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  פורום הפסולת הישראלי
  בנושא טיפול תרמי 1סיכום מפגש 

  
  2017בינואר  25,  ז"תשע'ז טבת ה"כ

  
מטרת הפורום . התקיים במלון רמת רחל מפגש פורום הפסולת הישראלי בנושא טיפול תרמי, 2017בינואר  25ביום רביעי 

עדכון הדדי בנושא חידושים מהעולם ואף השגת , להביא לשיח מקצועי בין אנשי הפסולת המובילים בישראל תוך שיתוף מידע
ביזמת  חודשה, פורום הפסולת הישראליעילותו של פ .ל בפסולת בישראלהמלצות תוך דיון בנושאים מרכזיים הנוגעים לטיפו

  . ואנשי מקצוע בתחום הפסולת המשרד להגנת הסביבה, אדם טבע ודין
עדכון הדדי בנושא חידושים , בין אנשי הפסולת המובילים בישראל תוך שיתוף מידעמטרת הפורום להביא לשיח מקצועי 

  .מרכזיים הנוגעים לטיפול בפסולת בישראל המלצות בנושאיםבוש יגמהעולם ואף 
  

מהפרקטיקה בעולם בכלל ובאירופה  נלמדנושא זה . למטרת הפקת אנרגיה טיפול תרמי בפסולתהתמקד בהמפגש הראשון 
במדינות האיחוד השבת . טיפול בפסולת העירוניתהמשולב לתמהיל המבלתי נפרד שם מהווה הטיפול התרמי חלק , בפרט

  . פסולתהטיפול בותוך יישום עקרונות היררכית  )2008(בהתאם לדירקטיבה האירופית לטיפול בפסולת  עשיתאנרגיה מפסולת נ
  

למצוא פתרונות חלופיים ו, של פסולת על ידי העלאת שיעורי המיחזורהטמנה בהמטרה להפחית הוגדרה , בישראל כמו בעולם
שאלת  עולה, המתייחס לפסולת כמשאבממשק מוטה הטמנה למשק  המעבר עם. להטמנת פסולת שאיננה ניתנת למיחזור

- סביבתיותיסוד סוגיות  .חברתיות-כלכלית-סביבתית בראייה בפסולת לטיפול הרצוימקומו של הטיפול התרמי במסגרת התמהיל 
להבטיח עדיפות  כיצד? סוגי טיפול ראויים לזרמים הייעודייםאילו  דוגמת, הדעת עולות גם הןלתת את  עליהן ישתכנוניות 

על פי איזה ? מהי ההיתכנות הכלכלית למתקן טיפול תרמי? למיחזור ושהמתקנים לטיפול תרמי יטפלו בפסולת שיורית בלבד
מהו מקומו של הרגולאטור ובאיזה אופן עליו להתערב בהליך הקמת ? תמחור של דמי כניסה ולפי איזה מקור מימון הקמה

  ? מתקני פסולת לאנרגיה
 

מהסוכנות הפדראלית לסביבה  מר מרקוס גליס -ניהול הפסולת למפעלי טיפול תרמי  שני מומחים מתחוםבמפגש השתתפו 
הייתה ליצור דיון רב משתתפים מקצועי ראשון  המפגש מטרת. ומר יורגן קוהן מהמשרד להגנת הסביבה הגרמניבגרמניה 

  .בנושא
  

   .1ניתן להוריד את קבצי המצגות .ורשימת משתתפים מצורפת בסופ. להלן סיכום המפגש
  
  

  :תובנות מרכזיות והסכמות שעלו במפגש 
  

 רב שיח בין אנשי מקצוע ובעלי עניין ושקיפות בהליך הינם מרכיב חשוב להצלחת קידום הטיפול  - ציבור שיתוף ה
 .בפסולת בישראלהמקיים 

  עדיף על הטמנהו, עירוניתטיפול תרמי מהווה רכיב במכלול האמצעים לטיפול בפסולת ה -תמהיל הטיפול בפסולת .
יש למקסם את המיחזור ולייעד את  ובכלל זה, הטיפול בפסולת היררכיתשמור על המשיך וללצריכה  המדיניות בישראל

  .מיחזורבת  שאינה שיוריתהטיפול התרמי לפסולת 

  להתבסס על פסולת  עליה .משק המיחזורצעד משלים ל והנבישראל הקמת מתקני טיפול תרמי  - תפקיד הרגולאטור
להבטחת  שימוש בכלים כלכלייםרגולאטורים וצעדים  תוך נקיטת ופסולת שאיננה ניתנת למיחזור, שעברה מיון וטיפול

  . מימוש המדיניות המעדיפה מיחזור על פני שריפה

                                                             
1 http://www.adamteva.org.il/?CategoryID=909&ArticleID=2133 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  פורום הפסולת המחודש 

 ככלי לעידוד המיחזור ולייעול , יש לשקול הטלת איסור על הטמנת פסולת בלתי מטופלת בישראל - יון הגרמניהניס
 .הטיפול התרמי העתידי

  בהקשר זה  .סביבתית וכלכלית, תכנוניתתחייב בחינה , הקמת מתקני טיפול תרמי בישראל -השפעות חוצות מדיה
 . בקרוב פיתחה אדם טבע ודין כלי חישובי שיוצג בפני המשרד להגנת הסביבה

  להטמעת הפרדה במקור של פסולת אורגנית וזרמים ייעודייםבישראל למרות הצעדים הרבים שנעשו  -הפרדה במקור ,
לייעל גם את אלא יכולים , שיפורים אלו ישפרו לא רק את שיעורי המיחזור .נדרש שיפור בהיקף ואיכות ההפרדה במקור

אשר תייצר ודאות , לטיפול בפסולתלאומית בתוכנית אב יש צורך חיוני , בהקשר זה. הטיפול התרמי בשאריות הפסולת
 . בשוק הפסולת

  
  : סיכום מפורט

  
 הסביבה להגנת במשרד פסולת אגף ראש, רדאעי אביוהצגת הפורום מפי  פתיחה.  

חשוב שיהיה פורום . המשרד להגנת הסביבהושפעל בעבר וחודש ביוזמת אדם טבע ודין הפסולת פורום שמח לפתוח את 
. העמדות וההמלצות בפני מקבלי ההחלטות והבאת חיזוק עמוד השדרה המקצועי בתחום הפסולת, מקצועי להחלפת דעות

  . פעמים בשנה 3לפחות , הפורום יתכנס בהרכב מצומצם יותר לקבוצות עבודה ממוקדות
  

, ניצן לוי –הדוברים  .רוזנבלוםאסף ו חגית שמאי –אדם טבע ודין , תודות לכל העומדים מאחורי ארגון הפורום והמפגש הנוכחי
  .ועוד רבים שלומית אורבך, תמר רביב, אנשי הצוות באגף בהם מלי לוי, גרנקלי-גלי פלדבוי, נוביק י.ב.א
  

 הפורום ומרכזת ודין טבע באדם פסולת מדענית, שמאי חגיתנושא המפגש הראשון וסדר היום מפי  הצגת.  

מיחזור פסולת ובכללה בתחום רבה  התקדמותאנו רואים כי קיימת , טיפול בפסולת באירופהתמהיל הבהתבוננות בתרשים 
, בלתי מטופלתשל פסולת  במדינות האיחוד מתקדמת במיוחד בכל הקשור לאיסור הטמנההחקיקה  .פסולת פריקה ביולוגית

עובדה עימה אנו , מן הפסולת 40% -כמדובר ב -  ווה גורם מפתח גם בכל הקשור בהשבת אנרגיהההמ, סולת אורגניתפכולל 
  . גם בישראל מתמודדים 

השבה יש גם רכיב של , קֵטנהכמות הפסולת המוטמנת אנו רואים כי בכל המדינות בהן , הגבוה המיחזורבצד שיעור 
  . שיטות הטיפולשל תמהיל נפרד מ בלתיכחלק  ,רמיתטיפול הבטכנולוגיות ה

יש לדון לא רק בחיזוק , והשבת אנרגיה המעבר ממשק מוטה הטמנה למשק מוטה מיחזורוטיפול המשולב בפסולת עם ה
  . השבת אנרגיהאלא גם בשאלת היתכנותם של מתקנים ל, תעשיית המיחזור

  .שיתוף הפעולה בקיום הפורוםעצמו על רדאעי מצטרפת לתודות של אבי רדאעי ומוסיפה תודה לאבי אני 
  

 חינוך וקהילה, ל בכיר לשלטון מקומי"סמנכ, סמט גיאמפי  פתיחה דברי .  

יש להמשיך ולחזק את תעשיית המיחזור אך גם להקים , שבכדי למנוע הטמנה של פסולתהיא להגנת הסביבה עמדת המשרד 
, איתור שטחים להקמת מתקניםלעבודה  י"יחד עם רממקדם המשרד להגנת הסביבה , בימים אלה. מתקנים להשבת אנרגיה

את להחזיר  ובסופו של דברדרום מתקן בלשלא נכון לשנע את כל הפסולת עמדת המשרד היא . באמצעות משרד לרמן מתכננים
   .ובא להערות הציבורמסקנות עבודת איתור המתחמים ת. היווצרותהבכל העולם מטפלים בפסולת במקום . חשמל למרכזה

מאתרים שטחים פוטנציאליים להקמת מתקנים לטיפול תרמי גידי לרמן משרדו של האגף לטיפול בפסולת בשיתוף , ם אלהבימי
הנכון לקידום  המודל הכלכלי גיבושרואי חשבון לכלכלנים ושתידון בשיתוף עם , שאלת המימון תעלהבשלב הבא  .במרחב הארצי

 אשר פסולת לאנרגיהישמש להקמת מתקני  הקרן לשמירת הנקיוןחלק מכספי ש הכוונה היא. פרויקט כזה בסדר גודל גדול מאוד
  .להטמנה אלטרנטיבהיהוו 

  
  
  
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  פורום הפסולת המחודש 

 ודין טבע אדםל "מנכ, ברכה עמיתד "מפי עו ברכות.  

, התייחסות להפרדה במקור, יעדים הכוללתתכנית לאומית ארוכת טווח  נדרשת. הסכנה בתחום הפסולת היא הסטגנציה
חוששים מהטיפול התרמי  נוינא. מינימום הטמנה -להגיע להפיכת הפירמידה יש . יםבנין וסוגי פסולת נוספחסות לפסולת יהתי

להתניע  המטרה היא .ותמכסהולחזק את ה לדון במחלוקותהפורום  וזה. פסולת שאיננה ניתנת למיחזורשאמור לטפל רק ב
  . מהלך מקצועי לטובת הדרג הפוליטי ומקבלי ההחלטות

  
 יהודה ערים איגוד, לוי ניצן' דר –אבולוציית הטיפול התרמי בעולם , הרצאה  

טיפול את העל הסף  אינם פוסלים שאדם טבע ודיןשמח על כך שהמשרד תומך בעיקרון הסמיכות ו. מברך על הכינוסראשית אני 
  .כך שהדבר יעשה באופן מקיים כמובן במגבלות וסייגים, בפסולת תרמיה
  

כדי ללמוד מה אנחנו צריכים בבאירופה של הטיפול התרמי להסתכל על האבולוציה  עלינו. הנושא האנרגטי הוא שולי, לעמדתי
  . לעשות
לא היו מודעים לנושא זאת בזמן ש. תוך חסכון השינוע ותפעול קל יחסיתסלק את הפסולת שריפה נבעה מרצון ל ,ראשוןהבשלב 

 רעילותועימו  הרכב הפסולת משתנה דרמטית. 'וכופלסטיק , מתחילים לייצר תרכובות כימיות 20 - באמצע המאה ה. הפליטות
  . ךדמאיערך ההיסק הפליטות מחד ו

לה עליה מתחי 70- בשנות ה .טמנהעליה בה הואחרי נראת, חלקן ביתיות ,בניו יורק המון משרפותהיו  60-עד אמצע שנות ה
לטפל  מטרהב 20-של המאה ה 90-שנמשכה עד תחילת שנות ה על רקע משבר האנרגיהשל מתקנים לטיפול תרמי " מטאורית"

  . בבעיית ההסקה העירונית
ויצירת מפגעי  ה עם ניהול הפסולת בהקשר בעיית האקליםשיש בעילהבין באירופה מתחילים , של המאה הקודמת 90-בשנות ה

 מתגבשת ההבנה כי. )דלדלות שכבת האוזון ועודיה, רעילות לאדם, אאוטריפיקציה, אסידיפיקציה, ערפיח קיץ(סביבה נוספים 
המדיניות נעה למציאת . מופרדתשעברה טיפול ופסולת רק פסולת  וכי יש לשרוף ,אינה פתרון מקייםבאופן כללי  שריפת פסולת

, שיפור טכנולוגי במניעת פליטות חל יחד עם זאת .יקה ביולוגיתסביבתיים וכלכליים לטיפול בפסולת הפר, פתרונות סבירים
  .התנגדות הציבוריתובמקביל עליה ביעילות האנרגטית ו עדכון והחמרת תקני הפליטה

שריפה אינה , יחד עם זאת. המתמחזריםם מריהשריפה על הטמנה ברור בהנחה שזה נעשה לאחר הפרדה והוצאת החו ןיתרו
  . ולא לבעיית האנרגיה) 30%-בסוף התהליך מוטמנים כ(לבעיית הפסולת מוחלט תרון פ
  

חשוב לקבל , לדעתי? תוך הפנמת הלקחים והתובנות מן העולם? כיצד נמשיך את האבולוציה של השריפה, השאלה בישראל
  . את ההחלטות והמדיניות תוך ראיה ארוכת טווח

  
 גרמניה, קוהן יורגן ,טיפול תרמי באירופה בהיבט פליטות לאוויר, הרצאה  

כתוצאה .  מהפסולת 5%הטמנה של מעל  על אוסרתבגרמניה  החקיקה. בשנה עירוניתפסולת  ליון טוןימ 48 -כ בגרמניה
של מתקנים עיקר מימון ההקמה כיום  .לטיפול תרמי םמתקני יםלהק המקומיות על ידי הרשויותלחץ  נוצר )1995-ב(מחקיקה זו 
בשנה המטפלים  RDF-מתקני ו) שים"ומט כולל בוצות(מתקנים תרמיים  100-כיום יש כ ).70% מעל(שוק הפרטי הוא בידי ה

  . פסולת שאיננה ניתן למיחזורליון טון ימ 20-בכ
  

כל עוד צריך להבין ש. תוצר לוואי הנוצרת בתהליך הואאנרגיה  ואילוהיא סילוק הפסולת , פסולת המוטיבציה המרכזית לשרוף
יש צורך בהטלת מגבלות על  ,יחד עם הקמת מתקני טיפול תרמי .למתקני השבה בסיס כלכלי איןאז  , זולה מהשבההטמנה ה

ת פסולת מכיוון ששריפת אינו מספיק כדי לאפשר בסיס כלכלי לשריפלעצמו היטל ההטמנה . על ידי חקיקה מתקדמת ההטמנה
  .פסולת היא יקרה

לשמור על הפרדה  חשוב .פרדת במקור ושאיננה ניתן למיחזורהעקרון המנחה בכל מתקני ההשבה הם שריפה של פסולת מו
  . פסולת מעורבת לא טובה למיחזור צריך הפרדה כמה שיותר מוקדם בתהליך. בזבוז אנרגיה= במקור כי ערבוב פסולת 

  
 גרמניה, גליס מרקוס, אין חכם כבעל ניסיון –טיפול תרמי באירופה בהיבט ניהול הפסולת, הרצאה  

  . והתנאים התפעוליים הרלוונטיים להן לטיפול תרמי השיטות השונותבהרצאה תוארו 
ולת מסחרית שהיא פסבעיקר שמקורו ב, RDF-עדין יש מקום ללטיפול תרמי וצריך מתקן מ עירוניתטיפול בפסולת מערך ה

הטכנולוגיה המתאימה ביותר לטיפול תרמי בפסולת  .אלטרנטיבה לשריפה הווהמלא ו פסולת מעורבתמ פחותו יחסית הומוגנית



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  פורום הפסולת המחודש 

 Mass)מתקני שריפה  69-מליון טון אשפה נשרפת בשנה בכ 24-25-בגרמניה כ. )שריפה(מתקני טיפול תרמי היא  תעירוני
burning) .והיו  ,טכנולוגית/אינן ישימות בעולם הן כלכלית והן תפעוליתעל פי רב עדיין והפירוליזה גזיפיקציה השיטות של ה

  .ליונים בגלל בחירת טכנולוגיה שגויהימקרים של מתקנים שהפסידו מ
  . טיפול תרמישל מתקני  BREF-העדכון בימים אלה עובדים באיחוד על 

קודם כל להסדיר  - אחר צעד עדצלהתקדם צריך . הכי מתקדמותהטיפול לקפוץ ישר מהטמנה לשיטות  הניסיון מראה כי קשה
בגרמניה . איסור הטמנה של פסולת לא מטופלתעל ידי העלאת היטל ההטמנה או על ידי או תן לייקרן ואפילו לסגור או ,מטמנות

בגרמניה השקיעו הון . אחר סגירתןעשרות שנים ל מטמנות ישנות עולות המון כסף כי הזיהום ממשיךו היותלמדנו לקח יקר מאד 
רכיב הפריק טפל בבעיקר כדי ל, הפרדההעיקרון הפסולת ושל מסודרת ול ניהתכנית  יש לעבוד לפי. מטמנות עתק בשיקום

  . ביולוגית בפסולת
פתרונות טכנולוגיים לטיפול  קיימים  -בגרמניה עומדים בתנאים מחמירים מאוד בכל הקשור לפליטות התרמי  מתקני הטיפול
מהאפר . קיימת חובה בגרמניה לנטר בקביעות את הפליטות מהארובה בהשוואה לתקני הפליטה לרבות כספית. בזיהום האוויר

  ).נחושת ולעיתים גם כסף וזהב, אלומניום(התחתי מחלצים מתכות ברזליות ואז ברזליות 
  

 רד להגנת ראש אגף פסולת במש, אבי רדאעי -סקירת תכניות המשרד בנושא ניהול פסולת וטיפול תרמי , הרצאה
  הסביבה

 הואהמטמנות שיקום  .יש זיהוםביותר הסטנדרטים הגבוהים  המוכרים הפועלים לפיבאתרי ההטמנה שגם  אנחנו יודעים היום
אך מטרת המשרד היא לצמצם כמה שניתן את . עובדים גם על שדרוג המטמנות הקיימות ואנו שנים שאורךיקר ומורכב תהליך 

יותר  מהווה פתרון יעיל וחלופה סביבתית טובה, כפי שראינותרמי הטיפול ה, בהיבט הזה .כמות הפסולת המועברת להטמנה
 , מטמנותשאליה יחוברו כל הלניהול פסולת מערכת מידע  המשרד מפתח בימים אלו, ביחס לניהול פסולת בארץ .מהטמנה

אנו , בנוסף. יותר על משק הפסולת מערכת זו תאפשר איסוף מידע מהימן ובקרה הדוקה. 'ומיחזור וכאתרי ה, תחנות מעבר
  .אסטרטגיה לעשורים הקרוביםשתקבע את ה ,תכנית אב כוללת לפסולתהכנת על עובדים 

  
ם מתקניפוטנציאליים להקמת  מתחמיםאיתור ל, י ומנהל התכנון"רמ ,עבודה של המשרד להגנת הסביבהבימים אלה מתבצעת 

התערבות . ביום פסולת עירוניתטון  1,000-2,000 -יכולים לקלוט כמדובר על מתקנים ש. במרחב הארצי טיפול תרמיל
העבודה . ברשויות NIMBY-ו יםסטטוטוריכגון היבטים פרטי היזם אנו צופים קשיים לבהם  פרויקטיםהרגולאטור נדרשת ב

 .16א "בתמבהתאם למה שנקבע , תקודם במועצה הארציתלהקמת מתקן התכנית הראשונה . 2017יוני עתידה להסתיים ב
  .הליך שיתוף ציבור אנו רואים את החשיבות בקיום. גם את המנגנון הפיננסי המשרד בוחן

  
, פרסום מכרז, הגדרת תקציב ומקורות מימון, בחינה כלכלית למיתקן, קביעת מיקום למתקן ראשון - הצגת הצעדים הבאים

  ).איסור הטמנה של פסולת לא מטופלת(יל חקיקה מלווה כל זה בליווי הליכי שיתוף הציבור ובמקב. קידום הליך תכנון מפורט
  

 מ"בע סביבתי תכנון שחף, נוביקי .ב.א - זרמי פסולת מומלצים לשריפה? מה בוער, הרצאה  

  . ליום זמינים לטיפול תרמי/טון 5,000יהיו לפחות  2030-ב, בהערכה זהירה
  :הנחות הבסיס שחשוב להדגיש

הפסולת תנוצל כחומר גלם להפקת  –הנחות נוספות  .הפחתת ההטמנה היא המטרה. אינו המטרה אלא האמצעי חזורימ
  .אנרגיה ותהיה חובת טיפול בפסולת בטרם הטמנתה

  
פרויקט לאומי יהיה מן , לטון₪  350- ועלות בשער של כ₪ ליארד יהוצגו נתוני רקע על פיהם עם עלות הקמת מתקן של כמ

לפי סדר עדיפות ותוך הצעה כי יש להגדיר כלים כלכליים , נכונים לטיפול במתקניםרמי הפסולת שלדעת הדובר הוצגו ז .ההכרח
  .שיבטיחו שאכן פסולת שארתית תטופל ולא פסולת בת מיחזור

  
שאריות . 2, ממתקני מיון האריזות שארית אריזות שאינן ניתנות למיחזור. 1:על פי סדרי העדיפות–הזרמים המוצעים לשריפה 

מומלץ לקבוע תשלום דיפרנציאלי בכניסה  .פסולת מופרדת במקור ועודפים ממפעלי מיחזור פסולת. 3מיון ממתקני מיון פסולת 
  .הגבוה של המשרפה G.F)(במטרה לתת עדיפות למיחזור ולהתמודד עם מחיר הכניסה , )Gate Fee(למשרפה 

  
  
  
  



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  פורום הפסולת המחודש 

 הקמת מפעל , הרצאהRDF פארק  –מהנדסת איגוד ערים דן לתברואה , קלינגר-ויגלי פלדב -מסקנות ביניים , חיריהב
  מחזור חירייה

החל עבודתו לפני   RDFמפעל ה. נתוני הפסולת הנקלטת והרכב הפסולת של גוש דן, הצגת פארק המיחזור חיריה ופעילותו
מהפסולת שנקלטה  RDF .7%-נפרקה משאית הפסולת הראשונה אל מפעל ה 8/2/2016-ב.  פחות משנה ועדיין נמצא בהרצה

הוצגו נתוני המגמות באתר המצביעים על ירידה בפעילות תחנת המעבר לטובת . RDF-טופלה במפעל ה 2016באתר בשנת 
  .RDF-כלל מפעלי המיחזור באתר בהם מפעל ה

  
ביום התוצר משמש כמקור /טון 500-ביום של פסולת עירונית ופוטנציאל יצור של כ/טון 1,500המפעל בעל כושר קליטה של 

פסולת : תהליכי המיון המתבצעים במפעל. הוצגו נתוני היצור של המפעל בשנת ההרצה. אנרגיה ירוקה במפעל המלט נשר
  .יר וסוגי פלסטיק שוניםקרטון ונ, מתכות ברזליות ואל ברזליות, אורגנית

בעתיד מתוכננת הקמת מתקן מיון . עדיין אחוז הרטיבות בפסולת גבוה יחסית, המפעל בהרצה ומבצע תהליכי שיפור, כאמור
MRF (Materials recovery facility)  יום/טון 1,200באתר בעל כושר קליטה של.  

  : עתהיבטים נוספים המשפעים על עלויות התפעול להם יש לתת את הד
  

 חוסר עקביות בהרכב הפסולת  
 חוסר פתרונות קצה  
 רגולציה   



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  פורום הפסולת המחודש 

  :רשימת משתתפים
  

 ארגון תפקיד שם משפחה שם פרטי #
1 Markus  GLEIS Expert Federal  Environment Agency 

2 Juergen KÜHN Expert 
BMUB (Federal Ministry for the Environment, 
Nature Conservation, Building and Nuclear 
Safety Germany) 

3 Benjamin Rosendahl RTAA Twwining 
4 Gabby Schramm RTA Twwining 
 התאחדות התעשיינים ראש תחום איכה״ס אביטל אסנת 5
מוצקהמרכז בכיר לטיפול בפסולת  אברהים אחמד 6  המשרד להגנת הסביבה מחוז צפון 
 המשרד להגנת הסביבה רכזת לשכה אורבך שלומית 7
ל"מנכ אך יגדל 8 מ"בע) אך דוד(גלובל גרין גרופ    
 המשרד להגנת הסביבה מרכזת מחזור מסארווה אלאא 9

ל"מנכ בוגין עפר 10 מ"נט מחזור וטיפול בפסולת בע-גרין    
ל"מנכ ביאלי אביהו 11 פסולת מוצקה(ערים אזור גליל מזרחי וגולן איגוד   ) 
מחוז תל אביב -ראש תחום תשתיות  בית דין דן 12  המשרד להגנת הסביבה 
 המשרד להגנת הסביבה מנהלת תחום תשתיות בלומנפלד סיגל 13
דב-בן הדס 14  קבוצת טקו מנהלת תחום איכות הסביבה 

 בן דוד איתמר 15
נציג , )ט"חלה(מנהל תחום תכנון 

 ארגון הגג של ארגוני הסביבה
 במועצה הארצית לתכנון ולבנייה

 החברה להגנת הטבע

ל תפעול ורגולציה"סמנכ בן צבי סער 16  איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל 
 חברה כלכלית מעלה אדומים ל"מנכ ברוש יעקב 17
 אדם טבע ודין ל"מנכ ברכה עמית 18
 המשרד להגנת הסביבה סגן מנהל מחוז ירושלים גואל יואב 19
ל''מנכ גולוב גלעד 20  החברה הממשלתית לשירותי לאיכות הסביבה 
 המשרד להגנת הסביבה מרכזת מחזור גוריון קרן 21
 מ"גילדור איכות הסביבה בע מנהל גיל יצחק 22
 מינהל התכנון במשרד האוצר מתכנן ערים גליק ליאור 23
התכנוןמנהל  האגף לתכנון ארצי גרינברג חן 24  
ל בטיחות ואקולוגיה''סמנכ גרנד אולג 25  החברה לשירותי איכות הסביבה 
 המשרד להגנת הסביבה ממונה מחסור דפני מרב 26
 עצמאית יועצת סביבתית הכהן סמדר 27
 מועצה אזורית רמת הנגב ומועצה מקומית מצפה רמון מנהלת היחידה הסביבתית הר הנגב וייל שפרן ד״ר עלית 28
תכנון וקולחים, מנהל תחום ארצי ויינברג דוד 29  משרד הבריאות 
 Re3 חברת ל"מנכ טומקינס יונתן 30
 מ"עשוש תשתיות בע. ד.י ד"עו טפירו מאיר 31
 גליל אנרגיה ירוקה ל"מנכ יגר שלמה 32
 מ"אי נתיב ירוק לסביבה בע. פי. י'ג ל"מנכ כהן עפר 33
באגף תכנון רכזת פרוייקטים כהן רונית 34  פתרונות מיחזור - ע "ארץ שפ 
 המשרד להגנת הסביבה נ פתוח תשתיות ומיחזור"רע לוי מלי 35
 איגוד ערים יהודה מנהל איגוד ערים יהודה לוי ניצן 36
 המשרד להגנת הסביבה ממונה מטמנות ליפשיץ עדי 37



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  פורום הפסולת המחודש 

 ארגון תפקיד שם משפחה שם פרטי #
מחוז ירושלים, מרכזת טיפול בפסולת לסק אסנת 38 הסביבההמשרד להגנת    
 פתרונות מחזור - ע "ארץ שפ ל"מנכ לפידות עמיעד 39
 GLOBAL GREEN יועצת סביבה מאור אמה 40
 נשר מפעלי מלט ל איכות הסביבה"סמנכ מרמור עמית 41
י.ב.א 42  מ"שחף תכנון סביבתי בע ל ובעלים"מנכ נוביק 
ל שלטון מקומי"סמנכ סמט גיא 43  המשרד להגנת הסביבה 
 המשרד להגנת הסביבה ממונה תחנות מעבר עזרא ניצן 44
 אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה מתכנן סביבתי עין גדי נוה 45

 איגוד ערים דן לתברואה מחלקת הנדסה ענבר יפתח 46

רכזת פרוייקטים סביבתיים ותחום  פולנסקי מיכאלה 47
 אורבניקס פסולת

ערים דןאיגוד  מהנדסת איגוד ערים דן פלדבאויגלינגר גלי 48  
ל"מנכ פרנס איתן 49  איגוד חברות אנרגיה ירוקה לישראל 
 המשרד להגנת הסביבה נ אנרגיות מתחדשות"רע פרשר מיטל 50
שר-צדוק אלה 51  לרמן תכנון עיר ואזור מתכננת עירונית 
 חץ ביצוע וטכנולוגיות יועץ צדיק בועז 52
 המשרד להגנת הסביבה מרכזת מחזור קאופמן ענת 53
 איגוד ערים דן חיריה   קונפורטי ורד 54
 המשרד להגנת הסביבה ראש תחום איכות אוויר ואנרגיה רבי רעות 55
 המשרד להגנת הסביבה ראש תחום מיחזור רביב תמר 56
 המשרד להגנת הסביבה מרכזת מחזור רביב אלון לימור 57
 המשרד להגנת הסביבה ראש אגף פסולת רדאעי אבי 58

מנהל המחלקה המשפטית ותחום  רוזנבלום אסף 59
 אדם טבע ודין פסולת

טל-רון עדו 60  YSB קבוצת ל פיתוח עסקי"סמנכ 
 הדרום מחוז המשרד להגנת הסביבה ממונה איכות אוויר שוורץ גרשון 61
א גליל עליון.מ שליט משה 62 א גליל עליון.מ   
 אדם טבע ודין מדענית פסולת שמאי חגית 63
רוקמן שני ירדן 64  מחוז חיפה, ס"הגה רכזת פסולת ומחזור 
אגף איכות אוויר(מרכזת בכירה  שניידר סבטלנה 65  המשרד להגנת הסביבה (
 משרד להגנת הסביבה מרכזת איכות אויר בכירה שפירא מריה 66
 אדם טבע ודין ראש תחום אויר ואנרגיה ונגר אריה 67

  


