביעת קריטריונים
ברורים לשילוב חומר ממוחזר ויצירת העדפה לחברות שמקדמות פרקטיקות בנות-קיימא.
מומלץ לקדם פעולות של תיאום בין השחקנים :בין על-ידי סדנאות עיצוב מוצרים ויישומם ,שיכולות להפחית בזבוז של
גבס גולמי ושיתוף פעולה שוטף בין השחקנים ,ובין על-ידי עידוד לשימוש במערכות  BIMלתכנון שיתופי שמקדמים הליכי
התייעלות שונים .יש צורך רב בהעלאת המודעות בקרב כל מי שעוסקים בתכנון ובנייה של מבנים ,וכן בהבנה כיצד להפחית
במקור בזבוז חומרי גלם ולצמצם את יצירת פסולת הגבס ,תוך הפנמה של העלות האמיתית של הבזבוז .הכשרה טובה יותר
לקבלנים ראשיים ולקבלני משנה תפחית את הבזבוז :הכשרה הכוללת קידום סקרי הריסה שמעודדים את ההפרדה במקור
של פסולת הגבס לפני הריסה ,ותהפוך עם הזמן לפרקטיקה נהוגה בכל סוג של עבודות הריסה ,בנייה ושיפוץ.
לסיכום ,קידום המעבר מכלכלה לינארית לכלכלה מעגלית בתעשיית הגבס הישראלית איננה יכולה להיות מבוססת רק
על פתרונות נקודתיים כגון איסור הטמנה ,קביעת אחריות יצרן וכדומה .קידום כלכלה מעגלית היא יותר מנקיטה של צעד
בודד .מדובר בסל של כלים ואסטרטגיות אשר משפיעים זה על זה .קידום האסטרטגיה למחזור גבס צריכה להתבסס על
קביעת יעדים שנתיים ויצירת מתודולוגיה למעקב אחר המחזור וצמצום ההטמנה של גבס .אמנם גם כלכלה מעגלית היא
כלכלה המבוססת על אינטרסים ותמריצים ,אך בכל זאת יש חשיבות לשיתוף הפעולה בין השחקנים לאורך השרשרת ,תוך
עידוד חשיבה מחוץ לקופסה ,כדי שמדינת ישראל תמחזר גבס כמו מדינות רבות אחרות בעולם .גבס הוא מוצר אטרקטיבי
בענף הבנייה בישראל ,והביקוש לו ילך ויגדל עם השנים ככל הנראה .לפיכך ,אין שום סיבה שלא תמוחזר פסולת גבס
בישראל – הן מהטעם של צמצום השימוש בחומר גלם בתולי והמפגעים הסביבתיים שיוצרת פסולת זו ,והן מהטעם של
חיזוק התעשייה היצרנית הישראלית.
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סיכום
בתחילת המחקר הוצגה הגישה של כלכלה מעגלית ,שפותחה בשנים האחרונות כגישה אלטרנטיבית לכלכלה הלינארית.
הכלכלה המעגלית מעלה את הצורך בשינוי ובתכנון מחדש של מערכות ייצור וצריכה ,מתוך ההכרה שאנו חיים בעולם עם
כמות משאבים מוגבלת ומצומצמת.
יישום עקרונות של כלכלה מעגלית בענף הבנייה יכול ליצור הזדמנות ממשית להחזיר בחזרה כמויות משמעותיות של
פסולת בנייה אל תוך פסי הייצור ובכך להביא ל”סגירת המעגל” ולסייע בצמצום טביעת הרגל הסביבתית של הענף.
במחקר הוצגו החסמים המרכזיים שמעכבים היום את המעבר של ענף הבנייה בישראל לכלכלה מעגלית .חסמים אלו
נוגעים לפערי המידע בכל הנוגע לתמחור של חומרים ממוחזרים ,היעדרם של תקני בקרת איכות לווידוא איכות החומרים,
הצורך בחיזוק מפעלי המחזור ,בהעלאת מעמדם ובמימוש תפקידם כגורם מתווך אשר מסייע לשיקום פסולת הבנייה
ומחזורה בצורה שתהפוך את הפסולת ממטרד למשאב ,ועוד .התגברות על חסמים אלו יכולה להבטיח סביבה תחרותית
ביצירת שוק של חומרים ממוחזרים ,לעודד תעשיות נוספות להשתמש בחומרים ממוחזרים וכן לצמצם את החשש מפני
שימוש בחומרים אלו.
רוב המודלים העסקיים הדומיננטיים בשוק הם לינאריים ,ולפיהם המוצר יתגלגל לאשפה ,להטמנה או לשריפה ובעצם כך
נאבד ערך .ההפסדים באים לידי ביטוי גם בערך המוצר ,שהיה אפשר לנצל אילו היה מוחזר למעגל ,וגם בבזבוז המשאבים
בתהליך הייצור .מודלים מעגליים שואפים לשמר את הערך של המוצר ואת ערך החומרים לאורך שרשרת הייצור על-ידי
סגירת המעגל בצורה שתאפשר לייצר כמה שפחות פסולת וכמה שפחות להשתמש במשאבים חדשים.
כחלק מהרצון לקדם מודלים עסקיים ,האיחוד האירופי ומדינות נוספות החלו לגבש תוכניות אסטרטגיות כוללות למעבר
לכלכלה מעגלית ,ומגזר הבנייה קיבל את מלוא תשומת הלב .הנציבות האירופית שואפת להבטיח קוהרנטית בין מדיניות
העוסקת בתעשייה ,בסביבה ,באקלים ובאנרגיה כדי ליצור סביבה עסקית אופטימלית לצמיחה בת-קיימא ,יצירת מקומות
עבודה וחדשנות .כדי לתמוך בכך הקימה הנציבות אסטרטגיית פעולה רחבה בשם “ .”Sustainabilityהנציבות אף תומכת
בתעשייה האירופית ,באמצעות חקיקה לעיצוב אקולוגי ,במעבר לכלכלה דלת פחמן אשר מצמצמת את הפגיעה באקלים
ומשפרת את היעילות האנרגטית של מוצרים.
במסגרת המחקר נבחרה תעשיית הגבס כמקרה בוחן שבו נבחנו החסמים ,הצרכים וההזדמנויות המאפיינים את תעשיית
הגבס בארץ .זאת כדי לבחון את פוטנציאל השימוש החוזר בפסולת גבס .כיום צריכת הגבס מבוססת על שרשרת לינארית
מובהקת ,אשר מתחילה בייבוא חומר גלם של גבס בתולי במחיר יחסית נמוך ונגמרת במקרה הטוב בהטמנה של גבס
באתר מוסדר ,ובמקרה הפחות טוב – בהשלכה בשטחים פתוחים .גבס הוא חומר גלם המאופיין במבנה כימי חזק ,אשר
מצד אחד מאפשר למחזר אותו שוב ושוב ומצד שני גורם לפגיעה בפוטנציאל מחזור של פסולת יבשה ,אם זו מעורבבת עם
פסולת הגבס.
במסגרת המחקר נבחנו המודלים העסקיים המעגליים אשר מותאמים למחזור של גבס ,ונמצא כי חלק מהאלמנטים
של המודלים מתקיימים היום בתעשייה בישראל .המחקר מעלה המלצות להרחבת האלמנטים של המודלים בתעשייה
הקיימת ,מתוך רצון להביא לצמצום הנזק הסביבתי של הטמנת גבס ,למניעת הבזבוז של חומר הגבס אשר יכול להיות
מוחזר לפסי הייצור ,וכן לחיזוק התעשייה היצרנית המקומית בישראל .חלק מהמלצות המחקר עוסקות בצורך להפריד
במקור בתחילת שרשרת הערך ,ליצור תמריצים כדי לעודד פעולה זו ,להשתמש בתקן הבנייה הירוקה כמנגנון לעידוד
שימוש בחומרים ממוחזרים ,וכן להקים גוף ייעודי שמטרתו לתת מענה לקשיי הלוגיסטיקה והמחזור של הגבס.
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