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EOW - התאמתו למציאות הישראלית, וסוף חיי פסולת 

לפעול באגף פסולת במשרד להגנת הסביבה  ינג" פרויקט ה"טווינ החל 2019בספטמבר 

 במימון של האיחוד האירופי.

במסגרת הפרויקט מגיעים מומחים מספרד ומצפון אירלנד ועובדים עם המקבילים שלהם 

 במשרד להגנת הסביבה על שיפור מערך ניהול הפסולת בארץ.

כל תחום  המטרה המרכזית בפרויקט היא להוביל לחקיקה מסודרת, מתקדמת ומקיפה ב

  הפסולת על פי הסטנדרטים המקובלים במדינות האיחוד.

נוסף על כך הפרויקט והמשרד מקדמים אסטרטגיה ותכנית עבודה שתוביל את ניהול 

  הפסולת בישראל קדימה.

, ומתוך ראיית  המקומית כמייצגת התעשייה תהליך הזהשותפה להתאחדות התעשיינים 

 . יהוליכולות הכנית לצרכיהחשיבות שבהתאמת התו

 EOW-ה

 . EOWנעשית עבודה בנושא   פרויקט הטווינינגבמסגרת 

,  2008-מופיע בדירקטיבת הפסולת האירופאית מ -סוף חיי פסולת  - EOWהמונח 

תחדל פסולת, שעברה מיחזור,  ובעקבותיו נקבעו ארבעה קריטריונים המפרטים באילו תנאים 

 להיות פסולת ותהפוך לחומר או מוצר.  

המנדט לקביעת קריטריוני סוף חיי פסולת נועד בכדי לספק רמה גבוהה של שמירה על 

הסביבה ותועלת סביבתית וכלכלית. המטרה היא לעודד מיחזור על ידי יצירת ודאות 

 תר )כפסולת(.משפטית ורמת איכות מקובלת וכן הסרת נטל ניהולי מיו

סיום מעמד פסולת הוא למעשה השלמת תהליך המיחזור ובתנאי שהם )הפסולת והתהליך( 

עומדים בקריטריונים. הנחת המוצא היא כי כל עוד הפסולת אינה הופכת למוצר או לחומר גלם  

 כאמור, חלות עליה כל החובות של טיפול בפסולת.
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 ארבעת הקריטריונים : 

 ש למטרות מסוימות.לחומר או לחפץ קיים שימו  •

 לחומר או לחפץ קיים ביקוש/שוק פעיל.  •

החומר או החפץ עומדים בדרישות הטכניות לשימוש לאותן מטרות ובאופן שעומד  •

 בהוראות כל תקן, דרישה חוקית או אמת מידה לגבי אותו מוצר. 

האיסוף, התהליך והשימוש בחומר או בחפץ לא יגרום להשפעה שלילית עודפת על  •

 ו הסביבה.הבריאות א

מוצר שמקורו בפסולת ישמש בסבירות גבוהה כמשאב \עקרונות אלו נועדו להבטיח שהחומר

)ולא יושלך בהמשך(, ושתהליך ייצורו והשימוש בו לא יחמיר את הפגיעה הסביבתית 

והבריאותית ביחס לחומרים ראשוניים, עקב עברו כפסולת. קבלת סיום מעמד פסולת יכולה 

נים לסיום מעמד פסולת לקבוצות חומרים שונות, בהתאם להתבסס על עמידה בתק

 לדירקטיבה האירופית או פרוטוקולים מדינתיים, או בהתאם לבדיקות פרטניות.  

בימים אלו אגף פסולת במשרד להגנת הסביבה בוחן את הקונספט בזרמים השונים, את 

ת. המטרה, כפי  תהליך ההכרה בפעולות ובעקרונות, ובאפשרויות ליישום במציאות הישראלי

הנאמר, היא עידוד המיחזור, אחידות בהגדרות המיחזור )הבטחת איכות המוצר/חומר הגלם  

 הממוחזר( ושמירה על הבריאות והסביבה.

ומייצגת בו את הצרכים והיכולות של התאחדות התעשיינים כאמור שותפה לתהליך, 

 התעשייה המקומית.

לות, מוזמנים לפנות אל מירב אנקורי, ראש תחום קלינטק ופיתוח עסקי אשלהצעות וב

 .  merava@industry.org.il בהתאחדות התעשיינים, באמצעות המייל:

mailto:merava@industry.org.il

