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71.4.71 

 ירועלויות חיצוניות של זיהום או

 -נייר עמדה-

 תמצית 

סיכום העלויות המוכרות על ידי המשרד להגנת הסביבה  לפי מזהמים ולפי מגזרים. בהמשך נמסרת  נמסר 1בלוח 

 נוסחת העדכון לכל עלות.

 ל ידי המשרד להגנת הסביבהסיכום העלויות החיצוניות המוכרות ע -1לוח 

 תעשייה תחבורה חשמל 

 1001 יורו לטון מקור 

 *לטון₪ 

7.71.77 

 **לטון₪ 

 7.71.77 מקור

 לטון₪ 

 7.71.77 מקור

 לטון₪ 

2SO 414836 וכיוון בקר --- וכיוון בקר 324604 264219 44947 פארטו 

xNO 294736 וכיוון בקר 704733 וכיוון בקר 184882 154185 24865 פארטו 

5.2PM 1114782 וכיוון בקר 1364638 וכיוון בקר 654281 524497 94905 פארטו 

10PM 724308 וכיוון בקר 884773 וכיוון בקר 464537 374423 7061 פארטו 

VOC --- --- --- --- 154574 וכיוון בקר 204110 וכיוון בקר 

CO 
--- --- --- --- CE DELFT 507 *** CE DELFT --- 

2CO 
 103 וכיוון בקר 103 וכיוון בקר 103 --- --- וכיוון בקר

 מדד מחירי   -2.5%(. 1-((1.2%*1+0.85)*1.02*1.025=לשנה )  5.6%** לפי    2007לשנת  ליורו₪  5.3* לפי שער חליפין של        

 גידול שנתי ממוצע בתמ"ג ראלי לנפש. -1.2%גמישות ביקוש להכנסה4  -0.85גידול שנתי ממוצע באוכלוסייה4   -2%תוצר4           

 ליורו להיום.₪  4.92יורו לטון לפי  103***        

 ת עדכון: ושיט

חשמל למעט  .1
2CO-  לפי הנוסחה הבאה: עדכון שנתי 

 צפיפות*מדד מחירי תוצר=שיעור השינוי בעלות ראלי לנפש*גמישות( *)תמ"ג                

תחבורה ותעשייה למעט   .2
2CO- נוסחת עדכון זהה לזו של החשמל שתופעל מידי שנה. 

3. 
2CO- .ללא עדכון. פעם בשלוש שנים יש לצאת בעבודה לעדכון עלות הנזק הגלובלי 

 

 סמךרקע ומטרת המ

עבור המשרד להגנת הסביבה. מטרת המסמך  אווירעבודות בנושא עלויות חיצוניות של זיהום  שלושנעשו עד היום 

הנוכחי היא להציג את החלטת המשרד על גובה העלויות החיצוניות למזהמים השונים ולמגזרים השונים ואת אופן 

  .בחינת העבודותעדכונם וזאת לאחר 
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 סקירה קצרה של העבודות 

 .1002 מייצור אנרגיה )חשמל( בישראל, חברת פארטו הנדסה, אווירעלויות חיצוניות של זיהום  .7

המתודולוגיה לחישוב עלויות חיצוניות של:  א. 
2SO ,

xNO ,
5.2PM , : 10PM 

 ExternEהתבססות על נתוני 

ומטרתה  90-. התכנית התחילה בשנות הוממשיכותיה ExternEהתבססה על תכנית  של פארטו  העבודה

הנגרמים בתהליך ייצור החשמל. התכנית כללה  אווירהיתה לאמוד באופן מקיף וכולל את נזקי זיהום ה

 תגובה כלומר דרך -תחשיבים לעלויות חיצוניות עבור רוב מדינות אירופה ומדינות נוספות בשיטת מנה

הערכת הנזק הבריאותי שנגרם מהזיהום. הנזק מושפע ממקום הפליטה4 ממאפייניו האקלימיים )זרמי 

)צפיפות ופיזור אוכלוסין(.  בנוסף4 מחיר הנזק מושפע  4 משקעים וכו'( וכן ממאפייניו הדמוגרפייםאוויר

וד. העלויות  מההבדלים ממחירי הטיפול הרפואיים בין מדינה למדינה4 הבדלים בהערכת חיי אדם  וע

שחושבו בתכנית התייחסו רק להיבטים בריאותיים ולא לנזקים מפגיעה ביבולים חקלאיים4 בסביבה או 

 בחומרים ובמבנים. העלויות לא התחשבו בפערים הכלכליים בין המדינות.

 התאמה לישראל

בכל מדינה  מדינות נותחו באמצעות רגרסיה ונמצא הקשר בין משתני הצפיפות 40-עלויות הזיהום של כ

לפי הרגרסיות ולפי הצפיפות של ישראל ניתן היה להסיק מהי עלות נזקי הזיהום  לבין עלות נזקי המזהמים.

 בישראל. לאחר מכן הותאמו העלויות לערכים כלכליים בישראל לפי כוח קניה ורמת הכנסה.

  -מוצעת על ידי פארטו שיטת עדכון

 ותלנפש*גמישות =שיעור השינוי בעל שוטףתמ"ג 

 הגמישות מופעלת גם על מדד המחירים.ו על פני השנים אין התחשבות בשינוי בצפיפות -הבעיה

 =שיעור השינוי בעלותתוצר )תמ"ג ראלי לנפש*גמישות( *צפיפות*מדד מחירי -שיטת עדכון מוצעת

המתודולוגיה לחישוב עלויות חיצוניות של ב. 
2CO 

לקביעת ערך גזי חממה: לפי מודלים תיאורטיים המעריכים את הנזק גיות בדוח מוצגות שתי מתודולו

הכלכלי ולפי חישוב עלויות מניעה פליטת גזי החממה. כמו כן4 נסקרו דוחות שונים: דוח סטרן4 תכנית 

ExternE .4 מחקר עבור המשרד לאיכות הסביבה בבריטניה והשוק האירופי למסחר באשרות פליטה

דומים  ExternEשל מחיר אשרת פליטה באותו זמן והמחיר המומלץ של תכנית  מהניתוח התקבל שהערך

יורו לטון. ערך זה הוכפל בערך יחסי התמ"ג של ישראל והאיחוד הארופי לשנת  22.5ולכן הומלץ ערך של 

פארטו הציעה לעדכן מספר זה לפי מחיר ממוצע של אשרת  יורו לטון. 14.83( והתקבל ערך של 0.659) 2007

 ה בזמן העדכון )מוכפל ביחסי התמ"ג של ישראל והאיחוד האירופי(פליט

היא ששוק הסחר בפליטת תנודתי בשיטה שהציעה פארטו  הבעיה -האומדן של פארטוהצורך בעדכון 

ומשקף יכולות ורצונות של מדינות לאכוף הפחתת זיהום על מפעלים. לכן4 המחירים המתקבלים בשוק 

העלות החיצונית של חשוב להדגיש ש. נזק מפליטת גזי החממהינם משקפים בהכרח את עלות הא
2CO 4 כפי

והוטמעה גם על ידי רשות החשמל בתעריף האנרגיה.  2008שחושבה על ידי פארטו שימשה את המשרד מאז 
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במחקר אומדן זה ביקשנו לעדכן יחד עם  זאת4 לאור הבעייתיות בעדכון העלות לפי אשרות הפליטות 

  האחרון של ניר בקר.

 

מתחבורה, תעשייה ומייצור חשמל בישראל, פרופ' ניר בקר, גדי  אווירחישוב עלויות חיצוניות של זיהום  .1

 .1077רוזנל ודנה גבאי, 

:  המתודולוגיה לחישוב עלויות חיצוניות שלא.  
2SO ,

xNO ,
5.2PM,

10PM,  2CO ,COVOC  , : 

המחקר מתבססת על תוצאות מחקרים שנערכו ברחבי העולם4 תוך התאמתם למאפיינים מתודולוגיית 

מתבססים על אחת משתי הגישות  4מקומיים בישראל. המחקרים4 אשר תוצאותיהם הותאמו לישראל

 הבאות:

ללת שימוש בערכים מסבירים4 כגון: והשיטה הזו כ -(Benefit Transfer)העברת תועלות  שיטת .1

סקטור4 תוצר לנפש4 צפיפות אוכלוסיה4 גודל אוכלוסייה מושפעת4 מקור זיהום4 אחוז אוכלוסייה 

יש בכוחם להסביר את השונות בתוצאות מחקרים שנערכו במקומות שונים שחלשה )זקנים וילדים( 

אות השיטה מאפשרות למקבלי החלטות לבצע התאמה של ערכי הזיהום במקום מסוים4 בעולם. תוצ

חשוב לציין שיש לתת את הדעת  לפי התאמת המשתנים המסבירים למאפיינים של המקום הנבדק.

לשונות ערכי הפליטה בתוך המדינה. סביר כי עלות הפליטה באזור עירוני תהיה גדולה מהעלות בשטח 

המהותי בצפיפות. העברת עלויות ממחקרים בחו"ל צריכה להתחשב בכל הגורמים פתוח בגלל השווני 

חשוב לציין ששיטה זו מקובלת במדינות שונות ויעילה )אומדן טעות לא גבוה( במצבים של  הללו.

 תקציב מוגבל ו/או לוח זמנים קצר. 

מדות את הקשר של תחלואה ותמותה האו ותפונקציב שימוש -(Dose-Responseמינון )-שיטת תגובה .2

בין חשיפת הציבור למזהם מסוים בריכוזים שונים4 לבין כמות התחלואה והתמותה. בעבודה נעשה 

שימש בערכי התחלואה והתמותה לפי נתוני חול וערכים אלו הותאמו לישראל בעזרת שימוש ביחסי 

רך הכלכלי מפטומים של התחלואה ויותר מכך את העילצורך זה נדרש לכמת את ערכי הסתוצר לנפש. 

מלש"ח. בעבודה נעשה שימוש בערך של   4.5-היום לפי נוהל פר"ת ערך חיי אדם בישראל כ של חיי אדם.

4 הערך צריך להיות OECD-מלש"ח. ערך זה לפי מבצעי העבודה חסם תחתון בגלל שלפי חישובי ה 6.64

 מלש"ח. 9

שמתקבלות בשתי  החיצוניותהן ממוצע של העלויות בישראל  העלויות החיצוניות המוצעות לשימוש

 ת.  והשיט

 עדכון הערכים אחת לחמש שנים לפי מקדמי הרגרסיה )תוצר לנפש ועוד(. -שיטת עדכון מוצעת

 CO ב. המתודולוגיה לחישוב עלויות חיצוניות של

החוקרים החליטו שפורטו בסעיף קודם ולכן לא נמצאו מספיק נתונים כדי ליישם את השיטות   COעבור 

. התקבל ערך גבוה של ולהתאימו לישראל לפי יחס התוצר 1989שלב ראשון על מחקר משנת להסתמך ב

שהוא יחס העלויות המתקבלות לשאר  2.35-לטון ולכן החליטו החוקרים לחלק ערך זה ב₪  134644
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לטון לעומת ערך קיים של  ₪  64118המזהמים בשיטת עלות הנזק ובשיטת עלות המניעה. התוצאה היתה 

 יורו מעודכן להיום(. 500לטון ) ₪ 34565

הערך המתקבל הוא סוג של פשרה בהיעדר מידע לחוקרים. החוקרים עצמם ממליצים ליזום מחקר   -הבעיה

המשרד להגנת הסביבה קיבל המלצה זו ופנה בגוף הולנדי  ממוקד יותר שייתן בסיס מושכל לעלות המזהם.

 בבקשה למחקר שתוצאותיו נמסרות למטה.

וגיה לחישוב עלויות חיצוניות של . המתודולג
2CO 

על ערך הנזק של בעבודה נעשה סקר ספרות 
2CO  המקובל באירופה ובמדינות מפותחות נוספות. בגלל

בעבודה מוצגים שני מחקרים: מחקר  שהשפעת פליטת הגז היא גלובלית4 אין צורך לבצע התאמה לישראל.

שמשתמש גם בשיטת עלות המניעה של פליטת גזי חממה וגם בשיטת עלות הנזק  2008משנת אירופאי 

של ההמלצה בעבודה היא לקבוע את ערכו  שמשתמש רק בשיטת עלות הנזק. 2011ומחקר אמריקאי משנת 

2CO מידי שנה. 3.5%-לטון ולשנות את ערכו ב₪  103על כממוצע התוצאות בשני המחקרים4 כך שיעמוד  

 

3. External Costs of CO emissions for transport in Israel, CE Delft, 2012 

4 לבקשת המשרד להגנת הסביבה4 עבודה שבודקת את ה לאחרונהביצע CE Delftחברה הולנדית בשם 

 Shadw Pricesהעבודה מסתמכת על "ספר מחירי הצל" )באופן ספציפי.  COהעלות החיצונית של 

Handbook מזהמים להולנד  400-. בעבודה מוערכות עלויות סביבתיות של כ2008( שהחברה פרסמה בשנת

של המזהם . כדי להתאים את ממצאי העלוות לישראל היה צורך לבנות מטריצה של מידת השונות 27EU-ול

יצור אומדן תגובה יכלו ל-לפי מאפיינים אקלימיים  ואחרים. בניית הקשר בין מאפיינים אלו ושיטת המינון

. בגלל קוצר הזמן הוחלט להשתמש בשיטת העברת התועלות מניתוח CO-טוב לעלות החיצונית של ה

( ועל צפיפות 0.85. התאמת הנתונים לישראל התבססה על ההכנסה )גמישות ביקוש של 27EUהנתונים של 

4 הוחלט COשל   האוכלוסייה. בגלל שלא היה ידוע קשר ישיר של השפעת הצפיפות על העלות החיצונית

עבור עיר יורו לטון  4103 כקירוב. העבודה הניבה ערך של NOX -בקשר של הצפיפות לעלות הלהשתמש 

שנמוך באופן מהותי מערכים קודמים שהיו בשימוש בישראל ומאלו שהוצעו בעבודה של פרופ' ממוצעת 

 בקר וגדי רוזנטל. 

 


