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 אשכול נגב מערבי –טיפול בפסולת חקלאית 

 תקציר מנהלים
 

אזור הנגב המערבי מהווה את האזור החקלאי הגדול במדינה וככזה מייצר כמויות פסולת עצומות. כמות הפסולת 

אך בעוד שבפסולת ביתית קיימת חובת הרשות  ,במרחב גבוהה מזו של הפסולת הביתיתהחקלאית הנוצרת 

המקומית לטפל בה וקיימים מערכי טיפול ולוגיסטיקה תומכת, לפסולת החקלאית אין תמיכה לוגיסטית ואין 

מת אחריות של הרשות בכל נושא הטיפול. בשל כך, מרבית הפסולת החקלאית, במיוחד הצמחית והפלסטיק, נער

בשטח ומהווה מקור לשריפות בלתי מבוקרות ומפגע תברואתי ונופי בקנה מידה רחב מאוד שעלות הטיפול בו 

 נאמדת במאות מיליוני ש"ח. 

בכדי לייצר מענה בר קיימא לפסולת החקלאית במרחב הנגב המערבי, יש צורך להקים תשתית מערכתית שתדע 

פול בפסולת ביתית ו/או בניין. התשתית צריכה לכלול מערך לספק שירות לטיפול בפסולת, בדומה למערכי הטי

לוגיסטי שיידע לתקשר ישירות מול החקלאי, יאפשר שירות של איסוף הפסולת והובלתה למתקני הקצה, ינהל 

במרחב  ו/או לשדרג . במקביל, יש להקים 2019תקנות אוויר נקי תשע"ט בויפקח על התהליך כולו תוך עמידה 

 אוויר נקי, )קיימים / חדשים( שיאפשרו טיפול יעיל בפסולת, לפי היררכית הפסולת שבתקנות מגוון מתקני קצה

 תוך שמירה על רמת מחירי טיפול סבירה שתאפשר את קיומו לאורך שנים.

במסגרת העבודה המוצגת נבחנו עבודות קודמות ויישומן בשטח, נערכו פגישות עם הגורמים הסביבתיים 

עו שיחות עם חקלאים ונעשו סיורי שטח. כל זאת במטרה לקבל תמונת מצב עדכנית במועצות האזוריות, בוצ

 ושיתוף הגורמים השונים בתהליך החשיבה. 

במקביל נבחנו דרכי טיפול שונות בפסולת החקלאית עם התמקדות בטיפול בפסולת הצמחית,  בוצע יום יזמים 

סולת החקלאית. תהליכי טיפול שונים נבדקו שבמסגרתו יזמים שונים הציגו את הפתרונות שלהם לטיפול בפ

טכנית וכלכלית במטרה למצוא פתרון שיעמוד גם ברגולציה הישראלית וגם יאפשר רמת מחירי שוק סבירה עבור 

החקלאי. משיחות עם חקלאים במרחב עלה כי מחיר הטיפול הראלי עבור החקלאי יהיה בטווח של  –המשתמש 

 לקבוע מחיר מטרה בטווח הנ"ל עבור האיסוף והטיפול בפסולת.  לטון פסולת , ולכן יש ₪  100-200

צורך נוסף שעלה במסגרת העבודה הוא, יצירת תנאי שוק לקיום תהליך הטיפול, כלומר, יצירת ביקושים לתוצרים 

וכדאיות כלכלית ליזמים. הדרך ליצירת תנאי שוק מחייבת קיום של חקיקת חוקי עזר ואכיפתם. בנוסף, קביעת 

 והכלתם עבור תוצרי הקצה )דוגמת תקן קומפוסט(. תקנים

יתרון הגודל, שתאפשר פתרון מרחבי -מניתוח הממצאים השונים עלה, כי יש עדיפות ביצירת מערכת מרכזית 

ותדע לקשר בין החקלאי למתקני הקצה מצד אחד ואל גורמי הפיקוח והאכיפה מצד שני.  עם זאת, לאור דרישה 

 צות האזוריות, יש לאפשר קיום של פתרונות מקומיים ובתנאי שיעמדו בתנאי החוק. של אגודות חקלאיות והמוע

ושיתפה גורמים רבים. המסקנה הראשונה והחשובה ביותר היא  כתשעה חודשיםעבודה זו נפרשה לאורך 

 שהחקלאים במרחב מעוניינים בפתרון, משתפים פעולה באופן מלא ומודעים לעלויות הצפויות.

מו המפח"ק לא נבנו עם התייחסות למערך לוגיסטי תומך, עלויות תפעול וממשק לפתרונות קצה פתרונות העבר כ

 מלא שיפתור את הבעיה. ןעל כן לא ניתן היה לקיים פתרו

הפתרון המתאים למרחב הוא הקמת מערך לוגיסטי מרכזי ומרחבי יחד עם פתרונות קצה מרכזיים )עלות תועלת 

ר, ביצוע תהליכי אכיפה והדרכה. הגוף המתאים ביותר לשמש כגוף מתכלל של גבוהה יותר( תוך חקיקת חוקי עז

הוא פועל עם ראיה  ותחום הטיפול בפסולת החקלאית הוא אשכול רשויות נגב מערבי, משום שמעצם הוויית

מרחבית שמהווה חלק חשוב ביישום הפתרון הכולל. להבנתנו, האשכול שכבר פועל במסגרת מרחבית לטיפול 

ביתית ובניין  צריך לשמש כגוף המיישם את הפתרון בפועל גם עבור הפסולת החקלאית. הפתרון בפסולת 

 המרחבי זכה לתמיכה של רוב מכריע מראשי הרשויות באזור.  
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בתהליך ישיבות העבודה עם המועצות עלה כי המועצה האזורית אשכול מבקשת לקדם תכנית עצמאית 

פסולת החקלאית וכן להקים מערך בין היתר  ליה כאתר לטיפול שבמסגרתה היא מעוניינת לקדם את אתר ד

נדרש ו ת המועצהוצג בעבודהשמועצתי שיאפשר קיצוץ ואיסוף הפסולת מהחקלאים. מדובר בפתרון מועצתי כפי 

 אשכולי –של המשרד להגנת הסביבה כפתרון לצד פתרון אזורי  אישורו

להדגיש שיש צורך בהפרדת הפסולת במקור לזרמים בנוגע להקמה של מתקני קצה במרחב, ראשית חשוב 

 השונים. מבדיקת הנושא מול חקלאים במרחב, נאמר שמבחינתם הנושא ישים וישמחו לשתף פעולה.

 טכנולוגיות הטיפול המומלצות בעבודה זו: -מתקני קצה  

בשל היכולת לספק מענה לכלל הפסולת הצמחית והפשטות ביישומה.  - באמצעות יריעות קומפוסטציה .1

עם זאת מומלץ  קיימים במרחב.הביצוע התהליך באתרים א והבשלב זה נראה כי הפתרון המהיר יותר 

בשטח.  ותהפזורבשל הצורך לטפל בכמויות הפסולת  כפתרון משלים לשלב יישום של פתרון טרמי

בתהליך נתנת ליישום אך כן  בקומפוסטניתנת ליישום  אינה ,ורזו שאינה מופרדת במק צמחית פסולת

 טרמי.

  

 מתאימה וככזאת מגוונים חומרים להכיל שלה היכולת בשל שריפה היא המומלצת השיטה - תהליך טרמי .2

מומלץ לשלב את הפתרון הטרמי  .שבשטח ערמותהצמחית הנוצרת וגם בפסולת מה בפסולת גם לטיפול

 לאחר ביסוס המערך הלוגיסטי במרחב. 

 

סיכויי ההצלחה של התכנית יהיו נמוכים מאוד. המלצתינו:  ,ללא חקיקה והגברת האכיפה בעקבותיה –חקיקה 

לאחר השלמת המערך הלוגיסטי  2019עם המלצה ליישם את תקנות אוויר נקי  הכלת חוקי העזר באופן מיידי

 ומתקני הקצה.

יישום הפתרון מצריך מספר רב של פעולות שמטרתן: הקמת מערך לוגיסטי מרחבי, קידום  –לו"ז לביצוע 

ביניים פתרונות קצה וחקיקה. בכדי לקצר לוחות זמנים יש לפעול במקביל בכל הערוצים ואף לקדם פתרונות 

 שיאפשרו התחלת טיפול בטווח זמן של כחצי שנה. 

לטובת הטיפול בפסולת החקלאית. ₪ מיליון  20-במסגרת החלטת הממשלה הוקצו ליישובי העוטף כ - תקציב

אלו  ₪. מיליון  52-יעמוד על כעקב הקמת מערך טיפול ומתן השקעות למתקני קצה  העלויות הצפויות אולם,

משלים  יש לבחון כיצד ניתן לאגום תקציב ולכן ית מהתקציב שהוקצה בהחלטת הממשלהגבוהות משמעות עלויות

  .יישובי הנגב המערביבאזור חקלאית מתן פתרון לבעיית הפסולת ה –בכדי לעמוד ביעדי התוכנית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 2020 אוקטוברטיפול בפסולת חקלאית אשכול נגב מערבי  –ריינבוטק פתרונות סביבתיים 

 טיפול וסילוק פסולת חקלאית

  אשכול רשויות נגב מערבי

 פרק א'

 מבוא  .1

 

 ומטרהרקע  1.1

אזור אשכול נגב מערבי מהווה את אסם התבואה של מדינת ישראל, כמיליון דונם חקלאי 

נמצאים באזור זה. שטחים רחבים יחד עם חקלאות אינטנסיבית יוצרים כמויות פסולת עצומות 

אשר היום נותרות ללא מענה. הפסולת החקלאית לסוגיה, נערמת בשולי החלקות, נשרפת או 

 . ממדיםיוצרת מפגע סביבתי רחב מושלכת באופן פיראטי ו

לאשכול נגב מערבי )ליישובי ₪ מיליון  20 , הוקצולסיוע לעוטף עזה 4328החלטת ממשלה בעקבות 

 .לכל שלביה טיפול בפסולת חקלאיתל העוטף( ולאיגוד ערים נפת אשקלון

 -הסוציוהכסף יחולק בין האיגודים באופן יחסי לכמות הפסולת החקלאית המצויה בשטחם ולמצב 

  אקונומי של הישובים.

עם הטיפול המלא בפסולת החקלאית  תהליךוהוצאה לפועל של לצורך תכנון  מבוצעתעבודה זו 

תוך התמקדות במועצות האזורית  הנוצרים במרחב העוטף מיקוד בפסולת הצמחית ובפלסטיק

ישובי האשכול ויכללו יתייחסו לכלל יזו תהליכי הטיפול שיובאו בתכנית עם זאת,  .אשכול ושדות נגב

  נפת אשקלון.ב ובתיאום עם תכנית הטיפול שתגובשמ.א מרחבים, בני שמעון  את  בנוסף

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

כל השאר
2%

אשכול
334342

36%

בני שמעון
191523

21%

מרחבים
203631

22%

שדות נגב
81656

9%

שער הנגב
91465
10%

 תרשים שטחים חקלאיים לפי יישובים בכלל אשכול נגב מערבי
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 בעבודה קווים מנחים 1.2

 החקלאית.פסולת תוך מתן מענה בראיה מרחבית להכנת תכנית פעולה יישומית  •

 המשקפת את הצרכים האמיתיים לטיפול מלא בפסולת החקלאית.הכנת תכנית פעולה  •

 .הצעת סל פתרונות והתאמת פתרון לכל מועצה ולכל ישוב במועצהגמישות:  •

 . ככל שניתן תוצר שימושיוקבלת  משלב היווצרות הפסולת ועד הטיפול הסופי: פתרון מעגלי •

 .)ביקוש/היצע( המחזיק את עצמו  פתרונות בהתייחסות ליצירת שוק משוכלל •

 .יישום התוכנית בלוחות זמנים קצובים •

 

 הפסולת .2

 
 רקע  2.1

גידולים אלו  וצבר.  פרחים, מטעים, פרדסים, עשבי תיבול ופירות, בישובים החקלאיים מגדלים ירקות

 )גד"ש(. פתוחהשטח בממות(, מנהרות, בתי רשת, מבנים וגדלים בבתי צמיחה )ח

, בעבודה זו נתמקד בפסולת גידולים אלו כמויות גדולות של פסולת חקלאיתבכל שנה מייצרים 

 קרקע הצינורות ההשקיה, יריעות חיפויי יק )ובפלסט  )עלווה ושאריות פרי, גדמים וגזם( צמחית

 .(ומכלי חומרי הדברה כיסויהיריעות 

 היבטים סביבתיים 2.2

החקלאות היום הינה חקלאות אינטנסיבית המייצרת כמויות פסולת גדולות בתהליך הגידול. הפסולת 

שארית צמחית וכן פלסטיק אשר מקורו ביריעות גם מכילה ברובה חומר אורגני מתכלה כמו 

 החממות, חיפויי קרקע, צנרת השקיה  ומכלי חומרי הדברה.

חומרי הדברה, בתי גידול למזיקים וכן השארת השארת הפסולת בשטח יוצרת מפגעים של שארית 

, גידולים נגועים אשר פוגעים בכושר הייצור של הקרקע. קצב הפירוק של הפסולת הצמחית כמו שלף

גזם וגדמים ארוך ויכול להימשך שנים. הפלסטיק מתכלה באופן איטי במיוחד ויוצר זיהום הקרקע ע"י 

 ידולים עצמם.לתוך הקרקע ומשם לג MICRO-PLASTICמעבר של 

השארת הפסולת בסמוך לאזורי הגידול מצריכה לא אחת הגדלת ריסוס השטחים למניעת מזיקים 

 ומחלות, דבר המצריך עלויות מצד החקלאי אך גם זיהום סביבתי מוגבר.

היום לא אחת, בכדי למנוע היווצרות ערמות של פסולת חקלאית, החקלאים שורפים את הערמות. 

הצמחית נפלטים מזהמים שמעבר למטרדי  תל הפלסטיק וגם של הפסולבתהליך השריפה גם ש

ויכולים ליצור מחלות נשימתיות ואף  הריח מהווים סכנה בריאותית )חלקיקים קטנים מעשרה מיקרון(

 סרטן.

מעבר למפגע הנוצר, יש פה איבוד של משאב בדמות חומר גלם רב אשר יכול לשמש לקוחות שונים. 

ם פליטות של גזי חממה לא רק מקטינה את הזיהום הסביבתי אלא ג פסולתהגדלת השימוש החוזר ב

 לאטמוספירה.
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 סוגי הפסולת 2.3

אין בה התייחסות בלבד ו צמחית ופלסטיק חקלאית מסוג פסולתטיפול בעבודה זו מתמקדת ב

 הואמכך, פלסטיק יש מיעוט פתרונות שפועל יוצא פסולת הלפסולת הצמחית ו .לפסולת מבעלי חיים

 .של הפסולת ע"י החקלאים הערמות בשטח ושריפות פיראטיות היווצרות

 לצורך קביעת פתרונות ישימים יש צורך בהבנת הפסולת בכדי להתאים את הפתרון הרלוונטי. 

 להלן סוגי הפסולת הקיימים במרחב:

 (, בתי גידולפסולת בתי צמיחה )חממות 2.3.1

י גידול במיוחד של עגבניות, פלפלים במרחב האשכול כמויות גבוהות במיוחד של חממות ובת

 1000 -כמות הפסולת נאמדת בכופרחים. הפסולת הצמחית מבוססת בעיקרה על גבעולי הצמח. 

 .לשנה  ק"ג לדונם חממה

 אחד הקשיים המרכזיים איתם צריך להתמודד הוא הימצאות חוטי הדליה בגידולי העגבניות

. חוטים אלו העשויים פלסטיק נגזמים יחד עם גבעולי הצמח ואינם מופרדים ממנו. הדבר והפלפל

בנוסף, מכיוון מקשה על יישום החומר הצמחי לשימוש כחומר חיפוי, הטמעה או קומפוסט. 

 פסולת זו מכילה סולנין היא אינה מתאימה להאבסת בע"ח.ש

ירוסים הפוגעים בגידולים. וירוסים אלו בשנים האחרונות אנו עדים להימצאות זנים שונים של ו

משתמרים בקרקע ועל כן לא מומלץ להטמיע או לחפות את הקרקע באזור החממות. המשמעות 

והשמדת הוירוסים בתהליך אירובי סילוק החומר מאתר הגידול  היא שהטיפול המומלץ הוא

 )קומפוסטציה( או טרמי.

 גזם מטעים 2.3.2

ם כאשר לרוב בסוף גידול גוזמים את העצים לקראת מקור הגזם הוא בעיקר ממטעים ופרדסי

מתוך תכנית ) לשנה ק"ג גזם לדונם 500 - 1000 -כמות הגזם מוערכת בכמחזור הגידול הבא. 

בשנים האחרונות המשרד להגנת הסביבה אסר על העברת  המתאר הארצית לטיפול  בפסולת(.

גזם גולמי )לא מקוצץ( להטמנה ו/או אישור הגזם כחומר חיפוי. המשמעות היא כי חלופת 

 ההטמנה הפכה להיות יקרה מאוד עבור החקלאים ויש צורך בפתרון ישים וזול.

דולים מסוימים ולאי גזם שקוצץ יכול לשמש כחומר גלם לחיפוי או הטמעה בקרקע )מוגבל לגי

קיום מחלות(, לקומפוסט, רפד או לייצור אנרגיה. על כן, קיצוץ הגזם היא פעולה מחייבת לקיום 

 כל טיפול המשך.

 גדמים 2.3.3

. עד לפני לשנה ק"ג לדונם מטע 300 -מקור הגדמים הוא בכריתת מטעים והכמות נאמדת בכ

של זיהום האוויר שהן מייצרות מספר שנים נמכרו הגדמים למפחמות ברשות הפלסטינית, אך ב

הוחל איסור על העברת גדמים לרשות ואף צומצמו המפחמות בשטח ישראל. הגדמים יכולים 

לשמש כחומר גלם בדומה לגזם הצמחי ולכן יש צורך בקיצוץ החומר במקור או הובלתו לנקודת 

 איסוף וקיצוץ מרכזית.
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 פלסטיק 2.3.4

צנרת,  יריעות חיפוי וחיפוי קרקע. בנוסף ישנם סוגים מרכזיים:  3-הפלסטיק החקלאי מחולק ל

 מכלים של חומרי הדברה המצריכים טיפול ייעודי עקב תכולה של חומרים מסוכנים.

לצנרת ההשקיה יש ביקוש כחומר גלם ולכן ניתן לקבל שירות איסוף במידה והחומר הוכן 

ף לקבל תשלום עבור למשלוח. ניתן אף לקבל זיכוי מסויים בעת רכישה של צנרת חדשה ובכך א

 החומר.

עד לאחרונה עבור חיפוי חממות אם הופרדה ונמצאה נקייה מאדמה ניתן היה לקבל שירותי 

איסוף מנקודות הריכוז. אולם עם ירידת מחירי הפלסטיק בעולם, ירדה גם הדרישה לחומר זה 

  והיום שירות זה מוצע בעיקר בתשלום.

יריעות חיפוי, זהו חומר נחות ביחס ליריעות הכיסוי ולרוב מכיל שאריות אדמה וחומרי הדברה, 

 לכן לחומר זה אין דרישה והוא נערם בשולי החלקות, המפח"קים או מובער שלא כדין.

 מכלי חומרי הדברה מכילים שאריות חומר ולכן דורשים ניקוב ופינוי לאתר הטמנה. 

 

 שובי עוטף עזה יי –מיפוי הפסולת הנוצרת במרחב   2.4

 

כיישובי העוטף. אולם בכדי  שדות נגבו כמויות הפסולת הנוצרות במרחב מתייחסות למועצות: אשכול

מרחבים ובני  נבחנו גם מועצותעל פי החלוקה שביצע המשרד במתן ההרשאות לתת מענה מרחבי 

 .שמעון

שחושבו על פי מסמך "תוצרי הלוואי בחקלאות ישראל  החישובים  נעשו לפי "מפתחות"  ארציים

(2015"). 

משרד  –חושבה על פי המסמך  "הנחיות, מדיניות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים  והצפיפות

 מודל קרנל לפי היווצרות הגזם במרחב. הצפיפות שבחישוב מתבססת על  .החקלאות"

חממות, מנהרות וכו'( והגזם, הגדמים והפסולת הפלסטיק מחושב על פי דרך הגידול ) שטח פתוח, 

 הצמחית על פי סוג הגידול. 

 

 לחישוב כמויות הפסולתהמפתחות 
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 לפי ישובים מפות ריכוזי פסולת  2.4.1

 

 גזם מטעים ופרדסים -פסולת צמחית 
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 בתי גידול -צמחית פסולת 

  



11 
 

 2020 אוקטוברטיפול בפסולת חקלאית אשכול נגב מערבי  –ריינבוטק פתרונות סביבתיים 

 

 גדמים -פסולת צמחית 
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 פסולת פלסטיק
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 הפסולת לפי סוגים ומועצותכמויות  2.4.2

 אשכול מ.א

 

 

 

 

 

 

  

ישוב
 פלסטיק 

)טון/שנה(
 גזם )טון/שנה(

 בתי גידול 

)טון/שנה(

 גדמים 

)טון/שנה(
 סה"כ

          2,703 220           2,241         123           120          אוהד
             912 326               241               238               108              אורים

        10,994 5,159         2,559         2,994         283          אשכול

          2,199 582           1,073         480           65            בארי

          1,618 430           900           226           62            גבולות
          1,504 291               928               204               81                 דקל

             550 226               166               132               26                 חולית

          3,039 786           1,541         580           132          יבול

          3,036 404           2,369         239           25            ישע

          1,660 27             1,551         33             49            יתד

          1,226 713           12             435           65            כסופים

               39   -                -                -              39            כרם שלום

          2,904 104           2,544         136           120          מגן

          6,132 24             5,918           -              190          מיבטחים

          1,437 263           896           221           58            ניר יצחק

             784 114           397           167           106          נירים

          1,224 260           752           132           80            ניר עוז

             528 253           101           146           28            סופה

             974 422           281           236           35            עין הבשור

             345   -              293             -              52            עין השלשה

          1,826 9               1,680         9               128          עמיעוז

          2,316 201           1,816         186           113          פרי גן

          5,567 900           4,009         523           135          צאלים

          1,237 441           524           219           52            רעים

          3,007 1,264         702           990           51            שדה ניצן

          1,672 322           1,016         282           53            שדי אברהם

          2,390 24             2,190         35             141          תלמי אליהו

          1,632 222           1,089         248           73            תלמי יוסף

        63,455     13,986     37,787      9,213      2,470סה"כ
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  רחביםממ.א        

 

 שדות נגב.א מ                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ישוב
 פלסטיק 

)טון/שנה(
 גזם )טון/שנה(

 בתי גידול 

)טון/שנה(

 גדמים 

)טון/שנה(

 166           95             92             35            אשבול

 0               264           0               7              אשל הנשיא

 958           717           479           23            ביטחה

 327           285           168           28            גילת

 79             534           56             9              חות נסיונות גילת

 786           1,541         580           132          מבועים

 1,569         167           777           40            מסלול

 27                  1,551            33                  49                 מרחבים

 457           220           276           20            ניר משה

 756           285           427           43            ניר עקיבא

 1,092         127           529           18            פדויים

 1,519         378           773           46            פעמי תש''ז

 320           88             162           29            פטיש

 233           754           127           23            קלחים

 111           1,165         55             99            רנן

 444           291           246           38            שדה צבי

 440           635           238           41            תלמי ביל''ו

 165           626           150           16            תפרח

 9,448         9,721         5,167         696          סה"כ
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 .א בני שמעוןמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  מועצותיכוז כמויות הפסולת לפי ר
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 הפתרונות הקיימים במרחב .3

במרחב האשכול, מרבית הטיפול מתבסס על העברה  הצמחית חקלאיתההיום אין טיפול מוסדר לפסולת 

 ושם מצטברת הפסולת ללא טיפול המשך. )מפח"ק( למרכזי פסולת ישוביים

  .חיפוי קרקע )פרדסים(גדמים ופיזורם כגזם מטעים ולפרדסים ומטעים קיים פיתרון הכולל ריסוק 

 

 )מפח"ק(מרכז פסולת חקלאי 

קלאית הוקמו מרכזי פסולת יישוביים שמטרתם הייתה לשמש תוכניות קודמות לטיפול בפסולת חמכחלק 

כתחנת מעבר מקומית עבור הפסולת החקלאית. בחלק מהאתרים נבנו אף תאי הפרדה לסוגי הפסולת 

שהאדם האחראי  ברגע כוח אדם לתפעולם שלא אחת היה בהתנדבות. מצריכותהשונים. אולם, תחנות אלו 

דבר נוסף, למרבית הפסולת אין פתרון קצה,  משמעותית בתפעול האתר.הפסיק את עבודתו, חלה נסיגה 

דוגמאות לכך ניתן  משמעותי.  דבר שהוביל להפיכת האתרים לאתרי פסולת בלתי מוסדרים ומפגע סביבתי

 למצוא במרבית המפח"קים שבמועצת אשכול ושדות נגב.

 

 

המפח"ק בעין הבשור. תמונת מצב ערמות של פסולת חממות וסימני הצתה בשולי : מעלה בתמונה 

 .לאתרים לפסולת גושיתגם שהפכו בין השאר  המפח"קיםדומה יש במרבית 
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 :טיפול אזורייםאתרי  3.1

 :במרחב מספר אתרי טיפול לפסולת חקלאית

 -דונם פועל בשיטת ה 80-האתר בשטח של כ – נירים בקיבוץ אתר קומפוסט גודפוסט 3.1.1

WINDROW פרש בע"ח )רפת, לולים(.  האתר מקבל גזם . עיקר הפסולת מבוססת על

קצוץ בעיקר של פרדסים / מטעים אך לא פסולת מבתי צמיחה עקב הימצאות חוטי 

 . הדליה וחשש מזרעים

מיקום האתר בחבל אשכול מקנה לו מרחקי הובלה קצרים באופן יחסי ולכן יכול להוות אתר 

 עבור הפסולת הצמחית של האזור.  פוטנציאליטיפול 

דונם פועל  50-האתר בשטח של כ – )שער הנגב( רוחמהבקיבוץ  אתר קומפוסט  וןרימ 3.1.2

. מופעל ע"י חברת נגב אקולוגיה. מתבסס בעיקר על פרש WINDROW-בשיטת ה

 בע"ח. מקבל גזם חקלאי קצוץ שמקורו בפרדסים ומטעים אך לא פסולת מבתי צמיחה.  

 אתר רימון - WINDROWייצור קומפוסט                   

 

מפעל מיחזור )נגב אקולוגיה( נגב מיחזור  3.1.3

. ממוקם בקיבוץ סופה ומספק לפלסטיק חקלאי

 שירותי איסוף מהחקלאי עד למפעל. 

אוסף יריעות חממות וצינורות השקיה. המפעל 

 היום בשל ירידת מחירי חומרי הגלםאולם, 

ועיקר  יש פחות עיניין ביריעות החממות בעולם

הפעילות של המפעל נוגעת לצינורות השקיה 

 בלבד.

 

 איסוף צנרת השקיה מהחקלאי
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 להקמת מתקני טיפול אתרים פוטנציאליים  3.2

במטרה להרחיב את מגוון הפתרונות האזוריים יש צורך בהקמת מתקני קצה בעלי קיבולת גבוהה. 

 של תעשיה או מתקנים הנדסיים. מתקנים אלו מצריכים זמינות קרקע עם תב"ע

קומות במרחב ישנם מספר מקומות עם זמינות קרקע ותב"ע מתאימה שלרשויות ולאשכול יש עניין 

 להקים בהם מתקנים ואתרי טיפול בפסולת חקלאית

 סעד 3.2.1

 'עם תב"ע למתקנים הנדסיים )תכנית מס זמינים דונם 25 -לקיבוץ סעד שבשדות נגב שטח של כ

 .232מזרח ליישוב ובצמוד לכביש מצפון  רממוקם כקילומט .(5/110/03/51-ו 4/110/03/7

מיקום השטח קרוב לצירי תנועה ראשיים מקל מאוד על ההגעה לנקודה,  תב"ע למתקנים הנדסיים 

מאפשרת הקמה של מתקני טיפול לפסולת חקלאית בסמכות של וועדה מקומית, דבר שמקל מאוד 

 רים.על משך הזמן הדרוש להוצאת הית

 

 

לטובת הקמת מתקן טיפול בפסולת ₪ מיליון  3.4 -קבלה התחייבות בגובה של כמ.א שדות נגב 

 , המועצה נתנה את הסכמתה לקידום המתקן באמצעות האשכול .חקלאית בשטח המדובר
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 עין השלשה 3.2.2

למתקנים הנדסיים והוגש  השטח עם תב"עדונם ממזרח ליישוב.  58שה שטח של ללקיבוץ עין הש

 תב"ע מאושרת.  –( 651-0179499-ו 488/02/7פוסט )תכנית מס' לשם הקמת אתר קומ

כך שניתן להקים בו אתר טיפול  2410מ' מכביש  500-מ' ממרכז היישוב ו 900 -השטח ממוקם כ

 שמצד אחד מספיק מרוחק מבתי היישוב ומצד שני נוח לגישה מציר התנועה המרכזי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בין קיבוץ עין השלשה לחברת נגב אקולוגיה נחתם הסכם שיתוף פעולה להקמת אתר קומפוסט 

לפסולת עירונית. עם זאת, במשך מספר שנים האתר לא הוקם ולקיבוץ עין השלשה ישנה זכות 

 דונם. 15 -לעשות שימוש בתא שטח של כ

 

 

 

 

 

 

 

 

  האתר המיועדשטח 
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 כרם שלום 3.2.3

( ותעשיה וחקלאות )חלקה 24לקיבוץ כרם שלום מספר שטחים עם תב"ע לתעשייה ומלאכה )חלקה 

 3/225/03/7על בסיס תכנית  (25

 

 דונם 34 – 24חלקה 

 דונם 120 – 25חלקה 

 

 

 

 

 

השטחים לעיל נמצאים בתוך גדר היישוב. בנוסף ישנם שטחים נוספים מחוץ לגדר הניתנים לשימוש 

, חברת גזם שלום. לפתח את תחום הטיפול בפסולת חקלאיתמעוניינת היישוב הנהלת  למתקנים הנדסיים.

הינה חברה המספקת שירותי קיצוץ גזם עבור מ.א אשכול. החברה נמצאת  השייכת לקיבוץ כרם שלום, 

בחלקה  בקשה להיתר בניההחברה הגישה  -בתוך שטח הקיבוץבתהליכים להקמת אתר טיפול בגזם חקלאי 

 דונם( לצורך הקמת מערך מיון וקיצוץ של גזם המועצה וגזם חקלאי. 4)על שטח של  24

בנוסף, חברת גזם שלום, מעוניינת להפוך לקבלן אזורי שיספק שרותי קיצוץ, מיון והובלה של גזם חקלאי. 

גזם לאחרונה הגישה החברה בקשה לקרן ההשקעות לצורך רכש של מקצצת גדולה שתאפשר גם קיצוץ 

 חממות.

 פעילות החברה יחד עם זמינות השטח ביישוב מאפשרים יישום מהיר של פתרון אזורי.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 222כביש 

25 

24 



21 
 

 2020 אוקטוברטיפול בפסולת חקלאית אשכול נגב מערבי  –ריינבוטק פתרונות סביבתיים 

 אתר דיה 3.2.4

בשטח מועצת אשכול פועל אתר פינוי הפסולת "דיה" סמוך לקיבוץ צאלים.  האתר משמש כאתר 

דונם  200-בכדונם כאשר נעשה שימוש  350 -האתר בשטח של כ מעורבת.עירונית הטמנה לפסולת 

 דונם נוספים עומדים בפני פיתוח. 150-ו

למ.א אשכול ניתן מענק הקמה למתקן טיפול בפסולת עירונית אורגנית. המועצה מעוניינת עם 

אפשרות לשילוב טיפול בפסולות חקלאיות יחד עם הפסולת העירונית ולהפיק בתהליך הטיפול 

/ טרמי(. מתקן הטיפול אמור לקום בשטח הצמוד לאתר הפסולת.  המועצה נמצאת  אנרגיה )ביוגז

 בתהליך הסדרת הקרקע מול המינהל.

 

  

  

  אתר דיה

  קיבוץ צאלים
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 הפוטנציאליים ניתוח יעילות מרחבית של אתרי הטיפול  3.3

לצורך בחינת היעילות של אתרי הטיפול כמרכיב בפתרון המרחבי )אשכול נגב מערבי( נבדקו מספר 

 .שינוע, שטח זמין, ומצב סטאטוס סטטוטורי של הקרקע נתונים כמו מרחקי

 ניתוח מרחקי שינוע 3.3.1

ניתוח מרחקי השינוע לוקח בחשבון את המרחק הממוצע של כלל מוקדי הפסולת במרחב ביחס 

לאתר הטיפול. מפתח נוסף בכדי לאמוד את יעילות האתר הוא היחס בן כמות הפסולת למרחק 

   יעילות האתר גבוהה יותר.וה יותר כך ק"מ( ככל שהמספר גב / השינוע )טון

 מרחביים טבלת ריכוז נתוני אתרים 3.3.2

כי אתר עין השלשה וסעד הם בעלי יחס טון לק"מ בניתוח הנתונים של האתרים הפוטנציאליים ניתן לראות 

מקודם מזה זמן כאתר ייעודי לטיפול בפסולת חקלאית, קיים שטח . אתר סעד בהיבט המרחבי הגבוה ביותר

 מאפשר אכלוס של מספר פתרונות קצה ושטח תפעול רחב. דונם ה 30-זמין של כ

 על בסיס טון / ק"מ לפי מועצהניתוח האתרים טבלת  3.3.3

 

לספק שירות עבור מועצה בודדת מתקבלת תמונה בה נראה בבירור כי השונים בבחינת יעילות האתרים 

האתרים גדלה בעשרות אחוזים כאשר הפסולת מגיעה מהמועצה בה ממוקם האתר. יעילות  יעילות

משפיעות באופן ישיר על עלויות המתבטאת בעלויות הובלה נמוכות יותר  של האתר גבוהה יותר

 הטיפול.

מרחק ממוצע  תב"ע  שטח ]דונם[ שם האתר
 ]ק"מ[

 טון/ק"מ

 86 27 מ. הנדסיים 100 סעד

 91 30 מ. הנדסיים 15-20 עין השלשה

 65 43 תעשייה +30 כרם שלום

 75 34 בתהליך ? דיה

 בני שמעון מרחבים שדות נגב  אשכול שם 

 40 58 141 98 סעד

 29 50 47 197 עין השלשה

 22 32 25 149 כרם שלום

 30 47 31 160 דיה
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 סיכום פרק א' .4

את  יםמייצרמ.א אשכול  , כאשר יישובימרחב עוטף עזה הן גבוהות מאודבכמויות הפסולת החקלאית 

  ביותר של הפסולת החקלאית ובהפרש ניכר. הכמויות הגבוהות

יעיל ולכן הפסולת נערמת בשטח פתרון כמעט לפסולת הצמחית ובמיוחד לפסולת מבתי גידול אין כרגע 

האזור משווע לפתרונות ולאורך השנים נבחנו פתרונות שונים. אחד הדברים . או מוצתת באופן לא חוקי

 הצורך במתקן קצה.שעלו היה 

מתקני הקצה הקיימים היום באזור מטפלים בעיקר בפסולת בע"ח ונותנים מענה מועט עבור הפסולת 

 מבתי גידול.צמחית  מטפלים כלל בפסולתאך אינם   שבמרחב הצמחית

ואכן מועצת אשכול וגם מועצת  מזה זמן כפי שצוין, הצורך במתקני קצה לטיפול בפסולת צמחית קיים

אתרי יזמויות פרטיות לישנם עוד  ,ב מקדמות אתרי טיפול לפסולת צמחית )דיה, סעד(. בנוסףשדות נג

 בפסולת חקלאית.  טיפול

בשל , אך נגב מערבי מרחב אשכולכלל יכולים לאפשר פתרונות להקיימים והפוטנציאליים באזור אתרים ה

ניתוח היעילות פי שניתן לראות בכמרחקי השינוע הגדולים, יש לבחון עלות תועלת במיקום מתקני הקצה. 

עבור ליישובי המועצה ו מועצתיים שיתנו שירות מתקנים נה כדאיות אף להקמת, ייתכן שיש3.4.3טבלה ב

. בכל ולהגדיל את כדאיות הטיפול זאת במטרה להפחית את עלויות השינועכל  בלבד. יישובים שכנים

 של מתקני הטיפול. ת ועלויות ההקמהאופן, דבר זה צריך להיבחן מול כמויות הפסולת הזמינו

אתר סעד ואתר דיה מקודמים ע"י המועצות המקומיות ולכן יש לבחון אתרים אלו כבעלי פוטנציאל 

התממשות גבוהים. בשלב זה נראה כי אתר סעד הוא בעל התנאים הטובים ביותר להבשיל ולכן מומלץ 

 לקדמו כאתר טיפול מועצתי )מ.א שדות נגב( או אזורי.
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 הפתרון –פרק ב' 
 

 אפשריים לפסולת החקלאית  מסלולי טיפולבחינת ישימות של  .5

הפתרון עבור הפסולת החקלאית במרחב, נעשה תהליך ארוך של לימוד וניתוח האופן בו  אפיוןלצורך 

מטופלת כיום הפסולת. בין היתר נעשו סיורי שטח, פגישות עם חקלאים, ראשי צוות, רכזי סביבה, רט"ג , 

 רום, יזמים מהאזור ופגישות עם הרשויות המקומיות.מו"פ ד

 

 : ותהמסקנ

  של  גמיש יש צורך בגיבוש סלולכן  חיד שמתאים לכלל הישובים והפסולותטיפול אאין  פתרון

 .השונים ליישובי האשכולשיותאמו  לאיסוף וטיפול פתרונות

 שינהל ויפקח על ולכן נדרש להקים גוף מרכזי אזורי  אין גוף שמרכז את הנושא באופן שוטף

 : התהליך

  . יכול להוות גורם מטפל עבור כלל המרחב רשויות נגב מערבי אשכול  -

מועצה אזורית אשכול מקדמת תוכנית עצמאית בה המועצה תשמש כגוף המרכז את  -

י המשרד להגנת התכנית נמצאת בבחינה ע"הטיפול בפסולת החקלאית שבשטחה. 

 .יבההסב

-  

 :המשפיעים על הפתרון ברמת ישובגורמים ה מיפוי 5.1

 

בישוב )או בישובים  החקלאית פסולתהההיצע מול הביקוש לתוצרי  -  הגורם הכמותי .א

 סמוכים(.

מה מרחק השינוע  מהישוב לאתר טיפול קצה מרחבי והאם החקלאי  – הגורם הגיאוגרפי .ב

 יכול לשנע את הפסולת בעצמו למתקן הקצה. 

 לטיפול בפסולת מצד החקלאים / היישוב.  ומה היכולת מה הרצון –  האנושיהגורם  .ג

סוגי הגידולים החקלאיים עשויים להשתנות  – הגורם החקלאי והגמישות החקלאית .ד

תכופות, ייתכן ולחלק מהגידולים יימצא טיפול ברמת יישוב ולחלק לא, כמו כן, גם הביקוש 

ביישוב תפחית ביקוש לפסולת צמחית  לדוגמא סגירת רפת –עשוי להשתנות ביישוב 

 . תחמיץלמטרות רפד או 

החקלאית עבור היישובים השונים  טיפול בפסולתל גמישותבשל גורמים אלו ומתוך הבנה כי חייבים לאפשר 

 כמפורט בתרשים: טיפול בפסולת החקלאיתאפשרויות ה, אנו ממליצים על סל פתרונותיחד עם יצירת 

 

 בתרשים מטה( יםירוקחיצים )מיוצגים ב  אשכולימסלול עצמאי ומסלול  – פסולת צמחיתטיפול ב 

 

 בתרשים מטה( יםכחולחצים )מיוצג ב אשכולימסלול  – פסולת פלסטיקטיפול ב 

 

 .יע"י החקלא הפרדה במקור מחייבים מסלולי הטיפול המוצעים

 .מיועדת להטמנה בלבדבמידה והחקלאי לא יבצע הפרדה במקור תהיה פסולת זו 

 .החקלאי של התפעול הוצאות על שיכבידו כבדות כספיות משמעויות בה יש לגיטימי פתרון היא שהטמנה ככל
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 טיפול בפסולת חקלאית צמחית ופלסטיק  5.2

מהשלף )גידולי  הוצאת חוטי הדלייההכוללת  " : הפרדה במקור" מסלולי הטיפול בפסולת הינו תנאי מקדים ל

הפלסטיק לסוגיו : צנרת השקיה, יריעות חיפוי  של בתי רשת וחממות, הפרדת העגבניות, הפלפלים וכד'( ו

 . חיפוי קרקע, הוצאת ברזלים ושאריות אדמה וכד' (

 תפעוליות של ההפרדה במקור:  משמעות

שקיימנו עם חקלאים בנוגע להפרדה במקור הן של חוטי ההדליה והן של הפלסטיק מתקבל כי כבר  במפגשים

 מתקיימת במיוחד. השונים הפסולת סוגי של במקורהפרדה  מתבצעתאו המשקים מהיישובים ו/ בחלקכיום 

 .כיסוי ויריעות השקיה צנרת של הפרדה

)שלף(,  הצמחית מהפסולת החוטים בהפרדת הקושי עקב בעיתית שעדיין סוגיה הינה ההדליה חוטי סוגיית

 במקביל. מתקיימת זו הפרדה גם כי נצפה מקומות במספר, זאת עם. רב לגובה היא ההדליה כאשר במיוחד

 בהפרדת הצורך את ייתר אלו בחוטים שימוש. מתכלים הדליה בחוטי שימוש הבוחן דרום"פ במו תהליך ישנו

 איןממילא ש משום מתבצעת אינהכמעט ו היום ההפרדה כי נאמר החקלאים עם בשיחות .ההדליה חוטי

 בעלויות לשאת מוכנים יהיו הם פתרון יימצא אם וכילמעט הטמנה  השונות הפסולותמרבית  עבור פתרונות

 .בשטח הפסולת תישאר שלא ובתנאי ההפרדה

 

 הטיפול בפסולת החקלאית מסלוליתרשים 

 

  



26 
 

 2020 אוקטוברטיפול בפסולת חקלאית אשכול נגב מערבי  –ריינבוטק פתרונות סביבתיים 

 בפסולת הצמחית ישוב /החקלאי  ע"יי טיפול עצמאמסלול  5.2.1

מטעם  חוץעל ידי החקלאי ו/או מנהלת הישוב. אין שימוש בקבלני  באופן עצמאי תטופל הצמחית הפסולת

עצמאית  תועבר, במידת הצורך פסולת שאין לה ביקוש בישוב כלשהו האשכול לאיסוף, לקיצוץ או לטיפול סופי

 .או לישוב אחר ע"י החקלאי או ע"י הישוב  למתקני טיפול רלוונטיים במרחב

)רפד, קומפוסט  החקלאי או היישוב מבצעים קיצוץ בחלקות ומעבירים ל"טיפול" ביישובלדוגמא, במסלול זה, 

 . וכיוב'(

 דגשים : 

 הציוד בתהליך עשוי להיות בבעלות החקלאי, בדומה לטרקטור פרטי או בבעלות הישוב )אגודה חקלאית(.  -

 באם יש שוני בין כמויות ומועדי הביקוש וההיצע בישוב ייתכן ויהיה צורך בתחנת מעבר יישובית )מפח"ק(.  -

הסיכומים הכספיים ייעשו ישירות מול הקבלן המבצע /  –במקרה של טיפול עצמאי ע"י החקלאי או הישוב  -

 ע"י החקלאי. 

 מסלול הטיפול המיועד.     ו/או למחוז מראש לגביהחקלאי /ישוב ידווח לאשכול  -

מלוא  סילוק לוודא מנת על האשכול, בשיתוףהאכיפה המרחביים  גורמיאכיפה ובקרה תתבצע על ידי  -

 הפסולת בהתאם למסלול שהתווה.

  טיפול אשכולי מרחבי בפסולת הצמחית  5.2.2

 מטעם ומופעלים המנוהלים ים/קבלן  שילוב המשלב" אשכולי" במסלול האשכול י"ע תנוהל הצמחית הפסולת

 . בכולו וא מהתהליך בחלק  האשכול

שהיא מטעם החקלאי או הישוב, למעט הזמנת כל מסלול הפסולת אינו מערב עשייה כל מלא: אשכולי מסלול 

נאספת מהחקלאי ע"י קבלן מטעם האשכול ומובלת לטיפול  הצמחית הפסולת. והפרדה במקור קריאה לפינוי

 במתקן קצה במרחב.

 דגשים: 

החקלאי  באזור היישוב)חיפוי( הובלה ופיזור , שירות מקומי כמו קיצוץ קבלן מטעם האשכול עשוי לספק  -

 את היקף השירות ובתנאי שיקיים פתרון שיהיה מקובל על הרשויות.יוכל לבחור 

או  או ע"י החקלאי. בחלקת החקלאי ע"י קבלן מטעם האשכולמקומי הפסולת עשויה לעבור קיצוץ  קיצוץ:  -

 .במתקן הקצהקיצוץ 

ביישובים או לשימוש  התוצרים עשויים להישאר ביישוב לשימוש מקומי או לעבור למתקן קצה במרחב -

 .וכיםסמ

בקרת התהליך תתבצע באמצעות מערכת שליטה מרחוק של האשכול על הקבלנים המבצעים ועל כמויות  -

ובסיוע פקחים מטעם  הפסולת הצמחית ברמת חקלאי תוך ניטור התהליך בזמן אמת )פרוט בהמשך(

 .האשכול / מועצה

מלוא הפסולת  סילוקאכיפה תתבצע על ידי גורמי האכיפה המרחביים יחד עם האשכול על מנת לוודא  -

 בהתאם למסלול שהתווה.
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 טיפול אשכולי מרחבי בפסולת הפלסטיק  5.2.1

במקרה של פסולת הפלסטיק שתוצריה אינם מבוקשים ברמת ישוב ולפיכך אין באפשרות החקלאי / הישוב 

טיפול זה יכלול אחד או יותר מהשלבים הבאים : איסוף לטפל, יתבצע טיפול ברמת האשכול "אשכולי" . 

ובלתה אל מתקן קצה לטיפול . בהתאם ההפסולת מהחקלאי או מתחנת מעבר )לאחר הפרדה במקור(, ו

 לסיכום עם מתקן הקצה, תיתכן אפשרות איסוף ע"י המתקן עצמו. 

 

 על פי מדדים "איכותיים"  לטיפול בפסולת צמחית בחינת המסלולים 5.3

 

 (האשכול)באמצעות  אשכולי טיפול מסלול עצמאי טיפול מסלול 

 השקעות/ציוד
נדרש ברמת 
 החקלאי/ישוב

 ציוד לקיצוץ מקומי.

 ציוד שינוע לפסולת פלסטיק למתקן טיפול.

ציוד למתקני טיפול מקומיים בהתאם 
 לחלופת הטיפול שתיבחר ביישוב.

 
 השקעה בתשתיות דוגמת המפ"ק

סיוע האשכול יבחן אפשריות ל – מכלי אצירה

ו/או מכלי אצירה לחקלאים או אספקה שבמימון 

 לקבלני פינוי/קיצוץ.

 

ציוד נדרש ברמת 
 האשכול 

  .האשכוללא נדרש ציוד ברמת 

 

התקשרות מול  .רכש הציוד ע"י / סיוע האשכול

 קבלני ביצוע

 
 

כ"א נדרש  ברמת 
 ישוב

 באם יישובי איסוף או/ו קיצוץ ציוד מפעיל
 ולא היישובית ברמה לטפל בוחר הישוב

 .חקלאי לפי
 .הפסולת לעניין היישוב מטעם אחראי

 .בישוב א"כ נדרש לא

עלויות קבועות 
 לישוב

אחזקה של הציוד המשמש תפעול ועלויות 
ביטוח תחזוקה שוטפת, כ"א, בתהליך: 
  .רישוי וכד'

אלא עלויות אחזקה של אין עלויות קבועות לישוב 
הציוד המשמש לטיפול מקומי, אם קיים כזה 

 ביישוב.

עלויות משתנות 
 לחקלאי /לישוב

שעות עבודה של המקצצת )מונה פר 
 חקלאי(

 
עלות הטיפול ביישוב: חיפוי, הצנעה 

 בחלקות, קומפוסט וכד'. 

 עלות קבלני המשנה בגין שירות הקיצוץ בשטח
  שינוע ,)בסמוך לנקודת הגידול(

 טיפול במתקן קצה מרחבי .וה
 
 

לו"ז ליישום 
 הפתרון

 

יישום מהיר: דורש הצטיידות לחקלאי/ישוב 
 לקיצוץ ולחלופת הטיפול שתיבחר

 6-8: ויישום במתקני קצה קיימים מערך לוגיסטי
 חודשים

 
 חודשים 24 -כ: חדשים מתקני קצה
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 מסלול טיפול אשכולי )באמצעות האשכול( מסלול טיפול עצמאי 

יתרונות המסלול 

 = סיבות להצלחה

 

 : חוסך שינוע יקר ומזהם.פתרון ירוק

התהליך כולו באחריות החקלאי /  אחריות:

הישוב )אחריות ישירה יוצרת מעורבות 

 ויותר שיתוף פעולה מצד החקלאי(.

 קל ומהיר ליישום .

עדיף טיפול מרוכז ושינוע מרוכז על  – ירוק פתרון

 פני עשרות שינועים וטיפולים נקודתיים

טיפול זמין ונגיש תפעולית  -פשוט לחקלאי
 וכלכלית 

יתרון לגודל, מקצועיות  -שנהשימוש בקבלני מ

 וניסיון.

התהליך כולו באחריות האשכול ולכן  אחריות:

 סיכויי ההצלחה גבוהים.

הפיקוח הינו על קבלני משנה ולא  –קל לפקח

 ברמת החקלאי הבודד.  

 ניטרול היחס בין ביקוש להיצע.

 טובה על הפסולת בתהליך כולו. שליטה

קצה : מבחר מתקני העדר תלות באיכות הגזם
 במרחב.

 
 חיסכון בעלויות הטיפול עלויות:

חסרונות = סיבות 

 לכישלון

 

 היצע בישוב.≤: ביקוש נדרש

: חיסרון לגודל, עלויות גבוהות עלויות

 לרכש ותפעול ביחס לכמות מטופלת

: תלות בחקלאים רבים, לא  גורם אנושי

 כולם יכולים ורוצים לקחת אחריות ישירה.

עשוי להיות כשאין "מערכת" הטיפול 

חובבני עם יישום חלקי ובנוסף יגרור 

קנסות גבוהים לחקלאים על אי ביצוע 

 כנדרש

עד לרמת החקלאי הבודד .  קושי לפקח

 המצב הנוכחי בשטח מדגים זאת.

: מחלות ומזיקים שיכולים לשוב תחלואה

 במחזורי הגידול הבאים

בדומה ניהול לתהליך :  ערךמנדרש הקמת  

מעבר לכך כיוון שבמקרה  לפסולת עירונית ואף

זה הפסולת לא מוטמנת אלא מטופלת במגוון 

מתקני טיפול, כמו גם גורם עונתיות וכד' שאינו 

 קיים בפסולת ביתית.

 שינוע = מרחקי שינוע גדולים יותר.

 –של תוצרי מתקני הקצה  תלות ביקוש/היצע

 עשוי לייקר את התהליך , העדר יציבות. 

 

 תפקיד האשכול

 

דום חוקי העזר ברשויות בקיסיוע 

  המקומיות

 הדרכות 

 שיתוף פעולה עם גורמי האכיפה והבקרה

 הסברה 

 :של מערך כולל לטיפול בפסולת הקמה והפעלה

ניהול התהליך לזרמיו, החלטות בנושא חיוב 

 פיקוח ובקרהוגבייה, ניהול 

 ובחירת קבלני הקיצוץ /שינוע מיכרוז 

 להקמה/שדרוג של מתקני קצה. מיכרוז 

 לחקלאים, קבלנים .הדרכות 
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 מסקנות 5.4

 

ביתרונותיהם וחסרונותיהם.  בפסולת , במסלולים השונים,הטיפול  באפשרויותעוסק  5סעיף  .א

בבחירת מסלול הטיפול המועדף עליו ישוב  /מאפשרים גמישות לחקלאי השונים המסלולים 

 בהתאם למשתנים הקיימים עבורו. 

, עם  הצמחית בפסולת עצמאיייתכנו מקרים בהם תהיה כדאיות לחקלאי / ישוב לבצע טיפול 

זאת, השאיפה הינה שמרבית החקלאים והיישובים יטפלו באופן מרוכז תחת מעטפת 

מתוך הבנה כי המסלול האזורי הינו המסלול הנכון ביותר לטיפול בבעיית הפסולת  אשכולית

 ביותר בהיבט של עלות מול תועלת.  מתלמשתאפשרות הבמרחב כולו וגם ה

אתר פסולת חקלאית יישובי. מניתוח המדדים אחד הפתרונות שקודמו בעבר היה  –טיפול במפח"ק 

ברמת היישוב. בנוסף, אין היום מנגנון  שבטבלה עולה כי המפח"ק גורר עלויות קבועות ומשתנות

 מאוד לאגודות החקלאיות יש כלים שהו,מפקח על הפסולת המגיעה למפח"ק או אמצעי גבייה כל

  מוגבלים להפעלת המפח"ק באופן יעיל עבור החקלאי/יישוב.

על מנת להוציא לפועל את תהליך הטיפול בפסולת החקלאית  ולתפעלו באופן שוטף, נדרש  .ב

שיקיף את כלל ההיבטים במסגרת האשכול, להקים גוף לניהול הטיפול בפסולת חקלאית 

ות הפסולת ועד לסילוקה הסופי )פתרון קצה(. מערך הניהול יפעל התפעוליים מרגע היווצר

 באופן דומה למערך הניהול הקיים כיום לטיפול בפסולת העירונית.

 

חשוב לציין, כי הטיפול בפסולת החקלאית מורכב לאין ערוך מהטיפול בפסולת העירונית  .ג

 )אשפה ביתית( וזאת מהטעמים הבאים : 

 ף, שינוע וטיפול הקיימים מזה עשרות שנים.לפסולת העירונית מערכי איסו 

  הפסולת העירונית יציבה מבחינת כמויות לאורך השנה וברמת הישוב ואילו הפסולת

החקלאית משתנה לפי עונות, היצע מול ביקוש לגידול, שונות מתמדת בגידולים ברמת ישוב 

 וכד'.

  בשינוע ואילו הפסולת הפסולת החקלאית נפחית ברובה ודורשת טיפול מקדים לצורך חיסכון

 העירונית נדחסת במשאיות דחס. 

  בפסולת החקלאית המעוברת לטיפול דורשת הפרדה במקור, הפסולת העירונית אינה

 מופרדת כיום במקור אלא נשלחת כולה להטמנה. 

  עלות הטיפול באשפה הביתית פשוטה לחישוב זאת לעומת הטיפול בפסולת החקלאית שם

פשרויות הטיפול הרבות הקיימות, הטיפול המקדים הנדרש, קיים קושי בחישוב בשל א

השפעות של ביקוש לתוצרים מול היצע של מתקני הקצה, מרחקי שינוע שונים בין המתקנים 

 ועוד. 

 .החיוב בגין הטיפול בפסולת העירונית הינו באמצעות צו הארנונה וחוקי עזר 

   בשלב זה מנגנון חיוב על לתחום הטיפול בפסולת חקלאית אין עדין חוקי עזר ואין

 החקלאים.

  החיוב בגין הפסולת הביתית אינו קשור לכמות הפסולת הנזרקת ע"י משק בית וגם אין

חיובים שונים לסוגי פסולת שונים וזאת בניגוד לאופן החיוב הנדרש בפסולת החקלאית לפיה 

 כל חקלאי / ישוב יחויב באופן שונה על בסיס סוג הפסולת ואיכותה 
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 מערך במסגרת האשכול  - הטיפול בפסולת חקלאית ניהול .6

מערך טיפול תחת האשכול על מנת לטפל בפסולת החקלאית הנוצרת והקיימת אנו ממליצים על הקמת 

שינהל את כלל התהליכים לשלביהם השונים ויתפעל את כל הנושא לאורך השנים עם כל השינויים שבו, כמו 

מסיק  - בהרבה בהשוואה לפסולת הביתית ולכן נדרש גוף לומדכן, מדובר על תהליכים חדשים ומורכבים 

 מתייעל ומייעל בכל עת.  - מסקנות

 באשכול מבנה מחלקת פסולת חקלאית תחת אגף פסולת  6.1

 

 מבנה אגפי ויחידות הסיוע -  שכולאמחלקת הפסולת החקלאית במיקום תרשים 

 

 

ל"מנכ

אגף תכנון  
אסטרטגי ופיתוח  

כלכלי

אגף שירותים  
חברתיים

אגף מוניציפלי  
סביבתי

שירות וטרינרי מערך הפסולת

רכז פסולת  
עירונית ומחזור

רכז פסולת  
בנין

רכז אכיפה  
סביבתית

פקחים רהט

פקחים לקיה

רכז פסולת  
חקלאית

פקח פסולת  
חקלאית

רכז איכות  
ובקרה

מוקד פניות

:מטה

,  משפטי, לווי תקציבי
דיגיטציה  , רכש, משרדי

'וכו
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 בעלי תפקידים 6.2

כל ככל  מערך פינוי פסולת חקלאיתאחראי על הקמת ותפעול  - פסולת חקלאית רכז .א

 :ובכלל זאת מרכיביו

o הפעלה של הפקח/ים 

o  יות ועם משרד הגנ"סואגף איכות סביבה באשכול, ברשעם ניהול הקשר השוטף 

o על פעילות מוקד פניות התושבים בתחום פסולת החקלאית. אחראי 

o  מערכת טכנולוגיות יעודית.הקמת והטמעת אחראי על 

o  .אחראי על שיווק ופרסום המערך 

o באות וניהול פיננסי של המחלקהיתקצ 

 

 

  פעילות הקבלנים והחקלאים בשטחפקח :  עובד אחד או שניים שתפקידם לפקח על  .ב

 תפקידיו העיקריים : 

o . אחראי על פיקוח צמוד ושקילה הפסולת בשטח לצורך חיוב 

o  ליחידה סביבתית/ איתור מפגעים כתוצאה מפעילות חקלאים והעברת המידע

 משרד להגנת הסביבה.

o .קשר רציף עם החקלאים 

o  לישוב/ לחקלאיטיפול התאמת מסלול. 

o .אישור חשבוניות קבלן 

o  בשרשרת הטיפול  ביצוע בקרה מתמדת לזיהוי כשלים 

o הסברה והדרכות לחקלאיםב סיוע 

  אחראי בשנים הראשונות , לצורך הטמעת תהליך ההפרדה במקור ע"י החקלאי, יהיה הפקח

פיקוח על  סיורי שטח לאיתור מפגעים ו/או עבריינים . בנוסף:על בדיקת איכות ההפרדה

 .אצירת הפסולת ברמת חקלאי / ישובונקודות  מתקני הטיפול )מקומי / מרחבי(

  לאחר הטמעת התהליך בשטח ישמש הפקח כמבקר על יישום התהליכים בשטח כולל בקרה

 .הקצהעל קבלני האיסוף ותוצרי מתקני 

 

על מערכת טכנולוגית מתקדמת המופיעה   מערך הבקרה והגביה יתבסס –בקרה וגביה  .ג

 .. המערכת תתממשק למערכת הבקרה והגביה הקיימת באשכול6.3.6בסעיף 
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 ההערכות הנדרשת ברמת אגף הפסולת במערך האשכול 6.3

תוכל לבצע את המשימות המתוארות מעלה, נדרשת הערכות  שמחלקת הפסולת החקלאיתמנת  על
 ברמת אגף הפסולת שבמערך האשכול : ראשונית

 

 תח אדם ייעודיוקליטת כ 6.3.1

  אישור תקציב במועצת האיגוד.  

 אישור נחיצות משרה. 

 פרסום מכרז. 

 ראיונות למועמדים.   

 אישור בוועדת המכרזים.  

 רכש ציוד ומחשבים.   

 הסדרת רכבים לעובדים.   

 "מוכנות בכ"א". 

 
 

 הערכות ברמה משפטית  6.3.2

 חקיקת חוקי עזר לטיפול בפסולת חקלאית.  

 מתן ליווי משפטי למחלקת פסולת חקלאית. 

 כתיבת חוזים מול קבלני הפסולת ומתקני הטיפול שייבחרו.  

 

 הערכות לחיוב וגבייה  6.3.3

 'בניית מערכת התמחור  לחקלאי לפי סוג גידול, כמות, שינוע , טיפול וכד. 

 בניית מערכת התמחור לקבלני השינוע.  

  הקמת החקלאים במערכת לצורך ביצוע גבייה בפועל. 

  'טיפול בגבייה בפועל מהחקלאי / ישוב / מתקני קצה וכד. 

 תשלוםמעקב וקבלני המשנה במערכת לצורך טמעת ה. 

 רכש ותפעול  6.3.4

  טיפולכתיבת דרישות המכרז ובחירת קבלני שינוע, קבלני תשתיות ויזמי מתקני. 

  סגירת חוזי התקשרות. 

 תכנון  וליווי ההקמה של תשתיות נדרשות לטיפול בפסולת החקלאית, 

  פיקוח על התפעול התקין והאחזקה הנדרשת של הציוד שבתהליך, 

 קביעת נהלי תפעול ותחזוקה לציוד לסוגיו שבאחריות המחלקה לפסולת חקלאית. 
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  סי ציבורויחחינוך, הסברה  6.3.5

  (םקייעם חברת תוכן )הסכם התקשרות. 

 הכנת תכנית עבודה: קהלים, תכנים, אמצעים. 

 גיבוש קונספט. 

 תאום מול רשויות, יצירת מפגשים. 

 הכנת חומרים והורדה לשטח. 

 

 = דיגיטציה  ואוטומטיות של דיווח ובקרה מערכות ממוחשבות הקמת 6.3.6

להצלחת התהליך כולו הינה המערכות הממוחשבות שבתהליך, מערכות אלו ,  מערך תומך הכרחי
יחד עם הקמת מחלקת הפסולת החקלאית יאפשרו להשיג את המטרה שהינה : אפס פסולת 

 באשכול נגב מערבי !!
המערכות הממוחשבות ישולבו בתהליך כולו ותפקידן ייעול ושליטה ממוחשבת בתהליך כולו, החל 

 -קבלני האיסוף ועד הגעת הפסולת למתקני הטיפול. במערכת יעשה שימוש ב מרמת החקלאי דרך
Radio-frequency identification – RFID6.3ומעקב כמפורט בסעיף  : מערכת אוטומטית לזיהוי  

 "ארכיטקטורת תקשורת המידע"

לשלוח מיחשוב התהליך יאפשר לזהות כשלים ומחדלים בכל שלבי הטיפול באופן מיידי, ויאפשר 

 פקחים באופן נקודתי .

 דוגמאות להמחשה של כשלים ומחדלים שהמערכת הממוחשבת תזהה: 

 חקלאי לא פתח קריאה לאיסוף גזם במועדי ההיווצרות הצפויים לגידוליו. 

 כמויות הפסולת שנאספו מהחקלאי לא תואמות את כמויות הפסולת שאמורות להיווצר אצלו. 

  ע"י החקלאי ועד לאיסוף הפסולת )למנוע מצב בו מעקב אחר הזמן מפתיחת הקריאה

 .הפסולת נשארת בשטח מעל שבועיים(

  קבלן הפינוי אסף כמות פחותה מזו שאמורה להיווצר  או מזו שדווחה ע"י החקלאי. 

  קבלן הפינוי הגיע למתקן הטיפול עם כמות פסולת פחותה מהצפוי. 

  קבלן הפינוי לא הגיע כלל למתקן הטיפול. 

 ונים שיוזנו במערכות הממוחשבות: בסיסי הנת

  פר חקלאי לפי שטח מפתחות שיחזו את כמות הפסולת החקלאית הצפויה נתוני ייחוס לפי

 .הגידול, גיל הגידול וסוג הגידול 

 זמני היווצרות הפסולת הצפויים לסוגיה ברמת חקלאי / ישוב.  

 יבולתפרטי קבלני האיסוף : קוד מזהה לקבלן, מספר רישוי של המשאית וק. 

 מסלולי האיסוף כפי שיוגדרו מראש ברמת חקלאי / ישוב. 

 מרחקי השינוע בין נקודות האיסוף למתקני הקצה ברמת מסלול האיסוף שנבחר. 
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  תרשים זרימה  – המידעתקשורת ארכיטקטורת 

לצורך ניהול תהליך הטיפול יש צורך במערך שליטה שיאפשר קבלת נתונים בזמן אמת. בעולם היום מקובל 
 לצרכי שליטה ומעקב יעילים.  Real Time -לנהל את מערך האיסוף עם מערכת איסוף נתונים ב

 לארכיטקטורת העברת המידע של המערכת: וראשונית בסיסית הצעהלהלן 

Radio-frequency identification – RFIDומעקב : מערכת אוטומטית לזיהוי 

 

יהיה אמון על קבלת הקריאות ישירות מן החקלאי. מוקד הקריאות ינתב את [ 1]מרכז השירות של האשכול 
 . [2] קבלן הטיפול / פינוי אל החקלאי

אל מול  משקל, מצלמה ובתקשורת סלולרית, GPS ,RFIDתהיה מצוידת במשדר [ 3]יחידת הטיפול / פינוי 
 המוקד. העברת הנתונים תעשה בזמן אמת.

לכל חקלאי יהיה קוד שישדר אוטומטית את פרטי הקשר שלו עם הגעת  הקבלן. שקילת החומר תיעשה 
 פעולת הקבלן בשטח.הפסולת ו במקום ותירשם לצרכי בקרה וחיוב. המצלמה תשדר תמונה ותתעד את

 .ת הפינוי יהיה קוד מזהה בכניסה למתקן. למשאי[4] הקבלן יעביר את הפסולת למתקן הקצה

 יאמת את משקל החומר הנכנס לצרכי בקרה וחיוב. הטיפול משקל בכניסה למתקן

( על גבי משאית הפינוי או על גבי כל כלי תפעולי אחר )מקצצת( יאפשר מעקב אחר GPSמתקן המעקב )
קבלן. כך שבעצם יש בקרה מלאה מסלול נסיעת הכלי בכדי לוודא שלא יתבצעו פעולות לא מתוכננות ע"י ה

 על כל תהליך הטיפול, מההגעה לחקלאי ועד הפריקה במתקן הקצה.

 כל הנתונים יאגרו במערכת ניהול הנתונים לצרכי בקרה, חיוב ושיפור תהליכים. 
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 עלויות צפויות להקמת מערך הטיפול בפסולת חקלאית  6.4

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אופי הפעילות מרכיב כמות עלות  סה"כ שנתי

 שוטף ת פסולת חקלאיתמנהל מחלק / רכז 1 204,000 204,000

פקחים )ייתכן כי  2עובדי שטח =  2 170,000 340,000

 בשלב ראשון מספיק אחד(

 שוטף

 שוטף רכב: עלות אחזקה, ביטוח ודלק  3 50,000 150,000

תחזוקת אפליקציה לפתיחת קריאות  12 600 7,200

 מהחקלאים 

 שוטף

 שוטף מוקדן)איש המערכת הממוחשבת(  1 120,000 120,000

 שוטף הנהלת חשבונות  12 4,000 48,000

תעודות איסוף / שינוע וניירת לסוגיה,  12 500 6000

 משרדיות  ושונות

 שוטף

 שוטף ייעוץ וליווי מקצועי  12 10,000 120,000

 סה"כ עלות שוטפת     995,200

 חד פעמי פעמי(רכישת רכבי שטח )חד  3 250,000 750,000

הקמת מערכת המיחשוב  = רכש של  1 850,000 850,000

( לחקלאים ולכלי RFIDתגים )

והקמת  השינוע, מערכת ניהול נתונים

 התשתית באגף הפסולת 

 חד פעמי 

הסברה )חומרים כתובים, שלטים  1 400,000 400,000

לישובים(  הסברה מ"דלת לדלת" ע"י 

סרט , מפגשי חקלאים, עובדי השטח

 תדמית

 חד פעמי 

סה"כ עלות חד     2,000,000

 פעמית
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 הנחות היסוד:  6.4.1

עבור הקמת המערך, סבסוד תלת שנתי של תפעול מתקציב המשרד להגנת הסביבה  – עלות חד פעמית

 .המערך

 צריכה להיות מגולמת לחקלאי )"המזהם משלם"(.  -עלות שוטפת ונקודת האיזון 

( אזי מדובר בתוספת  טון 170,000טון בשנה )מתוך   50,000-כ בהנחה שנצליח לאסוף באמצעות האשכול 

 ₪,  995,000 -ש"ח לטון  לחקלאי, עבור מימון הפעילות השוטפת שהינה כ 20של 

 .לטון₪  25 - 22אנו מציעים לגבות מהחקלאי   כדי לעמוד על אפס הכנסות )נקודת האיזון( 

לקחו בחשבון: עלות הטיפול במחלקות הקיימות של אגף הפסולת: משפטי, כספים, רכש עלויות שלא נ

 .ומיחשוב 

 מסקנות  6.5

מחלקה לטיפול בפסולת חקלאית שתוקם תחת האשכול בדומה למחלקה הקיימת אנו ממליצים על הקמת . 1

 בעלי משרה :  2-3לטיפול באשפה הביתית ולמחלקה הקיימת וטיפול בפסולת בניין. אנו ממליצים על 

 ז/מנהל מחלקהרכ 

  פקח אחד או שניים 

 פסולת הביתיתטיפול בתהליכים חדשים ומורכבים בהרבה בהשוואה ל הטיפול בפסולת חקלאית דורש. 2

גידולים, שינוי שטחי גידול ומועדי תכוף בוזאת בשל השונות המתמדת בכמויות הפסולת הנוצרת עקב שינוי 

שייעודו אך ורק טיפול מתייעל ומייעל בכל עת.  - מסיק מסקנות - ף לומדלכן נדרש גוהיווצרות הפסולת, 

 .בפסולת החקלאית

. מפסולת חקלאית קל להיפטר באופן לא חוקי ע"י הבערתה/פיזורה באזורים לא מורשים, בניגוד לפסולת 3

 ביתית ולפסולת בניין , לפיכך נדרש מערך ממוחשב, פיקוח ובקרה. 

בתהליך שבאמצעותו  RFIDמערכות  -בפסולת החקלאית הינה הכנסת מיחשוב ו. גולת הכותרת לטיפול 4

ניתן להשיג שליטה מלאה על הפסולת החקלאית וכך למעשה לפתור את הבעיות שאפיינו את התהליך עד 

 כה: 

 שריפת הפסולת, כולה או חלקה,  באופן פיראטי ע"י החקלאי. 

  השינוע באזורים לא מורשיםהיפטרות מהפסולת, כולה או חלקה, של קבלני.  

 שליטה על כמות הימים בהם הפסולת בשטח ושעשויה ליצור בעירה טבעית. 

 איתור מיידי עד רמת חקלאי על העדר טיפול בפסולת.  

 איתור מיידי לסטייה מהמסלול לקבלני השינוע. 
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 הפתרונות הטכנולוגיים .7

  

ו/או כחומר גלם לתעשיות שונות. הפתרונות הפסולת החקלאית יכולה להוות משאב ליצירת אנרגיה 

 הטכנולוגיים המובאים להלן עושים שימוש בפסולות למטרות אלו.

בכדי לאמוד את הייתכנות הכלכלית של כל פתרון נאסף חומר מספקי טכנולוגיה שונים ונבנה מודל טכנו 

 ולוגיה מאותו סוג.   כלכלי על בסיס אותו מידע. ייתכנו הבדלים במודלים הכלכליים של ספקי טכנ –

 רקע -גריסה )קיצוץ(  7.1

הפחתת נפח החומר המשונע  –מטרת שלב הקיצוץ הוא בהפחתת גודל החלקיק של הפסולת לצרכי שינוע 

משמעו הפחתת עלויות השינוע. כמו כן, כל הפתרונות הטכנולוגיים מצריכים גודל חלקיק קטן יחסית ועל כן 

 זהו שלב מחייב בתהליך הטיפול.

ן ששלב זה הוא שלב מחייב יש לקחת בחשבון את עלויות הציוד והתפעול כחלק אינטגרלי מעלויות מכיוו

 כולל שליחה להטמנה )דרישת החוק(. ,הפתרון הטכנולוגי באשר הוא

המקצצות / מגרסות יכולות להיות ניידות או נייחות, כאשר מגרסות נייחות מתאימות יותר למתקני קצה, 

מתאימות לפעילות עבור השטחים החקלאיים עקב הצורך העונתי של שירות זה  המגרסות הניידות יותר

והשטחים הנרחבים שלהם צריך לתת מענה. יש לקחת בחשבון כי המגרסות השונות אינן מאפשרות טיפול 

 בכלל הפסולות השונות וייתכנו דגמים ספציפיים לגידולים מסוימים )חממות(. 

 יסה מספקים שוניםכלכלי של מערכות גר –ניתוח טכנו  7.1.1

 

להלן מובאים מספר פתרונות קיצוץ / גריסה שונים מספקים שונים המיועדים לפסולת צמחית בלבד. פסולת 

פלסטיק צפויה להיגרס באתרי הטיפול בהתאם לצרכים הספציפיים של פתרון הקצה ולכן אינה נסקרת בפרק 

 לסוגי הפסולת השונים. זה. המגרסות בעלות הספקים שונים ובתצורות שונות המיועדות

 להלן עקרי המפרטים של המגרסות שנדגמו

 

 )ספרד( ATV DARLING  .א

 נגרר ציר בודד -

  +כ״ס  100כוח סוס דרוש:  - PTOהנעה ע״י:  -

  400קוטר ריסוק מקסימלי:  -

 טון/שעה 40הספק עבודה:  -

 נגרר -

 מתאים לגזם וגדמים -
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 )איטליה( Pezzolato PTH 40.70 .ב

 נגרר ציר בודד -

 כ"ס 80או מנוע עצמאי   PTOהפעלה ע״י:  -

 מ״מ  400ריסוק מקסימלי:   -

 טון/שעה  20-25הספק עבודה:  -

 מעלות 360ארובת פליטה:  -

 ניתן ליישם עם מנוף עצמאי )תמונה( -

 מתאים לגזם וגדמים -

 

 )איטליה(Pezzolato S9000  .ג

 נגרר שני צירים -

 כ"ס 205או מנוע עצמאי   PTOהפעלה ע״י:  -

 מ״מ  400ריסוק מקסימלי:   -

 טון/שעה  40הספק עבודה:  -

 מעלות 360ארובת פליטה:  -

 ניתן ליישם עם מנוף עצמאי )תמונה( -

 מתאים לגזם וגדמים -

 

 )גרמניה( Doppstadt 315AK .ד

 נגרר שני צירים -

 כ"ס  310מרצדס  MTU6R1000מנוע  דיזל  -

 רגליים הידראוליות לתמיכת המרסקת בעבודה -

במזין כולל החזרה מערכת בקרת עומס  -

 אוטומטית של המסוע המזין.

 פטישים / סכינים –מנגנון ריסוק משולב  -

 1,500-מ. ברוחב 6-מסוע פורק אחורי באורך -

 מ"מ.

 שלבים , ממתכת מחוזקת . 29מסוע מזין בעל  -

 רשת ניפוי גודל חורים לפי בחירה  -

 מערכת נסיעה עצמית ע"י שלט רחוק.   -

  מערכת ריסוס מים נגד אבק. -

 הכנה למגנט סרט. -

מערכת שליטה ובקרה מרחוק ע"י הספק  -

 לאיתור תקלות

  ופסולת חממותמתאים לגזם, גדמים  -
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 )אירלנד( TEREX Ecotec TBG 620 .ה

 נגרר שני צירים -

 Engine Scania DC13, 500  מנוע  דיזל -

HP / 368 kW  

רגליים הידראוליות לתמיכת המרסקת  -

 בעבודה

כולל החזרה מערכת בקרת עומס במזין  -

 אוטומטית של המסוע המזין.

 פטישים / סכינים –מנגנון ריסוק משולב  -

 1,600-מ. ברוחב 5-מסוע פורק אחורי באורך -

 מ"מ.

 שרשרת עם גלילי נעיצהמסוע מזין  -

 30-300)רשת ניפוי גודל חורים לפי בחירה  -

 ממ'(

 ניקוי עצמי של מערכת קירור -

 מגנט מעל סרט ראשי -

 חוק ע"י הספק לאיתור תקלותמערכת שליטה ובקרה מר -

  ופסולת חממותמתאים לגזם, גדמים  -

 

 )הולנד(  Bio Chopper Compact .ו

 כלי זחלילי ) מצריך עגלת שינוע( -

 55KW ג'ון דיר מנוע  דיזל  -

  Roll-Up –מערכת הזנה על סרט  -

 טון שעה 10-15יחידת קיצוץ בהספק של  -

 מעלות 360משפך יציאה  -

הנעה  באמצעותמערכת נסיעה עצמית  -

  הידראולית.

 לגלאי מתכותהכנה  -

 מערכת שליטה ובקרה מרחוקאפשרות ל -

 מסוגל להתמודד עם חוטי הדליה –מיועד לפסולת חממות  -

 

 של המגרסות השונותניתוח כלכלי  7.1.2

 לצורך ניתוח השוואתי של עלות הטיפול בטון פסולת באמצעות המגרסות השונות נעשו מספר הנחות יסוד:

 

 6 –שעות הפעלה נטו ,  220 –ימי הפעלה בשנה  -

 )מחיר ההובלה שונה בין המגרסות השונות( 120 –מספר הובלות בשנה  -

 בדוגמה מטה( 2וכולל בד"כ מפעיל ) משתנה על פי הפתרון –כ"א  -

 ₪. 12,000עלות שכר לעובד  –שכ"ע  -

 )משתנה לפי גודל(₪  150-200 –עלות שעת עבודת טרקטור  -

 ליום הפעלה₪   1,100 –עלות מעמיס  -

 ליטר₪/ 3.315  -עלות סולר )אחרי החזר בלו(  -

  (. 5%בתחשיב נלקחו עלויות אחזקה, תקורות שונות ובצ"מ ) -
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(. המודל נבדק כאשר אין מענק AK315להלן מודל לדוגמה בו מופיעים הנחות הייסוד עבור יחידה ספציפית )

 טון.ל₪  50רכש ומחיר הטיפול הנגבה מהחקלאי עומד על 

 

 מקרא

 תוצאה סופית                          נתון מחושב        נתוני בסיס לחישוב                               

 

 טבלת הנחות יסוד ועלויות השקעה

 

 עלויות תפעול

Shredder Doppstad AK 315

Parameter Base Line 

Input Waste [m3/hours] 100.0

Weight to Volium retio 4.0

Number of working hours per day 6

Number of working days per year 180

Average anual input waste [ton] 27,000

Treatment fee NIS/ton] 50

System power [kw] 232

CAPEX

Cost of Shredder 1,146,000

No. of units 1

Government Grant 0% 0

Actual Cost 1,146,000

 OPEX

No. of operator [worker per day] 2

Cost of labor per worker [NIS/month] 12,000                             

Cost of labor [NIS/Year] 288,000                           

Fuel Consumption [liter/kwh] 0.21

Cost of fuel [NIS/liter] 3.31

Cost of Fuel[NIS/annum] 177,482                           

Transportation cost [NIS/unit] 2,500                               

No of transport per year 120                                  

Cost of Transportation [NIS/annum] 300,000                           

Cost of Grub [NIS/day] 1,100                               

Cost of Grub [NIS/annum] 198,000                           

Insurance [NIS/annum] 60,000                             

O&M [NIS/annum] 9% 103,140                           

 OPEX  [NIS/Annum] 1,126,622                        

Over Head 3% 33,799                             

Unexpected 5% 56,331                             

Total OPEX [NIS/Annum] 1,182,953                        
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שנים. משמעו רווח תפעולי )לפני מס ומימון( של  5.6על בסיס החישוב החזר ההשקעה הצפוי עומד על 

 יום בשנה. 220-עבוד מעל לוכל ל. זהו רווח סביר ובתנאי שאכן המערכת ת18%

 

של  תפעולירווח  נחה שללהלן טבלה המרכזת את מהמגרסות השונות ועלויות הטיפול הצפויות לטון בה

 מטעמי שמרנות )לפני מס ועלויות מימון(: 15%

 

 מסקנות 7.1.3

כאשר ₪  40-50הקיצוץ לטון יכולה לעמוד באזור ה מניתוח הנתונים של המגרסות השונות עולה, כי עלות 

עושים שימוש ביחידות הגדולות. במידה ועושים שימוש ביחידות מקומיות עלות הטיפול צפויה לעלות לאזור 

 יום בשנה. 220לערך וגם זה בתנאי שהיחידות פעולות לפחות ₪  120-140

 עמסת הגזם הקצוץ לכלי קיבול )מכולת פינוי(יש לציין כי המחירים כוללים גם את העמסת הגזם למגרסה וה

. העלות אינה כולל איסוף ועירום הפסולת כהכנה לקיצוץ ולוקחת בחשבון וכן שינוע המגרסה לנקודות שונות

 .ע"י החקלאי כי עבודת הקיצוץ תעשה בסמוך לערמות שהוכנו מראש

 

וך החממה. הפסולת מועמסת ע"ג ( בה המגרסה מוכנסת לתBiochopperבפסולת חממות, ישנה אופציה ו' )

זינים ישירות את הפסולת למגרסה באופן מכאני. שיטה מ סרטי שינוע הנפרשים בין שורות הגידול ומעמיסים

זו נמצאת בבחינה מול משרד החקלאות לצרכי אימות התאמתה לגידולים המקומיים. במידה ותמצא 

פסולת החממות משום שהיא מיתרת את  מתאימה, ייתכן שתספק את פתרון הקיצוץ הזול ביותר עבור

 הצורך בפעולת הוצאת החומר מהחממה ע"י החקלאי ובכך מפחיתה את העלות הכוללת של הטיפול. 

 

 

 

 

 

 

 

 

דגם
הספק 

]טון.יום[

עלות רכש 

]₪[
הערותעלות לטוןכ"א נדרש

Doppstad 315AK
1501,146,000243

הנעה עצמית. מתאים למגוון פסולות 

כולל גדמים ופסולת חממות.

TEREX Ecotec TBG 620
1951,396,990238

הנעה עצמית. מתאים למגוון פסולות 

כולל גדמים ופסולת חממות

Ventura ATV DARLING25.5350,0002129מצריך טרקטור - PTO הנעת

PTH 40.7030260,2002126מצריך טרקטור - PTO הנעת

S900090482,000169

הנעה עצמית, העמסה עצמית - מצריך 

טרקטור

Biochopper28624,0002+2138

כ"א: מפעיל + מעמיס + שני אנשי 

חממה. כחלק מפינוי החממה. הנעה 

עצמית. לפסולת חממות בלבד
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 רקע –קומפוסט  7.2

 

הקומפוסט או תהליך ההדשנה בעברית, הוא פירוק של חומרים אורגנים באמצעות תהליך חימצון ביולוגי. 

פולט חום כך שבסוף תהליך מקבלים חומר מיוצב ונקי מפתוגניים  – התהליך הוא תהליך תרמופילי

  זרעים מגידולים קודמים.ווכן מזרעי עשבים  ריחות רעיםמ ,)בקטריות מחוללות מחלות(

שלו מספר תפקידים  Soil organic matter (SOM) -הקומפוסט משמש להגדלת החומר האורגני בקרקע 

 חשובים:

 .י ארוזיהייצוב הקרקע והפחתת תהליכ -

 .הגברת יכולת ספיגת המים ושמירתם -

 .לצומח םשיחרור איטי של נוטריינטי -

  .הפחתת הצורך בהדברה –מניעת התפתחות מחלות  -

 .תפיסת פחמן בקרקע -

 .ניטרול גורמי מחלה -

 

מספקת כמות אויר  בכדי לייצר תהליך קומפוסטציה איכותי יש צורך ביצירת תנאים מסויימים לקיומו כמו:

בתחילת  55%-65%תכולת רטיבות ) 30:1 -כ ( בשיעור שלC:N)קן נלחיחס בין הפחמן )תהליך אירובי(, 

 )קומפוסט פעיל( להתנעת התהליך. STARTERלרוב מוסיפים  –הליך( ומערכת בקטריאלית פעילה תה

 –יום  40-90מחזור הקומפוסטציה השלם כולל מספר שלבים אשר מתפרשים על פני תקופת זמן של 

 שיטת טיפול.בחומר ובתלוי 

)ניתן להורדה באתר מכון התקנים( אשר מגדיר את איכות הקומפוסט  801בישראל קיים תקן קומפוסט 

הוא תקן וולנטרי )אינו  801ברמה של תכולת חומרים, בשלות, מתכות כבדות ומזהמים. אולם, תקן 

 ם במחירים נמוכים. מחייב( ורבים מספקי הקומפוסט בשוק מספקים תוצרים נחותי

 

 

 הקומפוסט ביחס לגידולי האזור

 

 

 3-באזור נגב מערבי ישנה חלוקה ל

סוגי פסולת צמחית מרכזיים כפי 

 שמוצגים בתרשים משמאל.

בנוסף ישנם שאר ירקות ופירות אך 

נמצאים בכמויות קטנות וכלל מתאימים 

 מאוד לתהליך הקומפוסטציה. 

בעוד גזם וגדמים עושים דרכם למתקני 

קומפוסט באזור, בעיקר כחומר בסיס 

structural) materials  ליצירת )

מבנה אוורירי המשפר את מעבר 

האוויר למערכת הבקטריאלית בתהליך 

 הקומפוסטציה. 

לעומת זאת, פסולת בתי גידול, על אף 

שמהווה את מרבית הפסולת הצמחית 

מועברות  (  אינה60%במרחב )כמעט 

 היום לטיפול באתרי הקומפוסט.  

30,052 ,
17%

104,322 , 
57%

47,296 ,
26%

[שנה/טון]פסולת צמחית לפי גידול 

(שנה/טון)גזם  (שנה/טון)בתי גידול (שנה/טון)גדמים 
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החשש המרכזי הוא העברת מחלות ו/או הזרעים הנותרים. אולם, כפי שצוין, תהליך קומפוסטציה מבוקר 

אשר משלים את כל שלביו מטפל בגורמי המחלות השונים, מעקר את הזרעים ואף יוצר מערכת 

 עמידה להיווצרות מחלות.   תבקטריאלי

 

 ומפוסט מבתי גידולמגבלת ייצור ק 7.2.1

 הסיבות בגינן לא מתאפשר טיפול נאות בפסולת בתי גידול במרחב נובע משלוש סיבות מרכזיות:

 

  בגידולי חממות עושים שימוש נרחב בחוטי הדליה העשויים פלסטיק. גבעולי הגידול  –חוטי הדליה

נכרכים סביב החוט באופן שמקשה את הפרדת החוטים מהצמח. עם סיום הגידול, הגבעולים נחתכים 

מצאות של חוטים אלו בחומר אינו מאפשר קיום של קומפוסט  ינערמים יחד. הויחד עם חוטי ההדליה 

וה את הסיבה העיקרית שבגינה אתרי הקומפוסט במרחב מסרבים לקבל את פסולת איכותי ומהו

 החממות.

 

  אתרי הקומפוסט במרחב פועלים בשיטת ה –טכנולוגיה- WINDROW זוהי שיטה בסיסית בה נערם ,

ע"י מהפך ייעודי או  החומר בערמות פתוחות כאשר החדרת האוויר נעשית באמצעות היפוך החומר

 פחות יעיל(. באמצעות שופל )

מכיוון שהתהליך נעשה בערימות 

פתוחות, אין ניטור רציף של הטמפ' ו/או 

רמת החמצן בערמה, במקרה הטוב 

הדבר נעשה באופן ידני וגם אז הוא 

נבדק באופן נקודתי. משום שאין אחידות 

 לכל נפח הערמה יש מגבלה אמיתית

ביישום תהליך מלא לכל החומר 

 המטופל.

בנוסף, משום שהערמות אינן מכוסות, 

בחודשי הגשם ישנה מגבלה של ייצור 

 ,קומפוסט בשל עודף רטיבות בערמות

קושי בשמירת טמפרטורת התסיסה וכן 

זליגת תשטיפים שמהווים זיהום 

סביבתי. ככלל, תהליך קומפוסטציה 

 שאינו מבוקר דיו יוצר מפגעי ריחות

וזבובים ולכן אתרים אלו לרוב "זוכים" 

 להתנגדות ציבורית.

 

  ייצור קומפוסט איכותי שיאפשר טיפול מלא בחומר הצמחי דורש עלויות הקמה ותפעול גבוהות  –מחיר

באופן יחסי. אולם, בישראל תחום הקומפוסט אינו מבוקר דיו ואין דרישת תקן מחייבת מהחקלאי ביישום 

 של הקומפוסט. 

ווקים קומפוסט באיכויות ירודות ובמחירים נמוכים, כך שהחקלאי מעדיף ליישם קומפוסט זול בשוק מש

שבמרבית המקרים מקורו בבוצת מט"שים ואינו תורם רבות לגידול ואף יכול להזיק )פטוגנים, מזהמים 

אורגניים, מתכות כבדות(. חשוב להדגיש שלקומפוסט שמקורו במט"שים )מכון טיהור שפכים( ישנן 

ולכן שימוש Directive 86/278/EEC) מגבלות שימוש באירופה במרבית הגידולים החקלאיים )

 בקומפוסט זה ע"י חקלאים בישראל עלול להוות מגבלה עבורם  בייצוא התוצרת לארצות האיחוד.

 

 WINDROW-קומפוסט בשיטת ה



44 
 

 2020 אוקטוברטיפול בפסולת חקלאית אשכול נגב מערבי  –ריינבוטק פתרונות סביבתיים 

 הפתרונות המומלצים 7.2.2

 חוטי הדליה 

לצורך יישום של פתרונות קצה. הסוגיה של חוטי  בהפרדה במקורכמו בשאר הפסולות המטופלות יש צורך 

ההדליה יכולה להיפטר ע"י תהליך פשוט של הוצאת החוטים מהפסולת הצמחית. הדבר נוסה במספר 

יישובים והוכח כאפשרי. היום באין דרישה הדבר לא נעשה באופן וולנטרי, אך במידה ויהיה הכרח בכך, 

 הדבר ניתן ליישום ע"י החקלאים.

חוטים אלו גבוהה מאלו של  תבמו"פ דרום, נבחנת האפשרות ליישום של חוטי הדליה מתכלים. עלובמקביל, 

חוטי הפלסטיק, אך כאשר עלות הטיפול תגדל בשל הצורך לספק חומר מופרד, חוטים אלו יכולים לשמש 

 אלטרנטיבה להפרדה במקור של חוטי ההדליה ולפשט את תהליך הכנת החומר ע"י החקלאים.

 

  טכנולוגיפתרון 

כפי שצוין מעלה, לצורך יצירת קומפוסטציה איכותית יש צורך בבקרת תהליך רציפה, שמירה על רמת 

החמצן, לחות וטמפרטורת ומניעת זליגה של מפגעים לסביבה. בעולם קיימות מספר שיטות ליצירת תנאים 

נבחרו כאן שתי שיטות אלו אשר נעשות בחללים סגורים. אולם, עקב עלויות הקמה גבוהות של חלק מהן, 

 :בישראל  המתאימות לפסולת חקלאית

 

 יריעות כיסוי

קומפוסט ביריעות הוא תהליך סגור בו היריעות מהוות חיץ בין החומר המטופל לסביבה. מבנה היריעות 

)בעלות חורים מיקרוניים( מאפשר יציאה של מולקולות פחמן דו חמצני ואדי מים מתהליך פירוק החומר, אך 

 ( לצאת וכך נמנעים מפגעי הריח. VOCממולקולות אורגניות נדיפות )מונע 

החומר המטופל מושם על משטח בטון אשר בתחתיתו מותקנת מערכת להחדרת אוויר. חיישני חמצן  

וטמפרטורה מנטרים באופן רציף את החומר המטופל, ומערכת האיוורור דואגת להחדיר אוויר באופן אוטומטי 

 מליים.ליצירת תנאים אופטי

 

   

 GORETEX)תרשים מערכת יריעות )

 יריעת כיסוי .1

 מערכת אוויר .2

 תעלות אוויר .3

 מערכת גלילה .4

 חיישנים .5

 בקר תהליך .6

 (HMIממשק בקרה ) .7

 

 

 

 

משטח הבטון כולל גם נקודה לאיסוף תשטיפים באופן שמונע את יציאתם לסביבה. היריעות עצמן אינן 

 מחלחלות, כך שבימים גשומים החומר אינו נרטב ותנאי התסיסה נשמרים.

מעבר למניעה של מפגעים סביבתיים ע"י היריעות, היכולת ליצור ולשמר תנאי טיפול אופטימליים מאפשרים 

 -ליחידת שטח כ , וירוסים  וזרעים וגם להגדיל משמעותית את יכולת הפקת הקומפוסוטםאת חיסול הפתוגניי

 ( WINDROWלעומת  4טון למ"ר לשנה )גבוהה פי  6-8

4. 
2. 

5. 

7. 
3. 

1. 

6. 
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 ניסיון בישראל -

מערכת קומפוסטציה ביריעות נוסתה ומיושמת גם בפסולת חקלאית אך בעיקר משמשת לפסולת אורגנית 

שמקורה בפסולת ביתית )תהליך זהה(. האתר הגדול ביותר בארץ נמצא באתר דודאים שבבני שמעון ומטפל 

 טון בשנה.  50,000-בכ

 

 המודל הכלכלי  7.2.2.1

טון בשנה. עלויות ההקמה והטיפול מתבססים  40,000-לצורך הניתוח הכלכלי נבחנה מערכת המטפלת בכ

עם התאמה לעלויות תשתית מקומיות. במקומות שונים בעולם בהם מטפלים  GOREעל נתוני מערכות של 

עם ריכוזי חנקות גבוהים יותר בכדי לייצר  בפסולת חממות, ממליצים לערבב את החומר עם פסולת מהחי

תערובת בעלת ערכי הזנה טובים יותר לצומח וכן, זמני שהייה קצרים יותר. היחס שנלקח בתחשיב הוא של 

 של פסולת חממות עם פרש פרות. 50:50

 

 להלן ריכוז נתוני המתקן:

 

 נתוני בסיס

 
 עלויות הקמה 

Parameter Base Line 

Input Waste [Ton/day] 100.0

Green waste [%] 50%

Mass reduction 35%

Number of working days per year 365

Availibility 99%

Actual working days per year 361

Average anual input waste [ton] 36,135

Treatment fee NIS/ton] 55

Compost sale price 70

CAPEX

Cover unit cost [NIS] 270,000

No. of units 14

Cost of cover [NIS] 3,902,580

Paving area [m2] 6,938

Cost of paving [NIS/m2] 900

Cost of paving [NIS] 6,244,128

Mixer + Conveyors 400,000

Leachate treatment 500,000

Equipment 5,000,000

Electic work 350,000

Buildings 500,000

Project cost 15% 3,471,125

Total project cost [NIS] 16,472,191

Government Grant 40% 6,588,877

Actual Cost 9,883,315
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 עלויות תפעול

 

 

 בחשבון בין השאר:בהנחות היסוד נלקח 

  (. 7,200,000 -מעלות ההקמה ) סה"כ סיוע של כ 40%המתקן יזכה למענק של₪ 

  .)החומר יגיע קצוץ ומוכן לשימוש וללא גורמים זרים )מופרד במקור 

  עם פרש בע"ח 50:50החומר יעורבב ביחס של 

  בממוצע לכל טון מטופל₪  40עלות כניסה למתקן הטיפול תעמוד על 

  לטון )מחיר מייצג עבור קומפוסט באיכות סבירה( ₪  70מחיר מכירת החומר המוכן יעמוד על– 

לטון דבר שישפר עוד ₪  100הקומפוסט בסוף תהליך יהיה באיכות גבוהה ומחיר מכירה יכול להגיע לכדי 

 יותר את התועלת שבמיזם זה.

 

 1.6-עלויות התפעול מתקבל רווח תפעולי של כבשנה. בקיזוז ₪ מיליון  3.1-סך ההכנסות הצפויות עומד על כ

 ₪.מיליון 

זהו החזר ארוך ומושפע  –שנים  7.5-בפרויקט זה עומד על כ (Project ROI) החזר ההשקעה הצפוי ליזם 

טון(. בנוסף יש לזכור כי מחצית מהחומר מגיע מפרש בע"ח ומחירי ₪/ 55נמוכים יחסית )המדמי הטיפול 

 (.0נלקחו דמי גביה השוק לטיפול בו נמוכים )

במידה וניתן יהיה  ,יכול להתממש עם מחירי מכירה גבוהים יותר של התוצר הסופי ישיפור במודל העסק

לטון )מחירי שוק לקומפוסט איכותי(, אזי ההחזר על ההשקעה ₪  100-למכור כל טון קומפוסט מוכן ב

 ה.שמהווה החזר סביר מאוד בפרויקטים מסוג זמה שנים  5 -יצטמצם לכ

 

 – ROTATING DRUMתוף קומפוסטציה 7.2.3

תוף קומפוסטר נועד להאיץ את תהליך יצירת הקומפוסט באמצעות שיפור האוורור והתחממות החומר 

ימים בלבד, המשמעות הינה טיפול בכמות גדולה  7-10וכתוצאה מכך  זמן שהיית החומר בתוף עומדת על 

 .של חומר מבלי להוסיף תשתיות ומתקנים נוספים

התוף מורכב מגליל אופקי המשמש כתא סגור לייצור הקומפוסט,  התא עצמו מאוורר בכמויות קטנות של 

אוויר המוכנסות על פי הצורך. תנועתו הסיבובית של התוף גורמת לערבוב יעיל של החומר בתוך תא 

עה קדימה למעבר יעיל של אוויר לכל מסת החומר. עם סיבוב התוף מסת החומר נ הקומפוסטציה ומסייעת

   .ומאפשרת הכנסת חומר נוסף ובכך ניתן לקיים תהליך רציף

 OPEX

No. of operator [worker per day] 2

Cost of labor per worker [NIS/month] 12,000                             

Cost of labor [NIS/Year] 288,000                           

Electricity consumption [kwh/ton] 3.50

Cost of Electricity [NIS/kwh] 0.48

Cost of Electricity [NIS/annum] 60,707                             

Shovel [NIS/annum] 216,000                           

O&M [NIS/annum] 5% 663,076                           

 OPEX  [NIS/Annum] 1,227,783                        

Unexpected 10% 122,778.32                       

Total OPEX [NIS/Annum] 1,350,561                        
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מעלות ודואג לחיסול  חיידקים, וירוסים וזרעי  60-החום המתפתח בתוף במהלך יצירת הקומפוסט מגיע לכ

 .על ידי התאמת מהירות סיבוב התוף ניתן לשלוט בלחות כדי להשיג תנאי קומפוסט אופטימליים .עשבים

 

 

 

)על  50:50-לשלב פרש בע"ח עם הפסולת הצמחית ביחס של כיש להוסיף איכותי לצורך הכנת הקומפוסט 
 .בסיס משקלי(

במשקל עצמי ואפשר לדייק את יחס  דיאשר מצוי, (Mixer)בתא הכנה  בשלב הראשון הכנת התערובת נעשית

לכל אורך תהליך הטיפול ולכן מתאפשרת החומר  לערבב ממשיךהתוף עצמו החומר הנכנס על פי דרישה.   
 הומוגניות מלאה בכל נפח החומר המטופל.

הכנסת החומר לתא ההזנה נעשית באמצעות שופל, מתא ההזנה מסוע בורגי מזין את התוף על פי הקצב 
 .לוויסות(  החומר היוצא מוזן ישירות או באמצעות מסוע למכולת פינוי הרצוי )ניתן

תפעול נכון הכולל יחס נכון בין חומר אורגני  . מבנה התוף אינו מאפשר זליגת נוזלים תוך כדי תהליך הטיפול

 .מוקדי ריחלגזם, יחד עם ניהול נכון של כמויות האוויר מביא ליצירת התנאים האופטימליים אשר מונעים יציאת 
  וקצב הפירוק יכול להיקבע על פי קצב סיבוב התוף. בקרה מורכבתאינו דורש לרוב  התהליך 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 כניסת חומר
 יציאת חומר

 קומפוסטרתוף 

 מסוע בורגי

 תא הזנה
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 ניסיון בישראל -

 –בישראל ישנו ניסיון של עשרות שנים בשימוש בתופי קומפוסט, עיקר השימוש נעשה עבור פסולת עירונית 
(, חברת רמים הישראלית פועלת מזה מספר שנים בעיקר בטיפול בבוצות 2000 )קומפוסט DANOתופי 

מט"ש.  מ.א אזורית גליל עליון מפעילה בהצלחה מזה מספר שנים קומפוסטטורים ישוביים המבוססים על 
 תופי קומפוסטציה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גליל עליון –מתקן קומפוסט יישובי 

 

 עלויות ומודל כלכלי 7.2.3.1

 

קומפוסטציה מספקים ביצועים גבוהים בהיבט של יצירת הומוגנזציה וטמפרטורת עבודה גבוהה בעוד תופי 

מ' קוטר. זהו  3 -מ' אורך ו 12ויציבה עלות גבוהה ביחס לפתרונות האחרים. בעבודה זו נבחנו תופים בגודל 

₪  700,000-גודל שמקובל בפסולת חקלאית בצפון אמריקה. עלות יחידה בודדת ללא תשתיות עומדת על כ

 טון חומר ביום. 8-ומסוגלת לטפל בכ

מכיוון שפסולת חקלאית מצריכה תוספת של חומר נוסף )פרש בע"ח( ליצירת קומפוסט איכותי ומהיר ביחס 

יום  נצטרך מערך  14-יתקצר ל טון/יום של פסולת צמחית וזמן הקומפוסטציה 100, משמעו שלצורך 1:1של 

 תופים שעלותו תגיע לעשרות מיליונים ותפעולו מורכב. 40-של כ

עם זאת, בכדי לייצר קומפוסט איכותי ולוודא שאין זרעים ומחלות, נבחנה האופציה של יישום התופים כשלב 

 טיפול ראשוני לפני קומפוסטציה עם יריעות.

ימים בהם ניתן לעקר את הזרעים ולהשמיד  4ל הראשוני הוא זמן השהייה המינימלי שנלקח לשלב הטיפו

(. בסוף התהליך צפוי 40יום )במקום  28-חיידקים ווירוסים מחוללי מחלות . זמן הטיפול ביריעות קוצר ל

 לטון.₪  100-קומפוסט באיכות גבוהה מאוד עם מחיר מכירה צפוי של כ
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 להלן המודל הכלכלי של המערך המשולב:

 

 הנחות יסוד

 
 

 

 עלויות הקמה

 

 

 

Parameter Base Line 

Input Waste [Ton/day] 100.0

Green waste [%] 50%

Mass reduction 35%

Number of working days per year 365

Availibility 98%

Actual working days per year 358

Average anual input waste [ton] 35,770

Treatment fee NIS/ton] 55

Compost sale price 70

CAPEX

COVER

Cover unit cost [NIS] 270,000

No. of units 9

Cost of cover [NIS] 2,439,113

Paving area [m2] 4,336

Cost of paving [NIS/m2] 900

Cost of paving [NIS] 3,902,580

Mixer + Conveyors 400,000

Leachate treatment 500,000

Equipment 5,000,000

DRUM

Cost of unit [NIS] 700,000

Retention time [days] 4

No of unit 11

Cost of drums 8,000,000

Electic work 450,000

Buildings 500,000

Project cost 15% 3,869,143

Total project cost [NIS] 25,760,851

Government Grant 40% 10,304,340

Actual Cost 15,456,511
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 עלות תפעול

 

 

 תוצאות ניתוח מערך משולב

 

בעלויות ההקמה וגם כשמחיר המכירה של  40%מניתוח המודל הכלכלי עולה כי גם לאחר סיבסוד של 

 לטון, אין צידוק כלכלי להקמת המערך המשולב.₪  100התוצר הסופי עומד על 

 

 מסקנות  7.2.3.2

 

הינו תהליך פשוט יחסית ליישום ויכול להוות מרכיב מרכזי בפתרונות הקצה לפסולת הצמחית של  הקומפוסט

מרחב הנגב המערבי. הפתרונות הקיימים היום בשטח אינם עומדים מול דרישות תקן ואינם מספקים די 

 הצורך לצורך יישום של הפסולת החקלאית.

 איכותי שגם יעמוד בתקן וגם יאפשר מתן מענה לפסולת הצמחית ובמיוחד לבתי הגידול בכדי לייצר קומפוסט

יש צורך ביישום של טכנולוגיות קומפוסט מתקדמות..  Bio-security)וגם יבטיח את הגידולים הבאים )

מהבחינה שערכנו עולה שתהליך קומפוסטציה עם יריעות כיסוי נותן מענה טוב לפסולת הצמחית, אולם 

 ימים שלשה תנאים לקיומו:קי

 

 )הפרדה במקור של הפסולת הצמחית )במיוחד מחוטי הדליה. 

 לפחות 40%-סבסוד הקמה בשיעור של כ. 

 ( כאמת מידה מחייבת801הכלת תקן הקומפוסט הישראלי ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPEX

No. of operator [worker per day] 3

Cost of labor per worker [NIS/month] 12,000                             

Cost of labor [NIS/Year] 432,000                           

Electricity consumption [kwh/ton] 4.20

Cost of Electricity [NIS/kwh] 0.48

Cost of Electricity [NIS/annum] 72,848                             

Shovel [NIS/annum] 216,000                           

O&M [NIS/annum] 5% 1,288,043                        

 OPEX  [NIS/Annum] 2,008,891                        

Unexpected 10% 200,889.07                       

Total OPEX [NIS/Annum] 2,209,780                        
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 לאנרגיה צמחית פסולת 7.3

 

  רקע

נמצא בעלייה מתמדת בעולם, משום שהוא Bioenergy) ביומסה ) -התחום של ייצור אנרגיה מפסולת צמחית 

אינו משנה את המשוואה האקולוגית של מחזור הפחמן בשונה משימוש בדלקים מאובנים. יצירת מערכת 

מעגלית ליצירת אנרגיה בתוך מחזור הפחמן הוא דבר מתבקש בתהליך של צמצום פליטות גזי החממה 

פסולת הצמחית לאנרגיה )חשמל, חום( או לאטמוספירה. קיימות בעולם מספר שיטות המיישמות את ה

 ליצירת תחליפי דלק )כופתיות, דלק נוזלי, גז(. 

 הפתרון הטרמי 7.3.1

הפסולת החקלאית המצויה במרחב אשכול נגב מערבי )המיוצרת והזרוקה בשטח( מורכבת ברובה מפסולת 

ל ייצור אנרגיה בתי גידול שמהווה את הבעיה המרכזית של המרחב. הפתרונות המובאים להלן מתבססים ע

( ע"י שימוש בחום )אנרגיה טרמית(. תהליכים אלו מאפשרים פתרון יעיל Waste To Energyמפסולת )

 .לפסולת הנוצרת ולפסולת הקיימת בשטח )מכילה חומרים נוספים כמו פלסטיק, חול ומתכות(

היתרון הגדול שבפתרון טרמי הוא ביכולת לייצר ערך כלכלי לפסולת בדמות מכירת אנרגיה ובנוסף להפחית 

תוך "התעלמות" מחומרים נוספים המצויים יחד עם  100%-את כמויות החומר הנותר בשיעור של קרוב ל

 הפסולת הצמחית. 

 כמקור אנרגיה השימוש בביומסה להפקת חשמל, הוכר ע"י הרשות לשירותים ציבוריים

מתחדשת ונקבעו תעריפים לעידוד השימוש בה. עד היום הנושא עמד בישראל מול רגולציה שלא תמכה 

-בקידום מערכות מסוג זה, דבר שהיווה את אחת הסיבות לאי הצלחת הפתרון מול המקובל במדינות ה

OECD. 

ת מערכות טרמיות )השבה( ( בנוגע לסוגיית הטיפול בפסולת מוצקה באמצעו2020) 16/4עדכון תמ"א  

טון/שעה. דבר זה יכול  3מאפשר רגולציה נוחה להקמת מתקני טיפול בביומסה מחקלאות בהספק של עד 

 לשמש כזרז להקמתם של מתקני טיפול טרמיים בפסולת חקלאית.

. 

 Incineration –שריפה  7.3.2

 

צלזיוס(,  800גבוהות )בערך  שריפה היא תהליך של שריפה ישירה בנוכחות עודף אוויר )חמצן( בטמפרטורות

התוצאה היא אנרגיית חום, גזים אינרטיים ואפר. השריפה במרבית מדינות העולם משמשת במשך שנים 

 רבות להפחתה משמעותית של נפח הפסולת המוצקה העומדת לרשותה.

ן כי שריפה בתנאים לא מבוקרים יוצרת פליטות מזהמות ולכן חשוב שהשריפה תתבצע בתנאים מבוקרים וכ

הינם בעלי מאפיינים בריאותיים שליליים  SOX -ו NOXיהיה טיפול בגזים הנפלטים. הגזים הנפלטים כמו 

( המצויים בצמח. אולם, ריכוזים אלו נמוכים מאלו של דלקים S( והגפרית )Nומושפעים מריכוזי החנקן )

 יותר משל דלקים פוסיליים.פוסיליים ולכן תוצרי הבערה של פסולת צמחית הנעשים באופן מבוקר נמוכים 

מכמות החומר המוזן  5-10%תוצר לוואי נוסף הוא האפר, זהו תוצר אנרטי של שארית השריפה ומהווה כ 

לתהליך. האפר משריפת פסולת צמחית ניתן ליישום בתוך מערכי הקומפוסטציה וכך ניתן לחסוך את עלות 

 ההטמנה.
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נרגיה המופקת מהפסולת הוא אחוזי הלחות שבצמח, מרכיב חשוב המשפיע על תהליכי השריפה וכמות הא

ככל שערכי הלחות גבוהים יותר, כך רמת האנרגיה יורדת. פסולת בתי גידול וגזם טרי הינם בעלי ערכי לחות 

 ( ולכן מומלץ לייבשם טרם הכנסתם לתא הבעירה.35-60%גבוהים יחסית )

לממש את פוטנציאל הייצור שלהן. על כן יש ( בכדי 24/7מערכות טרמיות מצריכות הזנה רציפה של חומר )

 לקחת בחשבון אספקה סדירה של חומר ושטחי אצירה מספיקים לחומר בערה בשטח המתקן עצמו.

הביומסה )פסולת צמחית( מזינה בעירה בו נוצרית השריפה יחד הכנסת  –תהליך ייצור חשמל מביומסה 

אוויר באופן מבוקר. החום הנוצר מחמם מים היוצרים קיטור בלחץ גבוה ומאפשרים יצירת הנעת טורבינה 

 המסובבת מחולל )גנרטור( שמפיק חשמל. 

רכים חום, או למטרת ייבוש בתהליך הפקת החשמל נוצר חום שיורי אשר ניתן להפנותו למתקנים שכנים הצו

 של החומר המוזן להעלאת הערך האנרגטי שלו.

 תרשים עקרוני של מערכת ייצור חשמל מביומסה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המודל הכלכלי: 7.3.2.1

בישראל ישנה הסדרה של מכירת חשמל משריפת ביומסה לחברת חשמל דרך רשת  –מכירת חשמל 

שנה וכך ניתן להבטיח זרם הכנסות יציב לאורך  20-ההולכה הארצית. ההתקשרות עם חברת חשמל היא ל

אג' לקווט"ש, אולם מחיר זה תקף עד  40 -כ תקופת ההפעלה של המתקן. תעריף המכירה עומד היום על

 .2021מחיר הצפוי לשנת ב שינוייש לבחון ו 2020סוף שנת 

לגביה בכניסה למתקן. בשלב תנאי  0לצורך בחינת המודל הכלכלי נלקח בחשבון סכום  –תשלום בכניסה 

השוק אינם מאפשרים התבססות על תשלום בכניסה ולכן החיוב אינו נכלל במודל ההכנסות. עם זאת, ייתכן 

במיוחד עבור חומרים שלא עברו ₪  100-ל 50ניסה שינוע בין מאוד כי בעתיד ניתן יהיה לגבות מחיר בכ

 הפרדה במקור.

 הנחות יסוד מרכזיות:

טון/יום. בשל ההקלות הרגולטוריות הניתנות למתקני טיפול טרמיים לביומסה בהספק של  70 –כמות  נכנסת 

 .(16/4טון /שעה )תמ"א  3עד 

 .למגווט"ש₪  400 –תעריף מכירת חשמל 

תרשים מאת 

Rural Energy 
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מגווט"ש לכל טון חומר בשל ערך אנרגטי נמוך של מרבית החומר המוזן )פסולת  0.7 –ר חשמל פוטנציאל ייצו

 .חממות, גזם(

 ₪.מיליון  15-כ - 40%השתתפות המדינה בשיעור של  –מענק הקמה 

 הנחות יסוד

 

 עלויות הקמה

 

 עלויות תפעול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter Base Line 

Input Waste [Ton/day] 70.0

Average anual input waste [ton] 25550

System availability [%] 92%

Quantity of Actual treated waste [Ton/annum] 23,506

Gate fee NIS/ton] 0

Plant No. working  day/annum 365

Generate Electricity [Mwh/ton] 0.7

400

Electric production [Mwh/annum] 16,454

CAPEX

Unit cost [NIS] 25,000,000

Infrastructure 8,674,975

Pretreatment unit[NIS] 3,650,000

Total Project Cost 37,324,975

Grant 40%

Government Investment [NIS] 14,929,990

Actual cost 22,394,985

 OPEX

No. of operator [worker per day] 3

Cost of labor per worker [NIS/month] 10,000                   

Cost of labor [₪ /Year] 360,000                 

 Electricity consumption [kw/ton] 10

Cost of electricity[NI/kw] 0.41

Total cost of electricity [NIS/Annum] 96,375                   

Annual Shovel 324,000                 

fork lift 81,000                   

Maintenance & Spare parts 2.5% 716,250                 

Over head 3% 44,729                   

Untreated Waste 

Untreated waste % [Ton/annum] 5%

Cost of Landfill/evacuation  [NIS/ton] 180

Total LF cost [NIS/annum] 211,554

Total OPEX  [NIS/Annum] 1,833,908              
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 תוצאות ניתוח מתקן שריפה

 

 40%טון/יום עולה כי במידה והמדינה תסייע במענק הקמה בשיעור של  70-מניתוח מתקן שריפה ל

 ובתנאי שתעריפי החשמל מביומסה יישארו לפחות ברמה הקיימת ניתן לקיים מתקן שריפה כשהחזר

 שנים.  4.7 -ההשקעה הצפוי עומד על כ

 

בשל חוסר הרגישות של התהליך לחומרים שונים, מתקן השריפה יכול לשמש גם כפתרון קצה מתאים 

 עבור הפסולת הפזורה בשטח )ערמות(. 

 

 

 Gasification –גזיפיקציה  7.3.3

 

הגזיפיקציה הוא תהליך טרמי של שריפת הביומסה בתנאים של חוסר חמצן והמרת החומר המוצק לגז 

(Syngasהגז המופק מורכ  .)ב ממספר גזים שונים: כמו ( מימןH2פחמן חד ,)-( חמצניCOו )( מתאןCH4) 

 שמהווים את הגזים האנרגטיים ליצירת חשמל וחום. 

 

( בו Pyrolysisההמרה של הביומסה לגז מתרחשת בשני שלבים: בשלב הראשון הנקרא פירוליזה )

תחררים האורגנים הנדיפים  מעלות צלסיוס. בשלב זה מש 600-מתרחשת ראקציה בטמפרטורה הנמוכה מ

 CHAR-. בשלב השני הCHAR-ואדי מים. בתהליך נוצר חומר מוצק ה COכמו תרכובות אורגניות, מימן, 

 מערך בעירה מלאה( לפירוקו לגז אנרגטי. 30%מוכנס לראקציה שניה יחד עם אוויר )בצורה מוגבלת עד 

 הגזים הנוצרים בתהליך יכולים לשמש טורבינות לייצור חשמל או כחומר גלם להפקת דלקים או כימיקלים.  

 יפיקציהזגהתהליך של עקרוני של תרשים 
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יפיקציה מול שריפה ישירה הוא ברמת תוצרי הלוואי של התהליך. רמת הפליטות זהיתרון הגדול של הג

 .יעילות אנרגטית גבוהה – מהחומר מנוצל 100%כמעט לסביבה נמוכה מאוד וכך גם האפר הנוצר, 

יפיקציה הוא ברגישותם לרטיבות, הומוגניות החומר הנכנס, מורכבות תהליכית זהחיסרון של מערכות הג

 וזמינות המערכת.

 

 המודל הכלכלי: 7.3.3.1

מגווט"ש לכל טון  0.85 –המודל הכלכלי דומה לזה של מערכת השריפה , למעט הסעיפים : פוטנציאל ייצור חשמל 

 בשריפה( 92%)מול  80% –חומר נכנס, נצילות המתקן 

 נחות יסודה

 

 

 

 עלויות הקמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPEX

Unit cost [NIS] 31,237,500

Infrastructure 8,674,975

Pretreatment unit[NIS] 3,650,000

Total Project Cost 43,562,475

Grant 40%

Government Investment [NIS] 17,424,990

Actual cost 26,137,485

Parameter Base Line 

Average anual input waste [ton] 25550

Input Waste [Ton/day] 70.0

Gate fee NIS/ton] 0

System availability [%] 80%

Plant No. working  day/annum 365

Generate Electricity [Mwh/ton] 0.85

Electric production [Mwh/annum] 17,374

Elctric power unit [Mwh] 2.5

Green Electricity [NIS/Mwh] 400

Quantity of Actual treated waste [Ton/annum] 20,440
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 עלויות תפעול

 

 

 תוצאות ניתוח מתקן גזיפיקציה

 

טון/יום עולה כי במידה והמדינה תסייע במענק הקמה בשיעור של  70-לטיפול ב מניתוח מתקן גזיפיקציה

ובתנאי שתעריפי החשמל מביומסה יישארו לפחות ברמה הקיימת ניתן לקיים מתקן שריפה   40%

 שנים. 6.5 -כשהחזר ההשקעה הצפוי עומד על כ

 

ני שריפה ובעלי רמת השפעה מתקני הגזיפיקציה אמורים להיות יעילים יותר בהיבט האנרגטי מול מתק

על הסביבה נמוכה מאוד, זו הסיבה שמערכות אלו מועדפות ע"י הרגולטור. אולם, מתקנים אלו רגישים 

יותר להרכב החומר הנכנס ולכן מושפעים מסוגיית ההפרדה במקור של הפסולת ורמת הלחות שבה 

 ת ובכלכליות הפרויקט.)עלולה להיות גבוהה יחסית(, כל אלו עלולים לפגוע בזמינות המערכ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 OPEX

No. of operator [worker per day] 3

Cost of labor per worker [NIS/month] 10,000                   

Cost of labor [NIS/Year] 360,000                 

 Electricity consumption [kw/ton] 10

Cost of electricity[NI/kw] 0.41

Total cost of electricity [NIS/Annum] 83,804                   

Annual Shovel 324,000                 

fork lift 81,000                   

Maintenance & Spare parts 4.0% 1,395,500              

Over head 3% 69,537                   

Untreated Waste 

Untreated waste % [Ton/annum] 2%

Cost of Landfill/evacuation  [NIS/ton] 180

Total LF cost [NIS/annum] 73,584

Total OPEX  [NIS/Annum] 2,387,425              
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 Pelets –כופתיות  7.3.4

המגיע ממקורות מתחדשים. מכיוון שאנו נמצאים בתוך מחזור  הוא סוג של מקור לדלק ביולוגיביומסה כופתיות מ

 הפחמן, השימוש בכופתיות אינו מוסיף ליצירת גזי חממה. 

הוא תהליך מכאני בו הביומסה עוברת קיצוץ לגודל הנדרש, הפחתה דראסטית של תכולת המים  ייצור הכופתיות

י ערכי בעירה ותיצירת הכופתיות בכדי לייצר אחידות בחומר. הכופתיות הן בעו )העלאת הערך האנרגטי, מניעת ריקבון(

 גבוהים ומשמות כתחליף להסקה ביתית, תחנות כוח ותעשייה.

מקום הולך וגדל כתחליף דלק. מחירי הכופתיות נסחרים בעולם  סותופא בעולם בעליה מתמדת תחום הכופתיות נמצ

 .בבורסת הדלקים

  דוגמאות לעלייה בצריכת כופתיות ברחבי העולם

 

בשנת  .הכופתיות עדיין לא מפותח לעומת זאת תחוםבישראל בעוד בעולם תחום זה נמצא בעלייה מתמדת, 

לעידוד חברות להקמת מתקנים לייצור כופתיות ₪ מיליון  26קול קורא ע"ס  הוציא המשרד להגנ"ס 2017

שנעשו ע"י יזמים נכשלו כלכלית.  תמביומסה. אולם עד היום אין אף יצרן כופתיות מביומסה בישראל, ניסיונו

 ייתכן כי הדבר נובע מכך שהשוק לא מפותח עדיין ואין מודעות לכופתיות כתחליף דלק. דבר נוסף, בעולם

תעשיית העץ מפותחת וכמויות הביומסה בעלת ערך אנרגטי גבוה מצויות בשפע. בישראל המצב שונה, 

 ומרבית הביומסה הזמינה נחותה אנרגטית מהמקובל בתעשייה.

 המודל הכלכלי: 7.3.4.1

 בדומה למתקנים הטרמיים   טון/יום 70בהיקף של  פסולת צמחית קליטה שלהמודל הכלכלי מבוסס על 

 מרכזיות:הנחות יסוד 

 טון/יום.  70 –כמות  נכנסת 

 0 -תשלום על חומר נכנס 

 ₪  400 –תעריף מכירת טון חומר ארוז 

 40% –לחות ממוצעת של חומר נכנס 
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 ₪מיליון 7-כ - 40%השתתפות המדינה בשיעור של  –מענק הקמה 

 92% –זמינות מערכת 

 

 הנחות יסוד

 

 עלויות הקמה

 

 עלויות תפעול  

Parameter Base Line 

Input Waste [Ton/day] 70.0

Plant No. working  day/annum 365

System availability [%] 92%

Average anual input waste [ton] 25,550                   

Gate fee NIS/ton] 0

Quantity of Actual treated waste [Ton/annum] 23,506

Average input moisture content [%] 40%

Average output moisture content [%] 8%

Pellet production [Ton/annum] 15,984

Sale price  [NIS/Ton] 400

CAPEX

Base Cost [$/input ton/year] 125

$/NIS ratio 3.60

Plant Cost 11,497,500

Infrastructure + Storage 8,674,975

Total Project Cost 20,172,475

Grant 40%

Government Investment [NIS] 8,068,990

Actual cost 12,103,485

 OPEX

No. of operator [worker per day] 4

Cost of labor per worker [NIS/month] 10,000                   

Cost of labor [NIS/Year] 480,000                 

 Electricity consumption [kwh/ton] 90

Cost of electricity[NI/kw] 0.41

Total cost of electricity [NIS/Annum] 867,371                 

Cost of drying energy (wood) [NIS/ton] 120.00

Energy consumption [ton fuel/ton material] 0.05

Drying cost [NIS/Year] 132,574                 

Annual Shovel 297,000                 

fork lift 81,000                   

Maintenance & Spare parts 423,108                 

Packing 470,120                 

Over head 3% 82,535                   

Total OPEX  [NIS/Annum] 2,833,708              



59 
 

 2020 אוקטוברטיפול בפסולת חקלאית אשכול נגב מערבי  –ריינבוטק פתרונות סביבתיים 

 תוצאות ניתוח מתקן כופתיות

 

טון/יום עולה כי במידה והמדינה תסייע במענק הקמה בשיעור של  70-מניתוח מתקן כופתיות לטיפול ב

לטון  לכל הפחות, אזי  החזר ההשקעה הצפוי ₪  400ובתנאי שמחיר מכירת הכופתיות יעמוד על  40%

גבוהים בהרבה מהמחיר שנלקח וזאת בשל הידיעה שאין  שנים. מחירי הכופתיות 3.4 -יעמוד על כ

 דרישה לחומר ויש להוזילו משמעותית מול דלקים אחרים כמו גפ"מ או גז טבעי. 

 

 השוואת הפתרונות השונים

 

להלן טבלה מרכזת המשווה את ההיבטים הכלכליים של הפתרונות השונים בשימוש בפסולת הצמחית 

 לאנרגיה או תחליפי דלק 

 

 

 

 

מניתוח הנתונים עולה כי ניתן לייצר מודל כלכלי לשיטות השונות ובתנאי שתהיה תמיכת מדינה בעלויות 

ההקמה )נכון במיוחד לשריפה וגזיפיקציה(. שיטת הכופתיות מראה את הכלכליות המיטבית בין השיטות 

לכופתיות כרגע יש קושי קושי שוק ביהשונות כמו גם הצורך בהשקעות הנמוכות ביותר, אולם בשל חוסר ב

השיטה המתקבלת על הדעת בשלב זה היא השריפה. היתרון הגדול לפיכך  ביישום השיטה בישראל.

שבשיטה זו הוא חוסר )כמעט( הרגישות שלה למרכיבי החומר הנכנס וככזאת נותנת מענה יעיל לבעיית 

 הערמות הפזורות בשטח.

 

זה, יש לדאוג למערך אספקה סדיר של חומר למתקן עם  חשוב להדגיש, בכדי לממש פרויקטים מסוג הערה:

הסכם אספקה המבטיח את חומר הגלם. ללא התחייבות מסוג זה או יצירת ערבות אחרת עבור היזם, לא 

דבר שימנע את הקמת מתקני הקצה. הקמת מערך לוגיסטי מבוקר  –תהיה ליזם אפשרות לסגירה פיננסית 

 שנע אותה למתקני הקצה הוא הכרח לקיום מתקני טיפול מסוג זה.שידאג לאסוף את הפסולת  מהחקלאי ול

 

 

שם

40%40%40%מענק מדינה [%]

עלויות הקמה ]₪[

43,562,47537,324,97520,172,475סה"כ

17,424,99014,929,9908,068,990מענק מדינה ]ש"ח[

26,137,48522,394,98512,103,485עלות ליזם

עלויות תפעול שנתית ]₪[

2,387,4251,833,9082,833,708סה"כ

רווח תפעולי שנתי )לפני מס 

4,562,1754,764,2263,559,924ועלויות מימון( ]₪[

6.745.423.97החזר השקעה - ROI ]שנים[

]%[ IRR - 14.8%18%25%שיעור התשואה

כופתיותשריפהגזיפיקציה
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 טיפול בפלסטיק 7.4

 

הפלסטיק החקלאי מגוון ומורכב ממספר סוגי פלסטיק: יריעות כיסוי לחממות, צנרת השקיה יריעות חיפוי 

אינו ומכלים של חומרי הדברה. היום למעט צנרת ההשקיה, אין דורש לחומר. בנוסף, בהרבה מקרים החומר 

 נקי ומכיל שארית צמחית ואדמה.

בעבר, מחירי הפלסטיק היו גבוהים באופן יחסי, דבר שהצדיק הפיכת החומר לבסיס לחומר גלם. התהליך 

או  Fluf -המקובל כולל מיון הפלסטיק לסוגיו, שטיפה וניקוי החומר המוזן, גריסה לפתיתי פלסטיק קטנים 

 . Pellets -גרעון הפלסטיק ויצירת כופתיות 

ביישוב סופה שבמועצה אזורית אשכול, נבנה מתקן למיחזור פלסטיק חקלאי ע"י חברת נגב אקולוגיה. בעבר 

חברת נגב אקולגיה נהגה לאסוף ישירות מהחקלאי יריעות חממות כיסוי וצנרת השקייה. אולם, עם ירידת 

עוסק בעיקר במיחזור  צנרת  מחירי הדלק ומחירי הפלסטיק בעולם, ירדה כדאיות המיחזור והיום מתקן סופה

 השקייה בלבד.

 

 רודד תעשיות מיחזור 7.4.1

ביום היזמים שנערך במסגרת הכנת עבודה זו הציגה חברת רודד תעשיות מיחזור, פיתרון יצירתי 

 למחיזורהפלסטיק החקלאי. במקום להפוך את הפלסטיק לחומר גלם, הם הופכים אותו ישירות למוצר.

 ,במקום למיין את הפלסטיק יותר: כוללת תהליך מחזור קצרו יותריעילה  רודדהשיטה של  על פניו נראה כי 

הפלסטיק שישמש כחומר גלם למוצר  התכה וגירעוןהתהליך  וביצוע לשלוח את תוצרי המיון למפעלי המחזור

 כחומר גלם )ללא צורך במיון מקדים( בפסולת הפלסטיק המעורבת הם מציעים לעשות שימוש ישיר סופי,

  .מוצר מוגמר לייצור

 הוא משטח פלסטיק לשימושים לוגיסטיים. על ידם המוצר הראשון שפותח

 

השיטה הנפוצה ליצור משטחי פלסטיק היא  – הטכנולוגיה

לתוך תבנית. אולם, הצמיגות של  םורחומר חם וזהזרקת 

פלסטיק ממוחזר אינה מאפשרת הזרקה פשוטה לתבנית. 

השיטה של רודד שונה: חימום של תערובת המורכבת מסוגי 

ק"ג,  18-21פלסטיק שונים ליצירת נתך פלסטיק, במשקל של 

מיקום הנתך בתוך תבנית וכבישת המוצר הסופי. באופן זה 

דת פלסטיק מצבעים שונים, , הפרמיון סוגי הפלסטיקנחסך 

רעון חומר הגלם וחימום נוסף לצורך עיבוד יחימום וג

 בטכנולוגיות שונות.

 

נמצא  הפתרון שהוצג ע"י רודד תעשיות מיחזור –סטאטוס 

כישים טכנולוגית וכלכלית. בשל היכולת של הפתרון לעשות 

שימוש בפלסטיק מגוון כפי שקיים בפסולת החקלאית לרבות יריעות כיסוי ומכלים של חומרי הדברה ושל כך 

שהתהליך פחות רגיש למזהמים: פסולת צמחית, חול/אדמה ולאור הצהרתם כי החקלאי לא יגבה תשלום 

ואף יהיו מוכנים לאסוף מהחקלאי ללא עלות, הומלץ ע"י צוות התכנית לסייע לחברת בכניסה עבור הפסולת 

 רודד להקים מתקן למחזור פלסטיק במרחב עוטף עזה.

כחלק ממאמצי הסיוע לחברה, אשכול נגב מערבי הגיש למשרד הפנים בקשה למענק ממשרד הפנים והמליץ 

. בנוסף הוגשו בקשות 2020ודד  להורייזן יחד עם המשרד להגנת הסביבה על בקשות סיוע שהגישה ר

 לרשות לחדשנות במסלול שיתוף עם המשרד להגנת הסביבה ובקשה למענק למפעל מאושר.

משטח מפלסטיק ממוחזר של 
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 בשטח היישוב. מתקן טיפולחברת רודד נמצאת בתהליך עם כרם שלום להקמת 

 מכלים  של חומרי הדברה 7.4.2

 

נצפו רבות בסיורים שנערכו במרחב. מכיוון שתכולתם מסוכנת ומזהמת, יש ריזות ריקות של חומרי הדברה א

חשיבות למניעת הימצאות האריזות בשטחים החקלאיים. על אף שהמשרד להגנת הסביבה מקל בפתרון: 

  פשוטה זו ניקוב המכל, שטיפה ופינוי לפח האשפה, עדיין נראה כי חקלאים רבים אינם מבצעים פעולה

ככל הנראה, פעולת הניקוב והשטיפה 

לא  –מצריכה התייחסות  וגם תשתית 

נוח או נכון לשטוף מכלים בשטח. 

בשיחות עם חקלאים הוצע להביא 

ליישובים מכלי אצירה ייעודיים לשם 

דבר זה  יפונו מכלי חומרי ההדברה. 

יחד עם הסברה ואכיפה יכול למנוע 

את המצאות המכלים בשטחים 

 החקלאיים.

לצורך הטיפול במכלים ניתן להקים 

מערך ייעודי שידע להפריד בין סוגי 

המכלים: פלסטיק / מתכת, לגרוס 

תחליף לניקוב ולשטוף את  –אותם 

החומר הגרוס משאריות של חומרי 

 הדברה.

החומר השטוף יוכל לעבור למתקני 

ות טיפול ביולוגיות: אנארובי / ארובי ואת מיחזור דוגמת רודד ואילו במי השטיפה ניתן לטפל באמצעות מערכ

 התוצר להעביר לביוב תוך עמידה ברמת התקן של שפיכה לביוב )תעשיה / ביתי(.   

הרעיון שבמערך מרכזי שכולל שירות של אצירה, פינוי, וטיפול הוא בנוחות למשתמש, יחד עם אכיפה 

ל יהיה באמצעות חיוב האגודה החקלאית מוגברת והסברה אין סיבה שהדבר לא יצלח. התשלום עבור הטיפו

 היטל על היצרן / ספק של חומרי ההדברה.   הטלתאו /ו

 

 

 

 

 

 

  

 שנצפו בשטח המכלי חומרי הדבר
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 חוקי עזר .8

 

מכיוון שעד היום לא נבנתה תשתית ראויה לטיפול בפסולת החקלאית ומכיוון שחקלאים רבים סיגלו לעצמם 

פיראטית, יש כורח בהכלת חוקי דפוסי טיפול בדמות ערמות פסולת בשטח, שריפות בלתי חוקיות הטמנה 

יאפשר את  יםעזר שיגדירו במדויק את המותר והאסור בכל הנוגע לטיפול בפסולת החקלאית. יישום החוק

  םהגברת האכיפה והענישה אל מול אלו שלא יקיימו אות

 זהו צעד הכרחי ביישום הפתרון לבעיית הפסולת החקלאית.

  

 חוקים, תקנות וחוקי עזר קיימים  8.1

סביבה חקלאית הינו הגוף האמון על הסדרת הטיפול בפסולת החקלאית, האגף עובד בשיתוף פעולה אגף 

  .עם משרדי ממשלה וגופים שונים כגון משרד החקלאות , משרד הבריאות, מועצות וכד'

סמכויות האגף אינן ממוסדות ברובן במסגרת חקיקה ייעודית, איסורים והוראות כמו גם פיקוח ואכיפה מטעם 

ים לעניין ימשרד להגנת הסביבה נגזרים מחקיקה במגוון תחומים, להלן ריכוז דברי חקיקה מרכזיים ורלוונטה

 הטיפול בפסולת חקלאית שמקורה בגזם ופלסטיק:

 

  חוק המסדיר את הטיפול במזהמי האוויר השונים. – 2008חוק אוויר נקי התשס"ח 

חזק או בלתי סביר" וכי כל פליטת מזהם לאוויר  בחוק קובע כי :"לא יגרום אדם לזיהום אוויר 3סעיף 

בניגוד להוראות החוק תחשב שכזו. לפיכך אסורה כל שריפה של פסולת חקלאית , למעט מיקרים 

 בהם יינתן היתר מיוחד מטעם משרד החקלאות .

 

   לא ישרוף  אדם צמחים בשדה, בין שהם מחוברים  – 1949חוק למניעת שריפות בשדות תש"י"

ין שהם תלושים , ולא יגרום לשריפתם, אלא לפי רישיון בכתב שינתן ע"י משרד החקלאות לקרקע וב

לקבלת רישיון  13/10/15בהמלצה של מדריך חקלאי  ובהתאם לתנאי הרישיון. לפי נוהל עבודה מס' 

 לשריפת חומר חקלאי, שריפת חומר צמחי תתאפשר רק אם הגזם נגוע במחלות או מזיקים.  

 

 החוק אוסר כל השלכה של פסולת, לרבות פסולת חקלאית ,  – 1984קיון, התשמ"ד חוק שמירת הני

בחוק קובע כי יש לפנות את הפסולת לאתר שנקבע לכך, למפעל טיפול  7ברשות הרבים, סעיף 

באשפה, למפעל מיחזור או למישרפה או בהתאם להוראות שנקבעו בחוק עזר של הרשות המקומית 

 ת הרשויות המקומיות להקים אתרים לסילוק פסולת.הנוגעת בדבר. החוק מחייב א

לפי תיקון לחוק שהתקבל לאחרונה , חל איסור מפורש על שריפת פסולת בלתי מבוקרת או שאינה 

  למעט מספר סייגים.מתבצעת במיתקן יעודי, 

 

  מציב הגבלות על גרימת מפגעים של רעש וריח חזקים או  – 1961חוק למניעת מפגעים תשכ"א

 ירים ומפרט את דרכי האכיפה והענישה על גרימת מפגעים אלו.בלתי סב

 

  נובע  -1990תקנות למניעת מפגעים )זיהום אוויר וריח בלתי סביר מאתרי סילוק פסולת( תש"ן

מתוקף חוק אוויר נקי והחוק למניעת מפגעים . התקנות קובעות על איסור הבערת אש באתרי פסולת 

עוסק במניעת זיהום אוויר ובהגדרות רעש וריח  1997ון תשנ"ז איסור הבערת פסולת(. תיק 4)תקנה 

 בלתי סבירים, החוק קובע כי רשות מקומית רשאית בחוק עזר לקבוע הוראות מיוחדות לעניין זה.
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 נובע מתוקף פקודת  – 1993 תקנות בריאות העם  )מניעת מפגעים, פינוי יריעות פלסטיק( תשנ"ג

ת פינוי יריעות פלסטיק, נקבע כי לאחר גמר השימוש ביריעות חוב – 2. בתקנה 1940בריאות העם 

פלסטיק, אין להשאירן בשטח, יש לאספן, להחזיקן באופן שימנע את התפזרותן ולדאוג שיפונו לאתר 

 2019נקבע איסור שריפה.  תקנות אוויר נקי משנת  3לסילוק פסולת או למפעל מיחזור. בתקנה 

 עת מפגעים( )פינוי יריעות פלסטיק(.מבטלות את תקנות בריאות העם )מני

 

 

 

  מסמיך רשויות מקומיות לקבוע בתחומן הסדרים  1993חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור, תשנ"ג

 לאיסוף ומיחזור פסולת.

 

 

 חוקי עזר

 

רשויות מסוימות חוקקו חוקי עזר שמטרתם להסדיר את הטיפול בפסולת חקלאית , תוך הגדרת 

 סמכויות וחובות הרשות המקומית לאורך שרשרת הטיפול: 

 

: עליו להפריד בין סוגי הפסולת,  האחריות לאיסוף ולפינוי הפסולת מוטלת על יצרן הפסולת -

למנוע פיזורה או כל מפגע אחר העלול להיגרם ממנה ולפנותה לאתר לפינוי פסולת חקלאית 

שקבע ראש המועצה לגבי אותו סוג של פסולת חקלאית או למיתקנים מיוחדים לאיסוף פסולת 

רן הפסולת חקלאית שתציב המועצה בתחומה. בנוסף, ולעיתים על פי דרישת הרשות, על יצ

להציב כלי אצירה ייעודי לפסולת, בהתאם לסוגה. אם הדבר נמנע ממנו רשאית המועצה לספק 

בעצמה או להציב בנכס שבתחומה כלי אצירה לפסולת. כמו כן, למועצה יש סמכות לדרוש הקמת 

 ביתן פסולת. 

וף את אחריות המועצה : קביעת מקומות לפינוי הפסולת, להציב מתקני אצירה ולדאוג לאס -

 הפסולת ממתקנים אלו.

 

  מטרתו להגן ולשמור על איכות נאותה  – 2008חוק הגנת הסביבה "המזהם משלם", תיקוני חקיקה

של הסביבה ולשפרה, למנוע פגיעה בסביבה או בבריאות הציבור ולשלול את הכדאיות הכלכלית של 

 הפגיעה בסביבה.

 

 למניעת שריפות טיוטת תקנות 8.2

עירוני שיאפשר תמיכה נאותה בקיום בסיס מתאים לחוק עזר  המהוו 2019י תשע"ט תקנות אוויר נקטיוטת 

 קובעת , מניעת זיהום אוויר משריפת פסולת חקלאיתל תהליך הטיפול בפסולת חקלאית. טיוטת התקנות

צעדים ואמצעים שיש לנקוט למניעת זיהום האוויר וכן הוראות הקובעות מהו זיהום אוויר חזק או בלתי סביר 

, חוק 1940, פקודת בריאות העם 2008הקשר זה. התקנות המוצעות המתבססת על : חוק אוויר נקי ב

 . 1997, חוק העונשין 1961למניעת מפגעים 

מטרת התקנות הינה להסדיר את היררכית הטיפול בפסולת, מגדירות במפורש את המינוחים והגורמים 

מה כולל המונח "גזם", מהו יצור חקלאי, מהו יצרן  בתהליך כולו כגון: מהו אתר טיפול, מהו בית צמיחה,
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פסולת וכד'  וכן מגדירות מה כולל זיהום אוויר וריח בלתי סבירים ואת האמצעים הרצויים למניעת מפגע 

 מפסולת סביבתית.

החקלאי= "המזהם משלם" אך  –התקנות מגדירות כי בראש ובראשונה חובת הפינוי הינה על יצרן הפסולת 

מית תפקיד מפתח וזאת באמצעות חוקי עזר קיימים ובתכנון, עידוד הקמת תשתיות טיפול, לרשות המקו

מנגנונים ואמצעים לביצוע התהליך ולפיקוח עליו ולפיכך לרשות המקומית הכוח להסדיר את הטיפול והפינוי 

 של הפסולת החקלאית כך שחובות יצרן הפסולת כולן או חלקן יחולו ויקויימו על ידה.

 

 היררכיית הטיפול בפסולת

 .: הפחתת כמות הפסולת המיוצרתמניעה במקור/ הפחתהא. 

 ,: שימוש חוזר במוצר לאותה  מטרה שלשמה יוצרשימוש חוזר, לרבות הכנה לשימוש חוזרב. 

 ,תהליך עיבוד הפסולת למוצרים או ח"ג  מיחזור:ג. 

 ,ר המשמש להפקת אנרגיה ולת או תהליך עיבודה לחומס: הפקת אנרגיה מפהשבה לאנרגיהד. 

 : הטמנה או שריפה של פסולת  שלא לצורך הפקת אנרגיה.סילוקה. 

 

 :אמצעים למניעת מפגע מפסולת חקלאית מסוג גזם

 איסור על שריפה מכוונת ואיסור על יצירת תנאים שיובילו לבעירה טבעית וזאת בהיררכיה הבאה: 

  חיפוי קרקע בשטח וכאמצעי לטיוב חקלאי באופן השארת הגזם בשטח בו נוצר, ריסוקו ופיזור למטרת

 שאינו יוצר מפגע.

 .יעשה שימוש מועיל אחר בפסולת הגזם בתחומי המשק שאינו דורש את פינויה ואינו גורם למפגע 

 .פינוי הגזם לאתר טיפול 

 

 יצרן הפסולת המפנה את פסולת הגזם מהשטח בו נוצרה, בין אם לשולי השטח החקלאי שלו או למקום אחר

חייב לתחם את השטח על מנת למנוע פיזור או ערבוב הגזם עם פסולת אחרת ולמנוע גישה חופשית של 

 ( ולפנותה בתוך שבועיים מאיסופה.6הציבור לפסולת הגזם  )תקנת משנה ג( , להציב שלט )תקנה 

 2014א לתקנות התכנון והבנייה תשע"ד 7כמו כן תיחום וגידור השטח חייב להתבצע בהתאם לתקנה 

 אמצעים למניעת  מפגע מפסולת חקלאית מסוג פלסטיק

 איסור ומניעת שריפה:   

  איסוף הפסולת בתחומי המשק בהתאם לתקנת משנה )ב( ומניעת התעופפות הפסולת )תקנת משנה

(, פינוי תוך שבועיים מאיסופה במקום או ממילוי מיכל האצירה בו אוחסנה 6ג(, הצבת שלט )תקנה 4

 שיכלול פלסטיק בלבד, עם או בלי אמצעים לצמצום נפחו(. )מיכל אצירה סגור 
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 פרוט המשמעויות התפעוליות שבתקנות 

 . שילוט מקום האיסוף: 1

  ס"מ לפחות  60*30שילוט יציב במקום בולט וגלוי לעין בגודל של 

 הפסולת, כתובתו ופרטים ליצירת קשר עימו, הזהרה בדבר האיסור על  השילוט יכלול: שם יצרן

 ת / הבערת פסולת במקום זה.השלכ

 .הכיתוב יהיה בעברית ובערבית 

 

לממונה הפסולת החקלאית יש את הסמכות להורות ליצרן הפסולת לתקן את  -. הוראות לתיקון ליקויים2

הליקויים לאלתר ו/או לדרוש פינוייה במיידי או  לבצע כל פעולה על מנת למנוע את שריפתה או כל מפגע אחר 

 ממנה .

פסולת חקלאית : טרם פינוי הפסולת, יקבל כל יצרן פסולת אישור מאתר/מתקן הטיפול על היותו  . פינוי3

 מורשה לפי הדין ועל הטיפול המיועד להתבצע באתר/מתקן זה .

יצרן פסולת המפנה את הפסולת באמצעות אדם אחר / קבלן משנה, יודיע למוביל על יעד הפינוי ויקבל ממנו 

 שפינה מיעד הפינוי.אישור על קליטת הפסולת 

. רישום ושמירת מסמכים : יצרן הפסולת ינהל רישום מלא ומפורט הכולל: כמות ומועד היווצרות הפסולת 4

 שנים. 3החקלאית, אופן הטיפול במשק ובאתר היעד, מועד הפינוי ופרטי המוביל. על המידע להישמר לפחות 

. טיפול ופינוי ע"י רשות מקומית או ארגון חקלאי : רשות מקומית רשאית לקבוע מה בתהליך יבוצע על ידה 5

 או מי מטעמה ולפיכך מה החובות שיהיו על יצרן הפסולת. 

 אגרת פסולת חקלאיתתשלום  8.3

 אגרת פסולתעל בסיס סוג הגידול ושטח הגידול בפועל בדומה ל לאשכול/תשלום של החקלאי למועצה

גביה. גביה כזו שתעוגן בחוק תבטיח תשלום מכלל לעל עסקים יכול להוות אמצעי יעיל  תהמושת עודפת

גבייה ככל שתתבצע ע"י המועצה המגדלים באופן שיקל מאוד על ניהול המערך הלוגיסטי המרחבי. 

  .היא תועבר לאשכול למימון המערך והרחבת פעילותוקולקטיבית 

 מסקנות  8.4

מהוות בסיס טוב לחוק עזר עירוני. המועצות האזוריות יכולות לאמצן במלואן או  2019 התקנות לאוויר נקי

בחלקן בהתאם להבנתן ויכולתן ליישמן הלכה למעשה. בשלב זה התקנות טרם אושרו ואף קיימת התנגדות 

מתקני  היום בין הצורך לפתרון ליישום הפתרון: איןמצד המועצות המקומיות לקבלן, בשל הפער הגדול הקיים 

קצה היכולים להתמודד עם הפסולת הצמחית, אין מערכים לוגיסטיים לאיסוף ופינוי הפסולת ואין גוף מנהל  

 ומפקח על התהליך.

וני יחייב הקמת מערכי האיסוף הניהול ומתקני הקצה, שבסוגיית הביצה והתרנגולת, נראה כי השלב הרא

העזר כאמצעי תומך )הכרחי( למימוש של פתרון  ברגע שהשטח יהיה מוכן לפעולה יהיה צורך בהכלת חוק

יישום של גביית מס עבור הטיפול בפסולת החקלאית )בכפוף לאישור משרד הפנים(, וכל  הטיפול בפסולת.

 לשמש כאמצעי יעיל לקיום מערך הטיפול לאורך שנים קדימה.

ורך הסברת התהליך לצמרכז המועצות האזוריות בשלב זה, מומלץ לקיים מפגשים עם וועדי החקלאים ו

 והצורך בסיועם להטמעת החוקים במועצות האזוריות.
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 תקציב .9

₪ מיליון  20לסיוע לעוטף עזה בטיפול בפסולת החקלאית הוקצו  4328החלטת הממשלה במסגרת 

 המחולקים יחד עם איגוד ערים אשקלון. מניתוח הפתרונות עולה כי יש צורך בתקציב רחב יותר.

 .לויות הצפויות למימוש התכנית המופיעה במסמך זהבטבלה מטה ריכוז של הע

 

  טבלת ריכוז עלויות 9.1

 הערות סה"כ עלות שם מס,

הקמת מערך  .1

 לוגיסטי מרחבי
 עלות חד פעמית 1,600,000 1,600,000

 עלות חד פעמית 400,000 400,000 הסברה .2

עלות שנתית  .3

לתפעול המערך 

 הלוגיסטי 

שנים  3 -תקציב ל 2,985,600 995,200

 ראשונות

סבסוד לקבלן ברכש  .4

ציוד קיצוץ עבור 

 50%יחידה גדולה )

 מעלות המכונה(

 יחידות 2תקציב עבור  1,200,000 600,000

סיוע בסבסוד טיפול  .5

 בפסולת צמחית
 50,000-לטון ל₪  20 3,000,000 1,000,000

 שנים 3טון/שנה. 

תקציב עבור תכנית  .6

 מ.א אשכול
על פי כתב כמויות  11,500,000 11,500,000

שהועבר על המועצה 

 לאישור המחוז

מענק הקמה מתקן  .7

 קומפוסט
מעלות ההקמה  40% 16,500,000 16,500,000

 טון/יום  100למתקן של 

מענק הקמה מתקן  .8

 טרמי
מעלות ההקמה  40% 15,000,000 15,000,000

 טון/יום  70למתקן של 

 52,185,600 סה"כ 
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 9.1לטבלה  הבהרות 9.2

  יש. 6.5עלות הקמת המערך הלוגסטי הסברה ועלות תפעול שנתית, מופיע ביתר פירוט בסעיף 

לקחת בחשבון שהמערך הלוגיסטי יהיה אמון על טיפול במועצות מרחבים ובני שמעון שאינן 

במסגרת החלטת הממשלה. בשל כך, מועצות אלו יצטרכו לסבסד את חלקן בעלות הקמת 

הכמות היחסית בחישוב אחוזי הפסולת לפי ₪. 2,000,000המערך וההסברה העומד ע"ס 

 304,000 שמעון ובני( 8.6%ש"ח )172,000טרך לסבסד מרחבים תצ מועצתמועצות עולה כי ב

 לצאת שמתוכנן עתידי קורא קול במסגרת זו מסגרת להגיש האשכול בכוונת (.15.2%) ₪

 .לאשכולות

 
 במחויבות אותו לקשור נועד הקבלן עבור הציוד סבסוד – בטבלה( 4 )מס' מקצצת סבסוד 

 כי נראה וגביה. פיקוח ניטור, ורךלצ המרכזית והשליטה הבקרה למערכת וחיבורו  לאשכול

 יהנה הקבלן העוטף. מרחב לכלל שירות שיאפשרו בלבד גדולות מקצצות 2 נדרשות זה בשלב

 שירות, ביעדי עמידה גם כמו האשכול ע"י מפוקח במחיר מחוייב ויהיה הציוד של חלקי מסבסוד

 ₪ 103,00 על מודיע מרחבים של החלק סבסוד בלבד. מאושרים לאתרים ושינוע התוצר איכות

 ₪ 186,000 על שמעון ובני

 

   המשתמשים מספר הראשונות בשנים כי הוא הצפי – בטבלה( 5 )מס' הטיפול בסבסוד סיוע 
 התהליך החדרת על להקל בכדי גבוהה. תהיה לטון הטיפול עלות ולכן קטן להיות צפוי בשירות
 )יורד מדורג או קבוע בסכום הטיפול סבסוד באמצעות הטיפול מעלויות בחלק לשאת מומלץ
 יעמוד מרחבים של החלק סבסוד החקלאי. של התשלום את להקל ובכך  הזמן( ציר לאורך

 ₪. 456,000 שמעון בני ואילו ₪ 258,000   על

 

 
 מ.א אשכול מעוניינת לקיים תכנית עצמאית  –בטבלה(  6ייעודי עבור מ.א אשכול )מס'  תקציב

 (60% -המועצה. מכיוון שמרבית הפסולת החקלאית )כלטיפול בפסולת החקלאית שבמרחב 

חלק  .תםיכנת למימוש ₪ 11,500,000"ס ע יבתקצ בלנוצרת במועצת אשכול הם מבקשים לק

 אפשרות ישנה"קים בשטח המועצה. מפחגדול מהתקציב המבוקש מיועד להקמה ושדרוג 

 המערך ניהול בדמות אשכול.א מ של בפתרון סיוע יאפשר רשויות אשכול של הלוגיסטי שהמערך

 "ק למתקני הקצה.ומהמפח"ק למפחאת הפסולת מהחקלאי  עביריו שיקצוץ הלוגיסטי

 
 שבעבודה זו  9, 8הפתרונות שנבחנו בסעיפים  –בטבלה(  7,8במענקים למתקני קצה )מס'  סיוע

עולה כי יש צורך במענק סיוע עבור מתקני הקצה לצורך יצירת החזר השקעה מקובל עבור 

רמת  – יש לזכור כי בשלב זה אין תנאי שוק לקיום מתקני קצה כפי שהומלצו בעבודה היזמים.

תקנות או חוקים מחייבים. סיוע במענק למתקני  איןומחירי הטיפול נמוכים, אין הבטחת פסולת 

 הנוגעבכל  הרשויות לאשכול מחויבות יאפשר וגם הפיננסית סגירהה תהליךב להם סייעיהקצה 

 ההקמה מעלות 40% של סיוע מוצג בתכנית. התהליך ושקיפות שירותה איכות, מחיריםה רמתל

       .הסביבה להגנת המשרד במדיניות שמקובל דבר, הצפויה
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 חות זמניםלו .10

 להלן גאנט התכנית 10.1
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 סיכום לו"ז תכנית 10.2

 

 

 

 מסקנות 10.3

התכנית המובאת בעבודה זו מצריכה הערכות רחבה הכוללת: גיוס כ"א, בניית מערכי הסברה, הטמעת 

חוקי עזר, הקמת המערך הלוגיסטי, רכש ציוד ועד הקמת מתקני קצה. כל משימה מורכבת ממספר רב 

 .במקביל לעבודהשל משימות משנה ולכן יש חשיבות רבה 

מצד המשרד להגנת הסביבה שיאפשר יציאה למכרזים עבור  ההרשאה מתןהבסיס ליישום התכנית הוא 

 המשימות השונות.

בשל משך הזמן הארוך ליישום התכנית, מומלץ להוציא לפועל שירות לחקלאי עוד בטרם תושלם 

למתקני  תושליחלחילופין קיצוץ גזם ופיזור בחלקות או  של . על פניו נראה כי שירותבמלואה התכנית

חודשים מיום קבלת ההרשאה. יישום של שירות  4-6 -כ פרק זמן של תוךברחש קומפוסטציה יכול להת

יתרום לתהליך הלמידה של המערך הלוגיסטי ויצירת הסברה  ,הטיפול דרך האשכול באופן מהיר

 מוקדמת בקרב החקלאים.

  

Start 
Tue 01/09/20 

Finish 
Wed 

12/04/23 

Oct 

'20 
Jan 

'21 
Apr 

'21 
Jul 

'21 
Oct 

'21 
Jan 

'22 
Apr 

'22 
Jul 

'22 
Oct 

'22 
Jan 

'23 
Apr 

'23 

 תחילת קבלת חומר

Thu 13/05/21 

ית מוכנהגמערכת טכנולו  

Tue 11/01/22 

 קבלת הרשאה

Wed 

28/10/20 

אתר  -מתקן קצה 

 קומפוסטציה 

Wed 20/07/22 

טרמי -מתקן קצה   

Wed 12/04/23 
 מוכנות להסברה

Wed 11/08/21 

בכ"אמוכנות   

Wed 04/08/21 

 הכלת חוקי עזר

Wed 15/12/21 

 מוכנות לקבלת פלסטיק

Tue 14/09/21 

Today 
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 סיכום .11

 

אוד, כאשר עוטף עזה הן גבוהות מ אשכול נגב מערבי ובפרט ביישובי מרחבבכמויות הפסולת החקלאית 

לפסולת הצמחית ובמיוחד לפסולת  .הגבוהות ביותרהפסולת כמויות  יישובי מ.א אשכול מייצרים את 

. האזור ויוצרות מפגע בקנה מידה עצוםמבתי גידול אין כרגע פתרון יעיל ולכן הפסולת נערמת בשטח 

 ח.שיאפשרו פתרון לפסולת הנוצרת ולפסולת המצויה בשט קיימא-ברמשווע לפתרונות 

 

היום, אין הסדרה של טיפול בפסולת החקלאית הצמחית וגם לא של הפלסטיק. בניגוד לפסולת ביתית או 

פסולת בניין, אין חוקי עזר שנאכפים ע"י הרשויות המקומיות כשבמקביל אין מערכים לוגיסטיים ומתקני 

מוטיבציה לטפל בפסולת. קצה שיכולים לאפשר טיפול יעיל בפסולת. כפועל יוצא אין לחקלאי יכולת או 

בשיחות עם לא מעט חקלאים עלה כי החקלאים מעוניינים במציאת פתרון לבעיית הפסולת ומעוניינים 

 לשתף פעולה ומודעים לכך שכל פתרון שיגיע יצריך מהם תשלום עבור השירות.

לידי ביטוי את אזורי שיביא בכדי לייצר שירות יעיל ובעלויות סבירות, יש צורך ביצירת מערך לוגיסטי 

בנושא טיפול מספק שירותים כבר פועל  בהצלחה כמערך אזורי לשירותים ו יתרון הגודל. אשכול רשויות

גם עבור  ולכן יש לו את הכלים המתאימים לשמש כפלטפורמה למערך שכזה בפסולת )ביתית ובניין(

 .הפסולת החקלאית

ירותי איסוף, קיצוץ ופינוי למתקני קצה. מערך השירות ידע לתת מענה מרמת החקלאי הבודד ויאפשר ש

לכל אורכו יבטיח כי הטיפול בפסולת אכן יתקיים על פי  מערך מרכזי שידע לבקר ולנהל את התהליך 

 טיפול בפסולת החקלאית.הדרישות הרגולטור וכך תוכל להתקיים הסדרה מלאה של 

 

העלות תועלת המיטבית. על אף  אתבעבודה זו נסקרו שיטות טיפול שונות ונבחנו כלכלית בכדי למצוא 

כי טיפול מרחבי הוא היעיל ביותר, ישנה גמישות לקיים פתרונות שונים ברמה המועצתית ו/או  שנמצא

 היישובית/משקית. ובתנאי שדרך הטיפול תקבל את אישור הרגולטור. 

 

כיל את רשויות המקומיות אשר יצטרכו לההתלויה בכלל הגורמים השותפים, החל מכנית הצלחת הת

חוקי העזר ולהגביר את האכיפה, דרך שיתוף הפעולה של החקלאים אשר יעברו תהליכי הסברה 

 והדרכה ועד לרשויות האכיפה השונות.  

יכולות להוות את הבסיס לחוק עזר עירוני לטיפול  2019תקנות אוויר נקי מבחינת חוקי העזר עלה כי 

ועצות המקומיות וישנה חשיבות רבה בקבלת תקנות בפסולת חקלאית. הנושא נמצא בדיון מול מרכז המ

 אלו והכלתן בכלל המועצות החקלאיות.

 

יכולים אינם באזור הקיימים קצה המתקני החקלאית הוא מתקני קצה. בך מרכזי של הטיפול בפסולת דנ

בסקירת הפתרונות בעבודה זו עלה כי יש צורך בהקמת  מתאים לפסולת הצמחית ולפלסטיק.לתת מענה 

וכן מתקן טרמי לפסולת הצמחית הפזורה  מתקן קומפוסטציה אינטנסיבי לפסולת הצמחית מבתי גידול 

בשטח. בתחשיבים הכלכליים למתקני קצה עולה כי יש צורך בסיוע בהקמה ועל כן התכנית תצטרך 

יש לציין כי התכנית שמה דגש על פסולת צמחית  כספים נוספים מעבר לכספי התכנית המקורית.

ופלסטיק בלבד ולא נגעה בסוגיית הפסולת מבעלי חיים שקיימת בקנה מידה נרחב במועצות בני שמעון 

 ומרחבים.

 

משך המימוש לתכנית המלאה עומד על מעל לשנתיים, עם זאת ניתן להתחיל במתן פתרונות ביניים כבר 

לפתרון ו יצריכו סבסוד תפעולי בשנתיים הראשונות אך יהוו את הבסיס חודשים. פתרונות אל 4-6בתוך 

 המלא תוך יצירת מאגר נתונים תפעולי והסברה הלכה למעשה עבור החקלאים והגורמים המלווים.


