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 .1סיכום והמלצות:

פסולת חקלאית שאינה מטופלת עלולה לגרום למפגעים קשים של ריחות רעים ,זבובים ,העברת מחלות ,זיהום
קרקע,מיםואויר 1

כמויות הפסולת החקלאית לסוגיה ,נכון ל - ,3100מגיעות לכ 613-מיליון מ"ק/שנה ,סדר גודל דומה לזה של
הפסולת העירונית בישראל 1מרבית כמות הפסולת היא פרש ממשקי בעלי חיים ופסולת צמחית 1צפוי כי בשנת
3135תגיעכמותהפסולתהחקלאיתלכ-8מליוןמ"ק 1
רקכמחציתמפרשמשקיהבקרמטופלתכהלכה,ורק 01%מפרשהלוליםמטופל1גםפגריעופותאינםמטופלים
ברובם1פסולתפלסטיקמטופלתבשיעורשל 31%לערךבלבד1נדרשיםכלימדיניותחדשיםעלמנתלהגיעליעדי
הטיפולהמתחייביםמהצורךבמניעתהמפגעיםהסביבתייםהנוצריםבמצבהקיים 1

מוצע מודל ניהולי ארגוני לטיפול בפסולת החקלאית ,שיטיל אחריות וסמכויות על הרשויות המקומיות
החקלאיות,כלהלן: 
הרשות המקומית היא הנושאת באחריות העל לסילוק כל סוגי הפסולת החקלאית ומניעת מפגעים
10
סביבתיים שמקורם בפסולת חקלאית הנוצרת בתחומה 1זאת ,בנוסף לאחריות של כל חקלאי יצרן פסולת על
הפסולתהנוצרתבתחומו 1
עלהרשותהמקומיתלקבועאתריםולהקיםמתקניםלריכוזוטיפולבפסולתחקלאיתלסוגיה1במקביל,
13
עלהחקלאילפנותפסולתחקלאיתלמתקניםאלו,או(בהסכמתואישורהרשותהמקומית)ישירותלמפעללטיפול
בפסולת חקלאית או למפע ל מיחזור  (לרבות יצוא פסולת פלסטיק למיחזור) או להפקת אנרגיה 1אין בכך כדי
לפטוראתהרשותהמקומיתמאחריותההכוללתלמניעתמפגעיםמהפסולתהחקלאיתהנוצרתבתחומה 1
עלהרשותהמקומיתלפנותפסולתשהצטברהבאתריםשנקבעועלידהלמפעללטיפולבפסולתחקלאית
12
אולמפעלמיחזור(לרבותיצואפסולתפלסטיקלמפעלמיחזור)אולהפקתאנרגיהאולמטמנותמוסדרות 1
 הרשות המקומית תורשה לגבות אגרה לכיסוי הוצאות הטפול בפסולת על ידה ,וכן להטיל קנסות על
15
העוברעלהוראתחוקיעזרשהוציאהלענייןזה1 

במקביל ,יש צורך בהרחבה והקמה של תשתיות טיפול ,ברמה ארצית או אזורית 1יש צורך בעידוד יזמים,
באמצעותסיועוליוויסטטוטורי,להקמהוהרחבהשלמתקניקצהלפסולתחקלאית(בעיקרפרשוגזם)ומפעלי
מיחזור של פסולת פלסטיק חקלאית 1 שיטת הקילטור ברפת עצמה קבילה למניעת מפגעי ריח וזבובים 1פרש
המופנהלדישוןירקותשאינםטעוניםבישולאולגינוןחייבבטיפוללהפחתתפתוגניםבשיטותתרמיותאושווה
ערך 1 לשם כך ,יש צורך בחקיקה מתאימה שתאסור גם שימוש בפרש לא מטופל לדישון למטרות האמורות,
ובהקמתמערךבקרהואכיפהיעיל1בהיעדרמערךבקרהכזה,ישצורךבטיפולבכלהפרשהנוצרגםלמניעתמפגעי
פתוגנים 1
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יש צורך בשימוש באמצעים וטכנולוגיות להפחתה של מפגעי ריח לסביבה הסמוכה הן ממתקני קומפוסטציה
קיימיםוהןממתקניםחדשיםשיוקמו1קיימיםאמצעיםשוניםלהשגתיעדזה,השוניםבעלותההקמהובקושי
לישום,בהתחשבבאילוציםסטטוטוריים1מתקניםשיוקמובאזוריםרגישים(בקרבהלישוביםוכבישיםראשיים)
יחויבו בבינוי וסגירה מסיביים יותר מאשר מתקנים שיוקמו בלב השטח החקלאי ,שגם בהם יותקנו אמצעים
לטיפולבאוירהנפלט1זאת,לשםצמצוםהפגיעהבאופיהשטחיםהפתוחים 1

מומלץלאמץתקן גלובלגאפ  ) ,)GLOBALGAPתקן וולונטרילבטיחות מזון שמגדיר "תנאי גידול נאותים" ,לשוק
המקומיבישראל 1

היבטים לוגיסטיים וכלכליים:
נדרשים 31מתקניםאזורייםבינונייםלטיפולבפסולתחקלאיתאורגנית(פרש,גזם,פגרים)בנוסףלאלוהקיימים
כיום,וכןלהקמתאתריאצירה(מפח"קים)ברשויותהמקומיות1ההשקעההנדרשתבמיזמיםאלהתגיעל -551
מלש"ח1בנוסף,ישצורךבהקמהורכישהשלתשתיותוציודלאיסוףפסולתחקלאיתמהשדות1ההיקףהכוללשל
ההשקעההנדרשתלתשתיותאלועומדעלכ-356מלש"ח1סךכלההשקעההנדרשתמגיעל-816מלש"ח 1
מקובלשיעורתמיכהממשלתיתשל51%לפרוייקטיםמסוגזה,ולפיכךהיקףהתמיכההממשלתיתבפרוייקטיגיע
ל-412מלש"חבפריסהלארבעשנים 1
תוספתהעלותלטיפולבפסולתהחקלאיתמעברלמצבהקייםכיוםמוערכתב - 304מלש"ח,ואולםצפויהתועלת
נקיה למשק,בהיקףשלכ - 001מלש"ח/שנה,רובהכתוצאהמטיפולבגזם ובפגרים1ישהערכתחסרלתועלת
שבטיפולבפרש(הפחתתתחלואהמצריכתתוצרתטריהמזוהמת,כתוצאהמטיפולנאותבפרשלדישון),שתיקונה
אףיגדילאתהתועלתלמשק1 
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 .2הפסולת החקלאית לסוגיה ,המפגעים ודרכי הטיפול 

פסולתחקלאיתהיאהפסולתהנוצרתבענפיהחקלאותהשונים1הפסולתהחקלאיתמסווגתלפיהזרמיםהבאים:
פרשבעליחיים,פגרים,פסולתצמחית,פסולתפלסטיק,ואריזותחומריהדברה 1

בשנת  3100התקבלו במשרד להגנת הסביבה כ - 811תלונות הנוגעות לאיכות הסביבה החקלאית ואשר נובעות
מפעילותחקלאית-סביבתיתלקויה1כמוכןפנוראשירשויותמקומיותלהנהלתהמשרדבתלונותעלמפגעיריח
מפסולתחקלאית(משקיבעליחיים,אתריקומפוסטציה,פיזורזבלבעליחייםבשדותחקלאיים)1רובהתלונות
נובעותממטרדיעשן,ריחותרעיםוזבוביםטורדניים1
חלק משמעותי מהתלונות על ריחות רעים נובעות מטיפול לקוי בפסולת חקלאית :פרש בעלי חיים , פגרים של
חיותהמשקושרפתגזםחקלאי 1

להלןמוצגים: 


נתונים וכמויות הפסולת מהזרמים השונים 1החישובים מתבססים על מקורות מידע שונים (משרד
החקלאות ,משרד הגנ"ס ,חברת כיוון) והנתונים הינם אומדנים משוערים בקירוב 1זאת ,מאחר ובענפי
החקלאותקיימתשונותרבהביןמשקלמשקוביןשנהאחתלאחרתובהעדרסקריםמפורטיםעדכניים 1



מפגעים סביבתיים שנגרמים מכל סוג פסולת במצב הקיים.



דרכי הסילוק האפשריות לגבי כל סוג של פסולת 1לכל פסולת ניתנת התייחסות לשלבי הסילוק,
ומודגשותדרכיסילוקשאינןקבילות1הרשימותדורגובהתאםלקבילותןהסביבתית,מהמועדפתביותר
ועדלפחותמועדפת1סילוקשלפסולתהחקלאיתמתייחסלכל"מחזורהחיים"שלהפסולת,מיצירתה
ועדלסיוםדרכה1הסילוקכוללשלושהשלבים:אצירה,שינועוטיפול 1
 oאצירה של פסולת חקלאית מתבצעת כאשר ניתן לאצור את הפסולת וכאשר הפסולת נוצרת
ברצף,אובמנותקטנות1האצירהמיועדתלצורךריכוזכמותמתאימהלפינויאובהעדרביקוש
לפסולתבזמןנתון 1
 oשינועהואההעברהשלהפסולתממקוםהיווצרותהלאתרהטיפולאולאתרהיישום(השימוש)1
במקרים מסוימים ,הסילוק של הפסולת מתבצע במקום ההיווצרות של הפסולת , ללא שינוע1
לעתים נדרש יותר ממהלך שינוע אחד ,כאשר הפסולת מועברת לאתר ריכוז בשינוע הראשון
ולאתרהטיפולבשינועהנוסף 1
 oהטיפול  הוא השלב בו הפסולת עוברת תהליך עיבוד כימי ,פיזיקלי או ביולוגי ,שהופך אותה
למוצר או שמביא לכילויה ,בין אם בשימוש חוזר ,במיחזור ,בהטמנה ,בשריפה מבוקרת או
בשיטתכילויאחרת 1



להלן פרוט של הכמויות ,המפגעים השונים הנגרמים מטיפול לקוי ,ודרכי הסילוק האפשריות של הפסולת
החקלאית,לפיהזרמיםהשונים :
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טבלה מס'  :1סיווג פסולת חקלאית ,על פי זרמי הפסולת השונים
סיווג ראשי
פרש
בעלי חיים

סיווג משני

סיווג שלישוני

ענף המקנה

רפתות חלב

ענף הלול

פגרים

פסולת צמחית

פסולת פלסטיק

ענף המקנה

הסבר
פרש פרות מרפתות ,בצורתו הטבעית ,או בעירוב עם מים,
שתן ,חומרי רפד או חומרי מזון

מפטמות בקר

פרש כנ"ל מפטמות לגידול עגלים

דירי צאן

פרש כנ"ל מדירי כבשים ועזים

חזיריות

פרש מחזיריות

שונות

פרש סוסים ,גמלים וכ'

פטם
הודים

פרש מלולים לגידול פטם
פרש מלולים לגידול הודים

הטלה

פרש מלולים לגידול מטילות

רפתות חלב

פגרי פרות ועגלים מרפתות החלב

מפטמות בקר

פגרי עגלים ממפטמות

דירי צאן

פגרי כבשים ועזים

חזיריות

פגרי חזירים

בקר במרעה

פגרי פרות ממרעה טבעי

שונות

פגרי סוסים ,גמלים

ענף הלול

פגרי עופות

ענף המדגה

פגרי דגים

גזם מטעים

גזם רגיל

ענפים המתקבלים מגיזום במטעים ,בד"כ אחת לעונה

עקירות

חלקי עצים המתקבלים בעקירת מטע

פסולת צמחית מבתי צמיחה

שאריות צמחים מגידול עונתי בחממות

עודפי תוצרת

פסולת פירות וירקות ,בעיקר מבתי אריזה

יריעות כיסוי

יריעות חיפוי
צנרת

יריעות כיסוי

יריעות פוליאתילן המשמשות לכיסוי בתי צמיחה .מיועדות

לחממות

להחלפה כל  1-4שנים ,בהתאם לעובי ,לחוזק ולסוג הגידול

רשתות כיסוי

רשתות פלסטיק המשמשות להצללה ,הגנה ממזיקים או

מבנים

מרוח .אורך החיים מספר שנים
יריעות דקות לחיפוי קרקע חד פעמי ,לחיפוי קרקע עונתי או
לכיסוי מנהרות נמוכות
צנרת פוליאתילן בקטרים שונים המשמשת להשקיה .אורך
החיים מספר שנים

חומרי עזר

ארגזים ,מיכלים ,חוטים ,דליים ,שקיות ,אביזרי הדליה,

לגידול

חמרי אריזה

אריזות חמרי הדברה

כולל מיכלי פלסטיק ,שקים ,שקיות ,חביות וכ'
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פרש (זבל) בע"ח
אומדן כמותי
טבלהמס':3כמויותשנתיותשלפרשבעליחיים*,(נכוןלשנת)3100
סיווג משני
ענף המקנה

סיווג שלישוני

כמות פיזית

כמות פסולת ליחידה
(מ"ק/שנה)

יחידה

רפתות חלב

120,000

חולבת נורמטיבית**

52.0

3,000,000

מפטמות בקר

160,000

ראש בקר

6.0

1,000,000

דירי צאן

520,000

ראש

1.0

520,000

חזיריות

110,000

ראש

5.0

550,000

שונות (אומדן)

30,000

סה"כ מקנה
ענף הלול

כמות פסולת
שנתית (מ"ק)

4,770,000
פטם

440,000

טון בשר

1.0

440,000

הודים

113,000

טון בשר

1.2

135,600

הטלה

1,720

מיליון ביצים

75.0

129,000

סה"כ לול

705,000

סה"כ פרש

5,475,000

*ללאהפרשהמיוצרע"יענףהבקרלבשרבמרעה1ענףזה,המייצרכ51,111-עגליםלבשרבשנה,מתקייםבשטחי
מרעה,בעיקרבצפוןהארץ1פרשהבקראינונאסף,נותרבשדותהמרעהורובונטמעבאדמה1 
**חולבתנורמטיבית=פרהחולבת+118עגלה+115עגל 1
נזק מאי טיפול או מטיפול לא נכון
אצירהאוהובלהשלפרשבע"חבאופןלקויעלולהלגרוםלמפגעיםהבאים :
-

הפצתריחותרעים

-

התפתחותוהפצהשלזבובים

-

זיהוםקרקע
זיהוםמקורותמיםעילייםומיתהום


שימושחקלאיבפרשלאמטופלעלוללגרוםלמפגעיםהבאים :
-

הפצתריחותרעים

-

התפתחותוהפצהשלזבובים

-

אילוחקרקע

-

זיהוםהתוצרתהחקלאיתבפתוגנים 

-

זיהוםמקורותמיםבפתוגנים1

ע"פהעבודהשלחברת"כיוון",עלותהנזקהנגרם מכמויותהפרששאינןמטופלותומפוזרותבשדה,עומדתעלכ-
 0615מיליון שקלים בשנה 1עלות זו מורכבת מהערכת כלל הנזקים אשר פורטו לעיל ,לא כולל אילוח הגידולים
החקלאייםוהפגיעהבבריאותהציבורכתוצאהמכך(יבחןבנפרד)1 
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שיטות אצירה ,שינוע וטיפול קיימות
סילוקפרשבעליהחייםבענפיהחימותאםלמשקים(מכלולים)בהםמגודליםבעליחיים1המשקיםלצורךהעניין
הם :רפת ,מפטמת עגלים ,דיר צאן ,דיר חזירים ,לול ביצים ,לול פיטום וכו' 1הפרש מיוצר באופן רציף בתוך
המכלול ,כאשר לרוב הוא נצבר ונערם על רצפת המכלול 1במקרים מסוימים ,הפרש נצבר ונערם על הרצפה
לתקופה ממושכת (מרבצים ברפתות החלב) ,במקרים אחרים הוא מפונה אחת לתקופה ,בדרך כלל בסיומו של
מחזורהגידול(לוליפטם)ובמקריםאחריםהפרשמפונהבאופןמיידימהרצפהונצברבמאצרה(מדרכיםברפת
החלב)1אצירתהפרש  מקובלתומותרתבמשקים1בשלמפגעיריחבלוליםובדיריחזירים,מדיניותהמשרדהיא
למנועאצירהבמשקיםאלוללאאמצעיםלבקרתריח 1
אצירה:
 במאצרהאטומהאומשטחאטוםמאושרבתחוםהמכלול במאצרהאטומהעמוקה(בריכה),לזבלנוזלי בערימהעלקרקעחשופהמחוץלתחוםהמכלול(לאקביל)שינוע:
 זבליבש:באמצעותמשאית פרשנוזלי:באמצעותמכלית(השינועבמשאיותנדרשלהתבצעללאדליפותוהתעופפותבדרך) 
טיפול: 
תהליכיהטיפול(עיבוד)המקובליםהםתהליךקומפוסטציה,ההופךאתהפסולתהאורגניתלקומפוסטותהליך
עיכולאנאירובי,המנצלאתהזבללהפקתאנרגיה(ביוגז)יחדעםעיבודולחומרמיוצבהמשמשלדישוןוטיוב
קרקעושימושיםנוספים 
הטיפולבפרשיכוללהתבצעבמשקעצמואובמתקניטיפולאזוריים:
-

עיבוד במשק עצמו יכוללהתבצעבמתקניםמקומיים,שצמודיםלמשקחקלאימסויםומטפליםבפסולת
שלאותוהמשק אושלכמהמשקיםקטנים,רפתותעלפירוב,בד"כבאמצעותקומפוסטציהאוקילטור
("עירבוב"יומישלפרשבאזורהרביצהשלהפרותבאמצעות"חריש" עםמקלטרת,לשםאיורור,יבוש
ופירוקחלקישלמרכיביפרשפריקים)1קילטורשלהפרשאינומעלהאתהטמפרטורהאלמעברלכ-41
מעלות צלסיוס 1לפיכך , אין בו די כדי להפחית במידה מספקת את ריכוזי הפתוגנים בפרש 1 בדיקות
ראשוניותשנערכואיששוהנחהזו1

 עיבוד במתקנים אזוריים,הקולטיםומטפליםבפרשממספרמשקיםבמרחבגיאוגרפימסוים1העיבודיכוללהיותבאמצעות:
-

קומפוסטציה:תהליךאירובי,בערימותהפתוחותלאויר,בוחלפירוקשלמרכיביפרשפריקים,עםאו
בליטיפולבאוירהנפלטמהערימות1תוצרהתהליךהואקומפוסטהמשמשלטיובקרקע1 

-

עיכולאנאירובי:בטכנולוגיהזומותססהפרשבמיכליםסגורים1גםבתהליךזהחלפירוקשלמרכיבי
פרש1תוצריהתהליךהםביוגזהמשמשלהפקתאנרגיה(חשמליתאוחום),מוצקיםמעוכליםהמשמשים
כמצעיגידולבמשתלות,כריפודלרפתותוכתוסףלקרקע,ודשןנוזלי1ע"פהנחיותהמשרדלהגנת
הסביבה,החומרהמעוכלנדרשלתהליךייצובנוסף,כמוקומפוסטציה,למניעתמפגעיריחוזבובים1
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-

טיפולבחום:טכנולוגיהשלקומפוסטציהמואצתומקוצרת,המשמשתלפיסטורזבלעופות1התוצר
משמשלהזנתבעליחיים1

-

שריפהלהפקתאנרגיה

סילוק:
-

זיבולשדות : יעדהסילוקהמועדףשלהזבל(פרש)הואיישומובשדההחקלאיכדשןוכמטייבקרקע1על
מנתלמנועמפגעיםשלריחותוזבוביםכתוצאהמפיזורהזבלישצורךלטפלבוטיפול"מייצב",כאמור
לעיל,המפרקאתהמולקולותהאורגניותהריחניותוהופךאותולבלתיאטרקטיבילזבובים1 

-

מיחזור למצע גידול או לריפוד :חלק מהמוצקים המעוכלים במתקני העיכול האנאירובי של זבל בע"ח
ממוחזריםלשימושכחומרריפודלרפתותאוכמצעגידוללמשתלות 1

-

הטמנהבמטמנותמאושרותשלפסולתמעורבת:פתרוןקצהמאושרוחוקיכיוםלזבלשאיןלוביקוש,
אםכילאמיושםבפועלמכיווןשלכלהזבלהמיוצרנמצאביקוש 1


פגרים
פגרים הם בעלי חיים שמתו  במשק במהלך גידולם 1בד"כ במשקי בע"ח ישנה תמותה קבועה וצפויה מראש1
לעיתים יש תמותה המונית עקב התפרצות מגיפה ,עקב תקלה בממשק או עקב המתה מכוונת ע"פ הנחיות
השירותיםהוטרינריים,למניעתהתפשטותשלמגיפה1 
מסמך זה אינו מתייחס לפסולת בשרית נוספת -פסדים – שמקורה במשחטות ,בתי מטבחיים ומפעלים לעיבוד
בשר,הנחשבתלפסולתתעשייתיתובד"כממוחזרתבמפעליפסדים 1
אומדן כמותי
טבלה מס' :3

סיווג משני
ענף המקנה

כמויות שנתיות של פגרים ,טון (נכון לשנת  .5011כמות שגרתית.
לא כולל תמותה לא שגרתית ,כמו פגרים בעת מגיפות)
כמות פסולת
שנתית (טון)
יחידה
כמות פיזית
סיווג שלישוני
רפתות חלב

150,000

חולבות נורמטיביות**

3,900

מפטמות בקר

160,000

ראש בקר

1,700

בקר במרעה

60,000

אימהות

1,500

חזיריות

110,000

ראש

500

צאן

600,000

ראש

1,320

שונות (אומדן)

20

סה"כ מקנה
ענף הלול

8,370
פטם

440,000

טון בשר

16,500

הודים

113,000

טון בשר

4,300

הטלה

10,200,000

עוף

1,400

סה"כ עוף

22,200

ענף המדגה

150

סה"כ פגרים

30,570

**חולבתנורמטיבית=פרהחולבת+118עגלה+115עגל 1
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השפעה סביבתית ועלויות הנזק
אצירה,הובלהאוהשלכהשלפגריםבצורהלאמוסדרתעלולהלגרוםלמפגעיםהבאים:
-

הפצתריחותרעים

-

התפתחותוהפצהשלזבובים

-

זיהוםקרקע

-

זיהוםמקורותמים 

-

מפגענופיואסתטי

-

הפצתמחלות,ע"ימשיכתבע"חמשוטטיםכמותניםוכלבים,העלוליםלגרוםלהפצהשלמחלותכמו
כלבת1

-

הרעלותיזומות(אםכיאסורותעלפיחוק)עקבהתרבותשלתנים,שועליםוזאבים1ההרעלותגורמותגם
להרעלותמשנההיוצרותתמותהלאסלקטיביתשלדורסיםוחיותאחרות 1

 תחלואהשלחיותבר,עקבהחדרתפגריםנגועיםלשרשרתהמזוןבטבע1ע"פ העבודה של חברת "כיוון" ,עלות הנזק הנגרם מכמויות הפגרים שאינן מטופלות ,משמע מושארות בשטח,
מוערכתבכ-461מיליוןשקליםבשנה1עלותזומורכבתמהערכתכללהנזקיםאשרפורטולעיל1
שיטות אצירה ,שינוע וטיפול קיימות
אצירה:
-

הקפאהבמקררבמשק(בענףהמקנה) 
 במיכליכילוי(בענףהלול1מכליםאטומיםבהםהפגריםמכוסיםבסידחי/כבויונסורת,למניעתמפגעיריחוזבובים)
 -במיכליפסולתייעודיים(בענףהלול)

 עלהקרקעללאאמצעיאיטוםוקירור,בשטחהמשקאומחוצהלו(לאקביל) שינוע:
-

באמצעותמשאיותקירור 

-

באמצעותמשאית(לאקביל) 

טיפול:
-

כילוי תרמי :פתרון קצה ארצי לפגרי בקר הוא מתקו הכילוי התרמי (משרפה) ("א1ע 1ביואקולוגיה" )
שבקיבוץעיןהמפרץ1המתקןפועלבטכנולוגיהשלשריפהמבוקרתומספקשרותסילוקפגריםמלאלשני
ענפים–רפתהחלבובקרלבשר 1

 קומפוסטציה :התהליך ישים לפגרי עופות 1כיום התהליך מתבצע בכמה מתקנים אזוריים ,בהיקףמצומצם 1
קומפוסטציהבתוךהלול:לפגריעופות1אפשרותזונבחנתעבורמקריםשלתמותההמונית 1
-

הטמנה:פתרונותקצהפעיליםלפגריעופותהםכלהמטמנותהמאושרותלקליטתפגרים 1

-

הטמנהמקומיתבמשק:לפגריעופות,במקריםשלהתפרצותמחלותורקכאשרחלאיסורעלשינוע
הפגריםמטעםהשירותיםהווטרינריים1
11
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-

האכלת טורפים : רשות הטבע והגנים מסדירה סילוק של פגרים מענפים מסוימים לטובת האכלה
מבוקרתשלטורפים1דוגמאות:האכלתדורסיםבפגריבקרוצאן,האכלתשקנאיםבפגרידגים 1

-

השלכהבשטח(לאקביל) 



פסולת צמחית

סוגים וכמויות
גזםעונתיממטעים:גזםהמתקבלמגיזוםעונתישלהמטע,הנעשהעלפירובאחתלשנה1הגזםכוללענפים
בקטריםשונים,בהתאםלסוגהגידולולשיטתהגיזום,החלמענפיםדקיםוירוקיםועדענפיםעביםומעוצים1
בישראלכ731,111-דונםמטעים,מהםנגזמיםכ611,111-דונם1כמותהגזםהשנתיתמשתנהמגידוללגידול 1
גזםמטעים–גזעים:סוגפסולתזהנוצרכאשרמטענעקראומשונטע1בעקירות,כלהעץעלחלקיוהשוניםהופך
לפסולת1בשינטוע,נוףהעץנכרתוהופךלפסולת1 
פסולתאורגניתמבתיצמיחה:תחתהגדרהזוכלולותשאריותצמחיותמגידוליירקות,פרחיםומשתלות,
המתקבליםבמהלךעונתהגידולובסיומה1הכמותהעיקריתהכלולהבזרםפסולתזההיאשאריותצמחיירקות
המגודליםבהדליה,בעיקרעגבניותופלפל1 

טבלה מס' :4כמויות שנתיות של פסולת צמחית( ,נכון לשנת )1111
כמות פסולת לדונם
שטח נגזם בשנה
(טון)
(דונם)
ענף

כמות פסולת כללית
(טון)

הדרים

160,000

0.50

80,000

כרם

82,000

0.25

20,250

נשירים וסובטרופים

100,111

0.40

117,601

זיתים

82,000

1.5

123,000
003,333

סה"כ גזם מטעים רגיל
גזם עקירות מטעים

10,000

10.00

101,111

בתי צמיחה

100,000

1.00

116,250

סה"כ פסולת צמחית

716,250

השפעה סביבתית ועלויות הנזק
שריפותאקראיותאוהצתותבזדוןשלפסולתצמחיתמחממותאוממטעיםעלולהלגרוםלמפגעיםהבאים :
 10מפגעיריח 1
 13מפגעיעשןוזיהוםאוויר 1
 12פליטהשלחומריםרעיליםומסרטנים(פסולתצמחיתמכילהלרובשאריותשלחומריהדברה)1
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 14התפשטותדליקותבשטחיםפתוחיםכתוצאהמשריפותבלתימבוקרות1
 15ערמותלאמטופלותשלפסולתצמחיתעלולותלהוות:
א1

מקוראילוחלפגעיםלצומח1

ב 1מפגענופיואסתטי 1
ע"פהעבודהשלחברת"כיוון",עלותהנזקהנגרם מכמויותהפסולתהצמחיתאשראינהמטופלתכראוינאמדת
בכ-347מיליוןשקליםבשנה1עלותזומורכבתמהערכתכללהנזקיםאשרפורטולעיל1 
שיטות קיימות לאצירה ,שינוע וטיפול
אצירה:
 הגזםנותרבתוךהמטע,ביןשורותהגידול 1 אצירהבערימותבשוליהמטעאחריריסוק1הגזםהמרוסקנותרבשטחאומפונהלמיחזור1 פסולתבתיצמיחה:בערימותאובמיכליםייעודיים,מחוץלבתיהצמיחה 1 בנקודותריכוז,המיועדותלפסולתחממות 1 במרכזאיסוףפסולתחקלאית(מפח"ק) 1שינוע:
 ללאשינוע1זוהשיטההמקובלתביותר,ביןאםהגזםנותרבשורות,אונאסףלשוליהמטע 1 הובלהבאמצעותמשאית1עלפירוברקלאחרריסוקהגזם,אוכענפיםעביםבמקרהשישלחלקיהגזםערךכחומרבעירה1
טיפול:
-

ריסוקהגזםבתוךהמטע ושימושכחיפויקרקע בשטחהחקלאי :פתרון הקצה המומלץוהמועדףלגזם
מטעיםהואהותרתובשטח,לאחרריסוק1כאשרריסוקהגזםמבוצעבמעבריםביןשורותהגידול,הרסק
נותר כשכבת חיפוי דקה ,המתפרקת עם הזמן והופכת לחלק מהקרקע 1לשכבה החיפוי יש תועלת
חקלאית :הקטנת האידוי ,מניעת עשביה ושיפור בתגובת הקרקע להידוק מכני 1כאשר הריסוק מבוצע
בקצות המטע ,ניתן לפזר את הרסק בשורות הסמוכות ,כדי למנוע הצטברות של ערמות גזם מרוסק
העלולותלהוותמוקדלהתלקחות 1
הפרקטיקהשלהותרתהפסולתהצמחיתבשטחעדייןלאנבחנהבבתיצמיחה1אפשרותזונמצאתכיום
בתחילת פיתוח 1הפסולת הצמחית תתאים להותרה בשטח לאחר תהליך שכולל ערום ,קיצוץ וייצוב
אירובי1

-

קומפוסטציה במתקני קומפוסט :מתקני קומפוסט מתאימים לקליטה של פסולת צמחית 1גזם מטעים
מרוסק בלבד מתאים לשימוש כתוסף מייבש לפסולות רטובות ,כמו פרש נוזלי ובוצת מט"שים 1כיום
נעשהשימושרבבמתקניקומפוסטבגזםמרוסק,שמקורובפסולתהעירונית 1
פסולתצמחיתמבתיצמיחהניתןלקלוטבאתריקומפוסט,לאחרקיצוץאוללאקיצוץ1ניתןלשלבאת
הפסולתהצמחיתעםפסולתאחרתלהכנתקומפוסט,אולייצרממנהקומפוסטישירות,ללאערבובעם
חומריםאחרים 1

-

השבה לאנרגיה ( ,RDF :)refuse derived fuelקיים מתקן יחיד ,בקיבוץ מענית ,השורף גזם מרוסק
ליצוראנרגיה1מקורהגזםהואמוניציפאלי,אולםגםגזםמטעיםיכוללשמשכחומרגלם 1
13
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-

שימושכחומרבעירה:חלקיםמהגזם,גזעיםוענפיםעבים,נצרכיםבמגזרהפרטיכחומרבעירהלהסקה1

-

שימושלתעשייתהפחמים:חלקיגזםמועבריםלמפחמות(מתקניםלייצורפחמים)בשטחיהרשות
הפלסטיניתומשמשיםליצורפחמים1(לאקביל)

-

שרפהבשוליהמטע:לאחוקי,למעטבמקריםבהםהגזםנגועבמחלותצמחיםובאישוריחידתהפיצו"ח
שלמשרדהחקלאות1 

-

פסולתבתיצמיחהיכולהלשמשגםכמזוןלבעליחיים1מסלולסילוקזהאינומיושםבהיקףרחב,אולם
יכוללשמשחלקמסלפתרונותלמיחזורזרםפסולתזה1

פסולת פלסטיק
פסולתפלסטיקחקלאיתמסווגתכלהלן :
יריעותכיסוי,יריעותחיפוי-הפסולתנוצרתכאשרמסיריםאתכיסוייהפלסטיקהגמישים(יריעותשקופותאו
צבעוניותאורשתות)מבתיהצמיחה,אוכאשרמסיריםאתהחיפוימהקרקע 1
צנרת-הפסולתנוצרתבשטחיםחקלאיים,כאשרמחליפיםצנרתפלסטיקעקבנזקיםאובלאי 1
חומריעזרלגידול-הפסולתנוצרתבשטחיםחקלאייםתוךכדיביצועפעולותחקלאיות(לדוגמא,שקיותפלסטיק
העוטפותשתיליםאואביזריהדליהבחממותלשימושחדפעמי,המושלכיםלאחרהנטיעהאובתוםעונתהגידול
וכ') 1
אומדן כמותי
טבלה מס' :0

כמויות פסולת פלסטיק שנתיות ,טון (נכון לשנת )5011

0.20

40%

4,000

80%

2,300
350
350

סיווג משני

סיווג שלישוני

יריעות כיסוי

יריעות כיסוי לחממות

50,000

יריעות כיסוי מנהרות

24,000

0.12

רשתות למבנים

50,000

0.07

10%

רשתות למטעים

50,000

0.07

10%

יריעות חיפוי
צנרת

שטח ,דונם

כמות
פלסטיק
לדונם,
טון

שיעור
החלפה
שנתי

כמות
פסולת
שנתית

חד פעמיות לחיטוי קרקע

4,000

חיפוי קרקע רציף

3,000

מטעים
גד"ש וירקות

630,000

0.02

5%

630

1,000,000

0.02

10%

2,000

חומרי עזר
לגידול

1,000

סה"כ

17,630
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נזק מאי טיפול או מטיפול לא נכון
השלכהשלפסולתפלסטיקבשולישדותעלולהלגרוםלמפגעיםהבאים :
-

מפגענופי

-

זיהוםקרקעמשאריותשליריעותפלסטיקדקותשמתפוררותבשטח1

-

זיהום אויר ,במקרה והפסולת נדלקת עקב רשלנות או במזיד (פסולת פלסטיק נשרפת לעיתים ע"י
חקלאיםבאופןמכוון)1שריפתפלסטיקגורמתלמפגעיעשןוריח,לזיהוםאווירולסיכוןבריאותי1שרפה
פתוחה ,לעומת שרפה מבוקרת ,מתאפיינת בתנאי בעירה שאינם אופטימאליים ומלווה בד"כ בפליטה
מוגברתשלמזהמיאוויר1המזהמיםהעיקרייםהנפלטיםבתהליךשרפתיריעותפלסטיקהם :חלקיקים
גדולים(גדולים מ 21-מיקרון)הגורמיםלעשןולחנק,חלקיקיםנשימים (קטניםמ 01-מיקרון)הפוגעים
בבריאות עם נשימתם ,חומרים אורגנים נדיפים (כמו בנזן ,טולואן ואחרים) הנחשבים רעילים וחלקם

חשודיםכמסרטנים,אדיםשלחומריהדברה שנותרו ספוחיםליריעותהניילון ועלוליםלהזיק לבריאות,
דיאוקסיניםופוראניםהידועיםכמסרטניםבריכוזיםנמוכיםמאוד1
ע"פהעבודהשלחברת"כיוון",עלותהנזקהנגרם מכמויותפסולתהפלסטיקאשראינהמטופלתכראוי,עומדת
עלכ - 215 מיליוןשקליםבשנה1עלותזומורכבתמהערכתכללהנזקיםהנגרמיםמשריפתפסולתפלסטיקאשר
פורטולעיל1 
שיטות אצירה ,שינוע וטיפול קיימות
אצירה:
-

העברהישירהלמפח"קים1

-

צבירהבריכוזיםמסודרים1

-

השלכהלאמסודרת(לאקביל) 1

שינוע:
טיפול:

השינועבמשאיות–בדחיסה-ממקוםהריכוז,אוהמפח"ק,לאתרהטיפול1

 מיחזור:לקוויהיצורשלמפעליהפלסטיקבארץקיימתיכולתלמחזרחלקמפסולתהפלסטיקהחקלאית(אלפיטונותבודדים)1רובצנרתהפלסטיקשנאספתממוחזרתבארץ1 
 מיחזורבחו"ל(יצואכפסולתפלסטיקלמיחזור):פתרוןהקצההשכיחכיום1פסולתשליריעותפוליאתילןנאספת,לאחרשטיפהודחיסה,ומיוצאתלקנייניםבחו"ל1כדאיותהיצואעולהככלשעולהמחיר
חומריהגלםליצורפלסטיק 1
-

השבהלאנרגיה(,RDF:)refuse derived fuelפתרוןזהנמצאכעתבפיתוח1בטכנולוגיהזוגורסיםאת

פסולתהפלסטיקומנצליםאתהערךהקלוריהגבוהשלהלהפקתאנרגיהבאמצעותשריפהישירה1בניסוי
מקדמינמצאכישריפהבכבשני"נשר"מחייבתקיצוץהפסולתלפיסותבגודל315ס"מ,לאחרניקויוכיהדבר
ניתןלביצועמבחינהטכנית 1
-

הטמנהפתרוןקצהמאושרוחוקיכיוםלפסולתפלסטיקשאיןלהביקוש,אםכילארצוי 1

-

שרפהבשטח(לאקביל) 
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אריזות חומרי הדברה
אומדן כמותי
כמותאריזותחומריההדברהעומדתעלכ-511טוןבשנה1
השפעה סביבתית ועלויות הנזק
אריזותחומריהדברהשאינןמטופלותעלפיחוקומושלכותבשטחעלולותלגרוםלמפגעיםהבאים:
-

זיהוםקרקעומקורותמיםעקבדלף1

-

סיכוןלהרעלותשלבניאדםובע"ח1

-

מפגענופיואסתטי1

-

פליטהשלתוצרישריפהרעיליםומסרטנים,במקרהשהאריזותמסולקותע"ישריפה 1

שיטות אצירה וטיפול:
אצירה:
-

במיכליםייעודיים1

-

במיכליאשפהרגילים(רקלאחרשלוששטיפותופגיעהבשלמותהאריזה)

-

טיפול/סילוק:
 מוסדר באמצעות "חוק התווית" : אריזות הניתנות לשטיפה :שטיפה ,ניקוב והשלכה למכל האשפה
ו\או לאתר סילוק פסולת מאושר 1אריזות שאינן ניתנות לשטיפה (שקיות ושקים) :אחסון בצורה
בטיחותיתוסילוק,בהתאםלדרגתהרעילות,למפעל מאושר לעיבודו\אונטרולשלפסולתתעשייתית
מסוכנתאולפחהאשפה1 
איןלשרוףו/אולטמוןו/אולהשליךאריזהלאשטופהשלחומריהדברה 1

שיטותהטיפולהמקובלותכיוםתואמותלפתרוןהנדרשעדהיוםע"יהמשרדלהגנתהסביבה1 
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סיכום כמויות הפסולת ושיעורי הטיפול הנוכחים
בטבלה6מוצגותהכמויותהשנתיותהכוללותשלפסולתחקלאית,ותחזיתלשנת :3135
טבלה מס'  :7כמויות פסולת חקלאית ,נוכחי ל 1122 -ותחזית ל*1112 -
יחידה

זרם

2011

2025

פלסטיק

17,600

22,352

טון

פרש

2,472,000

6,896,100

מ"ק

פגרים

30,600

38,862

טון

פסולת צמחית

716,000

909,350

טון

אריזות חמרי הדברה

500

635

טון

*התחזית לשנת  5052מתבססת על אומדן גידול של  1.7%בשנה



אומדןכללילשיעורהמיחזורשלזרמיםעיקרייםבפסולתהחקלאית,בחלוקהלפימחוזות,מוצגבטבלה7(קיים
קושירבבביסוסאומדניםמדויקיםאודותשיעורהטיפול,ולכןמהימנותהנתוניםהללואינהודאית) 1
טבלה מס'  :6שיעורי הטיפול בזרמים שונים של פסולת חקלאית ,לפי מחוזות .נכון לשנת 1122

מחוז

יריעות
פלסטיק

צנרת
פלסטיק

פרש מקנה

פרש לול

גזם מטעים

פ' צמחית
מבתי צמיחה

דרום

30%

30%

60%

0%

80%

0%

חיפה

30%

30%

50%

30%

80%

0%

ירושלים

50%

50%

85%

0%

10%

0%

מרכז

5%

5%

40%

50%

5%

0%

צפון

0%

0%

50%

10%

50%

0%

18%

27%

52%

9%

43%

0%

ארצי



מהטבלהעולהכיהמדיניותהקיימתאינהמייצרתטיפולנאותבפסולתהחקלאית1נדרשיםכלימדיניותחדשים
עלמנתלהגיעליעדיהטיפולהמתחייביםמהצורךבמניעתהמפגעיםהסביבתייםהנוצריםבמצבהקיים1 
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 .3הסדרים קיימים בנושא פסולת חקלאית
10

פינוי פרש למפעלי קומפוסט וביוגז :כחלק ממהלך הרפורמה ברפת החלב ,הרפתות שהקימו תשתיות
לאצירת זבל בקיבולת קטנה ,העבירו את התקציב שאושר להם ,או חלקו ,לטובת הקמת מתקנים
אזורייםלטיפולבפרש1אותןרפתותחתמועלהסכמיםארוכיטווחעםהמתקניםהאזורייםהמאפשרים
להםלקבלשירותיפינוי וטיפולבפרש1מפעליהקומפוסטוהביוגזבארץמבססיםאתעיקרפעילותםעל
קליטת הפרש מהרפתות הקשורות אליהם בהסכמים רב שנתיים 1 הסכמים הללו מהווים תנאי למתן
רישיונותעסקלרפתות1

13

סילוק פגרים ממשק החי :חברת א1ע 1ביואקולוגיה מפעילה משרפה מאושרת בגליל המערבי לשריפה
תקנית שלפגרים1החברהקשורהבהסכםעםהתאחדותמגדליהבקרלסילוקכלהפגריםמרפתהחלב
וממשקהבקרלבשרלמשרפה1הפעילותממומנתבאמצעותהקרןלנזקיטבע1ההסדרמהווהפתרוןכולל
לפסולתהפגריםמענפירפתהחלבוהבקרלבשר 1

12

הטמנת פגרי עופות :המשרד להגנת הסביבה קבע את רשימת המטמנות המאושרות לקליטה של פגרי
עופות,לרבותבמקרהשלהתפרצותמגפה1 

14

פינוי פלסטיק  :חברות הפועלות בדרום הארץ מייצאות פסולת פוליאתילן מבתי צמיחה 1החקלאים
מפניםאתיריעותהפלסטיקלאתריריכוז,בהםהחברההציבהומפעילהדחסניםלפסולתהיריעות1את
הבלות הדחוסות החברה משנעת לנמל ומייצאת 1 החקלאים נושאים בעלות השינוע לאתר הריכוז אך
המפעלאינוגובהדמיכניסהעלקליטתהפסולת1


הסדרים קיימים בחקיקה

כליהאסדרהוהאכיפהלגביפסולתחקלאית,הקיימיםהיוםבחקיקה,הם: 

 10חוקרישויעסקים
 13פקודתבריאותהעם 
 12חוקהמים
 14חוקלמניעתמפגעים 

 15חוקשמירתהניקיון 

להרחבהלגביהסדריםקיימיםבחקיקה,ראונספחמספר4 
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 .4עקרונות המדיניות המוצעת
הפערים בטיפול בפסולת החקלאית והמפגעים הקשים הנוצרים עקב כך ,מביאים לצורך להטיל על הרשות
המקומית,שבתחומהפועליםהחקלאים,חובהלהקיםולתפעלתשתיותנדרשותלטיפולנאותבפסולתהחקלאית,
ובפרטזושאינהעוברתטיפולוסילוקנאותים 1
תשתיותקיימותועתידיות  לטיפולבפרשובפגריםיידרשולפעולבאופןהמונעמפגעיריחבסביבה (ראונספח 1)3
גם אתרים מרוחקים ממקומות ישוב וכבישים ראשיים ידרשו ליישם טכנולוגיות של יניקת אויר וטיפול בו
בפילטרביולוגיאוטיפולבמתקניםמודולרייםסגורים1מתקניםסמוכיםלשימושיקרקעבעלירגישותגבוהה
יותריידרשולהקמתמבניםסגוריםוטיפולבאוירהנפלטמהם 1
יתאפשר  המשךשלהסדריםקביליםקיימים ,במסגרתםמופניםזרמיפסולת ,למיחזור ע"יהחקלאיםעצמם
או באמצעות חברות מסחריות הפועלות ישירות מול החקלאים 1זאת ,בכפוף לטיפול כנדרש למניעת מפגעים
ובהיתרמהרשותהמקומיתשתישא,כאמור,באחריותהכוללתלפסולתשבתחומה 1
יעדי המדיניות
הפחתהבכמויותהפסולתהלאמטופלתבאופןהדרגתיובפרקיזמןשבהתאםלחומרתהמפגע,אחוזהמיחזור
הנוכחי,מצבתשתיותקיימותופוטנציאלמוכחלמיחזור,כמותוסוגהפסולת,וקצבמשוערשלהשקעות,לרבות

בסיועתמיכהממשלתיתבתשתיותברשויותהמקומיות.

טבלה:8יעדיםרבשנתייםליישוםמדיניותהטיפולבפסולתחקלאית :
טווח בנוני (שנת )2112

זרם

טווח קצר ( שנת )2114

פרש

איסורבחקיקהעלסילוקושימושבפרשלא
מטופל 
הקמהשלמפעליקומפוסטאזוריים 
תמיכה\תימרוץלהקמהשלתשתיותטיפול

הקמהשלמתקניטיפול
אזוריים 


הפעלהשלמתקניטיפולאזורייםומקומיים 
טיפולב91%-מהפרשהנוצר 

מקומיות 
פגרים

טווח ארוך (שנת )2121

איסורבחקיקהעלהשלכתפגרים 
------------------------------------------------הסדרתסילוקשלפגריםלמשרפהבכלענפי
המקנה,בדומהלמודלהקייםבענףהרפת 
השלמתההצבהשלמתקניכילויבלולים 
פתרונותלטיפולבפגריםבאירועיתמותה
המוניתשלעופות 

השלמתפריסהשל
מתקניטיפוללפגרי
עופות 

טיפולב011%-מפגריבקרו91%-מפגריעופות
באמצעיםחליפיים
להטמנה 

תמיכה\תימרוץלהקמהשלמתקניטיפול
לפגריעופות 
גזם
מטעים

איסורבחקיקהעלהעברתגזםלמפחמות
בשטחיאיו"שאושריפתו 
אכיפהשלאיסורשריפהלאמאושרת 

פסולת

איסורמוחלטעלשריפה 

אכיפהשלחובתהטיפול
בגזם 
הכשרהשלמשטחי
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זרם

טווח קצר ( שנת )2114

טווח בנוני (שנת )2112

צמחית
מחממות

קביעתנהליאיסוף,ריכוז,ריסוק,שינוע
וטיפול 

איסוףבכלגושי
החממותהגדולים 

פלסטיק

תמיכה\תמרוץלהקמה

איסורבחקיקהעלשריפתפלסטיק 

שלקווימיחזורבארץ 
הקמהשלמשטחים
ומתקניםלאיסוף
פלסטיקבשטחי

הסדרתאיסוףיריעותבגושיהחממות
הגדולים 

החממות 
אריזות
חומרי
הדברה

יישוםחוקהאריזות:הצבתמכליםיעודיים
לאריזותחומריהדברהלשםמיחזורן 

טווח ארוך (שנת )2121

הקמהשלקווימיחזורמקומיים 
איסוףוטיפולב-91%מפסולתהפלסטיק 


איסוףוטיפולב-95%פסולתאריזותחומריההדברה 

עקרונות המדיניות
 מניעתהמפגעיםהנגרמיםמפסולתחקלאית,לרבותממתקניהטיפול 1
 חיובהחקלאילטיפולבפסולת("המזהםמשלם") 1
 קביעתאחריותלסילוקהפסולתעלהרשותהמקומית 1

סדרי עדיפויות באמצעי הטיפול בפסולת חקלאית
בהתאםלסדר יהעדיפויותלטיפולבפסולתשלהמשרדלהגנתהסביבהסדרהעדיפויותלטיפולבפסולתחקלאית
במקטעיםהשוניםהוא :
 פתרוןקצה:מיחזור>השבהלאנרגיה>הטמנה:
תינתןעדיפותלמחזור -ייצורמוצריםבנישימושמועיל1בעדיפותשנייה תהיההשבהלאנרגיה 1זאת ,על
מנת להשיג מניעה מרבית של הטמנה ,בעיקר של פסולת הניתנת לטיפול ביולוגי ומיחזור (כגון
קומפוסטציהשלזבלים,מיחזורפלסטיק)1
שינוע:העדפהלטיפולמקומיואזורי,המצמצםאתהצורךבשינועהפסולתלמרחקיםארוכים1

עקרונות לדרכי טיפול קבילות:
 טיפולללאתוצרילוואיבעייתיים 
 חסכוןבאנרגיה
 חסכוןבעלויות 
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כלי המדיניות העיקריים


חקיקה:הסדרהבחוק,שתטפלב:
 oחובת טיפול בפסולת (חוק לטיפול בפסולת חקלאית) 1להלן כלי האסדרה המוצעים בטיוטת החוק
לטיפולבפסולתחקלאית: 


התקנת תקנות בידי השר ,לרבות לעניין אופן הקמה ,החזקה והפעלה של מפח"קים ומתקני
טיפולבפסולת,כלליםואמותמידהלענייןאופןהטיפולבפסולתחקלאיתואופןהשימוש 1



מתןהוראותעלידיממונהשיוסמךבידיהשרליצרניפסולתחקלאית,רשויותמקומיות,מפעילי
מתקני  טיפול וכן משתמשים בכל הנוגע לאופן האחסון ,השימוש ,הפינוי ויעד הסילוק של
הפסולתהחקלאית1 



התקנתצוברירותקנסמכוחחוקסדרהדיןהפלילי–בשיעורגבוהמהקבועבחוקזה 1



התקנת חוקי עזר בידי רשות מקומית לצורך הסדרת הנושא בתחומה וגביית תשלומים בגין
שירותיםוחובותשהוטלועליהלפיהחוק 1



מתןהוראות ודרישותבידי רשותמקומיתליצרןפסולתחקלאיתלרבות לענייןנקיטתפעולות
ואמצעים לאופן האחסון ,הפינוי ויעד הסילוק של הפסולת החקלאית ,לרבות סמכות ביצוע
במקוםמישנצטווהולאעשהכןוהשתתכפלהוצאות 1

 oחובותעלמשווקיםהרוכשיםתוצרתחקלאיתמחקלאיםיצרניפסולתחקלאית(כגוןתנובה) לקלוט
תוצרתרקממשקיםשטיפלוכיאותבפסולתהנוצרתבמשקיהם
 oהוראותלענייןהגבלתיבואוייצואשלפסולתחקלאית 
 oהסדרהפרטניתבתקנות,שתטפלבעיקרב :





חובותמשנעיפסולתחקלאית1 



חובותעלקבלניריסוקגזם1 



חובותמתקניטיפולאזורייםבפסולתחקלאית,לרבותמניעתמפגעיריח 1



חובותמפעילימפח"קים,אופןההקמהההפעלהוהתחזוקה 1



חובותמשתמשבפסולתחקלאיתלאחרטיפול 1

אכיפה:להלןכליהאכיפההמוצעיםבטיוטתהחוקלטיפולבפסולתחקלאית:
 oהוצאת צו מנהלי למי שגרם למפגע סביבתי כתוצאה מהשלכה ,אופן האחסון ,הטיפול או השימוש
בפסולתחקלאית,לרבותסמכויותביצועבמקוםמישנצטווהולאעשהכןוהשתתכפלהוצאות 1
 oהטלתעיצוםכספיבגיןעבירותשייקבעו 1
 oאכיפהפליליתעלמבצעעבירותבניגודלהוראותהחוק 1
 oצוויםשיפוטיים 1
 oהרשותהמקומיתתהיהרשאיתלהטילסנקציותעליצרןפסולתחקלאית–לבחוןהטלתעיצוםכספי,
אוקנסותמכוחצוויםשנקבעשכספםיגיעולקופתהרשות 1



הקמת מערכי טיפול,ברמהארציתאואזורית:
 oפיתוח והקמה של תשתיות לטיפול:עידודיזמיםבאמצעותסיועוליוויסטטוטורילהקמהוהרחבה
שלמתקניקצהלפסולתחקלאיתומפעלימיחזורשלפלסטיקחקלאי 1
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 oסיוע בהקמה ורכישה של תשתיות וציוד :ישצורךבתמיכהתקציביתממשלתיתבהקמהשלתשתית
איסוףפסולתחקלאית מהשטחיםהחקלאייםומתקניאצירה (מפח"קים) ברשויותהמקומיות (ראו
השלכות המדיניות המוצעת ,היבטים כלכליים,בפרק7להלן)1זאת,בדומהובהמשךלרפורמהבמשק
החלב1


חינוך והסברה:טיפולנכוןבפסולתהחקלאיתהואחלקבלתינפרדמתרבותחקלאית1התרבותהחקלאית
צריכהלכלול שמירהעלסביבהנקייהמטופחת,בריאהלאדםולחי,שאיננהמזהמתאתהקרקעומקורות
המים ,ומהווה המשך רציף לסביבת המגורים של האדם מחד ולסביבה הטבעית מאידך 1טיפול מיטבי
בפסולתהחקלאיתיכוללהיותמיושםבהצלחהכאשרהואמהווהחלקמתפיסתהעולםשלהחקלאי1על
החקלאי להבין ולהכיר את העקרונות הנכונים של טיפול בפסולת :הפחתה ,שימוש חוזר ,מיחזור וכן
הפרדה לזרמים השונים וטיפול הולם וחוקי בכל זרם ,ובאמצעות הידע הזה לפעול להפחתת המפגעים
והסכנות הנובעים מטיפול לא הולם בפסולת החקלאית 1חינוך והסברה נדרשים כדי להשכיל את ציבור
החקלאיםבשיטותהטיפולהנכונותבפסולת,בהכרתהדרישותהחוקיות,בהבנתהנזקיםהנגרמיםלסביבה
כתוצאהמטיפוללאנכוןובדרכיםלשיפורהטיפולבפסולתבמשקהחקלאי 1
הטיפול בפסולת חייב להיות מוטמע כחלק בלתי נפרד מכלכלת המשק החקלאי ,בדומה לענפי התעשיה,
התיירותאומשקהמים1 



אימוץ תקן גלובלגאפ ) )GLOBALGAPלשוק המקומי :תקןגלובלגאפהואתקןלבטיחותמזוןשמגדיר
"תנאי גידול נאותים" ( )GAP- Good Agricultural Practiceומטרתו לקבוע כללים הקשורים בתהליך
הגידול של מוצרי החקלאות השונים,כדי לקבל מוצרים בטוחים לצרכן,הגדלים בתנאים שאינם פוגעים
בעובדיםובסביבה1התקןהואוולונטריומיועדלחקלאיםאירופאיםולחקלאיםבכלהעולםהמייעדים את
תוצרתם לרשתות השיווק באירופה1מכוני בקרהישראליםשהוסמכולענין,עוסקיםבאישור והתעדה ל-
 1GLOBALGAP
התקן מורכב ממפרט דרישות הקשורות בכל שלבי הייצור ,האריזה והשיווק 1הוא מורכב משני חלקים
עיקריים :דרישות ניהוליות שקובעות כיצד יש ליישם את התקן בארגון או במשק (התקנות הכלליות)
ודרישותחקלאיותליישוםברמתהמשק,המסווגותלשלשרמות(חובהעיקרית,חובהמשנית,המלצות)1 
דרישותה GLOBALGAP-לגבישימושבדשנים,לרבותזבלבע"ח :
 היצרן (החקלאי) חייב להראות שהוא שקל את צרכי ההזנה (דישון) של הגידול ואת פוריות הקרקע(תכולתהדשניםבקרקע 
 היצרןחייבלפעולעלפינהלי שימוש ואחסוןמוגדרים,מתוךמגמהלייעל את היישוםוכדי למנוע זליגהוזיהום 1
 איןבמשקשימושבבוצתמט"שיםעירוניים(גםלאבוצהסוגא'וגםלאבגידוליםמאותומשק,שאינםמשווקיםתחתהשגחתה1)GLOBALGAP-
 קיום תכנית לניהול פסולת במשק ,שמטרתה לצמצם את כמות הפסולת ולמנוע זיהום מקורות מים,קרקע,למנוערעשולעודדמיחזור 1
 קיום מסמכים זמינים לכל ,המוכיחים שנערכה הערכת סיכונים לפני יישום דשנים אורגניים ,לרבותחומרים תוצרי עיכול אנאירובי ,לגבי :העברת מחלות ,תכולת זרעי עשבים ,שיטת הקומפוסטציה
ותכולתמתכותכבדות1 
 קיוםמסמכיםזמיניםלכל,המפרטיםתכולתנוטריינטים()NPKומתכותכבדותבדשנים כימיים שהיובשימושב03-החודשיםהאחרונים1

(הרחבהראובנספחמספר1)6
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המודל המוצע ליישום המדיניות:
 10הרשותהמקומיתהיאהנושאתבאחריותהעללסילוקכלסוגיהפסולתהחקלאיתומניעתמפגעיםסביבתיים
שמקורם בפסולת חקלאית הנוצרת בתחומה 1זאת ,בנוסף לאחריות של כל חקלאי יצרן פסולת על הפסולת
הנוצרת בתחומו ,ובאופן ספציפי – סילוקה לאתרים וליעדים שתקבע הרשות המקומית ,ובמקרה הצורך –
לאחרטיפולקדםעלמנתלאפשרמיחזוראוהשבה1
 13לגבי הטיפול בפרש בע"ח ,נדרש טיפול בפרש במשקים עצמם (לולים ,רפתות ,דירים) שמונע מפגעי זבובים
וריחות,כמו:קילטור מרבצים,הוספת חומרים סופחים למאצרות הזבל ברפתות,גידול חזירים על רפד יבש
במקוםעלטפחותוכו'1
באשרלחששלבריאותהציבורכתוצאהמנוכחותפתוגניםבזבל,נבחנושלושחלופות: 
חלופהמס1:0דרישהלטיפולבכלכמותהפרשלמניעתפתוגנים :
משמעויותארגוניות 
א 1הקמהשל21מתקניטיפולאזורייםחדשים:
כושר הטיפול של  00מתקני הטיפול הייעודיים לפרש בע"ח הקיימים עומד על כ0,051,111-
מ"ק/שנה 1סילוק שארית הפרש (היקף של כ - 4,251,111טון/שנה) לטיפול במתקנים אזוריים
יצריך הקמה של עוד כ 31-מתקנים עם כושר טיפול של כ 051,111-מ"ק/שנה כל אחד ,בעלות
משוערתשל751מלש"ח 1
ב 1יצירת תשתית רגולטורית (תקינה ,סמכויות אכיפה ומפקחים) שתחייב מימשק טיפול בזבל
במשקיםוסילוקשלהזבלממשקיבעליהחייםלמתקניהטיפול,לרבותקביעתסטנדרטיםלזבל
נקימפתוגנים1
חלופהמס1:3דרישהלמניעתפתוגניםבזבלהמשמשלדישוןגידוליםשנצרכיםטרייםבלבד :
משמעויותארגוניות 
א 1כושרהטיפולשל7מתקניהקומפוסטציההייעודייםלזבלבע"חהקיימים(גודפוסט,קומפוסטעין
השלושה ,קומפוסט טבע ,קומפוסט רימון רוחמה ,קומפוסט הגולן נוב ,קומפוסט העמקים,
שזרים) עומד כל כ 711,111-מ"ק/שנה 1להערכת שה"מ (שירות ההדרכה והמקצוע ,משרד
החקלאות)גידוליהירקותצורכיםכ751,111-מ"קקומפוסטבשנה(כ511,111-דונםגידוליירקות
עם צריכה של כ 015-מ"ק קומפוסט/שנה) 1מכאן ,שכושר ייצור הקומפוסט מזבל בע"ח בארץ
מדביק כמעט את הביקוש בגידולים הנצרכים ללא בישול ויהיה צורך בהקמת מתקנים נוספים
בודדיםבלבד,בעלותמוערכתשל05מלש"ח11
בנוסף,הקומפוסטשייוצרבארץמאשפהעירוניתאורגניתמופרדתבמקורמתאיםלזיבולגידולי
מאכל הנצרכים טרייים ,לרבות גידולים אורגניים וגידולים המיועדים ליצוא ע"פ דרישות
ה"גלובל-גפ",ולכןיתאיםגםהואלזיבולגידוליםאלו1 
ב 1תידרש תשתית רגולטורית ,לרבות תקינה ,סמכויות אכיפה ומפקחים ,שתחייב מגדלי ירקות
להשתמשבזבלנקימפתוגנים,לרבותקביעתסטנדרטיםלקומפוסטולזבלנקייםמפתוגנים1
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חלופה מס 1 :2"עסקים כרגיל" -דרישה לטיפול למניעת מפגעי ריחות וזבובים בלבד ,ללא התיחסות
לנושאהפתוגנים 
משמעויותארגוניות :
א 1כעקרון,קיימת תשתיתרגולטוריתשתחייבניהולמימשקלמניעתריחותוזבוביםבזבלבמשקים
(חוקרישויעסקיםוחוקלמניעתמפגעים)וקיימותהנחיותשלהמשרדלהגנתהסביבהליישוםזבל
בשדות ,בדרךשמונעתיצירהשלמפגעיזבוביםוריחות1יהיהצורך לחזקאתהתשתיתהחוקית
הקיימת ,למקד אותה בשיטות הטיפול שייקבעו כמקובלות ולחזק את כושר האכיפה (סמכויות
ומפקחים)1
החלופההמועדפתהיאחלופהמספר:3דרישהלמניעתפתוגניםבזבלהמשמשלדישוןגידוליםשנצרכיםטריים
בלבד 1 ליישום חלופה זו יש לאסור בחקיקה דישון של גידולי המאכל האמורים ,בפרש שאינו מטופל 1החלופה
קבילה בתנאי שיתקיים  מערך ניטור ,בקרה ואכיפה אפקטיבי הן על יצרני הפרש והן על מגדלי התוצרת
החקלאית,מערךשאינוקייםכיום1יצויןכיבניגודלהשקיהבקולחים,שםניתן לזהותבקלותאתמקורהמים
דרךהצנרתהמגיעהלשדה,הרישבדיש וןבפרשאיןאפשרותלגלותבקלותובמהירותמהמקורוולפיכךיהיהצורך
במאמץניטורופיקוחמשמעותי1
בהעדרמערךבקרהואכיפהכזה,יהיהצורךבטיפולבכלהפרשהנוצרברפתותע"יקומפוסטציה,למניעתמפגעי
ריחוזבוביםולהגנהעלבריאותהסביבה(חלופהמס'1)0המשמעותהכלכליתשלדרישהזובהשוואהלחלופה
המועדפת(חלופהמס')3היאתוספתעלותשל015מלש"ח/שנה 1
 12על הרשות המקומית לקבוע אתרים לריכוז וטיפול בפסולת חקלאית לסוגיה 1במקביל ,על החקלאי לפנות
פסולת חקלאית לאתרים שנקבעו לכך ,או (בהסכמת ואישור הרשות המקומית) ישירות למפעל לטיפול
בפסולת חקלאית או למפעל מיחזור (לרבות יצוא פסולת פלסטיק) או להפקת אנרגיה 1זאת ,ככל שיש בכך
תועלת טכנית וכלכלית וככל שלא נגרמים מפגעים סביבתיים 1אין בכך כדי לפטור את הרשות המקומית
מאחריותההכוללתלמניעתמפגעיםמהפסולתהחקלאיתהנוצרתבתחומה1 
 14עלהרשותהמקומיתלפנותפסולתשהצטברהבאתריםשנקבעועלידהלמפעללטיפולבפסולתחקלאיתאו
למפעלמיחזור(לרבותיצואפסולתפלסטיק)אולהפקתאנרגיהאולמטמנותמוסדרות 1ככלהניתן,תיאסר
הטמנהשלפסולתחקלאיתהניתנתלמיחזוראוכילוי 1
 15במקרים מוגדרים תוטל חובת טיפול קדם על החקלאי ,כגון הפרדת פלסטיק למיחזור או השבה משאריות
חומרצמחיוכיו"ב1זאת,עלמנתלאפשרולקייםייתכנותלתהליךהמיחזור/השבה 1
 16הרשותהמקומיתתורשהלגבותאגרהלכיסויהוצאותהטפולבפסולתעלידה,וכןלהטילקנסותעלהעוברעל
הוראתחוקיעזרשהוציאהלענייןזה1גובההאגרותישקףעלויותטיפולבפועל(שינוע,טיפולוסילוק)1גובה
הקנסותישקףאתרווחיהמזהםכתוצאהמאיטיפולבפסולת,אתהפגיעהבסביבהואתעלותשיקוםהנזק
שנגרם1 
במקביל ,רשות מקומית שתכשל בטיפול בפסולת החקלאית שבתחומה תיקנס ,כאשר גובה הקנסות ישקף את
רווחיהמזהםכתו צאהמאיטיפולבפסולת,אתהפגיעהבסביבהואתעלותשיקוםהנזקשנגרם1טבלה:9חלוקת
האחריותעלהפסולתביןהחקלאייצרןהפסולתהחקלאיתוביןהרשותהמקומית :
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זהות הגורם האחראי

החבות/אחריות
יצרן פסולת חקלאית
 .1אצירת פסולת
חקלאית בשטח
יצרן הפסולת;
אופן האצירה של
כל אחד מזרמי
הפסולת  -בנפרד,
ללא גרימת
מפגעים
סביבתיים

רשות מקומית

כן 1

לא1 



ואולם לבקשת יצרן הפסולת הרשות המקומית תידרש
להעמידכליאצירה מתאימיםלכלאחתמסוגיהפסולת
מסוג פלסטיק ,צמחית (למעט גזם מטעים) ואריזות
חומריהדברהבשטחושלהחקלאי; 

כלפסולתחקלאיתבנפרד1 

אצירת פרש – מותרת למעט פרש עופות
וחזירים1 
אחזקה שוטפת של כלי האצירה על ידי יצרן הפסולת,
ופינויהמאצרהעלידיהרשותהמקומית 1
אצירת פגרים – מותרת במכלי הקפאה
אומיתקניכילוי 1
רקאםהציבהלבקשתיצרןהפסולתכליאצירהואולם
רקלאצירתסוגיפסולתפלסטיק,צמחית(למעטגזם
מטעים)ואריזותחומריהדברה;הפינוייתבצעבהתאם
לפנייתיצרןהפסולת1 

 .2פינוי משטח
יצרן הפסולת

כן 1

 .3יעד פינוי של
הפסולת
החקלאית משטח
יצרן הפסולת

אםהציבהלבקשתיצרןהפסולתכליאצירה:למפח"ק,
למפח"ק–פסולתפלסטיק,פסולת
רקפסולתפלסטיק,פסולתצמחית(למעטגזםמטעים)
צמחית(למעטגזםמטעים)ואריזות
חומריהדברהלאחרטיפול(שטיפהשלוש ואריזותחומריהדברהלאחרטיפול(שטיפהשלוש
פעמיםוניקובהאריזה)1 
פעמיםוניקובהאריזה)1 
גזם מטעים – תוטל חובה לרסק בשטח שינועוסילוקפסולתפרשבעליחייםופגרים–באחריות
או לפנות למיתקן טיפול לריסוק הגזם, רשותמקומיתלקבועיעדיפינויולהבטיחפינויכנדרש 1
למעט אם חייב לשרוף מטעמי הגנה על
הצומח 1הריסוק יהיה באמצעות מי 
שהינו בעל רישיון עסק לטיפול בפסולת

מסוגזה 1
רשאי שלא לרסק באם מתוכנן שימוש
עצמי או מכירה כחומר הסקה 1אחסון
בכלמקרהבאופןשלאתיגרםשריפהאו
נזקסביבתיאחר 1
גזםמבתיצמיחה– יפונהלמפח"ק1יצרן
הפסולת יהיה רשאי לרסק בעצמו לפני
פינוילמפח"ק 1
פרשבעליחיים,פגרים-למיתקן
טיפול/תרמי/הטמנה–ישירותעלידייצרן
הפסולתבלבד 1

 .4הקמה ,הפעלה
ותחזוקה של
מפח"ק ,כולל אופן
האצירה

מפח"קיוקםבכלישובאושנייםלכלהיותרבתחום
הרשותהמקומית(כ411-מפח"קים)1 



אופןהאצירה–כלפסולתבנפרד1 
המפח"ק–עסקטעוןרישוילפיחוקרישויעסקים:
תחנתמעברשלפסולת1יידרשלעמודבכלהסטנדרטים
שלתחנתמעבראםמגיעהאליופסולתרטובה 1
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זהות הגורם האחראי

החבות/אחריות

רשות מקומית

יצרן פסולת חקלאית
 .5פינוי ממפח"ק



כן 1

 .6יעד פינוי
ממפח"ק



למיתקןטיפולמתאיםלסוגהפסולת/לאתרהטמנה 1

 .2פינוי פסולת
חקלאית מרשות
הרבים



כן1הרשותאחראיתלטיפולבפסולתשהושלכהלרשות
הרבים,לרבותאסדרהואכיפה1 

 .8טיפול בפסולת
החקלאית

פסולתפלסטיק,צמחית(למעטגזםמטעים)ואריזות
חומריהדברה–באמצעותפינוילמיתקןטיפולמתאים
לסוגהפסולת1 

פרש–טיפולבתחומיהרפת/פינוי
למיתקןטיפולאזורי 1
פגרים–חובתטיפול/שריפהבמיתקן
מאושר/הטמנה 1
אריזותחומריהדברה–טיפול(שטיפה
שלושפעמיםוניקובהאריזה)ופינוי
למפח"ק 1
פסולתפלסטיק–פינוילמפח"ק 1
פסולתצמחית(למעטגזםמטעים)–פינוי
למפח"ק 1
גזםמטעים–ריסוקבתחוםהמטעאו
סילוקלמיתקןאזורילטיפולבגזם 1


 .9רישום ודיווח

דיווחלמשרדעלכמויותפסולתשנתיותשנוצרובתחומי
1רישוםהכמויותשלסוגיהפסולת
הרשות,לסוגיהן,דרכיהטיפולואחוזיהמיחזור1דיווח
השוניםשנוצרו,להיכןשונעו,פרטי
מיתקןהטיפולאליוסולקההפסולתכולל אחתלשנה 1
משקלאונפחהפסולתשסולקה;פרטי
האדםבאמצעותוסילקאתהפרש
מהעסק 1
פגרים–רישוםשלתמותה 

חובתדיווח–שנתית 
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המודלהמוצעבתרשיםזרימה 


יצרןפסולתחקלאית»פרש בע"ח»טיפולברפתעצמהוסילוקלשדהאוסילוקלמיתקןטיפולאזורי1



יצרן פסולת חקלאית » גזם מטעים » ריסוק ולשימוש כחיפוי קרקע במקום או פינוי למיתקן אזורי
לריסוקגזםאולשימושעצמילהסקהאולמכירהכחומרהסקה1




יצרןפסולתחקלאית»פגרים»סילוקלמיתקןטיפול/מיתקןכילויתרמי/אתרהטמנה1



יצרן פסולת חקלאית » פסולת פלסטיק  /פסולת מבתי צמיחה (למעט גזם מטעים)  /אריזות חומרי
הדברה»מפח"ק»רשותמקומית»מיתקןטיפולמתאיםלסוגהפסולת/אתרהטמנה 1


טבלה:01חלוקתהאחריותלטיפולבפסולתביןהחקלאילרשותהמקומית
סוג פסולת

טיפול וסילוק עצמי ע"י יצרן הפסולת

למפח"ק

פתרון קצה

(לפי הנחיות הרשות המקומית)

פרש

סילוקלשדהכדשן-סילוקלמתקןטיפולאזורי 

V
-קומפוסטציהבמשקאוקילטור

גזם מטעים

סילוקל :
-מתקןטיפול(ריסוק)אזורי 

V 
-ריסוקושימושכחיפויקרקעבמקום

פגרים

מכירהכחומרהסקה סילוקל:
מיתקןטיפולמתאים מיתקןכילויתרמי -אתרהטמנה

V

פסולת בתי
צמיחה

V

מיתקןטיפולמתאים-אתרהטמנה

פלסטיק

V

מיתקןטיפולמתאים-אתרהטמנה

אריזות חומרי
הדברה

V

מיתקןטיפולמתאים-אתרהטמנה
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 .5חסמים לצמצום כמויות הפסולת הלא מטופלת

הפערביןהכמותהמטופלתלביןהכמותהמיוצרתשלסוגיהפסולתפורטלעיל (טבלהמס'1)7קיימיםחסמים
שוניםלסגירתהפער1ביניהם :
-

קושי בהקמה ותפעול המפח"קים :כיום ,מרבית המשקים החקלאיים המטפלים בפסולת עושים זאת
בעצמם ,ללא השענות על תשתיות של הרשות המקומית 1במסגרת תכניות העבודה של אגף סביבה
חקלאיתהוכנותכניותאב לטיפולבפסולת ל - 22מועצותאזוריות ורשויותמקומיותחקלאיות1יישום
התכניות הינו חלקי בלבד 1כך  ,ב - 07רשויות שבהן נדרשה הקמת  322מפח"קים או שדרוגם ,בוצעו
בפועל  06בלבד 1ההשקעה במפח"קים הגיעה לכמיליון  ₪בלבד מתוך  34מלש"ח שנדרשו בזמן הכנת
התכניות 1גםבמקומותבהםהוקמומתקניםלאיסוף פסולתחקלאית(מפח"קים)(בעיקרלפסולתגזם
ופלסטיק)  -לעתים קרובות אין פינוי מסודר לאתרי טיפול ומיחזור מורשים 1למעט מועצות אזוריות
בודדות,לאנקבעוחוקיעזרהמסדיריםאתהיחסיםביןהחקלאילרשותהמקומית,וודאישלאנקבעו
אגרותעבורשירותפינויהפסולתהחקלאיתוקנסותבגיןהפרתחובותשעלהחקלאי 1מצבזהנגרםעקב
כךשלאהוטלהבחוקאחריותברורהעלהרשויותהמקומיות(המועצותהאזוריות)להסדיראתהטיפול
בפסולתבתחומן,ובחלקמזרמיהפסולתלאנקבעודרכיטיפולקבילות1המדיניותהמוצעתמטפלתבשני
חסמיםאלו1

-

מחסורבפתרונותקצהלפסולתאורגנית
 oמספר אתרי הטיפול הקיימים כיום לפרש בעלי חיים אינו מספיק עבור כל כמות הפרש
המיוצרת1עלפיההערכותהמפורטותבמסמךזה,סילוקהפרשהלאמטופל ,שהיקפוהמשוער
עומדעל כ - 3,511,111טון/שנה (בהנחהשבענףהחלביבוצעטיפולמקומיבקילטור), לטיפול
במתקניםאזורייםיחייבהקמהשלעודכ 07-מתקנים (עםכושר טיפולשלכ 051,111-טון/שנה
כלאחד)1
 oמחסור בפתרונות קצה לפסולת פלסטיק :כיום פועלים שלושה מפעלים למיחזור פלסטיק
חקלאי,שאחדמהםקטןומטפלבמאותטונותפלסטיקבשנהבלבד1הכמותהמטופלתהכללית
עומדת על אלפי טונות בודדים1חלק גדול מהפלסטיק המטופל מופנה ליצוא לארצות המזרח
הרחוק 1יש צורך בהקמת מפעלים נוספים בסמוך לשטחי הגידול (לרבות בצפון הארץ) ,דבר
שיחייבסיועממשלתי1

-


יישוםלאמספקשלהחוקלרישויעסקים:התנאיםהמיוחדיםלרישיוןעסקלרפתותוללוליםחליםרק
על משקים המחזיקים ברישיון עסק ,בעוד לחלק ניכר אין רישיון עסק הניתן ע"י הרשות המקומית,
ולפיכךאיןגםתנאיםמחייביםלרישיוןהעסקהנוגעיםלטיפולבפסולת1


-

אכיפה:במהלךהשניםהתבצעהאכיפהלאמשמעותיתדיהכנגדהמגזרהחקלאיתוךשימושבצוברירות
משפטלפיחוקשמירתהניקיון 1בשניםהאחרונותהוגשותיקיםמשפטייםבודדיםבלבדבכלשנהבגין
עבירותשלזיהוםהסביבהמפסולתחקלאית1מספרהקנסותשהוטלוהיהגבוהיותראךגובההקנסהיה
בשיעוראלפי₪בודדיםלמקרה,ועשוילהוותהרתעהבלתימספקת(ראופרקאכיפהלהלן)1 
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 .6מתקנים אזוריים לטיפול בפסולת חקלאית 
מצב קיים ()2112
בישראלפועלים04מתקניםאזורייםמאושרים(היתרבניהורשיוןעסק)למיחזורפסולתאורגנית1 
 03מתוךהמתקניםהאזורייםמקיימיםתהליךשלקומפוסטציה(בד"כבשיטתהערימותהפתוחות)וממחזרים
אתהפסולתהאורגניתלקומפוסט,שניצרךבחקלאותכמוצרדישוןוטיובקרקע 1
שלושהממתקניהקומפוסטציההאזוריים(דלילה,קומפוסט-אורובר-עידן)הםיעודייםלטיפולבבוצותמט"שים
עירוניים,אםכירשאיםלקלוטוקולטיםגםמעטפסולתמסוגיםאחרים,כמואשפהעירוניתאורגניתמופרדת
במקור,פגריעופות,גזםוזבלבע"ח1שאר 9מתקניהקומפוסטציההאזורייםהםיעודייםלזבלבע"חבלבד(ע"פ
רשיוןהעסק) 1
שנימתקניםאזורייםמקיימיםתהליךשלעיכולאנאירוביוממחזריםאתהפסולתהאורגניתלשלושהמוצרים:
ביוגז-המשמשלייצוראנרגיהחשמליתהמוזרמתלרשתהחשמלהכללית,מיתסנין-המיושמיםבחקלאותכדשן
נוזלי ,וחומר מעוכל מוצק - שניצרך ע"י רפתות כחומר ריפוד ,ע"י משתלות כמצע גידול וכן מיושם בחקלאות
כדשן1מתקןשלישימוקםבימיםאלוויתחיללפעולבשנת 13102
מתקניהעיכולהאנאירובי האזורייםהםיעודייםלזבלרפתות,אםכירשאיםלקלוטוקולטיםגםמעטפסולת
מסוגים אחרים ,כמו אשפה עירונית אורגנית מופרדת במקור ,בוצת מט"ש ופסולת שומנית ממתקני הפרדת
שומניםשלעסקימזון 1

להלןפירוטהמתקנים :
טבלה מס' :11

מתקני טיפול מרכזיים בפסולת אורגנית

שם המתקן

טכנולוגיה

מיקום

סטטוס

פסולת חקלאית נקלטת

גודפוסט

קומפוסטציה

נירים

פעיל

זבל רפת+זבל עופות+פ' צמחית

קומפוסט עין השלושה

קומפוסטציה

עין השלושה

פעיל

זבל רפת+זבל עופות+פ' צמחית

אקואנרגיה באר טוביה

ביוגז

תימורים

בהקמה

רימון

קומפוסטציה

רוחמה

פעיל

זבל רפת+זבל עופות+פ' צמחית

קומפוסטבע

קומפוסטציה

גבים

פעיל

זבל רפת+זבל עופות+פ' צמחית

דלילה

קומפוסטציה

כפר מנחם

פעיל

זבל עופות

מטב"ח

ביוגז

עמק חפר

פעיל

זבל רפת

קומפוסט אור

קומפוסטציה

בקעת הירדן

פעיל

זבלים  -מזדמן

מרכזי תעשיות

פיסטור

מזכרת בתיה

פעיל

זבל עופות

אקואנרגיה גולן

ביוגז

מיצר

פעיל

זבל רפת

קומפוסט הגולן נוב

קומפוסטציה

נוב

פעיל

זבל רפת

שזרים

קומפוסטציה

נאות מרדכי

פעיל

זבל רפת+עופות

כפר מסריק

קומפוסטציה

כפר מסריק

בשלבי אישור

קומפוסט העמקים

קומפוסטציה

עין חרוד

פעיל

זבל רפת+עופות

קומפוסט שדה אליהו

קומפוסטציה

שדה אליהו

פעיל

זבל רפת+עופות

קומפוסט שלוחות

קומפוסטציה

שלוחות

לא פעיל
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מתקני טיפול אזוריים לזבל בע"ח בתהליך קומפוסטציה
פסולתבע"ח,בוצתשפכיםעירוניתופסולתעירונית,יכוליםלשמשכחומריגלםלקומפוסט,המהווהתחליףלדשן
כימיבשטחיםהחקלאיים1בנוסףלערךהמיחזוריהשימושהחקלאיבקומפוסטמגדיליבולים,משפיעלחיובעל
ייצובמבנההקרקעוכןמונעמחלותקרקע1יתרעלכןהואחוסךאתהעלויותהכלכליותשלהדישוןהכימיוכן
אתזיהומיהקרקעוהמיםהנגרמיםמשימושבדשניםאלו1 
פוטנציאל ייצור הקומפוסט (פסולת בע"ח ,בוצת השפכים והפסולת העירונית) בישראל נאמד בכ -319
מלמ"ק\שנה1פוטנציאלהשימושבקומפוסטבמגזרהחקלאינאמדבכ-417מלמ"ק\שנה 11
עודף הביקוש הפוטנציאלי לקומפוסט נאמד ביותר מ - 018מלמ"ק\שנה (בחישוב על בסיס תכולת החנקן
בקומפוסט)1הפילוגהאזורימראהעלעודףהיצעקטןבצפון,במרכזובשפלהועודףביקושגדולבדרום1 
בנוסף, היישוםהמלאשלתקנותהקולחים,שיביאלירידהבריכוזהחנקןבקולחים,וניצולמלואפוטנציאלהשטח
לעיבודחקלאי(כ-4מיליוןדונםשמתוכםכיוםמנוצליםלחקלאותכ-2מיליוןדונם)עשוייםלהגדילאתהביקוש
לקומפוסט 1
מתקני הקומפוסטציה בארץקולטיםפסולתחקלאית,בעיקרזבלבע"חאךגםגזםומעטפגריעופות,וכןבוצות
מט"שיםופסולתאורגניתבעיקרמתעשייתהמזון1 
סיועמתקציבהרפורמהבמשקהחלבבמהלךהשנים 3113-3117אפשראתהקמתםשלמספרמתקניקומפוסט
(קומפוסט העמקים ,גודפוסט וקומפוסט עין השלושה) ושדרוגם של מספר מתקנים נוספים (שזרים ,קומפוסט
שדהאליהו,קומפוסטנוב,קומפוסטטבע)1חלקמהמתקניםהוקםללאתמיכהתקציביתמהמדינהבשנים3114-
 ,3116כדי לטפל  בבוצות מט"שים עם כניסת תקנות המים (מניעת זיהום מים) (שימוש בבוצה וסילוקה),
התשס"ד-3114לתוקף,אךהםקולטיםומטפליםגםבזבלבע"ח(דלילה,קומפוסטאור) 1
מתקני טיפול אזוריים לזבל בע"ח בתהליך עיכול אנאירובי
בעשורהאחרוןאנועדיםלתהליךקידוםוהקמהשל מתקנים אזורייםלהתססת פסולתחקלאית ( centralized
 ,)biogas plantsבזכות הרפורמה במשק החלב 1המתקן האזורי המסחרי הראשון שהוקם בארץ ופועל מאמצע
 3114הואה"מטב"ח" (מתקןלטיפולבבוצותחקלאיות) שלעמקחפר1המתקןכוללמערךמכליותהאוסףאת
הזבלהטרילפחותפעםבשבועמ 03,111-פרות(כ 21,111-בניבקר,לרבותעגלות,עגליםומבכירות)מעמקחפר
וממועצותאזוריותשכנות 1החלמשנת 3111פועלמתקןדומה,"אקואנרגיה גולן",במיצרשבדרוםרמתהגולן
ומתקןשלישי,באותוסדרגודל,מוקםבאזורבארטוביה(תימורים),יתחיללפעולבשנת 3102ונועדלטפלבזבל
של כ 04,111-פרות חולבות (סה"כ כ 25,111-בני בקר) ממועצה אזורית באר טוביה ומועצות אזוריות שכנות1
שלושתהמתקניםמופעליםע"יחברתי1ת1ב11 
למתקניהעיכולהאנאירובימספרתועלותסביבתיות:


מניעת מטרדים :מתקניםאזורייםלטיפולבזבלמהוויםמערךמסודר,שמפנה פעמייםבשבועאתהזבל
מרפתותהאזורומטפלבו,ומונעמהסביבהמטרדיזבוביםוריחות1

 1ד"ר חורחה טרצ'יצקי -אומדן הביקוש לקומפוסט .עבודה עבור המשרד להגנת הסביבה 612111
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הפחתתזיהוםקרקעומקורותמיםבמזהמיםשמקורםזבלבע"ח:עקבהפינויהתדיר(עניןשלהמתקן
לקלוטזבלטרי,למיצוימירבהביוגזהגלוםבו),ברפתנאצרתכמותקטנהשלזבלבמאצרתבטוןאטומה
בפניחלחולוגלישות1הדברמפחיתאתהסיכוןלזיהוםהסביבה,קרקעומקורותמיםבקרבתהרפת1 



הפחתת זיהום האויר עקב השימוש בדלק נקי יותר :ביוגז ,המורכב בעיקר ממתאן ,מתפרק בשרפה
בעיקרלפחמןדוחמצניולמים1ייצורחשמלמגזטבעיאומביוגזמפחיתבצורהמשמעותיתאתפליטת
המזהמיםעבורכלקו"שמיוצר(לעומתשימושבדלקיםקונבנציונליים(פוסילים)בתחנותכוח1 



הפחתת פליטות של גזי חממה ממשקים אינטנסיביים של בע"ח :משקי בעלי החיים מזוהים כאחד
התורמיםהחשוביםשלגזיחממה 1משקהבקרבארץמהווהאת המקורהחקלאיהגדולביותרלפליטת
גזיחממהואחראילכ06-אחוזמהייצורהכוללשלמתאן1פליטהשלמתאןממערכתהעיכולשלבניבקר
מוערכת בכ 048-ק"ג לחולבת לשנה ו 43- ק"ג לעגל בשר לשנה 1בנוסף ,הפרשה של מתאן מזבל שנערם
ברפת ,בשדה או באתר קומפוסטציה עומדת על  35ק"ג/חולבת/שנה ו 7-ק"ג /עגל/שנה 1מתקני ביוגז
מפיקיםמהזבלאתאותםגזים(שלחילופיןהיונפלטיםלאטמוספרהכגזיחממה)ומנצליםאותםלייצור
אנרגיה1 



ייצוראנרגיהממקורמתחדש:ישראלמחוייבתע"פהחלטתממשלה מ 04/00/13-לעודדהקמהוהפעלה
שלמתקניםלייצורחשמלבאמצעותאנרגיותמתחדשותולהגיעעדשנת3106ל5%-מסךהייצור1מתקני
הביוגזהםאמצעיחשוב להשגתיעדזה1 



סחרביןלאומיבזכויותפליטה:מתקניהעיכולהאנאירובימהוויםההזדמנותלסחורבזכויותפליטהשל
גזיחממהבאמצעותמנגנוןהפיתוחהנקי(,)CDMהמבוססעלאמנתהאקלים(פרוטוקולקיוטו)ומנוהל
ע"י האו"ם והבנק העולמי 1 המנגנון מאפשר סחר בין-לאומי בזכויות פליטה של גזי חממה 1ומטרתו
להקלעלמדינותמפותחותלהשיגאתיעדיההפחתהשלפליטותגזיחממהשהוטלועליהןבמסגרתאמנת
האקלים1המנגנוןמעלהאתהכדאיותהכלכליתבביצועפרוייקטיםשלעיכולאנאירובי1 

חסרונותהטכנולוגיההןעלויותהקמהגבוהות(כ 41-מליון₪למתקןאזוריבסדרגודלשלהמתקניםשהוקמו
בארץ),רגישותרבהשלהתהליךלשינוייםבהרכבהפסולתהמוזנתאליווקושיסביבתיעםסילוקתוצרהלואי
הנוזלי-"מיהתסנין",עקבמליחותםהגבוהה1 
פריסת המתקנים האזוריים במרחב ודרישות סביבתיות
הדרישות הסביבתיות מהמתקניםלטיפולבזבלבע"ח כוללותהקמהשל תשתיות למניעתחלחולשלתשטיפים
(משטחי תפעול אטומים) ,הקמת בריכות לאגירה וטיפול בתשטיפים ,והסדרה ע"פ חוק התכנון והבניה והחוק
לרישויעסקים 1
באזורהמרכז,שם ישפחותביקושלקומפוסט ויותררגישותלריחות,עקבשימושי הקרקעהשונים והצפופים,
הטכנולוגיההעיקריתהיאעיכולאנאירובי,כוללהפקהשלביוגזוייצוראנרגיהחשמלית(המטב"חים -מתקנים
לטיפולבבוצותחקלאיותבעמקחפר,בדרוםרמתהגולןובבארטוביה)1בגליל,בעמקיזרעאלובדרום,היכןשיש
יותרשטחיםפתוחים,גידולישדהוביקושלקומפוסט,הטכנולוגיהאקסטנסיביתומייצרתקומפוסט1 
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סיכום ומסקנות לגבי הקמת מתקנים לטיפול בפסולת אורגנית

כיום מטופלים בתהליך קומפוסטציה או בתהליך עיכול אנאירובי כ 35%-מסך הפסולת האורגנית הפריקה
הנוצרתבישראל1להלןפירוטסוגיםוכמויותשלפסולתחקלאיתאורגנית(פריקהביולוגית)בישראל :
טבלה  :15סוגים וכמויות של פסולת מוצקה אורגנית (פריקות ביולוגית) בישראל
כמות שנתית
(טון .חומר רטוב)

סוג הפסולת

2,472,000

זבל בע"ח
פסולת בתי צמיחה (לא כולל גדמים וגזעים
שיסולק לאנרגיה וחיפוי קרקע ולא כולל גזם
מטעים שיסולק לחיפוי קרקע)
פגרים (לולים בלבד;לא כולל פגרי בקר שיסולקו
לשריפה)
סה"כ:

116,000
55,200
2,523,211






כושרהטיפולשל 00מתקניהטיפולהייעודייםלזבלבע"חהקיימים(גודפוסט,קומפוסטעיןהשלושה,
קומפוסט טבע ,קומפוסט רימון רוחמה ,קומפוסט הגולן נוב ,קומפוסט העמקים ,שזרים ,מרכזי
תעשיותומתקניהביוגזבעמקחפר,גולןובארטוביה)עומדכלכ0,051,111-מ"ק/שנה 1



בהנחהשבענףהבקרלחלבחלקניכרמהפרש(כ0,511,111-מ"ק/שנה)יסולקלשימושחקלאיאחריטיפול
בקילטורבמשק,סילוקשאריתהפסולתהאורגנית(היקףמשוערשלכ-2,111,111טון/שנה)לטיפול
במתקניםאזורייםיצריךהקמה של עוד כ 21-מתקניםמבוזריםעםכושרטיפולשלכ051,111-מ"ק/שנה
כלאחד1הגדלתנפחהטיפולשלהמתקניםתצריךפחותאתריםאךתחייבתוספתשינוע1


החסם העיקרי להקמת מתקנים ותשתיות לטיפול בפסולת ולמיחזור פסולת ,לרבות פסולת חקלאית ,הוא
החסםהתכנוני(סטטוטורי)1המתקניםמתוכנניםתוךשאיפהשיהיוצמודיםלתשתיותאומתקניםקיימים,או
באזוריתעשיה,עלמנתלשמראתשימושיהקרקעעלפיהייעודשנקבעלהםולמנועתפיסהשלשטחיםפתוחים
חדשים 1מאידך ,האופי הריחני של מתקנים לטיפול בפסולת דורש קביעת מרחקים בינם לבין שימושי קרקע
רגישים יותר ,כמו מגורים 1זאת ,במקביל לישום  המדיניות המוצעת של מניעת  מטרדי ריח  באמצעות
טכנולוגיותלטיפולבאוירהנפלטבמהלךתהליכיהפירוק1
ככלש"סגירת"התהליךמסיביתיותרומבוססתיותרעלתשתיתקבועה(כמו :אולםייצור)ופחותעלאמצעים
תפעוליים(כמו: תדירותהיפוךהערימותאוכיסויןביריעותחיפוי)כךמובטחתמניעהאפקטיביתיותרשלמטרדי
ריח 1
הקונפליקטביןהצורךבמניעתמפגעיריחע"יהקמתמתקנים"סגורים"עםבינוימאסיבימחד,והשאיפהלשמר
את השטחים הפתוחים ולהקים מבנים אלו באזורי תעשיה או תשתיות מאידך ,בנוסף לתופעת  ה,NIMBY-
מקשיםעלמציאתאתריםמתאימיםלהקמתמתקניםלטיפולבפסולתחקלאיתאורגנית 1
בנוסף,ישלהביאבחשבוןשמיחזורפסולתחקלאיתאורגנית,בניגודלמיחזורחומריםבעליערךכלכליגבוהכמו
מתכות,פלסטיקוניר,מאפשרבד"כשולירווחמצומצמים,בעיקרמכיווןשאתהמוצרהסופיצורכתהחקלאות
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האקסטנסיבית (גידולי שדה כמו חיטה ,תירס וכותנה) ,שלא יכולה לשאת תשומות יקרות 1הדרישה להקמת
תשתיותלמניעתמטרדיריחמעלהבאופןמשמעותיאתעלותההקמהשלמתקניהטיפולואתדמיהקליטהשל
הפסולתהאורגניתבהם 1
טבלה  :13השוואה בין הפוטנצ יאל למפגעי ריח ,הקושי התכנוני ועלות ההקמה של מתקני טיפול בטכנולוגיות שונות
עלות*
קושי תכנוני
חשש למטרדי ריח
סוג הטכנולוגיה
(מיליון )₪
קומפוסטציה בערימות פתוחות

15

*****

*

קומפוסטציה בערימות סטטיות
עם כיסוי ביריעות

20

***

**

קומפוסטציה במתקנים סגורים
קומפקטיים

20

**

**

קומפוסטציה במבנה סגור

25

*

*****

עיכול אנאירובי

40

*

*****

* עלות מוערכת למתקן עם כושר עיבוד של  200טון/יום ( 120,000טון/שנה) ,תשתיות  +ציוד ,ללא עלות הקרקע.


עלות ההקמהשל 31מתקניםאזורייםלטיפולבשאריתהפסולת(היקףמשוערשל כ -כ - 2,111,111מ"ק/שנה)
עשויה להסתכם בכ 511-מליון  ₪(לפי עלות ממוצעת של כ 35-מלש"ח למתקן בעל כושר טיפול ב051,111-
טון/שנה) 1

כעקרון ,ככל שעולה רמת הבינוי במתקן לטיפול בפסולת ,התהליך מבוקר יותר ,ניתן מענה בטוח יותר לנושא
מניעת הריח ,כך עלויות ההקמה והתפעול גבוהות יותר ,דמי הקליטה של הפסולת במתקן גבוהים יותר,
והייתכנותהסטטוטוריתלהקמתונמוכהיותר1 

אמות מידה לדרישות למניעת מפגעי ריחות ממתקני טיפול חדשים בפסולת חקלאית
(תוך התיחסות למרחקים מישובים וטכנולוגיות)
מפגעי הריח תלויים בסוג המתקן (טכנולוגיה) ,התפעול השוטף ,המרחק מהרצפטורים הרגישים ותנאים
מטאורולוגיים(כיווןומהירותהרוח,תנאייציבות,לחותיחסיתוטמפרטורה)1ככלש"סגירת"התהליךמאסיבית
יותר ומבוססת יותר על תשתית קבועה (כמו :אולם ייצור) ופחות על אמצעים תפעוליים (כמו :תדירות היפוך
הערימותאוכיסויןביריעותחיפוי),כךמובטחתמניעהאפקטיביתיותרשלפליטותויצירתמפגעיריחבסביבה1 
החסם העיקרי להקמת מתקנים לטיפול בפסולת אורגנית ,לרבות פסולת חקלאית ,הוא החסם התכנוני
(סטטוטורי) 1על מנת לשמר את שימושי הקרקע על פי הייעוד שנקבע להם ולמנוע תפיסה של שטחים פתוחים
חדשים,המתקניםמתוכנניםתוךשאיפהשיהיוצמודיםלתשתיותאומתקניםקיימים1מאידך,האופיהריחנישל
מתקניםאלודורשקביעתמרחקיםבינםלביןשימושיקרקערגישיםיותר,כמומגורים1 
מרחקי הצבה של מתקני טיפול משימושי קרקע רגישים
המרחק בין מקור ריח לשימושי קרקע רגישים בסביבה ,מהווה מרכיב משמעותי ברמת ההשפעה של
הריחות בשימושי קרקע אלה 1קביעת מרחקי הפרדה מינימליים או אזורי חיץ ( )buffer zonesבין
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מקור הריח לשימושי קרקע אחרים בסביבה יכולה לאפשר דילול של החומרים הריחניים אל מתחת
לריכוזהמהווהאתסףהריחשלהםבסביבתהרצפטורים 1
קשה לקבוע מרחק מינימלי חד משמעי אשר יהיה מומלץ לכל אתרי הקומפוסט 1רמת ההשפעה על
הרצפטורים משתנה בהתאם למאפייני המתקן (עוצמת המקור) ולתנאים המטאורולוגיים המשתנים
(פיזור)1החומריםהריחנייםיכוליםלהיותמוסעיםע"יהרוחלמרחקשלמספרקילומטרים,אךקביעת
מרחק מינימלי גדול עלולה להיות בלתי מעשית ,עקב החוסר במרחבי קרקע פנויים ועקב הפיתוח
המהיר והצפיפות של "פאזל" שימושי הקרקע השונים 1בטבלה הבאה מפורטים המרחקים בין
המתקניםהאזורייםהקיימיםלביןהישוביםהסמוכיםביותר :
טבלה  :14מרחקים בין מתקנים אזוריים לבין הישובים הסמוכים ביותר:
מתקן
קומפוסט נוב
שחם גבעת עדה
קומפוסט שדה אליהו
קומפוסט טבע
שזרים
קומפוסט העמקים
בר עידן (פלוגות)
קומפוסט אור
דלילה

מרחק (מ')
400
450
600
1,000
1,200
1,300
1,600
2,500
2,800

ישוב
נוב
גבעת עדה
שדה אליהו
גבים
עמיר ,שדה נחמיה
עין חרוד איחוד
קרית גת
יפית
כפר מנחם

טכנולוגיה
קומפוסטציה בערימות פתוחות
תהליך "סגור" עם טיפול בריח
קומפוסטציה בערימות פתוחות
קומפוסטציה בערימות פתוחות
קומפוסטציה בערימות פתוחות
קומפוסטציה בערימות פתוחות
קומפוסטציה בערימות פתוחות
קומפוסטציה בערימות פתוחות
קומפוסטציה בערימות פתוחות


בהכירנואתכמויותהתלונותעלמפגעיריחמהמתקניםהשונים,ניתןלראותכילאקיימתקורלציהבין
מרחק המתקן מהישוב הסמוך לבין כמות התלונות 1ע"פ הנסיון המצטבר ,רדיוס השפעת הריח של
מתקןקומפוסטציהבטכנולוגיתערימותפתוחותעשוילהגיעעד 3–  015ק"מואףיותרמגדרהמתקן,
בהתאםלתנאיםהמטאורולוגייםוכמותהפסולתהמטופלת 1

עבודהשהוכנהבהזמנתהאגףלאיכותאויר(א1ש1ל -1מדריך לאתרי קומפוסטציה,,)3118לגבימתקני
קומפוסטציה קטנים בערימות פתוחות (ללא אמצעים תשתיתיים למניעת מפגעי ריח) ,ממליצה על
מרחקיההפרדההבאים: 
טבלה  :12מרחקי המלצה מומלצים בין מגורים לאתרי קומפוסטציה (מטר):

כמותחומרהגלםממנומיוצרקומפוסטבמתקן
(טון/שנה) 

מרחקמומלץממגורים
(מטר) 

 1-5,111

 011-211

 5,110-01,111

 211-451

 01,110-05,111

 451-611

 05,110-31,111

 611-751

מעל 31,111

751ויותר 
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כמוצאלקונפליקטביןהבינויהמאסיבי,הנדרשלמניעתמפגעיריח,לביןהחסםהסטטוטורי,יקודמו
מתקניםבטכנולוגיותבהןניתןמענהלנושאהריח,בהתאםלייעודהקרקע :

בשטחים פתוחים יוקמו מתקנים  בטכנולוגיות קומפוסטציה עם בינוי מיזערי ובקרת ריחות בשלב
הראשון של התהליך ,שהוא השלב הריחני ביותר 1המשך התהליך ,ההבשלה ,יוכל להתבצע בערימות
פתוחות1(ראההרחבהבנספח:)3 
 קומפוסטציה בערימות פתוחות עם אוורור מאולץ ביניקה :שיטת קומפוסטציה המבוססת על
יניקת האוויר מתוך הערימה באמצעות מערכת האוורור המאולץ 1האוויר מזורם יחד עם
החומריםהריחנייםדרךביופילטר1
בהיבט התכנוני -השיטה הזמינה ביותר ,שכן אין בה בינוי מעבר למשטח האטום ומאגר
התשטיפים,שנדרשיםמכלאתרקומפוסטציה 1
 קומפוסטציה בערימות סטטיות מאווררות עם כיסוי ביריעות חדירות :כיסוי הערימה ביריעה
חדירה לאוויר (כמו  ,)Gore-Texכשהאוויר מסופק לערימה ע"י מפוח 1הכיסוי משמש כפילטר
ומפחיתאתהפצתהריחות1
 מתקניקומפוסטציהקומפקטייםסגורים(:)in-vesselמתקניקומפוסטציהמכנייםקומפקטיים1
בהיבט התכנוני - בקרת ריחות מלאה ,מערכות מודולאריות ,ציוד מתנייד המוצב על תשתיות
ללאבינוי1 

-

מתקנים עם כושר קליטה של עד  31,111מ"ק/שנה ימוקמו במרחקים מזעריים משימושי קרקע
רגישיםהמפורטיםבטבלה3לעיל1 

-

מתקניםעםכושרקליטהשל 31,111מ"ק/שנהומעלהימוקמובמרחקשל 0ק"מלפחותמשימושי
קרקערגישיםכמומגורים1

בשטחים בנויים ,בהן התכניות מאפשרות הקמת מבנים (אזורי תעשיה ,תשתיות או מתקנים
הנדסיים):יוקמומתקניםבטכנולוגיה הכרוכה בבינוי מאסיבי,כמו: 
 קומפוסטציהבמבנהסגור: כלהפעילותמתבצעתבתוךאולםענקסגור,שהאוירנשאבממנוונפלט
לסביבהאחרישעברדרךמערכתלטיפולבריחותכמוביופילטר1השיטהיעילהבהיבטשלהטיפול
בריחות ,בתנאי שקצב ינקית האויר מהאולם והמתקן לטיפול בריחות יעילים 1בהיבט התכנוני-
נדרשבינוימאסיבישלאולםגבוהורחבמימדים,בהתאםלכושרהקליטהוהעיבודהמתוכננים1


עיכול אנאירובי :בשיטה זו הפעילות מתבצעת בתוך מערכת סגורה ,ללא פליטות לסביבה ,למעט
תוצרי שריפת הביוגז ,המשמש להפעלת גנרטור או לייצור קיטור ,והחומר המעוכל ,שעובר ייצוב
נוסף באמצעות תהליך קומפוסטציה 1 במקרים בהם החומר המעוכל מופרד לשתי פאזות (מוצק-
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נוזל),ישקושיסביבתילסלקאתהנוזל(מיתסנין)עקבמליחותוהגבוההיחסית1בהיבטהתכנוני-
נדרשבינוימאסיבישלמכליעיכול(דיג'סטורים)ומתקניםלאצירהוטיפולבביוגז1

-

לאייקבעמרחקמזערימשימושיקרקערגישים,מכיווןשההשפעותהסביבתיותשלטכנולוגיותאלו
הןפחותבתחוםהריחויותרבתחוםהחזותותנועתהמשאיות 1

בכלמקרה,השיקוליםלקביעתמיקוםלמתקניקומפוסטציהמההיבטשלמניעתמפגעיריח,ייקבעועל
סמך מסמך סביבתי שיערך ע"י היזם ע"פ הנחיות המשרד ויכלול את פירוט הפעילות המתוכננת
במתקן ,הטכנולוגיה ,בחינת חלופות מיקום וחישוב פליטת החומרים על ידי מודלים המקובלים על
המשרד להגנת הסביבה 1מסקנות המסמך הסביבתי יוטמעו בהוראות התכנית ולאחר מכן ,בתנאי
רישיון העסק 1
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 .2המלצות להגדלת כושר הטיפול הארצי בפסולת חקלאית אורגנית


לעודד ,באמצעות ליווי וסיוע תכנוני-סטטוטורי ,הרחבה של המתקנים הקיימים והקמת מתקנים
חדשים1להסירמיגבלותעלייעודמתקניםלסוגפסולתאורגניתמסויים(עידודמתקניםלטיפולבכלסוגי
הפסולתהאורגניתהפריקה1



לקבוע מידרג של דרישות לטכנולוגיות טיפול ואמצעים למניעת ריח ,כפונקציה של ריחוק המתקן
משימושי קרקע רגישים לריח 1המידרג יקבע דרישה לטכנולוגיות במבנה סגור עם טיפול בריחות
במקומותבהםייעודיהקרקעמאפשריםהקמתמבנים(כגוןבאזוריתעשיה)1מאידך,ניתןלאפשרהקמה
של מתקני קומפוסטציה בשטחים פתוחים ,באתרים שאינם בסמיכות למקומות ישוב או כבישים
ראשיים , עםטכנולוגיותשכוללותבקרהעלריחותבאמצעיםתפעוליים(ללאהקמתמבנהסגור),כמו:
ערימותעםכיסויביריעותאוערימותעםאוורורמאולץביניקהוביופילטר1



לנצלאתהמיקומיםשאותרולהקמתמתקניטיפולבתכניותהאבהמחוזיותלטיפולבפסולתעירונית,
להקמתמתקניםשיטפלוגםבפסולתחקלאיתאורגנית1במחוזותהמשרדנערכהבשנת3100עבודה
לאיתורמיקומיםאפשרייםלהקמתמתקניקצהלטיפולבפסולתאורגנית1העבודהנעשתהבהקשר
למהלךשלהפרדתפסולתעירוניתבמקורומיחזורהזרםהאורגני1המיקומיםאותרובמחוזותעלידי
ועדותמחוזיותביןמשרדיות,בשיתוףמחוזותמשרדהפנים,כךשהייתכנותמבחינהסטטוטוריתלהקמת
המתקניםבמקומותאלוגבוההיחסית1תוצרהעבודההואתכניותאבמחוזיותלפסולתמעורבת1בסך
הכלאותרו21מיקומיםאפשריים1



לעודד,באמצעותתמיכהבמו"פ,שיפוריםטכנולוגייםבמתקניםהקיימים,להגדלתכושרהטיפול
באמצעותהתשתיותהקיימות1 
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 .8ישום של כלי אסדרה ואכיפה
א .פלסטיק


חקיקה:הכנתחוקחובתטיפולבפסולתואכיפתו 1



תמיכה:סיועבמימוןמפח"קים,משטחיריכוז,מיכוןלאיסוףודחיסה(באחריותמשרדהחקלאות) 1



הקמתתשתיות:הקמתמפח"קים,הקמתמשטחיריכוז,הקמתקווימיחזורפלסטיק 1
ב .פרש



חקיקה:הכנתתקנותפרשבעליחיים,חוקחובתטיפולבפסולת,רישיונותעסקלמשקיםלגידולבעלי
חייםואכיפתן 1
תמיכה:סיועבמימוןמתקניטיפולמקומיים\אזוריים(דוגמתאלושהוקמובמסגרתהרפורמהבענףהחלב1
באחריותמשרדהחקלאות)



הקמתתשתיות:מפעליקומפוסט,מפעליביוגז,מתקניטיפולמקומייםברפתות1




ג .פגרים


חקיקה:הכנתחוקחובתטיפולבפסולתואכיפתו 1



הסדריטיפולמערכתיים:פינוימרוכזלשריפהתקניתשלפגריבהמותמכלהענפים,הסדריטיפוללפגרי
עופות1



תמיכה:סיועבמימוןוהצבתמיכליכילוי



הקמתתשתיות:הקמתאתריקומפוסטציה/כילוישלפגריעופות1


ד .פסולת צמחית


חקיקה:הכנתחוקחובתטיפולבפסולתואכיפתו 1



הסדריטיפולמערכתיים:הסדריםלריסוקגזםמטעיםבמשקיםמשפחתייםקטנים,הסדריטיפולבפסולת
צמחיתמחממות1



תמיכה:סיועבמימוןמפח"קים,משטחיריכוז,מרסקותגזם,מרסקותגדמים1



הקמתתשתיות:הקמתמפח"קים,הקמתמשטחיריכוז1


ה .אריזות חומרי הדברה


חקיקה:הכנתחוקחובתטיפולבפסולתואכיפתו 



הקמתתשתיות:הקמתמפח"קים 1
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 .9היבטים כלכליים


כאמורבפרקיםקודמים,עקרונותהמדיניותשלטיפולבפסולתהחקלאיתהם:מניעתמפגעיםהנגרמיםמפסולת
חקלאית ,חיוב החקלאי לטיפול בפסולת וקביעת האחריות לסילוק הפסולת על הרשות המקומית 1לאור זאת
עולותשלושסוגיותכלכליותשתנותחנהבפרקזה :
א 1מהי תוספת העלות שמשיתה המדיניות החדשה על החקלאים והאם היא מוצדקת מנקודת מבט של
המשקהלאומי?
ב 1מהוהיקףההשקעותהנדרשותלהקמתמתקניקצהומתקניטיפולבפסולתהחקלאית,מהצפוייםלהיות
האגרות,והקנסותשיושתועלהחקלאים?
ג 1מהןההשלכותהכלכליותעלרווחיותהחקלאיםועלמחיריהתוצרתהחקלאית?
א .ניתוח עלות-תועלת למדיניות המוצעת
מניתוחהנתוניםשנמסרובטבלאות, 3-5עולהשרוברובהשלהפסולתהחקלאיתאינומטופלהיוםבאופןמוסדר1
החקלאיםמפזריםחלקניכרמפרשבע"חבשדהללאטיפולוחוסכיםאתעלויותהדישוןובתוךכךיוצריםסיכון
תברואתי ומפגעי ריח 1בנוסף ,שולחים החקלאים את גדמי המטעים למפחמות לא מוסדרות שמזהמות את
האווירומקבליםהכנסהמשמעותיתממהלךזה1בלוח 06נמסריםנתוניהעלויותהקיימותוהעלויותשתושתנה
על החקלאים עם יישום המדיניות  1כפי שניתן לראות היום באופן מצרפי למגזר החקלאות יש הכנסות בגין
הטיפולבפסולתולכןלאחרהחקיקהוהסדרתהטיפולבפסולתיהיהגידולמשמעותישל 311מיליון₪בעקבות
הסדרת הטיפול בכ 6-מיליון טון פסולת חקלאית 1בנוסף ,לאור הקושי הידוע באומדן תועלות נמסרים רק
אומדנים ראשוניים ביותר של התועלות למשק בגין הסדרת התחום1גםהעלויותוגםהתועלותנלקחומעבודת
חברתכיווןוחברתצנובר,למעטהתועלתמפגריםשלשםזהירותצומצמהבאופןמשמעותיביחסלאומדניחברת
כיווןוצנובר1בראייהכוללת,התועלתהנקייהלמשקמהסדרתהתחוםהיאכ001-מלש"חלשנה1נדגישכברבשלב
הזה,שאומדןהתועלתמהסדרתהטיפולבפרשבע"חהואבחסר,בהיעדרנתוניםבתחום 1

לוח-06ניתוחעלותתועלתשליישוםהחקיקה,כמויות-אלפיקוב/טון*לשנה,עלויות-מלש"ח 
עלות

תוספת

תוספת

תוספת תועלת

מטופלת

קיימת

עלות

תועלת

נקייה

כמות

כמות

לא

פרש בע"ח

 5,475

 4,160

 04-

 84

 **52

 -20

פגרים

 25

 5

 00

 2

 46

 44

גזם

 711

 411

 6-

 007

 303

 95

פלסטיק

 08

 5

 2

 118

 ***4

 213

אריזות חומרי הדברה

 115

 1

 113

 1

 1

 1

עלות מינהלית
סה"כ

6,228

)22%( 4,421



 9

6-

214

315

111

*פרשבע"ח-אלפיקוב(לצורךהתחשיב,קובפרשהואבקרובטון),היתראלפיטון1**אומדןחסר-ללאהתועלתממניעתפתוגנים1 
 ***אומדןחסר,ההנחההיאשמחציתמהפלסטיקשאינומטופלנשרף(ישאומדןנזק)ומחציתמושלךבשטחיםהפתוחים(איןלנואומדןנזק) 1



39

אשכול משאבי טבע


מלוח 06ניתןלראותשלמרותשכמותפרשבע"חהיא 88%מהיקףהפסולתהחקלאית,תוספתהעלותהגבוהה
ביותרלמשקתהיהדווקאכתוצאהמטיפולבגזםשמהווה00%מסךהפסולת1תוספתהעלותמטיפולבגזםנובעת
מהגורמיםהבאים :
-

351,111 טוןגדמיעקירהמהמטעיםשעובריםהיוםלמפחמותוהחקלאיםמקבליםבגינםהכנסהשל351
₪לטון,יעברולמתקניטיפולתרמיעםדמיכניסהשללפחות011₪לטון,זוהיתוספתעלותשל251₪
לטון לעומת המצב הקיים 1פתרון חלופי שלא נלקח בחשבון בלוח  ,06אך מוצג בפירוט בהמשך הוא
הקמה של מפחמות מוסדרות בתחום ישראל 1במצב כזה ,יוכלו החקלאים לקבל הכנסות נמוכות יותר
ותוספתהעלותבגיןהטיפולבגזםתיקטןמשמעותי1

-

71,111טוןגזםמטעיםשנשרףהיוםללאעלות,יישאבעלותשל301₪לטוןבגיןריסוקוחיפויקרקע1

 81,111טוןגזםמבניםופרחיםשנשרפיםהיוםללאעלותיעברולמתקןקומפוסטציהאולאתרפסולתעםדמיכניסהשל311₪לטון1
כפישניתןלראותמלוח,06הסדרתהטיפול בפרשאףהיאגורמתלתוספתעלותמשמעותיתלחקלאים1הכוונה
היא שכל הפרש שהיום מועבר לשדות ללא טיפול ,יעבור בחלקו קילטור ברפת ,שיבטיח מניעת מפגעי ריח
וזבובים,וחלקויעבורלמתקניםלהפקתאנרגיהולמתקניםליצירתקומפוסט1ישלהדגיששגםהסדרהזויוצרת
מצבבוהחקלאיםשנהנומהכנסותבגיןחיסכוןבשמושבדשניםכימייםנדרשיםלהפנותאתהפרשלטיפולמוסדר
בעלויותמסוימותומכאןהגידולהמשמעותיבעלותהטיפול 1
ישלהדגישמראששניתוח הנזקים למשקכתוצאהמאיטיפול נאותבפסולת נשעןעלהנחותרבותויהיה צורך
להמשיךולנתחנתוניםאלה1מהני תוחהראשוניעולהשרוברובהשלהתועלתלמשקתהיהממניעתזיהוםאוויר
כתוצאהמשריפתהגזם( 3/2מהתועלת)1נעירשלפילוח,06לכאורה,איןתועלתמטיפולבפרשבע"ח,אולםיש
להדגיש שמדובר באומדן חסר שייבחן שוב בתקופה הקרובה לאור המשך הדיון המקצועי בשאלת הפתגונים
המצוי ים בפרש והשלכותיה על בריאות האדם והסביבה 1בסעיפים הבאים יימסר פירוט הנתונים לכל אחד
מחמשתהזרמיםולעלותהמינהלית 1

 .1פרש בע"ח
בלוח  08 נמסר פירוט עלויות הטיפול והתועלות עבור טיפול בפרש שנוצר מבקר לחלב ,בקר לבשר ,לול ,צאן
וחזיריות 1 אומנם ,זהו זרם הפסולת היחיד בגינו ,לכאורה העלות גבוהה מהתועלת ,אולם יש לזכור שאומדן
התועלת הוא בחסר ואינו כולל את התועלת הבריאותית ממניעת הפתוגנים 1להלן פירוט שש ההנחות שבסיס
אומדניםאלה :
א 1עלות פינוי פרש בקר למפעלי קומפוסטציה ועיכול אנארובי ₪ 15 -לקוב -אומדן ראשוני,ללא הפרדה בין
סוגי הטיפולים לאנרגיה ולקומפוסטציה בשלב הזה1 חשובלהדגיששההנחהבשלבהזההיאשאלויהיוגם
העלויות בעתיד בגלל שטרם נערך אומדן נפרד ומפורט לעלויות העיכול האנארובי ועלויות הקומפוסטציה
שמתאימותלהסדרתהמשרד1
פירוטהאומדןבלוח07להלן1
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לוח-07העלותלחקלאיל3-קובפרששמגיעלמתקןקומפוסטציהושיוצריםקובקומפוסט,ש"ח
עלותש"ח 

הערות 

עלותשינועשניקובפרש 

 51

עלותשינועלקובנעהבין 31ל - 25₪לקוב ,תלויבסוג
הפרש,ההנחההיאשל35₪לקובבממוצע 1



עלותייצורקומפוסט 

 41



הכנסהממכירה 

 61



עלותלחקלאילשניקובפרש   21
עלות לחקלאי לקוב פרש

15

= 51+41-61


ב 1עלות פינוי פרש לול למתקני קומפוסטציה ₪ 4.5 -לקוב1בהנחהשעלותהשינועהיאכ35-₪לקובולאור
העובדהשמפעליהקומפוסטמוכניםלקנותאתהפרשמהקבלןבכ31-30-₪לקוב,הלולןיפנהאתהפרש
לקבלןבכ415-₪לקוב1
ג 1עלות קילטור ₪ 9 -לקוב .בשיטהזומתבצעברפתקילטורפעם-פעמייםביום ,אשרהופךאתהזבל,מביא
לייבושו ומונע מטרדי ריח וזבובים 1הזבל מפונה אחת לשנה לפיזור בשדות כדשן 1העלות היא השקעה
ברכישתמקלטרת כ 5,111-שקליםובנוסףכליוםשעתעבודהברפתשל 211פרות,שלטרקטור 71כ"ס,כ-
 361שקלים לשעה 1בעת הפינוי יש לשלם לקבלן הפינוי כ 51-שקלים לפרה 1רפת של  211פרות מייצרת כ-
 6,111 קוב זבל בשנה 1עלות עבודת הקילטור כולל רכישת המקלטרת ותשלום לקבלן הפינוי מוערכת ב
 011,111שקליםבשנה,והמשמעותהיאעלותשלכ 07ש"חלקוב 1בסיוםהטיפולהנ"לעומדותבפניהרפתן
האפשרות לפזר ולהצניע את הזבל היבש בשדות או לשכור קבלן שיעשה זאת ,בתמורה הוא מקבל מבעל
השדהכ8-שקליםבעבורכלקובכךשעלותהקילטורמתקזזתל9שקלים1
ד 1עלות פיזור בשדה -חיסכון של  ₪ 8לקוב .הגד"שמוגבלביכולתהקליטהשלזבלזה1לאניתןלהפרידאת
החנקן ,הזרחן והאשלגן ,ועל כן ניתן לפזר את הזבל במגבלות הכמות הרצויה של הזרחן ,כ  3ק"ג לדונם1
המשמעותהיאשניתןליישםעד016קובזבלטרילדונםגד"ששלחיןבשנה,שהםכ411ק"גחומריבשלדונם
שלחיןבשנה 1אםנניחכמיליוןדונםגד"ששלחיןבישראל,אזהצריכההשנתיתהפוטנציאלית,והתיאורטית
יכולהלעמוד על  016מיליון קובזבלטרישהםכ 411,111טון חומריבש 1מבחינת המגדליםבישראל,עלות
הובלתהזבללשדהיכולהלהגיעכדי31 שקליםלקובזבלטרי1קובאחדמחליףקניהשלזבלכימיבכמותשל
 2175ק"גחנקן, 0135זרחןו 2175אשלגן1אםנתייחסרקלתכולתהחנקןוהזרחן,הרישהמגדלהיהקונהאת
התכולההזוב 26- שקליםמיצרןהדשןהכימי1המשמעותשלתחשיבזההיאששימושבזבלפרותחוסךכ06
שקליםלדונםוהוצאהשלכ-8₪לקובלחקלאי1
ה 1עלות הנזק מפליטת גזי חממה ₪ 2 -לקוב 1הנחת העבודה היא של  0ק"ג מתאן בשנה לכל קוב פרש בקר
המפוזר בשטח 1העלות החיצונית של טון גזי חממה היא  012 ,₪לפי עבודות קודמות של המשרד להגנת
הסביבה,ולכןעלותהנזקמק"גמתאן(30ק"ג)co2היא3שקלים1
ו 1עלות הנזק מריח הפרש ₪ 12 -לקוב -ההשפעההמיידיתשלפרשבע"חהיאריח1בהסתמךעלהסכםאליו
הגיעומטמנהלפסולותמיוחדותויישובסמוך המונה 511נפש,בוסוכם עלפיצוי שנתישל  21,111שקלים
בשנה,הערךהכספילפיצויעלמפגעיריחהוא 61₪לנפש1ע"פנתוניתלונותעלמפגעיריחמרפתות,לולים
ופיזורזבלבשדות,ניתןלהעריךכיבשנהסובלים351,111אישממפגעיריחשמקורםבזבלבע"ח1כלומרערך
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הנזק השנתי הנגרם ממפגעי ריח  שמקורם בזבל ב"ח הינו  05מיליון שקלים בשנה 1כמות הזבל המפוזרת
בשדההינהכ012מיליוןקוב,המשמעותהיאשערךהנזקהנגרםמקובפרשבע"חעומדעל00158שקלים1
להלןסיכוםהעלויותוהתועלותלפיההנחותשפורטוקודם 1
לוח-08פרשבע"ח-ניתוחעלותתועלת 

בקר לחלב
 3111

עלות לקוב
₪

עלות קיימת
מלש"ח

תוספת עלות
מלש"ח

תועלת לקוב
ש"ח

תוספת תועלת
מלש"ח

תועלת נקייה
מלש"ח

כמות*
אלפי קוב

מתקני קומפוסט ואנרגיה

661-3351

 05

 01

 34

 1

 1

 -34

קילטור

 221-751

 9

 2

 4

 1

 1

 -4

פיזור בשדה

 3101-1

 8-

 06-

 06

 04

 38

 -02

מתקני קומפוסט

 011-0111

 05

 015

 0215

 1

 1

 -0215

פיזור בשדה

 911-1

 8-

 713-

 713

 03

 0118

 216

לול

מתקני קומפוסט

 25-624

 415

 113

 317

 1

 1

 -317

 215

מפטמות בקר
1111

צאן ,חזיריות ושונות
 221

מזון בע"ח

 25-71

 415

 113

 113

 1

 1

 -113

פיזור בשדה

 624-1

 8-

 5-

 5

 03

 716

 315

מתקני קומפוסט

 352-771

 05

 218

 717

 1

 1

 -717

פיזור בשדה

 507-1

 8-

 4-

 410

 03

 613

 3

5,425

---

14-

84

---

53

-31

סה"כ

*המספרהשמאלימצייןכמותקיימת,המספרהימניכמותמיועדתלטיפוללאחרחקיקה 

 .2פגרים
בלוח09להלןנמסרפי רוטעלויותהטיפולוהתועלותעבורטיפולבפגרים1מתחתללוחנמסרפירוטארבעההנחות
שבסיסאומדניםאלה 1
לוח-09פגרים-ניתוחעלותתועלת 


כמות
אלפי טון

עלות לקוב
₪

אחוז טיפול

עלות קיימת
מלש"ח

תוספת עלות
מלש"ח

תועלת לקוב
ש"ח

תוספת תועלת
מלש"ח

תועלת נקייה
מלש"ח

רפתות חלב

116

 0611

 95%

 119

 1115

 01,111

 112

 1135

מפטמות בקר

 3

 0611

 95%

 2

 113

 01,111

 0

 118

דירי צאן

 013

 0411

 1%

 1

 017

 01,111

 0315

 0117

חזיריות

 113

 0611

 91%

 112

 1112

 01,111

 113

 1107

בקר מרעה

 0

 0611

 95%

 015

 1118

 01,111

 115

 114

שונות

 1113

 0611

 1%

 1

 1112

 01,111

 113

 1107

פטם

 33

 311

 95%

 413

 113

 01,111

 00

 0117

הודים

 7

 311

 81%

 0

 112

 01,111

 0216

 0212

הטלה

 013

 311

 41%

 1110

 110

 01,111

 713

 710

סה"כ

35

 --

 ---

 00

 2

 --
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א 1עלות כילוי במתקנים ₪ 1611-לטון לבקר לחלב ולבשר .מקובלפינוילמתקןכילויפגריםבזכותהסדרבין
מועצתהחלבלקנ"ט , לפיומכליםכלפגרפרהבעלויותהמשתנותבהתאםלמדדהמחיריםומדדהאנרגיה1
הפרמיהשמשלמתהמועצהלביטוחמהווה 65%מהפרמיההכוללתו 25%משולםע"יהמדינה1העלותנעה
בין  511ש"ח ל  0,111 ₪לראש 1כלומר בממוצע כ  0,611ש"ח לטון 1מגדלי הבקר לחלב והבקר לבשר
מבוטחים,ולכןבזמןאמתאיןעלותמושתתתעליהם,אלאבעקיפיןבאמצעותהאגרהשמשלמיםלמועצת
החלב1לעלותהכילוישלבקרלבשרבמתקןתיתכןתוספתתשלוםשל011–211שקלים,במקרהשישצורך
בהבאתהפגרלכבישגישהנוחלמשאיתהאיסוף1לפשטות,הנחנואותהעלותבשניהמקרים1
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ב1

עלות כילוי במתקנים-צאן-דרךטיפולבפגריצאןהינההטמנהבבורותרקב1הבורמתמלאכעבור5-4שנים
ומכילכ 2,311-קילופגרים 1עלותבורהטמנהנעהבטווחשל 2,511–  5,111שקלים1עלותשיטתטיפולזו
מסתכמתבכ-0,251שקליםלטון1

ג1

עלות כילוי במתקנים-לול-ישמספ רדרכיםמקובלותלטיפולבפגריפטם1הראשונההיאכילויבסיד,ניתן
לבצעכילויבסידבמכלים מוטמניםהנמצאיםבשטחהחקלאי1לפיתחשיבימשרדהחקלאותהעלותלכילוי
פגרעוףכ112-שקלים,שהםכ051-שקליםלטון1עלותכילויפגרהודייםכ0175-שקלים,שהםכ371-שקלים
לטון1בממוצעהנחנו311₪לטון,עלותכילוי1

ד1

עלות הנזק מטון פגרים ₪ 11,111 -לטון בקר ,צאן או לול 1לפי עבודת חברת כיוון וצנובר ,אומדן הנזק
שנבחרכמייצגלמכלולהנזקיםהכרוכיםבהשלכתפגרים בשטח הוא 011,111₪לטון1לאורהעובדהשאין
פירוטתחשיבימלאולשםזהירותהנחנושהנז קהואעשיריתמאומדןזהולכןהואעומדעל01,111₪לטון1
לפי ניתוח חברת כיוון השארת פגר בקר בשטח מתבטאת במספר נזקים סביבתיים כגון זיהום מקורות
המים,העברתמחלותלאדם,העברתמחלותלפרותאחרותברפתומפגעיריחוזבובים1האומדןשל011,111
שקלים נזק מכל טון פגר מתבטאת במספר נזקים סביבתיים כגון זיהום מקורות המים ,העברת מחלות
לאדם,העברתמחלותלעופותאחריםבלולומפגעיריחוזבובים1לצורךמתןערךמספרילנזק,חושבשפגר
עוףאשרגרםלמגיפהשבעקבותיהמתו01,111עופות,גרםלנזקשל31,1111₪טוןפגריעופותייצורנזקשל
 01,111,111₪(בהנחהומשקלהעוף= 3קילו)1בהנחהש 0%-מפגריהעופותיגרמולמגיפה,מדוברבנזקשל
011,111שקליםלטוןפגרים 1

 .3גזם
בלוח 31 נמסרפירוטעלויותהטיפולוהתועלותעבורטיפולבגזםחקלאי1מתחתללוחנמסרפירוטששההנחות
שבסיס האומדנים בלוח 1חשוב להדגיש שלפי הנ חת חברת כיוון וצנובר ,הגזם שעובר היום למפחמות לא
מוסדרות,יפונהבעתידלמתקניגזיפיקציהבעלותשל 011₪לטוןבעודהיוםמקבלהחקלאי 351₪לטון1אם
תקומנהמפחמותמוסדרותבעתידתוספתהעלותהמושתתעלהחקלאיםתהיהקטנהביחסלמוצגבמסמךזה,
בגללשהחקלאייקבללאישלםעבורהטיפול,אלאיקבלהכנסהקטנהיותרמהיום(מדוברבאומדןראשונישל
051₪במקום351₪לטון) 1
לוח-31גזם-ניתוחעלותתועלת 

גזם מטעים
 351
גדמים מטעים
251
גזם מבנים ופרחים
111
סה"כ



כמות*
אלפי קוב

עלות לקוב
ש"ח

חיפוי

381-251

301( )-07  54

תוספת עלות
מלש"ח

תועלת לקוב
ש"ח

תוספת תועלת
מלש"ח

תועלת נקייה
מלש"ח

עלות קיימת
מלש"ח

 0215

 1

 1

 0215

 1



 521

 2710

 2710



 35

 1

 1

 -35

 6315

 521

 02315

 71

 1

 1

 1

 1

שריפה

 71-1

 1

אנרגיה

 1-351

 011

שריפה -מפחמות

 351-1

 351-

 6315-

תיחוח

 01-01

 61

 116

אתר פסולת

 01-91

 311

 3

 06

 1

 1

 -06

שריפה

 81-1

 1

 1

 1

 521

 4314

 4314

211

--

6-

112

212

---
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א 1עלות חיפוי קרקע ₪ 211 -לטון ותועלת של  ₪ 12לטון1אתהגזםניתןלרסקבמטעעצמו,אושהוא
מועבר לקבלן פינוי 1עלות הריסוק מוערכת בכ 301-שקלים לטון בממוצע והתועלת מחיסכון במים
נאמדתב07-₪לטון1
ב 1עלות למסירת הגזם להפקת אנרגיה (גזיפיקציה) ₪ 111 -לטון .זהואומדןשלחברתכיווןשמתאים
לתחשיבים של המשרד לגבי דמי כניסה למתקן גזיפיקציה שמקבל פסולת מופרדת יבשה (בהנחה
שאכןהגזםיופנהלטיפולבמתקןגזיפיקציה)1
ג 1הכנסה ממסירת הגזם למפחמות לא מוסדרות ₪ 251 -לטון (לקיחה מהשדה)1תחשיבשלמפחמה
מוסדרתלפיתקניפליטתמזהמיםמעלהשדמיהכניסהללאשינועהם 305₪לטון,בכניסהלמפעל1
ניכוישלעלותשינועשל 51₪לטון,תותירבידיהחקלאיםהכנסהשל 065₪לטון1לפיחברתכיוון
ולצורך הניתוח ההנחה היא שיוקמו מתקני גזיפיקציה ולא מפחמות מוסדרות ולכן העלות של
החקלאיתהיה011₪לטוןלפיסעיףקודם1
ד 1עלות תיחוח  ₪ 61 -לטון,אומדןשלחברתכיווןעלסמךראיונותעםחקלאיםמהערבה1
ה 1עלות למסירה לאתר פסולת – הטמנה ₪ 211 -לטון1זוהיעלותשמשקפתעלותשינוע( 51₪לטון),
דמיכניסהלמתקן(כ81-₪לטון)והיטלהטמנה(71₪לטון)1
ו 1עלות הנזק משריפה של טון גזם ₪ 531 -לטון1קצבההתפרקות הטבעיבגזם של עציםהוא איטי
ביותר והוא מהווה מפגע סביבתי 1שריפת גזם חקלאי יוצרת מפגעים וסכנה להתפשטות של
שריפות לאזוריםמיושבים,שמורות טבע ובכלל .החומריםהנפלטיםבשריפתגזםלאמבוקרתהם
דיאוקסינים , ,SOx ,CO2 NOxועוד 1מטעמי שמרנות וזמינות מידע נכללו בחישוב רק חלק
מהרכיבים המזהמים ,כמפורט בלוח  130ההערכה של חברת כיוון וצנובר היא שבשריפת גזם לא
מבוקרתנפלטיםפי31חומריםמערכיהמקסימוםהמותריםלפליטהבמתקנייצוראנרגיהמביומסה
(בהתייעצות עם מומחית המשרד) ,וכי המשקל הסגולי של עץ הוא  1118הנתונים הכמותיים נלקחו
מהנחיות של המשרד להגנת הסביבה בנושא זיהום אוויר למתקנים ששורפים פסולת והעלויות
החיצוניותנלקחומניירעמדהשלהמשרדבנושאעלויותחיצוניותשלזיהוםאוויר1
לוח-30עלויותנזקמשריפתטוןגזם 
המזהם

מ"ג פליטה
למטר מעוקב

CO2

 01

טון פליטה
לטון גזם נשרף

עלות הנזק
מטון מזהם

0.000008

6,008

עלות הנזק מגזם
נשרף ( ₪לטון)
 0.049

Sox

 4,111

 111123

 40,826

 134

NOX

 7,111

 111156

 71,722

 296
531

סה"כ





44

אשכול משאבי טבע

 .4פלסטיק
בלוח33 נמסרפירוטעלויותהטיפולוהתועלותעבורטיפולבפלסטיקבחקלאות1מתחתללוחנמסרפירוטלשלוש
ההנחותשבסיסהאומדניםשבלוח 1
לוח-33פלסטיק-ניתוחעלותתועלת 


כמות
אלפי טון

עלות לקוב
₪

אחוז טיפול

עלות קיימת
מלש"ח

תוספת עלות
מלש"ח

תועלת לקוב
ש"ח

תוספת תועלת
מלש"ח

תועלת נקייה
מלש"ח

יריעות כיסוי

7

 321

 85%

 014

 1134

 0611

 118

 116

יריעות חיפוי

 7

 321

 85%

 014

 1134

 0611

 118

 116

 316

 011

 21%

 1118

 113

 0611

 015

 012

 0

 011

 1%

 1

 110

 0611

 118

 117

12.6

 --

 ---

 2

 118

 ---

 4

 213

צנרת
חומרי
גידול
סה"כ

עזר



 10עלות טיפול ביריעות כיסוי וחיפוי ₪ 231 -לטון 1את הגזם ניתן לרסק במטע עצמו ,או שהוא
מועבר לקבלן פינוי ,או שריפה במקום 1עלות הריסוק מוערכת בכ 301-שקלים לטון בממוצע
והתועלת
 13עלות טיפול בצנרת  ₪ 111 -לטון .זהואומדןשלחברתכיווןשמתאיםלתחשיביםשלהמשרד
לגבידמיכניסהלמתקןגזיפיקציהשמקבלפסולתמופרדתיבשה1
 12עלות נזק משריפת פלסטיק ₪ 1611 -לטון1יריעותואריזותניילון עשויותחומרים אורגאניים
העשירים במרכיב הפחמן 1בשריפה נפלטים חלקיקים בגדלים שונים היוצרים זיהוםאטמוספרי
שהינו בעל השפעה על בריאות האדם ,בעלי החיים ואפילו על הגידולים החקלאיים .החומרים
הנפלטיםבשריפהלאמבוקרתשלפוליאתילןהםרבים ,ההנחותלגביכמויותהמזהמיםועלותם
הןלפיהמפורטבלוח132
לוח-32עלויותנזקמשריפתטוןפלסטיק 
המזהם

מ"ג פליטה
למטר מעוקב

טון פליטה
לטון גזם נשרף

עלות הנזק
מטון מזהם

111111035

6008

 1118

 40826

 889

 71722

 753

CO2

 35

Sox

 43511

 1113035

NOX

 30351

 11101635

סה"כ

עלות הנזק מגזם
נשרף ( ₪לטון)

1641

ההנחההיאשמחציתמכמותהפלסטיקשאינומטופלהיוםנשרףונושאבעלותהנזקשל 0611₪לטוןומחצית
מכמות  הפ לסטיק מושלכת בשדות ופוגעת בנוף 1אין לנו אומדנים לעלות הנזק הזו ולכן היא אינה כלולה
באומדניםהקיימים 1

 .5אריזות חומרי הדברה
כמותאריזותחומריההדברהעומדתעלכ- 511 טוןבשנה1עלותהטיפולבאריזותחומריהדברהעומדתעל451
₪לטון1ההנחההיאכיכללאריזותחומריההדברהמקבלותאתהטיפולהראויכיווןשהחקלאיםירצולהימנע
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מגרימתסכנהלעצמם,לילדיהםולחיותהמשק 1 במידהואריזותחומריהדברהאינןמטופלותכראויומושלכות
בשטח,הןעלולותלפלוטרעליםולזהםאתהקרקעומקורותהמים1בנוסףהןמהוותסיכוןלהרעלותשלבניאדם
ובע"ח1ב מקרהשהאריזותמטופלותע"ישריפה,נוצרמפגעסביבתימסוכן1כיווןשהשריפהעלולהלגרוםלפליטה
של תוצרי שריפה רעילים ומסרטנים 1בנושא הטיפול באריזות חומרי הדברה ,פתרון המשרד להגנת הסביבה
תואםאתדרכיהטיפולהמקובלותכיום1 

 .6עלות מינהלית
מוערךכילשםאכיפתהחוקיהיהצורךבכ31-פקחיםעםרכבצמודשעלותםמעורכתבכ4-מיליון₪ו2-מנהלים
בכיריםומזכירהבעלותשלמיליוןשקלים1כאשרעלויותמשפטיות ואחרותמוערכותבכ 4-מיליוןשקלים1סך
הכולעלותאכיפתהחוקמעורכתב9-מיליוןשקלים 1
ב .השקעות ,אגרות וקנסות
 .1השקעות
בלוח 34 נמסראומדןראשונישלהיקףההשקעההנדרשעלמנתלספקתשתיות,ציודומיכוןלצורךטיפולבכל
הפסולת החקלאית 1מתחת ללוח נמסרים ההסברים לסעיפים השונים 1 ההשקעה הכוללת היא כ 816-מלש"ח
מתוכםנדרש551מלש"חלצורךהקמתתשתיות-בעיקרמתקניטיפולבפרשבע"חובגזםוכ356-מליון₪במיכון
ובציוד1מדוברבאומדניםראשונייםבלבדויידרשניתוחמפורטיותרשלסוגיותאלה1אחתהסוגיותשישלבחון
היא סוג המתקנים שכדאי לקדם מנקודת מבט של המשק הלאומי ,לדוגמא :מתקני גזיפיקציה או מפחמות
מוסדרות? מתקני קומפוסטציה או מתקני עיכול אנארובי? בנוסף ,עולה הסוגיה של גודל המתקנים לאור
התחלופה בין עלויות שינוע למפעלים מרוחקים ממקום ייצור הפסולת ובין היתרונות לגודל של המפעלים
המרוחקים 1
לוח-34ההשקעותהנדרשותלצורךטיפולבכללהפסולתהחקלאית,מלש"ח 
שם סעיף

תשתיות

ציוד ומיכון

עלות ליחידה

כמות

עלות כוללת

מתקני קצה לטיפול בפרש ובגזם

 31

 35

 511

מפח"קים

 351

 113

 51



סה"כ
מתקן לאיסוף יריעות כיסוי

 06


 11203

 551
 5

מתקן לאסוף יריעות חיפוי

 611

 1115

 21

מיכלי כילוי פגרים

 0451

 11105

 33

מרסקת גדמים וגזעים

 5

 115

 315

מרסקת גזם למטעים

 6551

 1112

 096
 356

סה"כ

816

סך השקעה


להלןההסבריםללוח :
מתקני קצה לטיפול בפרש ובגזם: 
מפעליהקומפוסטוהביוגזכיוםמטפליםבכ - 010מליוןמ"קבשנה,שהםכ 31%-מכמותהפרש1ההנחההיאשבאמצעות
ייעולושיפוריםבאתריםהקיימיםניתןלהגדילאתהקיבולתל015מליוןמ"קבשנה1לטיפולביתרה,לרבותגזםופגריעופות
למעטזבלרפתותחלב,שכ 51%ממנויטופלובקילטורבמשקעצמו,נדרשיםעודכ 31-מפעלים,כלאחדבקיבולתשל051
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אלף מ"ק\ שנה (דוגמת קומפוסט העמקים) 1ההנחה היא כי ההשקעה הממוצעת במפעל ,כולל אמצעים לטיפול בריח,
מסתכמתבכ-35מליון1₪
בתחשיביהגזם(לוח,31עמ1)32הוצגמתקןגזיפיקציהכחלופהלמפחמותהלאמוסדרות,שמהוותאתהפתרוןהנוכחילגזם
הגדמים1ההנחההראשוניתהיאשיוקםמתקןאחדשיטפלבכ311-351-אלףטוןגזם1עלותההקמהשלמפעלבהיקףשל
311,111טוןמוערךבכ611-מלש"ח1המשרדנתןהסכמתולהקמתמתקןפילוטלגזיפיקציהשלגזםחקלאיכדילהוכיח
ייתכנות,דברשעדייןלאבוצע1בפועל,קיימיםפתרונותטכנולוגייםזמיניםיותרלגזםהגדמים(כמומרסקותגדמים),כך
שמתקןהגזיפיקציהאינובהכרחהחלופההיחידהלמפחמותולכןלאנכללבהשקעההנדרשתלהקמתתשתיותלטיפול
בפסולת1
מפח"קים:הכמותהנדרשתע"פאומדןשלאגףסביבהחקלאית
מתקן לאיסוף יריעות כיסוי:שטחהחממותהכוללהוא011,111דונם1כלמכונהיכולהלטפלבכ-2111דונםבשנה,אחת
לשנתייםבכלשטח.
מתקן לאיסוף יריעות חיפוי:האומדןל-611מכונותבכלהארץ
מיכלי כילוי פגרים:לפיחישובשלמשרדהחקלאות,לענףהלולנדרשיםסה"כ3111מיכליכילוי1מתוכםנרכשועדהיוםכ-
 1551
מרסקת גדמים:ההערכהכינדרשות5מרסקות,המופעלותע"יקבלנים,בכלהארץ 
מרסקות גזם מטעים :האומדןהארציהוא 7071מרסקותקטנות,לפיהחישובהמקורבהבא:שטחהמטעיםהכוללהוא
 721,111דונם,מתוכם - 511,111במשקהמשפחתיו - 321,111במשקהשיתופי1במשקהמשפחתינדרשתמרסקתלכל81
דונם( 3יחידותיצור)1במשקהשיתופינדרשתמרסקתלכל 351דונם1בסה"כדרושות 6351מרסקותבמשקהמשפחתיו-
 931מרסקותבמשקהשיתופי1ביןהשנים 3116-3100מומנו 631מרסקותבשווי 03,511,1111₪הפערהוא 6551מרסקות
(5851במשקהמשפחתי,711במשקהשיתופי) 1


 .2אגרות
לחישובהאגרהאשרתוטללדונם,בדקהחברתכיווןוצנובראתעלויותהטיפולבפסולתהגזםוהפלסטיקאשר
נוצרו כתוצאה ממעבר לפתרון הרצוי על ידי המשרד 1עלויות אלה הן כדלקמן , 216מיליון שקלים עבור טיפול
בפסולת הפלסטיק ,וכ 000-מיליון שקלים עבור טיפול בפסולת הצמחית 1בנוסף לעלות הטיפול ישנה את עלות
האכיפה הנדרשת שכפי שצוין בסעיף הקודם ,תסתכם לכ - 9מיליון שקלים בשנה 1בהנחה כי מחצית מעלות
האכיפה משמשת לאכיפה הקשורה בפסולת הנובעת מחקלאות בע"ח ומחצית לאכיפה הקשורה בפסולת
מחקלאותצמחית,נקבלסה"כעלותשנתיתלכללשטחהחקלאותהצמחיתבארץשלכ 009מיליוןשקלים1על
מנת לחשב את העלות עבור דונם נחלק במספר הדונמים השייכים לחקלאות צמחית בארץ , 313מיליון 1על כן
מתקבלתעלותשל54שקליםלדונם1 
 .3קנסות
מטרתהקנסהיאלהרתיעחקלאיםלהשליךלשטחיםהפתוחיםאולשרוף,פסולתלאמטופלת1הבעיההיאשלא
ניתןלתפוסאתכלהעבריינים,אלאחלקמהםוהתוצאהתלויהבעוצמתהפיקוח1לכןניתןלבדוקאתהאפשרות
נגבהמהעברייןשנתפוסקנסששווהלעלותשהואמטילעלהמשקחלקיההסתברותלתפוסאותומכיווןשהמזהם
עושה חשבון עלות תועלת ובחשבון העלות נמצאת תוחלת הקנס; כלומר ,הקנס כפול בסיכוי להיתפס 1הקנס
המחושב באופן כזה אמור ליצור מצב שמי שמחשב תוחלת יירתע מלזהם 1נעיר שבמקרה שאין ביכולתו של
העברייןלשלםאתגובההקנסהואיושלךלביתסוהר1בלוח 35נמסרתההצעהלקנסבכלאחדמארבעתזרמי
הפסולתשאינםמטופלים1הקנסותחושבומתוךכוונהלהטילעלהמזהםתשלוםהנובעמהחיסכוןשלובעלויות

47

אשכול משאבי טבע

הפינוישלהפסולת,מעלויותהנזקשהואיוצרומעלויותהשיקום,אםיש1בכלאחדמהזרמים,ישעלויותשונות
לתתזרמיפסולת,לצורךהקנסותובמטרהלהרתיעאתהמזהם,נבחרוהסכומיםהגבוהיםבכלזרםפסולת 1
לוח-35הקנסותהמוצעים,₪לקוב/טון 
זרם הפסולת

רווחי המזהם

עלות הנזק

עלות השיקום

הקנס המוצע

פרש בע"ח

 05

 04

 1

 39

פגרים

 0611

 01111

 0611

 02,311

גזם

 251

 521

 1

 881

פלסטיק

 321

 0611

 1

 0821




ג.ריווחיות החקלאים ומחירי התוצרת החקלאית
ההשפעה על החקלאים נבחנה באופן ראשוני באמצעות בחינת תוספת העלות ביחס לפדיון הקיים בכל תחום1
הכוונה היתה לבחון בהמשך באופן מפורט ,הן את ההשלכות על רווחיות החקלאי שמייצר תוצרת חקלאית
שמחיריה אינם מפוק חים ויש מחירי שוק שתלויים גם בייבוא ,והן את ההשפעה על המחירים המפוקחים של
ביצים וחלב 1הניתוח מורכב בגלל שלדוגמא ,במקרה של בקר לחלב גם תוספת עלות הפרש וגם תוספת העלות
מפינוי פגרים אמורה להשפיע גם על מחירי החלב המפוקחים וגם על רווחיות החקלאי בגלל שמחירי הבשר
(שחלקומסופקגםמענףהבקרלחלב)אינםמפוקחים1מכלמקוםממצאיהעבודההראשוניתשהכינהחברתכיוון
וצנובר ,שעיקריה נמסרים בלוח  36בהמשך ,מראים שתוספת העלות ביחס לפדיון קטנה מאד והיא עומדת
בממוצע על אחוז אחד בלבד,לפיכךלאנדרשניתוחמפורט1להלןעיקרההשפעות :
ענף הצומח-תוספתהעלותביחסלפדיוןענףהצומחהיאבממוצע,013%זוהיהפגיעההגדולהביותר(באופןיחסי)
מביןהענפיםהשוניםוהיאנובעתמהפסדהכנסהממכירתגדמימטעיםלמפחמותותוספתעלותעתידיתלתשלום
למתקני קצה 1תוספת העלות במקרה של ענף המטעים שמוצריו נסחרים במחירי שוק ,תשפיע על רווחיות
החקלאים 1חשוב לציין שלפי הנתונים הראשוניים שבידינו לגבי עלויות הקמה של מפחמות מוסדרות ,קידום
ההקמה של מפחמות מוסדרות יאפשר  פגיעה קטנה יותר בחקלאים שיוכלו לקבל הכנסה (קטנה בכ 011-₪
לעומתהמצבהקיים)ביחסלעלויותשלהםלמתקניגזיפיקציה1בניתוחהנוכחי,לשםשמרנות,הניחהחברתכיוון
וצנוברשיוקמומתקניגזיפיקציה 1
ענף בע"ח -תוספת העלות ביחס לפדיון ענף בע"ח היא בממוצע  118%לכל הענפים בתחום והיא נעה בין 015%
לבקרלחלבל113%-לענףהלול1 
לוח-36פדיוןהענפיםותוספתהעלות,מלש"ח 
פדיון

תוספת עלות

בע"ח 
בקר לחלב

פרש

פגרים

אחוזים
סה"כ



 3,911

 44

 110

 4410

 015%

בקר לבשר

 0,711

 30

 113

 3013

 013%

צאן ,חזיריות ושונות

 0,111

 03

 3

 04

 014%

לול

 4,911

 8

 0

 9

 113%

סיכום ביניים

11,511

84

3

82

1.8%

גזם

פלסטיק

סה"כ


צומח



מטעים

 7,211

 010



 010

 014%

חממות

 3,511

 06

 118

 0618

 117%

סיכום ביניים

9,811

112

1.8

112.8

1.2%
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עלות מינהלית
סה"כ


21,311

 --

 --

--

--

49

 9
214

 -1.1%

