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 החישוב הכלכלישיטות . 1נספח 

דרכים,  תשתיות, בנייןלצרכן )תעשייה,  והשימוש ב ערךתלוי ב אפר פחם מרחףשוק להמחיר 

ביקוש הזה,  בשלבמידת הנדירות )מחיר צל(.  אתת ההובלה והפיזור ויוחקלאות( וכולל את עלו

 סביבתיתה השפעהאת ה גם לשקלל יש. עוד צפוי לרדתש, המצאיגבוה מ אפר פחם מרחףל

 ותועלת עלות. אמידה של אפר פחם מרחףשימוש בב הכרוכה( ונזק)תועלת  אפשריתה

ות בחשבון מובא שאינןנובעים מהשפעות סביבתיות הקשורה בעיקר לכשלי שוק  סביבתיות

 אפר פחם מרחףבחקלאי  שימושתועלת של והעלות ה. ןאות דוקשה לאמוש ,במחיר השוק

 ניתןהוצאות לדונם לשנה. ההכנסות וה כימות שלבמונחים  הז מחקרב מוצגות"א( כבמס)

, כאלה לכשיאותרונוספים  וחסרונות יתרונות הכללתי יד-לע אומדניםה את לשפר כנראה

 בהנחה אך ,החקלאי של ראותו מנקודת נעשה התחשיב. הכלכלי ערכם חישובשיטת  ושיפור

כמו פגיעה בפוריות  ,טווחהארוכות  שפעותהה ערךולכן  ,ארוך לטווח בקרקע יחזיק הוא כי

הנוגעים לכלל הציבור )השפעה  הנושאים. בתחשיב נכלל ,(הפוריות פורישהקרקע )או 

 פגיעהאותרה  אילו, הלדוגמלמונחים של השפעה על הכנסות החקלאי.  תורגמוסביבתית( 

 פגיעה זו הייתה, היבול ידי-על הנקלט האפרשל  כלשהומרכיב  בגללבבריאות הצבור 

 .בביקוש ירידה בעקבות בהכנסות פגיעה או ווקיהש איסור בעקבות לחקלאי לנזק מתורגמת

ההשפעות האפשריות של השימוש החקלאי  לרבות תועלת,-הנתונים ששימשו בחישובי העלות

–29] ובעולם [91–11]בארץ  יםרלוונטי יםעל הסביבה, נלקחו ממחקר ובבמס"א אפר פחם מרחףב

שהערכותיהם תורגמו  ,ומהמגזר הפרטי אגרונומים ממשרד החקלאותומראיונות עם , [33

ו להדגיש את יניה ביבול, אולם ניסיבמס"א היא עלבשימוש ב בולטתלמונחים כספיים. תועלת 

(, ולכן תוספת ן הלאהיה ביבול )כגון ייעול השימוש בדשן, שיפור מבנה הקרקע וכיהגורמים לעל

 התועלת.סוגי אלא משתמעת מסך כל  ,לתתועכ היבול עצמה אינה מוצגת ברשימה

מן הראוי לציין כי בראיונות שנעשו עם מגדלים ועם ספקי הבמס"א לצורך מחקר זה התברר כי 

ה בביקוש, החברה המספקת את הבמס"א ביקשה ייש ביקוש רב לבמס"א. בעקבות העלי

בטענה כי נחתם הסכם  ,בחינם, אך החקלאים התנגדוכיום לגבות מחיר על המוצר שמסופק 

ולפיכך אין כרגע שינוי בעלות לחקלאי. יובהר  ,זור(יספקה ללא עלות )למעט פאארוך טווח על 

למפעילי  כתהערבוב עם אפר הפחם חוס בעקבותכי עצם התאמת הבוצה לשימוש חקלאי 

 ,מתקן השפכים את הצורך לסלק את הבוצה בעלויות גבוהות לאחר הפיכתה מנוזלית למוצקה

ימים תנאי השוק של יכן כל עוד החקלאים מאורגנים בכל הנוגע לשימוש בבמס"א, לא מתקול

 ה בביקוש.יעליה למרותיה במחיר יעל

 :הבאות ההנחותו עשחישובים נב 

  .לדונם "אבמסמ"ק  5-כ שהיא ,המקובלתבמס"א במנה ב שמשמ אפר פחם מרחף .א



 פזרהגם שמותר ל ,שנים )מינון מקובל חמשפעם ב נערךבשטח כלשהו  פיזורה .ב

 .מדי שנה(

 ,מתמשכות על פני מספר שנים אשר הןכ .הכנסות והוצאות מחושבות לדונם לשנה .ג

לטווח קצר הנהוגים בחישובים כלכליים ם רגילים יכללים חשבונאיעל פי חושבו הן 

 ,7%של  שנים בריבית היוון חמששל פריסת העלות ל ,חקלאיים במשרד החקלאות

רמות סיכון להשקעות חדשות כפי שקבע משרד האוצר הכוללת גם התייחסות ל

 (.PMT-)פריסת תשלומים כזו מוגדרת במונחים כלכליים כ

(, PVבחישובי העלות והתועלת מתיייחסות לערך נוכחי ) והנוסחאות ששימש .ד

כאשר מדובר על השקעה  .(PMTפריסה של הערך הנוכחי לתשלומים שנתיים )לו

רוע יהא עקבשנים, ההוצאה )או ההכנסה(  רוע המתרחשים אחת למספריאו על א

רוע. הצגת הנתונים נעשית כמקובל ירוע לאיעל כל השנים בין אנפרסת בתחשיב 

 להלן. ו–הוכמתואר בסעיפים 

הנוסחה לחישוב  : PV (Rate, Nper, PMT)הכנסהאו  ערך נוכחי של תשלום .ה

( שהוא Rate(, מתייחסת לשער ריבית )PVהכנסה )או  הערך הנוכחי של הוצאה

 הריבית על סיכון(, לאורך מספר שנים )ו)הריבית בבנק  7%בדרך כלל 

(Nperאו ל ולתשלום שוטף בהתאמה לתועלת( עלותPMT.) 

: הנוסחה לחישוב PMT (Rate, Nper, PV)הכנסות שנתיים  או תשלומים .ו

( מתייחסת לשער ריבית PMT) הכנסות השנתיים לאורך תקופהאו ה התשלומים

(Rateופריסת ההכנסה העיף ס ו( )רא )ההוצאה למספר שנים )או  לעיל 

(Nperאו ל בהתאמה לתועלת( עלותPV.) 

שער  .2014-ב םמחיריהממוצע על פי  ח"שבהיא הכנסות ההוצאות וה הערכת .ז

 . להשקעות חקלאיות מקובלכ ,7% הוא, כאמור, ריבית להיווןה

שהוא החלק  ,לכל תועלת )או נזק( נקבע שיעור חשיפה )או סיכון, בהתאמה( .ח

מהיקפו הכולל של מדד כלשהו )כגון סך כל השטח המטופל בבמס"א או סך כל 

שימוש היבול בשטח זה( שסביר שיניב את התועלת או יגרום לעלות נתונה עקב 

עדר מידע אחר, הונח שיעור חשיפה השווה ליחס שבין גודל השטח יבמס"א. בהב

 .במס"אבהם  לפזרים תכננמש התועלת או הנזק לבין כלל השטחים לו מיוחסיםש

נו במקרים שקיים מידע המאפשר אומדן קרוב יותר, אומץ שיעור חשיפה לפי הבנת

 ובהסתמך על המלצות המומחים. 

המקום למקורות  ימראאת התועלת והעלויות וצורת החישוב הכלכלית. סוגי בקצרה יוצגו  להלן

 מנהלת אתרניתן למצוא בפרסום שברוט נוסחאות החישוב יפאת והכמותיים  נתוניםהמידע ל

 .[8] הפחם אפר



 מחקרים בעבר, בוצעו נעשה לא הז מחקרבהנוכחי כפי שנעשה  במודל מושישש יף על פא

)מחזור חיי   LCAרבים העוסקים בחישוב השפעות השימוש באפר הפחם בשיטה של ניתוח

, על הסביבה המוצר(. במחקרים הללו מדובר בהערכה כמותית של השפעות אורך חיי המוצר

 תועלת של כלכלי סכוםקיימים בספרות חישובי  ,כמו כן .[27, 26, 24] כולל כלכליאך ללא כימות 

 IPCC-. ה[7]או סכום של מפגעים לסביבה  [27, 41]מוש בתוצרי לוואי או פסולת יבתית של שסבי

ממשלתי על שנויי האקלים( פרסם דו"ח הערכה של נזקי גזי החממה מהשנים -)הצוות הבין

, ניתוח עם זאת. LCA-שהתבסס על חישובי עלויות סביבתיות כדוגמת ניתוח ה [28] 2006–2005

לערכים כספיים בהקשר לשימוש בתוצרי לוואי או  התועלת מול העלויות וכימותםסוגי של כלל 

 .בספרות נמצא לא למשאבפסולת והפיכתם ממטרד 

כמו  ,בישראל העריכו תועלת סביבתית מקרקע חקלאית בצורה דומה מחקריםמספר קטן של 

ית שנעשתה על תוצרי הלוואי לוהערכה כלכ [1]על השמירה על המרחב הכפרי  רךשנע מחקר

 . [7]בחקלאות 


