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תקציר מנהלים
ענף החקלאות בישראל מייצר מידי שנה פסולת בהיקפים עצומים ,שהיא תוצר לוואי של תהליך הייצור החקלאי.
הפסולת מחולקת לפסולת אורגנית (צמחית) ופסולת אי-אורגנית הכוללת בעיקר פלסטיק לסוגיו.
על-פי נתוני משרד החקלאות ומשרד הגנת הסביבה ,כ 11,000-טון פסולת חקלאית אי-אורגנית בשנה לא מטופלת
כראוי ,כלומר נשארת מושלכת בשטחים פתוחים או נשרפת בניגוד לחוק.
שריפה פסולת חקלאית אי-אורגנית בצורה לא מבוקרת ולא חוקית ,לרוב כוללת בתוכה פסולת פלסטיק ולפעמים
אריזות של חומרי הדברה וחומרים מסוכנים .שריפת פסולת כזו גורמת לפליטה לאוויר של חומרים מסוכנים לסביבה
שעשויים לגרום לשלל בעיות בריאותיות לאדם ולחי (פגיעה נשימתית ,התפתחות מחלות סרטניות ,בעיות בכבד ועוד).
בנוסף ,השריפה עלולה לגרום מפגע ריח קשה לתושבים הגרים סמוך לאזור החקלאי .מעבר לכך ,השריפות יכולות
ליצור זיהום מי תהום ונחלים סמוכים.
החקיקה בישראל אוסרת על שריפת פסולת חקלאית ,אך אינה מחייבת מיחזור שלו.
היקף הפסולת האי-אורגנית שמועברת בענף החקלאות למחזור הולך וקטן בשל מחירו הגבוה של המחזור ,בד בבד
עם ירידת מחירי הנפט הגולמי שהוזילה את ייצור הפלסטיק החדש .עלות ההטמנה בחו"ל עלתה והביקוש לפסולת
כחומר גלם ירד באופן משמעותי החל משנת  ,2018אז אסרה סין את הכנסת פסולת הפלסטיק לתחומה ,ולמעשה
הקטינה במידה רבה את הביקוש העולמי לפסולת פלסטיק.
בבדיקות שטח מדגמיות שערכנו באזורים
חקלאיים ,אותרו מספר מוקדי שריפת פסולת
חקלאית ,לפני ,אחרי ובמהלך השריפות.
חלק ממוקדי הפסולת ושריפתה אותרו על
שפת נחלים ,דבר המגדיל את אפשרות לזיהום
מי הנחלים ופגיעה חמורה במגוון האקולוגי של
החי והצומח המתקיימים בהם.
מסמך זה מתמקד בפסולת האי-אורגנית,
ונסקרים בו מספר פתרונות אפשריים להכנסת
הפסולת האי-אורגנית הנוצרת מענף החקלאות
לזרם המחזור ,והיא כוללת גם הצצה לנעשה
במספר מדינות באירופה.

פתרון של החלת חובת אחריות יצרן מורחבת על יבואני ויצרני מוצרי הפלסטיק לענף החקלאות ,היא להבנתנו פתרון
ראוי ומומלץ כדי להגיע תוך שנים ספורות למצב בו הפסולת החקלאית האי-אורגנית מוכנסת לזרם המחזור בישראל,
דבר שיצמצם בוודאות את הפגיעה הקיימת כיום בבריאות הציבור ובאיכות הסביבה.
יצוין כי בסקירה זו נעשה שימוש רב בדוח הערכת השפעות רגולציה של המשרד להגנת הסביבה שהתפרסם בינואר
 ,2019ובדו"ח על הפסולת החקלאית בישראל של משרדי הגנת הסביבה והחקלאות שפורסם באוקטובר .2015
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א .פסולת חקלאית – סוגים ,כמויות וסכנות
ענף החקלאות בישראל הולך ומתפתח עם השנים ומביא תועלת רבה להתקדמות המשק והכלכלה .אחד מן התוצרים
הנלווים לענף החקלאות הינו הפסולת .הפסולת החקלאית כוללת בתוכה סוגים שונים של פסולת ,ומתחלקת לשתי
קטגוריות:
הראשונה ,פסולת ממרכיבים אורגניים הכוללים בעיקר חומר הנובע מפרש בעלי-חיים ,פגרים ,גזם ,גדמי עקירות,
שאריות צמחים מבתי צמיחה וכן משאריות פרי מבתי האריזה ומהשטח החקלאי.
הקטגוריה השנייה ,שבה יתמקד המחקר ,כוללת פסולת ממרכיבים אי-אורגניים ,וביניהם 1בעיקר יריעות ורשתות
פלסטיק מבתי צמחיה ,יריעות חיפוי קרקע ,רשתות לחיפוי מטעים ,ציוד השקיה ואריזות חומרי הדברה.
על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה ,ענף החקלאות בישראל יוצר מדי שנה כ 700,000-טון פסולת צמחית ,כ450,000-
טון פסולת אורגנית מבתי צמחיה וכ 35,000-טון של פסולת פלסטיק1.

סוגי פסולת אי-אורגנית
בחקלאות בת ימינו נעשה שימוש רב בחומרים אי-אורגנים ,שבסופו של התהליך הופכים לפסולת שללא טיפול הולם
עשויה לגרום לזיהום ולנזק רב לסביבה .להלן נפרט חלק מאותם חומרים.
א .פסולת

פלסטיק2

•

יריעות כיסוי :פסולת הנוצרת כאשר מסירים ומחליפים את כיסויי הפלסטיק הגמישים (יריעות
פוליאתילן שקופות או צבעוניות) מבתי הצמיחה (חממות) .את היריעות מחליפים כשהן מתבלות,
לאחר שנה עד ארבע שנים ,בהתאם לעובי חוזק היריעה ולסוג הגידול.

•

יריעות חיפוי/חיטוי :פסולת הנוצרת כאשר מסירים מהקרקע את יריעות הפלסטיק (יריעות
פוליאתילן שקופות או צבעוניות) ששימשו לחיפוי או לחיטוי.

•

רשתות :הפסולת הנוצרת כאשר מסירים ומחליפים את כיסויי הרשת במטעים ובבתי צמיחה.
הרשתות משמשות להצללה והגנה ממזיקים או מרוח .הרשתות עשויות פוליאתילן ,ונדרש להחליפן
כשהן מתבלות לאחר מספר שנות שימוש.

 1מתוך "דוח ריא  -מניעת זיהום אוויר משריפות פסולת חקלאית"
 http://regulation.gov.il/uploads/reports/7/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%A8%D7%99%D7%90%20%20%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%A2%D7%AA%20%D7%96%D7%99%D7%94%D7%95%D7%9D%20%D7%90%D7%95
%D7%95%D7%99%D7%A8%20%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%AA%20%D7%A4%D7%A1%D7
%95%D7%9C%D7%AA%20%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%AA.docx
 2ר' אתר המשרד לאיכות הסביבה http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agro-waste/Pages/PlasticWaste-
Agro.aspx
ר' מסמך "תוצרי הלוואי בחקלאות ישראל מסמך מסכם לקביעת מדיניות והערכת עלויות" משנת  2015של המשרד לאיכות הסביבה,
משרד החקלאות ומרכז המועצות האזוריות http://www.mhh.org.il/wp -content/uploads/2017/03/050116-
%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%91%D7%97%
D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C__%D7%9E%D7%A1%D7%9E%
D7%9A_%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA _%D7%9E%D7%93%
D7%99%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%A2%D7%9C%D
7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99_%D7%9C%D
7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf
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•

צינורות וטפטפות :הפסולת הנוצרת במטעים ,בבתי צמיחה ובשטחים חקלאיים פתוחים ,כאשר
מחליפים ציוד השקיה וצנרת פלסטיק בשל נזקים או בלאי.

• חומרי עזר לגידול :הפסולת הנוצרת תוך כדי ביצוע פעולות חקלאיות (לדוגמא ,שקיות פלסטיק
העוטפות שתילים; אשכולות פרי או אביזרי הדליה בחממות לשימוש חד פעמי ,המושלכים לאחר
הנטיעה או בתום עונת הגידול).
ב .אריזות חומרי הדברה 3
מכלים מפלסטיק וממתכת ואריזות "רכות" שעשויות מנייר ומפלסטיק בגדלים שונים (מחצי ליטר ועד
 200ליטר) המשמשות לאחסון ועצירה של חומרי הדברה ודישון .אריזות ריקות של חומרי הדברה
בשטחי חקלאות וסמוך לאזורי מגורים יוצרות זיהום ,מסכנות את בריאותם של בני אדם ובעלי חיים,
וגורמות ללכלוך הסביבה .שאריות של תכשירים עלולות להישפך ולזהם את הקרקע ואת מי התהום
באופן מצטבר.

הסכנות והפגיעה בסביבה כתוצאה מטיפול לקוי בפסולת

החקלאית3

פסולת חקלאית שאינה מטופלת כראוי ,קרי ממוחזרת או מוטמנת בצורה מסודרת עלולה לגרום למספר סכנות
ומפגעים לסביבה:
•

זיהום אוויר משריפת פסולת :במקרה שהפסולת נדלקת עקב רשלנות או במזיד (פסולת פלסטיק נשרפת
לעיתים ע"י חקלאים באופן מכוון) .שריפת פלסטיק מסבה מפגעי עשן וריח ,ובכך גורמת לזיהום אוויר
ולסיכון בריאותי .שריפה פתוחה ,לעומת שריפה מבוקרת ,מתאפיינת בתנאי בעירה שאינם אופטימאליים
ומלווה על פי רוב בפליטה מוגברת של מזהמי אוויר .המזהמים העיקריים הנפלטים בתהליך שריפת יריעות
פלסטיק פוגעים בבריאות עם נשימתם וחלקם אף חשודים כמסרטנים.

•

מפגע נופי :השלכה של פסולת פלסטיק ואריזות חומרי הדברה בשולי שדות גורמת למפגע נופי.

•

סיכון להרעלת בני אדם ובע"ח :הרעלה עלולה להיגרם ממגע ,שאיפה או בליעה של שאריות חומרי הדברה
שלא טופלו כראוי.

•

זיהום קרקע ומים :שאריות של יריעות פלסטיק דקות שלא נאספו וסולקו מהשדה מתפוררות בשטח
וגורמות לזיהום קרקע .כמו כן ,אריזות חומרי הדברה שאינן מטופלות על פי חוק ומושלכות בשטח עלולות
לדלוף ,ולזהם את הקרקע ,את הנחלים שבסביבה ומי התהום.

 3מתוך אתר המשרד לאיכות הסביבה http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agro -waste/Pages/Packaging-
Pesticides.aspx
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ב .אחראים על ייצור הפסולת
דרך חייו של הפלסטיק מתחילה מיצרני ויבואני הפלסטיק כדוגמת:
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•

גניגר מפעלי פלסטיקה  -ייצור יריעות למגוון יישומים בחקלאות.

•

יורוטק  -מוצרי חיפוי ,ריצוף וריפוד למתקנים נייחים לבעלי חיים (אורוות ,רפתות ,לולים ועוד) ,פתרונות
שינוע לבעלי חיים.

•

פלרם  -ייצור חממות ,מבנים לגידול בעלי חיים ומחסנים חקלאיים.

•

תומר רענן  -יריעות לכיסוי מתבנים ועוד.

•

תמה תעשיית פלסטיק  -מוצרי אריזה והגנה לחקלאות.

מיצרני ויבואני הפלסטיק עובר הפלסטיק לחקלאים ,לעיתים דרך חברות לשיווק מוצרים מקצועיים לענף החקלאות.
לאחר שימוש של מספר שנים (תלוי בחומר) המוצר מתבלה או ניזוק ,והחקלאי נדרש להחליף את מוצר הפלסטיק
או הניילון ,והמוצר הישן צריך לעבור את אחד מטיפולי ההמשך המפורטים להלן בפרק "פתרונות קצה".

https://agriculture.machine.co.il/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D- 4
%D7%A0%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA
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ג .חקיקה קיימת
בישראל קיימים מספר חוקים האוסרים על יצירת מפגעי איכות סביבה באמצעות שריפה או פעולות אחרות הגורמות
זיהום אוויר ,הבערת אש וכדו' ,אולם אין חקיקה ראשית המחייבת מחזור של הפסולת האי-אורגנית מענף
החקלאות .להלן רשימת החוקים הקיימים:
•

חוק למניעת שריפות בשדות ,תש"י1949-

החוק אוסר על הצתת אש ועל שריפת חומרים בתחום של עשרה מטרים מצמחים בשדה.
•

חוק למניעת מפגעים ,תשכ"א1961-

החוק אוסר על גרימת "ריח חזק או בלתי סביר ,מכל מקור שהוא ,אם הוא מפריע ,או עשוי להפריע ,לאדם המצוי
בקרבת מקום או לעוברים ושבים".
•

חוק שמירת הנקיון ,התשמ"ד1984-

החוק אוסר על שריפה של פסולת באש פתוחה או לא מבוקרת ,למעט מקרים חריגים המפורטים בחוק.
•

תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת) ,תש"ן1990-

התקנות אוסרות על הבערת פסולת באתרים לסילוק פסולת.
•

תקנות בריאות העם (מניעת מפגעים) (פינוי יריעות פלסטיק) ,תשנ"ג1993-

התקנות קובעות כי חלה חובה לפנות שאריות פלסטיק שאין בהן שימוש לאתרים לסילוק פסולת .בנוסף ,התקנות
אוסרות במפורש על שריפת יריעות פלסטיק שטרם פונו.
•

חוק אוויר נקי ,התשס"ח2008-

החוק אוסר על פליטת זיהום אוויר "חזק או בלתי סביר" .שריפת פסולת חקלאית נכללת תחת הגדרה זו ,ולכן היא
אסורה כל עוד לא קיים לכך היתר מיוחד מטעם משרד החקלאות.
•

חוקי עזר

רשויות מסוימות (כדוגמת מועצה אזורית ערבה תיכונה ומועצה אזורית לכיש) קבעו בחקיקה כי האחריות לאיסוף
ולפינוי הפסולת מוטלת על יצרן הפסולת .על היצרן להפריד בין סוגי הפסולת ,למנוע את פיזורם ,ולפנותם לאתר
לפינוי פסולת חקלאית שנקבע על ידי הרשות המקומית או למיתקנים מיוחדים שתציב הרשות בשטחה.

תמיכות ממשלתיות ועידוד אכיפה בטיפול בפסולת
על מנת לעודד טיפול נאות בפסולת החקלאית ,סבסד לאחרונה המשרד להגנת הסביבה רכישת אמצעים למניעת
מפגעים ,מחזור ,הפחתת הטמנה ,וטיפול בקרבה למקום הייצור .זאת באמצעות מנהלת ההשקעות בחקלאות
ובמסגרת נוהל תמיכות העובד על פי החוק לעידוד השקעות הון.
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כל בקשה לסבסוד מתקן העומד בקריטריון זוכה לסבסוד של עד  5.40%במסגרת נוהל תמיכות זה ,אשר היקפו
 ,₪ 20,000,000כבר אושרו מענקים בכל הסכום .לדוגמה ₪ 578,694 ,לטובת בהקמת תחנת מעבר לאיסוף ,מיון,
דחיסה ושינוע של פסולת פלסטיק;  ₪ 50,228לרכישת מכונה ניידת לאיסוף יריעות פלסטיק מהשטח; ו₪ 30,800-
לרכישת דחסני פסולת פלסטיק .יצוין כי בעבר היו השקעות נוספות של משרד החקלאות בנושא.

התייחסויות לסוגיית הטיפול בפסולת פלסטיק בחקלאות
במסגרת מחקר (ר' לעיל הערה  )1שנערך על ידי המשרד להגנת הסביבה ,נערכו שיחות עם בעלי עניין אודות עמדתם
בנוגע לסוגיית הפסולת החקלאית .בעלי העניין בסוגייה זו הינם החקלאים ,נציגי הרשויות המקומיות ויזמים
המפעילים אתרים לטיפול בפסולת .הנשאלים התבקשו לחוות דעה בנוגע לטיפול בפסולת כפי שהוא כיום ,וכן בנוגע
לאפשרות להשית רגולציה חדשה בתחום .בנוסף ,התבקשו הנשאלים להתייחס לשאלת הטלת האחריות על הטיפול
בפסולת על גורמים מסוימים (חקלאים ,רשויות מקומיות או יצרני פלסטיק).
להלן נציג את תמצית עמדותיהם של בעלי העניין כפי שהוצגו על ידי עורכי המחקר.
 .1עמדת החקלאים :מרבית החקלאים סברו כי על כל חקלאי מוטלת חובה לטפל בפסולת הנוצרת במסגרת
פעילותו ,בגבולות המשק החקלאי .חובה זו כוללת הפרדה של סוגי הפסולת השונים ,אריזתם ואחסנתם .אולם,
החקלאים השונים הציגו מספר עמדות בנוגע לאחריות על הטיפול בפסולת מרגע עזיבתה את החלקה החקלאית.
להלן יוצגו שתי עמדות עיקריות:
א .אחריות מלאה גם לשינוע והשלמת הטיפול .חלק מן החקלאים ציינו כי השתת רגולציה אשר תטיל
עליהם את האחריות על הטיפול בפסולת שיוצאת משטחם ,הינה ריאלית והגיונית .חקלאים אלה טענו
כי העלויות הנדרשות מהם לשם הטיפול בפסולת אינן משמעותיות .יתר על כן ,החקלאים ראו בשיטה
זו יתרון ,שכן היא עשויה לכונן נורמה אשר תביא להפחתת הנזקים הסביבתיים שפוגעים בעיקר
בחקלאים ובתושבי המקום.
ב .היעדר אחריות ,או לחילופין ,אחריות מוגבלת לאחר עזיבת החלקה .חקלאים אחרים ציינו כי הטיפול
בפסולת היוצאת משטחם כרוך בהשקעת משאבים רבים ,משום שלא תמיד קיימת אפשרות סבירה
לטיפול בפסולת זו .בעיה זו נובעת מכך שלעיתים אין בקרבת מקום תחנות מעבר או מתקני קצה אליהם
ניתן להעביר את הפסולת .אשר על כן ,טענו חקלאים אלה כי לא ניתן לצפות מהחקלאי לדאוג לטיפול
נאות בפסולת כל עוד לא תינתן תמיכה לחקלאים או לרשויות המקומיות לטובת הקמת מתקני טיפול
ותחנות מעבר.
יש לציין כי קיימים הבדלים בין החקלאים השונים בכל הקשור למיקומם הגיאוגרפי ,שיוכם המוניציפלי ,סוג
הגידולים שבו הם עוסקים ,תפיסת עולמם ומידת הבקיאות שלהם באופני הטיפול השונים בפסולת .הבדלים
אלה גורמים לכך שישנם חקלאים שנהנים מאפשרויות נוחות וזמינות לטיפול בפסולת ,ואילו אחרים אינם
מוצאים בסביבתם פתרונות נוחים ומשתלמים כלכלית ,ולכן פונים לעיתים לפעילות עבריינית של שפיכת פסולת
ושריפה לא-חוקית שלה.
 .2עמדת הרשויות המקומיות :בין כל נציגי הרשויות המקומיות עמם בוצע שיח הייתה הסכמה גורפת כי אחריות
ה חקלאי כוללת גם את שינוע הפסולת המופרדת לאתר הטיפול (מיתקן מורשה לפי דין שבו מתבצע טיפול
בפסולת ,לרבות תחנת מעבר) .זאת בנוסף לאחריות החקלאים לטיפול הראשוני בפסולת שמורכבת ,כאמור,
.https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/nohalim/documents/nohal_tmicha_psolet_haklait.pdf 5
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מהפרדת הפסולת ,אריזתה ואחסנתה .על פי החקיקה הקיימת ,הרשות המקומית נדרשת לספק שירותי טיפול
בפסולת ביתית בלבד ,ואילו הטיפול בפסולת שנוצרת במגזר העסקי הינו באחריות היצרן .נציגי הרשויות התנגדו
להשתת חובה חוקית על הרשות המקומית לטפל בפסולת חקלאית שיכלול שינוע ,הקמת תחנות מעבר ונקיטת
אמצעי פיקוח ואכיפה .הנציגים טענו כי לא ניתן להשית דרישה כזו מבלי ללוותה בתמיכה תקציבית מתאימה,
שכן הארנונה שנובעת משטחי חקלאות לא מגלמת עלויות טיפול בפסולת החקלאית .יש לציין כי ישנן רשויות
מקומיות שמתחייבות לקבוע מקומות שאליהם תפונה הפסולת ,להציב מתקנים מיוחדים במידת הצורך ואף
לבצע פיקוח ואכיפה על הטיפול בפסולת.
 .3עמדות חברות מחזור פלסטיק  :חברות מחזור הפלסטיק עוסקות בחלקן בייצור פתיתי פלסטיק לטובת ייצור
מוצרים על ידי גורמים חיצוניים ,ובחלקן עוסקות בייצור מוצרי קצה כגון צנרת חשמל .אמנם יזמי חברות
המחזור מודעים לתרומה של עבודתם לסביבה ,אולם בסופו של דבר מדובר בבעלי עסקים ,ולכן פעילותם
מושפעת רבות משיקולים כלכליים .אחד הגורמים הכלכליים המשפיעים ביותר הינו מחיר הנפט ,שמשאריותיו
מיוצר הפלסטיק .אתגר נוסף בתהליך מחזור פלסטיק הינו ניקיון חומר הגלם והפרדתו .הדרישה לייצור חומר
גלם באיכות גבוהה עומדת בניגוד לאיכות הפסולת שמגיעה אל חברות המחזור ,שברוב המקרים הינה מלוכלכת
בשיירי חול ואדמה ודורשת עבודת עיבוד משמעותית .בשל שיקולים אלה ישנם יזמים שחדלו לחלוטין מעיסוק
במחזור ובמכירה של חומר שמופק משאריות של יריעות פלסטיק .לעומת זאת ,יזמים אחרים טענו כי יש
ביכולתם להתמודד עם אתגר ניקוי הפסולת .יזמים אלה ציינו כי הם מוכנים לשלם סכומים גבוהים יחסית
לחקלאים שיעבירו פסולת בצורה דחוסה ונקייה.

התייחסות החקלאים לתקנות אוויר נקי
במכתב שנשלח 6ביום  7.3.2019ממרכז המועצות האזוריות ליועצת המשפטית של המשרד להגנת הסביבה ,הובעה
התנגדות לתקנות אוויר נקי מכיוון שהן "מחטיאות את המטרה" .בין השאר נטען במכתב כי רוב הפסולת שנשרפת
וגורמת לזיהום אוויר אינה פסולת חקלאית ,וכי חלק הארי של הפסולת החקלאית מטופל עוד במקור ולכן אינו
משפיע על זיהום האוויר .בנוסף ,הוזכרה במכתב החקיקה הקיימת גם ללא תקנות אוויר נקי ,אשר הופכת את
התקנות ל"נטל רגולטורי מיותר" .לסיכום מציעים כותבי המכתב "לשקול לפעול באמצעים אחרים כדוגמת הקמת
מערכי אכיפה משותפים ויצירת פתרונות קצה לטיפול ולא להוסיף עוד דברי חקיקה אשר לא יובילו לפתרון".

 6התייחסות מרכז המועצות לתקנות שריפת פסולת חקלאית  .250219המסמך מופיע בשלמותו בנספח וכן בקישור:
http://www.mhh.org.il/wp-content/uploads/2019/03/%D7%94%D7%AA%D7%99%D7%97%D7%A1%D7%95%D7%AA%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%AA%D7%9C%D7%AA%D7%A7%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%A4%D7%AA%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%AA-%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%99%D7%AA-250219.pdf

10

ד .סקירת היקפים והתנהגות
הכמות השנתית של פסולת פלסטיק בענף החקלאות בישראל מוערכת בכ 35,000-טון בשנה מהם  11,000טון בשנה
שאינם מטופלים כראוי .כמות הפסולת מורכבת מן הסוגים הבאים7 :
סוג

כמות (טון/שנה)

פוליאתילן מחיפוי קרקע

5,584

פוליאתילן מכיסוי בתי צמיחה

15,157

פלסטיק צינורות השקיה

11,122

רשתות לכיסוי מטע

1,539

חומרי עזר ואמצעי הדליה

1,333

סה"כ

34,735

 7על -פי נתוני דו"ח תוצרי הלוואי בחקלאות ישראל" שהוכן על ידי משרד החקלאות ,משרד הגנת הסביבה ומרכז המועצות האזוריות
באוקטובר  . 2015יצוין כי הנתונים בדו"ח זה לגבי כמות הפסולת יותר מדוייקים ומעודכנים מנתונים המופיעים בדו"ח ריא (ר' הערת
שוליים  1לעיל) ,שם נפלה כנראה טעות בחישוב.
https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2015/documents/050116%20%D7%A
A%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%91%D7%97%D7%A7
%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C__%D7%9E%D7%A1%D7%9E%D7%9A
_%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%9E%D7%93%D7%99
%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA_%D7%A2%D7%9C%D7%95%
D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%95%D7%A1%D7%97_%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%99_%D7%9C%D7%A4%
D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D.pdf
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פיזור פסולת הפלסטיק ומקומות הטיפול בה ברחבי ישראל (לא כולל יהודה ושומרון):
מפה מס'  :1פריסת מוקדי ייצור פסולת

פלסטיק8

 8על פי שכבת גידולים חקלאיים של משרד החקלאות ומקדמי הפסולת המופיעים במסמך "תוצרי הלוואי בחקלאות ישראל – מסמך
מסכם לקביעת מדיניות" ,אוקטובר  .2015נעשה שימוש בחישוב הצפיפות באמצעות תוכנת  GISבכדי לתאר את הצפיפות העיקרית
במרחב של כל סוג פסולת מכל אזור.
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מפה מס'  :2פריסת תחנות מעבר לפסולת

חקלאית 9

 9המידע בדבר תחנות המעבר נאסף לטובת כתיבת דוח זה על ידי רכזי היחידות הסביבתיות ברשויות המקומיות ,רכזי סביבה חקלאית
של המשרד להגנת הסביבה ופקחי רט"ג.
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מפה מס'  :3פריסת אתרי

הטמנה10

 10על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה ,אגף פסולת מוצקה.
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מפה מס'  :4פריסת מתקני מחזור

לפלסטיק 11

 11על פי נתוני המשרד להגנת הסביבה ,אגף פסולת מוצקה.
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ה .פתרונות קצה
 )1הטיפול בפסולת בעולם
 .1האיחוד האירופי
האיחוד אוסר בחוק שפיכה ,הטמנה או שריפה של פסולת באופן לא מוסדר .ע"פ דירקטיבת הטמנת הפסולת של
האיחוד 12,כל שפיכה או הטמנה של פסולת באופן לא מוסדר אינה חוקית ,וכך גם שריפתה 13.לעומת זאת ,לא קיימת
דירקטיבה אירופית ייעודית לנושא הטיפול בפסולת פלסטיק חקלאית .במדינות מסוימות באיחוד יושמו תוכניות
לאיסוף פסולת פלסטיק חקלאית במסגרת תוכניות אחריות יצרן מורחבת ,וחלקן הוכתרו כמוצלחות.
 .2צפון אירלנד
האחריות לטיפול בפסולת מוטלת על יצרן הפלסטיק במסגרת חוק אחריות יצרן מורחבת .היצרן רשאי לנצל את
הפסולת לשימוש חוזר ,למחזור או לשם הפקת אנרגיה.
 .3אירלנד
במסגרת חוקי אחריות יצרן מורחבת ,יצרן הפסולת נדרש לאסוף את הפסולת וכן להפרידה ולאחסנה .עם זאת,
קיימת בידיו הבחירה האם לשנע את הפסולת בעצמו לאתר טיפול או להזמין קבלן מטעם החברה לאיסופה.
האחריות לפיקוח ואכיפה מוטלת על הרשות המקומית.
 .4צרפת
במדינה הוקם תאגיד לאיסוף פסולת פלסטיק חקלאית ,במסגרת חוקי אחריות יצרן מורחבת.
 .5ניו זילנד
במסגרת תכנית האיסוף של תאגיד המוצרים החקלאיים ,חקלאים מקבלים פחים ושקיות ייעודיים למשק ,שבהם
הם אוספים את הפסולת שנוצרת במהלך עבודתם החקלאית .אמצעי האחסון שמקבלים החקלאים מאפשרים
דחיסה של החומר שמגדילה את כמות הפלסטיק שבכל מיכל .את האיסוף מבצעים קבלני משנה שאוספים את
הפחים והשקיות מהמשק עצמו .קבלנים אלה נדרשים לעבור הסמכה רשמית על ידי משרד הסביבה של ניו-זילנד.
החקלאים נדרשים לשלם הן עבור הפחים והשקיות והן עבור האיסוף.
במידה שהחקלאי השליך לפח הייעודי חומרים שאינם ניתנים למחזור הוא מחויב בעלות הטיפול בחומרים הנוספים,
ובנוסף המשק יפסיק לקבל שירותי איסוף .לאחר האיסוף נשלחת למשק תעודת אישור על כך שהמשק העביר את
הפלסטיק למחזור כנדרש ,והיא מהווה אסמכתא שניתן להראות לפקחים כהוכחה לעמידה בדרישות החוק.
בנוסף ,הוקם מאגר נתונים ששומר מידע לגבי כמות החומר שכל משק העביר למחזור .אף על פי כן ,בניו זילנד טרם
נאסרה הבערה של פלסטיק ,אך ישנם מחוזות ומועצות מקומיות במדינה שאסרו זאת בתקנות מקומיות.

 Directive 99/31/EC 12וכן .Directive 2000/76/EC
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 )2דרכי טיפול לגיטימיות בפסולת אי-אורגנית
א.
ב.
ג.

ד.

ה.
ו.
ז.

איסוף ואצירה :איסוף ואצירה מתבצעים במקום ריכוז מסודר במשקים ,במכולות או גדרות ,ובתחנות
איסוף.
העברה למפעלי מחזור בארץ.
העברה למפעלי מחזור בחו"ל :זהו פתרון הקצה השכיח כיום .הטיפול נעשה על ידי חברות שאוספות את
פסולת הפלסטיק מאתרי ריכוז שאליהם מפנים החקלאים את הפסולת .לאחר מכן מועברת הפסולת לנמלים
ומשם לקניינים בחו"ל .עלות השינוע לאתרי הריכוז מוטלת על החקלאים .כדאיות הייצוא עולה ככל שמחיר
חומרי הגלם לייצור פלסטיק עולה.
השבה לאנרגיה .RDF: refuse derived fuel :פתרון זה אינו זמין כיום בישראל לענף החקלאות ,על אף
שניסוי מקדמי מצא כי הוא אפשרי מבחינה טכנית .במקומות אחרים בעולם יש שגורסים את פסולת
הפלסטיק ,ואז שורפים אותה ומנצלים את הערך הקלורי הגבוה שלה להפקת אנרגיה .יש לציין כי הפקת
אנרגיה באמצעות שריפת פלסטיק גורמת לזיהום של האוויר.
הטמנה :הטמנת הפסולת במטמנות מאושרות .פתרון קצה זה הינו חוקי ,אם כי לא רצוי בשל הסכנה כי
הוא יגרום לזיהום ,והוא מתאים לפסולת פלסטיק שאין לה ביקוש.
טיפול בפסולת חומרי הדברה :הטיפול בפסולת מסוג זה מוסדרת ב"חוק התווית" ,שדורש לשטוף את
האריזות ,לנקבן ולסלקן למיכלים ייעודיים לאריזות חומרי הדברה.
חוק אחריות יצרן מורחבת :חוקי אחריות יצרן נועדו להרחיב את אחריותם של יצרנים על ידי הפנמת נזקים
מאוחרים הנובעים מהשימוש במוצריהם (זאת להבדיל מנזקים סביבתיים הנובעים מהפעילות היצרנית
במישרין) .לפי עקרון אחריות יצרן מורחבת ,מגולמת העלות הסביבתית השלילית והעלות בטיפול בפסולת
זו (איסוף ,מיון ומחזור) במחיר המוצר .מהותה של ההרחבה הינה להפוך את היצרן של המוצר לאחראי עליו
לאורך כל מחזור החיים שלו ,ובמיוחד בשלב האיסוף בחזרה ,ההעברה למחזור והסילוק הסופי.

 )3הצעת שדרוג תחנות מעבר לפסולת חקלאית
נוכח הרצון לעודד את הקמתן של תחנות מעבר נוספות לפסולת חקלאית ,וזאת לצורך שיפור הטיפול בה ,פעלו
המשרד להגנת הסביבה ומשרד החקלאות לעדכון תכנית המתאר הארצית לטיפול בפסולת – תמ"א .16
עד כה ,יזם המעוניין להקים תחנת מעבר לפסולת ,נדרש לבצע שינוי ייעוד הקרקע בתכנית מפורטת טרם קבלת היתר
הבנייה  -הליך אשר נמשך בין שנתיים וחצי לחמש שנים .במסגרת

התיקון14

תותר הקמת תחנת מעבר לפסולת

חקלאית מסוגי פלסטיק וגזם עד לשטח של  5דונם ,וזאת ללא שינוי התכנית.
נכון להיום התיקון עומד לפני אישור במועצה הארצית לתכנון ובנייה.

 )4עלויות הטיפול בפלסטיק
א .פינוי למפעל מחזור :לעיתים יתבצע איסוף על ידי היזם ללא עלות עבור החקלאי ,במקרים אחרים ,ובמידה
שהפסולת משונעת לפתחו של מפעל מחזור על ידי החקלאי ,והיא מופרדת ונקייה ,יצרן הפסולת ימסור אותה

 14ראה נוסח ההצעה בנספח .1
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בחינם ואף יוכל לקבל תשלום עבורה ,עד  ₪ 500לטון (כתלות במצב השוק) .עלות השינוע היא כ ₪ 0.8-לק"מ
לטון ,אך עקב נפחיות הפסולת המחיר עשוי להשתנות.
ב .פינוי לאתר הטמנה פסולת יבשה .העלות במקרה זה מורכבת מעלויות השינוע לאתר (כ ₪ 0.8-לק"מ לטון,
אך עקב נפחיות הפסולת המחיר עלול להשתנות) ,תשלום היטל ההטמנה 71.84( :לטון פסולת יבשה),
ותשלום לבעל האתר (בין  ₪ 30-60לטון).
ג .פינוי לתחנת מעבר לפסולת חקלאית .העלות במקרה זה מורכבת מעלויות השינוע לאתר בלבד (כ₪ 0.8-
לק"מ לטון ,אך עקב נפחיות הפסולת המחיר עלול להשתנות) .מסירת הפסולת באתר ,במידה שהיא נקייה
ומופרדת ,היא ללא עלות.
פירוט עלויות הטיפול והתועלות לטיפול בפסולת הפלסטיק בחקלאות:שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.

עמודה1
יריעות כיסוי
יריעות חיפוי
צנרת
חומרי עזר
גידול
סה"כ

אחוז
עלות
כמות
טיפול
באלפי טון לקוב
85%
230
15.2
85%
230
5.6
30%
0
11.1
1.3
33.2

0%
230
-- --

עלות קיימת
במליון שח
1.4
1.1
0

תוספת עלות תועלת
לקוב
במליון שח
2341
0.2
2341
0.2
2341
0
0.3
0.7

0
2.5
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2341

תוספת תועלת תועל נקייה
במליון שח
במליון שח
2
2
2
2
18
18
3
26

3
25

ו .שינוי מחירי הפלסטיק ופסולת הפלסטיק
בינואר  2018חוקקה ממשלת סין חוק האוסר ייבוא של פלסטיק ופסולת פלסטיק לסין ,כדי למנוע פגיעה בסביבה
בסין15 .
לאחר שסין סגרה את שעריה בפני הכנסת פסולת פלסטיק ,החלו הסוחרים להעביר את פסולת הפלסטיק לתאילנד,
מלזיה ומדינות נוספות בדרום מזרח אסיה .לא עבר זמן רב ותאילנד ומלזיה החלו בתהליך סגירת הגבולות בפני
פסולת פלסטיק ,16וכיום צומצמה משמעותית שינוע פסולת הפלסטיק בין מדינות בעולם.
הירידה במחיר הנפט מאז קיץ  2018גרמה לירידה בעלות ייצור הפלסטיק ,והפכה את מחזור פסולת הפלסטיק ללא
כדאי ,שכן יותר זול לקנות פלסטיק חדש מאשר למחזר את הפסולת שלו ,שדורש הליך מורכב ומסובך.

התנודות במחירי הנפט ב 5-השנים האחרונות לפי מדד מחירי הנפט האמריקאי ( WTIבדולר לחבית).17

 15אתר משרד הכלכלה והסביבה של סין
http://english.mee.gov.cn/News_service/media_news/202001/t20200120_760542.shtml
http://il.de-dgm-machine.com/news/thailand-breaking-the-cycle-of-plastic-waste-p-30592012.html 16
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001315446
https://www.macrotrends.net/2516/wti-crude-oil-prices-10-year-daily-chart 17
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התנודות במדד עלויות הייצור ( )PPIשל תעשיית הפלסטיק ב 5-השנים האחרונות.18

התנודות במחירי פסולת הפלסטיק בין השנים ( 2015-2018בלירה שטרלינג).19
בגרף ניתן לראות כי לאחר ההגבלות שקבעה סין מחירם של סוגים מסוימים של פסולת פלסטיק ירד אל מתחת
לאפס .כלומר ,יש לשלם על מנת לייצא אותם.
https://fred.stlouisfed.org/series/PCU325211325211 18
https://www.hantsfoenet.org.uk/all-the-plastic-you-can-and-cannot-recycle 19
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בעקבות השינויים ,מדינות רבות יצרו פתרונות ומודלים חדשים להתמודדות עם הפסולת (כדוגמת מיסוי על היצרן,
חובת הפרדה של הפסולת אצל הצרכן ,וכן החלת חוק 'אחריות יצרן מורחבת'.)20
באירלנד לדוגמא ,המס על פסולת הפלסטיק עלה שם מ 110-ל( 140-אירו) ,כלומר עליה של .2127%
גם בישראל גרמו השינויים לירידה בשיעור מחזור פסולת הפלסטיק .עד לשינוי בסין ובמדינות דרום מזרח אסיה,
בעל הפסולת בישראל היה יכול לקבל  600-700ש"ח לטון עבור הפסולת שתישלח למחזור .כיום כשהביקוש לפסולת
כחומר גלם פחת באופן משמעותי ,בין השאר בשל הירידה בעלות ייצור פלסטיק חדש ,והמורכבות של המחזור
הפסולת מענף החקלאות שבגללה סוגי פסולת מסוימים כלל לא מועברים למחזור 22,נדרש החקלאי בחלק ברוב
המקרים לשלם על מחזור הפסולת (בחברת "נגב אקולוגיה" גובים תשלום על הובלת צנרת חקלאית משומשת
במרחק של מעל  40ק"מ מהמפעל ,ו 25-ק"מ כשמדובר על יריעות וגגות פלסטיק לחקלאות )22או לשלם כ 200-ש"ח
לטון על שליחה להטמנה ומחזור בחו"ל" .החברה לשרותי איכות הסביבה" ברמת חובב ,הפסיקה להטמין פסולת
פלסטיק משנת  2012ואילך .23כלומר ,לא רק שהחקלאי אינו מקבל כסף על פסולת הפלסטיק שנצברה אצלו – הוא
אף נדרש לשלם על האיסוף ,ההובלה ,והמחזור של הפסולת .בפועל ,עלויות אלו מהוות מכשול כלכלי המונע
מהחקלאים את העברת הפסולת לטיפול ,וגורם לפיתוי גדול להיפטר מהפסולת בדרכים לא חוקיות ,כגון שריפה או
הטמנה בשטחם.
בשטח ,ניתן לראות שישנם עדיין חקלאים שמפנים פסולת פלסטיק למחזור במפעלים מוסדרים על אף המחיר ,אך
אחרים מעדיפים מטעמים כלכליים לאגור אותה באתרים שאינם מוסדרים .בנוסף ,ישנם חקלאים שמעבירים את
פסולת הפלסטיק למזבלות לא חוקיות או אף והכי חמור ,שורפים או מטמינים אותה בצורה פיראטית.24
עם זאת ,מנכ"ל ארגון חקלאי באירלנד ( )IFFPGטוען שבעתיד מחירי פסולת הפלסטיק יתאזנו כתוצאה מעליית
הביקוש אליהם ,שתיגרם מהגברת המודעות למחזור פלסטיק .20גם אם תחזית זו תתממש ,אין לדעת כמה שנים היא
תיקח ,ובטח שהיא דורשת חינוך והסברה משמעותיים ,כמו גם חקיקה מחייבת.
בטבלה להלן ,ניתן לראות הערכה כלכלית לשינוי שחל בשוק פסולת הפלסטיק החקלאית בין השנים  2017ו:2020-

בטון)25

כמות פסולת פלסטיק חקלאי בשנה (הערכה,
תשלום בגין פינוי הפסולת (ש"ח לטון)

תקבול ( / )+תשלום ( )-בגין טיפול בפסולת (ש"ח לטון)
סך הכל הכנסה ( / )+עלות ()-לחקלאים במחזור פעילות שנתי*
*כמות הפסולת כפול סכום תשלום הפינוי ותשלום הטיפול.

2017

2020

34,735

34,735

-

-200

400

-400

13,894,000

-20,841,000

https://infospot.co.il/n/Plastic_Waste_Symposium 20
https://www.agriland.ie/farming-news/why-is-it-going-to-cost-more-to-recycle-farm-plastic-this-year/ 21
 22מתוך ראיון שנעשה עם מנכ"ל חברת "נגב אקולוגיה"
 23ע"פ ראש אגף שירות הלקוחות בחברה
 24מתוך ראיון עם מנהל תחום אגרואקולוגיה ,במשרד החקלאות.
 25על פי נתוני משרד החקלאות מאוקטובר ( 2015ראה הערת שוליים מס'  .)2הכמויות נכונות לשנת  ,2015ומוצגות לצורך הצגת החישוב
בלבד .אין בנמצא מידע על כמויות הפסולת העדכניות.
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ז .ממצאים מהשטח
מסריקות שטח שביצענו באזורים חקלאיים ברחבי הארץ אותרו מספר מפגעים הקשורים לפסולת פלסטיק חקלאית
ושריפתה .מפגעים אלו מהווים רק דוגמא קטנה להיקף התופעה.
יצויין כי ישנה בעיה מובנית בתיעוד שריפות ומציתים "בזמן אמת" מאחר שההצתה מתרחשת מהר ,וכן מכיוון
שהשריפה לא נמשכת לאורך זמן .נזכיר כי השריפות מהוות זיהום אוויר חמור וגורמות לפליטת חומרים רעילים
לאוויר ,והן עלולות לגרום לפגיעות בריאותיות ,לזיהום נחלים ומי תהום וכן פגיעות סביבתיות נוספות.
ממצאי סריקות השטח שערכנו אותרו שלושה סוגי ממצאים:
 .1שריפות פסולת חקלאית בוערות ( 4פריטים)
 .2שריפות פסולת חקלאית כבויות ( 6פריטים)
 .3אזורי השלכת פסולת חקלאית ( 10פריטים)

 )1תיעוד שריפות פסולת חקלאית בוערות
אירוע מס' :1
אזור :אריאל
תאריך02/06/2019 :
נ.צ35.21758 ,32.09167 :.

22

23

אירוע מס' :2
אזור :באקה ג'ת
תאריך08/09/2019 :
נ.צ32.409465, 35.012069 :.

24

25

אירוע מס' :3
אזור :באקה ג'ת
תאריך19/11/2019 :
נ.צ – 35.016539 ,32.408239 :.על שפת נחל חדרה.

26

27

28

29

אירוע מס' :4
אזור :רנתיס
תאריך22/11/2019 :
נ.צ32.016720, 35.036487 :.

30

31

32

 )2שריפות פסולת חקלאית כבויות
אירוע מס' :1
אזור :שער אפרים
תאריך11/2019 :
נ.צ35.001985,32.293515 :.

33

פסולת פלסטיק חממות לצד אזור השריפה

34

35

אירוע מס' :2
אזור :באקה ג'ת ()1
תאריך10/2019 :
נ.צ35.012108 ,32.409464 :.

36

אירוע מס' :3
אזור :באקה ג'ת ()2
תאריך10/2019 :
נ.צ35.020456 ,32.413932 :.

37

אירוע מס' :4
אזור :באקה ג'ת ()3
תאריך09/2019 :
נ.צ35.010733 ,32.409545:.

38

אירוע מס' :5
אזור :באקה ג'ת ()4
תאריך09/2019 :
נ.צ35.017709 ,32.415061 :.

39

אירוע מס' :6
אזור :נחל חדרה
תאריך08/09/2019:
נ.צ32.406962, 35.010664 :.

נחל חדרה

40

ניתן לראות מצד שמאל פסולת מושלכת לפני שריפה

נחל חדרה

41

 )2אזורי השלכת פסולת חקלאית
אירוע מס' :1
אזור :קדימה-צורן
תאריך10/2019 :
נ.צ32.281680, 34.901512 :.

42

צילומי קרקע תקריב

43

ערמת צינורות ההשקיה

44

בתאריך  11.04.2019בסביבות השעה  ,12:40תועד טרקטור חקלאי עם נגרר ,ל"ז  ,5791568במהלך השלכת פסולת
בשטח ,כשעתיים מאוחר יותר מגיע טרקטור נוסף ומשליך מספר שקים נוספים.

טרקטור עם נגרר מגיע למקום

45

מתחיל לפרוק את הפסולת

הטרקטור עוזב את המקום כשהוא ריק

46

טרקטור נוסף מגיע למקום ופורק פסולת

47

אירוע מס' :2
אזור :קדימה-צורן ()1
תאריך10-11/2019 :
נ.צ34.900247 ,32.276580 :.

48

49

אירוע מס' :3
אזור :קדימה-צורן ()2
תאריך10-11/2019 :
נ.צ34.900247 ,32.276580 :.
ערמות נוספות של פסולת פלסטיק בין העצים.

50

אירוע מס' :4
אזור :קדימה-צורן ()3
תאריך10-11/2019 :
נ.צ34.900247 ,32.276580 :.

51

אירוע מס' :5
אזור :קדימה-צורן ()4
תאריך10-11/2019 :
נ.צ34.903534 , 32.277155 :.

52

53

אירוע מס' :6
אזור :יער קדימה ()1
תאריך10-11/2019 :
נ.צ34.903534 , 32.277155 :.
מיכלים של חומרים מסוכנים מושלכים בשטח

54

55

56

אירוע מס' :7
אזור :יער קדימה ()2
תאריך10-11/2019 :
נ.צ34.923186 ,32.287448 :.

57

58

אירוע מס' :8
אזור :ניצני עוז
תאריך10/2019 :
נ.צ34.996385,32.306536 :.

59

60

אירוע מס' :9
אזור :באקה ג'ת
תאריך10/2019 :
נ.צ35.012032,32.412765 :.

61

62

אירוע מס' :10
אזור :נחל חדרה
תאריך9/2019 :
נ.צ35.015982,32.408594 :.

63

ח .סיכום והמלצות
כמות הפסולת האי-אורגנית הגדולה הנוצרת בישראל בענף החקלאות ,מצריכה חשיבה מערכתית
מחודשת על אופן הטיפול והרגולציה המתאימה ,כדי להכניס את כמות הפסולת הזו לזרם המחזור
בישראל או בעולם.
אי-הסדרה בחקיקה של פתרון מערכתי ,המצביע על הגורמים הנושאים באחריות לפעולת המחזור
ומממנים אותה ,תמשיך להשאיר את הענף במצב בו אסור לפגוע בסביבה ,אך אין פתרון מערכתי
מחייב להפניית הפסולת למחזור.
הנזק הבריאותי והסביבתי המצטבר ,לאדם ,לחי ,לצומח ולקרקע ,הינו מסוכן ,ועל כן ,לכל פתרון
שינתן תצטרך גם להיות מערכת אכיפה מתאימה ,כדי לפקח על קיום הוראות הפתרון החוקי.
בזרמי פסולת אחרים ,כגון פסולת אלקטרונית ,פסולת אריזות ובקבוקים ,החיל המחוקק אחריות
יצרן מורחבת על הליך מחזור הפסולת.
מורכבותו של ענף החקלאות ,חשיבותו למשק הישראלי ,לערכי הציונות וכלכלה הישראלית ,פיזורו
הגיאוגרפי ,וטווח המחירים לצרכן של התוצרת החקלאית ,מובילים למסקנה שאין להתייחס
לחקלאים כיצרני הפסולת ,אלא ליבואנים וליצרנים המקומיים של המוצרים שהופכים בסופו של
השימוש לפסולת חקלאית אי-אורגנית.
להבנתנו ,החלת האחריות על היבואנים והיצרנים של מוצרי הפלסטיק לענף החקלאות עדיפה ,כדי
לאפשר צמצום של הייקור הצפוי במחירי השוק של התוצרת החקלאית כתוצאה מהחלת רגולציה
נ וספת בתחום ,יחד עם יכולת אכיפה ממוקדת יותר על כמות יצרנים ויבואנים קטנה ביחס לכמות
החקלאים בישראל.
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נספחים
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א .נספח  – 1מכתב החקלאים בעקבות תקנות אוויר נקי 2019
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ב .נספח  – 2הצעת התיקון לתמ"א 16
יום רביעי  02אוגוסט
2017י' אב תשע"ז

לכבוד
הגב' רונית מזר
יו"ר ועדת עורכי תמ"א 16
מינהל התכנון
ירושלים
הנדון :תחנות מעבר לפסולת חקלאית.
רקע:
תוצרי הלוואי (פסולת) הנוצרים בתהליך הייצור החקלאי הם בעיקר משאב אורגני הכולל זבל בעלי חיים ,פגרים ,גזם שנתי
וגדמי עקירות ,שאריות צמחים מבתי צמיחה ושאריות פרי מבתי האריזה ומהשטח החקלאי .לאחר טיפול מתאים ,תוצרי לוואי
אלה יכולים לשמש בעיקר כמשאב לטיוב הקרקע ,להפקת אנרגיה "ירוקה" כמזון לבעלי חיים לחיפוי קרקע ולרפד בעלי חיים.
במהלך הפעילות החקלאית נוצרים גם תוצרי לוואי אנאורגניים ,שהעיקריים שבהם :יריעות ורשתות פלסטיק מבתי צמחייה,
יריעות חיפוי קרקע ,רשתות לחיפוי מטעים וציוד השקיה ,חומרים אלה הינם ברי מיחזור.
נכון להיום ,חלק מתוצרי הלוואי הללו אינם מטופלים כראוי ומהווים מפגע סביבתי.
המצב מבחינה תכנונית:
על פי הוראות תמ"א :16

היתר לתחנת מעבר לפסולת חקלאית
א .בשטח שהוא בצמידות דופן המיועד לחקלאות בתכנית מפורטת וכן בשטח המיועד למבני משק בתכנית מפורטת,
רשאי מוסד תכנון לתת היתר בנייה לתחנת מעבר לפסולת חקלאית ,במקרה בו שטחה אינו עולה על  1.2דונם ,תכסית
של  ,100%גובה המבנים אינו עולה על  3מ' וכמות הפסולת הנקלטת בה אינה עולה על  25טון ליום.
ב .על בקשה להיתר בנייה כאמור יחולו הוראות סעיף  5בשינויים המתחייבים.
ג .על בקשה להיתר בנייה כאמור תחול חובת יידוע הציבור באופן הקבוע בסעיף  9.5להלן.
ד .כל שימוש אחר בשטח מלבד תחנת מעבר לפסולת חקלאית יהווה סטייה ניכרת מהיתר הבנייה.
תיאור הבעיה:
פסולת הפלסטיק נוצרת בחקלאות כתוצאה מבלאי או סיום שימוש באביזרי פלסטיק המשמשים את החקלאי .פלסטיק הוא
חומר בר מיחזור וערכו גבוה יחסית לסוגים אחרים של פסולת חקלאית .בהיעדר תשתיות לאיסוף ומיחזור ,חלק גדול מהפסולת
מסולק בצורה לא תקינה כמו שריפה או הטמנה בקצה השדה ,תוך יצירת מפגעים סביבתיים.
הפסולת הצמחית של בתי צמיחה ("גזם חממות") נערמת בדרך כלל בשולי המשקים .מעבר למפגע הנופי שיוצרות ערמות לא
מטופלות של פסולת ,שריפות אקראיות או הצתות בזדון של פסולת זו מסבות מפגעי ריח ,עשן וזיהום אוויר ,פליטה של חומרים
רעילים ומסרטנים והתפשטות דליקות בשטחים פתוחים כתוצאה משריפות בלתי מבוקרות .
מכוח תכנית המתאר הארצית לפסולת (תמ"א  ,)16מתאפשרת הקמת תחנת מעבר לפסולת חקלאית במסלול של היתר ,שמהווה
חוליה מחברת בין איסופי סוגי הפסולות וריכוזם על ידי החקלאים לבין המתקנים/מפעלים השונים המושכים אליהם את
תוצרי הלוואי לצורכי טיפול או מיחזור.
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מגבלת השטח שנקבעה לתחנת מעבר מסוג זה היא עד  1.2דונם ,מגבלת גובה של עד  3מטרים ומגבלה כמותית לאחסון פסולת
עד  25טון ליום .כל זאת בשטח שהוא בצמידות דופן בייעוד לחקלאות בתכנית מפורטת או בשטח בייעוד למבני משק בתכנית
מפורטת.
בפועל ,יישום הקמתן של תחנות מעבר שכאלו הנו מצומצם מאוד ,כשעיקר הטענה של כלל הגורמים הרלוונטיים היא שמגבלות
התמ"א ביחס ל גודל השטח והיקפי הפסולת ,אינן נותנות מענה מספק .קיים מחסור בשטח תפעולי לתנועה ולתמרונים של
טרקטורים ומשאיות ,מה שמקשה על פריקה ואיסוף בתחנות ששטחן קטן.

בנוסף ,השימוש בתוצרי פלסטיק לסוגיהם הולך וגדל ,וכך גם כמויות הפסולת .רצוי שתחנות המעבר יכללו מערך לקליטה ומיון
ראשוני של פסולת הפלסטיק על מנת להעבירה למפעלי מיחזור ברמת ניקיון הפרדה מירבית לפי סוג חומר וכן באריזות נפחיות
מצומצמות (כדוגמת ניקוי שאריות צומח ,סילוק שאריות קרקע ועוד).
הצעה לפתרון:
מבדיקות ומתצפיות שנערכו על ידי המשרד להגנת הסביבה ,משרד החקלאות ומרכז המועצות האזוריות ,עולה כי יש להגדיל
את שטח התחנה המינימלי ל 5-דונם ,וזאת במטרה להביא לצמצום המפגעים הסביבתיים הנגרמים מפסולת חקלאית
ולהפיכתה של פ סולת זו ממטרד למשאב .הפלסטיק בחקלאות הוא חומר בר מיחזור ,בעל ערך כלכלי ,שהחוליה החלשה
בשרשרת הטיפול בו היא מערך האיסוף .לכן תכנית הטיפול מבוססת על הקמה של תחנות לאיסוף פסולת הפלסטיק החקלאית
ושיווקה למפעלי מיחזור בארץ או בחו"ל ,לאחר שעברה מיון ,ניקוי ודחיסה ל"באלות" .עבור איסוף וריסוק הגזם יידרשו
תחנות איסוף קרבות למקום ההיווצרות (משקי מטעים וחממות) .גודל התחנה המומלץ נועד לאפשר אצירה של גזם למשך
חודשים לצרכי ייבוש (ייבוש טבעי .הגזם נקי מחומרים או מזהמים אחרים) ,ריסוק (בעזרת מרסקת גזם .ציוד נייד) ,אריזה
בבאלות ,שטח תפעולי לתנועה ותמרונים של טרקטורים ומשאיות פול-טריילר .להערכת משרד החקלאות ופיתוח הכפר,
נדרשות בין  20ל 30-תחנות מעבר ברחבי הארץ ,בשטח של  5דונמים כל אחת ,על מנת לספק מענה הולם לכלל הפעילות בתחום
תחנת המעבר.

בברכה
אבי רדעי
ראש אגף סביבה חקלאית
המשרד להגנת הסביבה
העתק:
חברי ועדת עורכי תמ"א .16
אלון זסק ,סמנכ"ל בכיר למשאבי טבע
רענן אמויאל –משרד החקלאות.

מצ"ב תשריט עקרוני לתחנת מעבר לפסולת פלסטיק
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