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הדפסה
חזרה

אנרגיה מלוכלכת
אחרת ייתכן,  אחוזים מהפסולת חוזרת לייצור אנרגיה50 על ישראל לנצל 2020מומחים גורסים כי עד שנת 

כי לא יהיה ניתן להטמין זבל בארץ

NRGמעריב 
27/10/2006 9:57

השתתפו, על מנת לדון בסוגיית הפיכת פסולת לאנרגיה, בפורום שהתקיים במוסד שמואל נאמן בטכניון לפני מספר ימים
.  האקדמיה והתעשייה, ארגונים ירוקים, משרד התשתיות הלאומיות, נציגים מהמשרד לאיכות הסביבה

הפורום עסק בנושאים שונים העוסקים בניצול הפסולת לאנרגיה בדרכים השונות ובהתווית יעדים לאומיים לייצור אנרגיה
.כנהוג במדינות מתקדמות

ברשויות. המצב במדינת ישראל מבחינת מיחזור וניצול פסולת למשאבי אנרגיה רחוק מאוד ממדינות מתקדמות, כידוע
עד כי גם במדינה הבינו את נחיצות מיחזור הפסולת והצורך בהכנת תכנית אב כוללת, מסוימות המצב הפסולת כה חמור

.לטיפול בפסולת וניצולה לצורכי תעשייה ואנרגיה
  
מוגדרים וכאלה שיתפסו, יש צורך בתקני פליטה ברורים, כדי להגיע למצב בו ניתן יהיה לבחור חלופות לטיפול בפסולת"

,לא ניתן לעודד טיפול בפסולת, "במוסד שמואל נאמן, יורם אבנימלך העומד בראש תחום הסביבה' אומר פרופ", לטווח ארוך
כשיש קובץ.  שנים10בעוד , בלי שיזמים או מפעלים ידעו מה יעלה בגורל ההרפתקה אליה ייכנסו, בצורה כזו או אחרת

ההחלטות צרכות, רשויות שמחליט על חלופה לפתרון בפסולות או בקונטקסט של פתרון בדמות הפיכת פסולות לאנרגיה
".להיות לטווח ארוך

ב זה לקח זמן אבל בזמן האחרון כאשר"בארה. מחברות מסחריות ציינו כי בארץ אין כלל מודעות לערך כלכלי של פסולת
אשר, יחד עם המשרד לאיכות הסביבה, מחירי הדלק עלו באופן נוראי ישנה מגמה של יוזמות מטעם המשרד לאנרגיה

. מטרתן להוביל יוזמות לטכנולוגיות בייצור מתנול בשביל לייצר מימן מפסולות שהם לא חומרי תירס

.המשרד לאיכות הסביבה עובד בנפרד ממשרד התשתיות ואין חיבור ביניהם, ציינו התעשיינים, לעומת זאת בארץ

משאבי פסולת הולכים לאיבוד בגלל שאין שיתופי פעולה ובגלל שלא ניתן לחבר בין המשרד לאיכות הסביבה למשרד
.ציינו נציגי החברות, האנרגיה

סגן המדען הראשי במשרד התשתיות הלאומיות אמר כי הוא עוקב, ר אברהם ארביב"ד? ומה עמדתה של הממשלה בנושא
. אחר הטיפול בפסולת וכי עד כה הדבר לא הוכח דבר מבחינת כדאיות פרויקטים

אל תצפו לדבר מהממשלה היא רק: "מבחינת השקעות בתחום ציין ארביב כי הוא אינו מאמין שהממשלה תסכים להשקיע
". קובעת את הכללים ואת זרם הכנסות
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"מזבלה באויר- "הציבור חושש מ
",ישנן פסולות ביולוגית שיכולות וצריכות להיות מופנות לטיפול ביולוגי או להפנות פסולות עתירות אנרגיה לשיטות פיזיקליות"

פסולת, בישראל הן פסולת עירוניות, מקורות הפסולת, "מרכזת תחום סביבה במוסד שמואל נאמן, ר אופירה אילון"אומרת ד
הטיפול המקובל כיום. בוצות ממתקני טיפול בשפכים ופסולות מסוכנות והמדינה חייבת למצוא פתרונות לטיפול בהן, חקלאית

.  מפסולות אלה במחיר נמוך ביותר90%כולל הטמנה של כ 

לא יהיה סיכוי להפעיל טכנולוגיות מתקדמות- ללא הפנמה מלאה של עלויות הנזק הסביבתי אשר גורמת שיטת ההטמנה "
".  שגם ישפרו את איכות הסביבה וגם יחליפו שימוש בדלק קונבנציונאלי הודות להשבת האנרגיה מהפסולת

במסגרת"במשרד להגנת הסביבה ציין כי , יואב גואל מהאגף לטיפול בפסולת מוצקה, ובאשר לטיפול בפסולת בישראל
כוונת המשרד. הוא הציב לעצמו מטרת על והיא צמצום כמות הפסולת המועברת להטמנה, מדיניות המשרד לטיפול בפסולת

ואנו עלולים להגיע, נפח ההטמנה הולך ויורד עם השנים.  2020עד שנת ,  מהפסולת יופנה להשבה50%- היא ליצור מצב ש
".למצב בו לפסולת לא יהיה פתרון סילוק נאות

היא שהציבור, אחת הבעיות המרכזיות בקידום פרויקטים של הפקת אנרגיה מפסולת"ר אופירה אילון כי "לסיכום אמרה ד
. שכן התקנים ובעיקר האכיפה על העמידה בהם בעייתית' מזבלה באוויר'חושש שהפרויקט עלול להפוך ל

כאשר יזם פונה להקמת מתקן כזה חייב. אל לציבור לגלות את דבר הפרויקט מפרסומים מיניאטוריים של ועדות התכנון"
".ברור ואמין אשר יציג את הפרויקט לאשורו וימנע קונפליקטים בהמשך, להיות תהליך ציבורי שקוף

הפסולת תהפוך לחשמל


