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לחיזוק יישובי עוטף עזה הוחלט להקצות משאבים לטיפול בפסולת  4328 מס'  במסגרת החלטת ממשלה

תוך החקלאית שבמרחב. אשכול נגב מערבי מקדם תכנית רחבה לטיפול  בפסולת החקלאית שביישובי האשכול   

 בי עוטף עזה. יישו מתן דגש על
 

 האזוריות והמועצות חקלאים, הפסולת  מתחום יזמים בין פעולה לשיתוף בסיסכ לשמש עתידאשכול ה מרחב

. כמויות  : הפסולת הצמחית וזרם הפלסטיק בעיקר החקלאית  הפסולת לבעיית קיימא ברי פתרונות לייצר  מנת על

    וסוגי הפסולת לטיפול מפורטים בהמשך.  
 

נגב  ב  החקלאית הפסולת הסדרת בתהליך חלק לקחת המעוניינים ליזמים הזמנה מהווה זה מסמך

 ביום הצגת פתרונות ע"י יזמים.   חלק לקחת ניםיהמעוניו י מערב 

 .   בקשה להשתתפות ביום ההצגהשלוח  ל מוזמן   כל המעוניין להציג פתרון/ פתרונות

     19.2.20  ביום  שיערך   החקלאית הפסולת בנושא פתרונות הצגת יוםצאו מתאימים יוזמנו ל מיזמים שי

   בכתובת במשרדי האשכול 
 

 תקציר מנהלים של הפתרון בו יצוין:  1/2/2020.-לשלוח עד לתאריך ה מתבקשים היזמים

תיאור החברה וניסיון קודם בטיפול בפסולת זו או דומה. תיאור  הפתרון הטכנולוגי והדרך בה הוא מתמודד 

 . פסולת, כמו גם התייחסות לעלויות הובלה, כניסה וצרכים באשר לגודל האתר לכמות עם החסמים הצפויים

  /יודגש כי יום היזמים איננו מהווה הליך מכרזי ו/או הבטחה של האשכול לשימוש בטכנולוגיה המוצעת

 .  הפתרון המוצע )לא בהכרח חייב להיות טכנולוגי(

 פסולת שארית :נתן לפתרונות בעלי ערך סביבתי גבוה: ייצור אנרגיה, הפחתת תוצרי לוואי כמויעדיפות ת

 תינתן עדיפות לפתרונות הסוגרים את מעגל הטיפול באופן מלא.נציין כי, או ריחות.  להטמנה, זיהום אוויר

נדגיש כי, ניתן להציע במסגרת זו, פתרונות שהינם גם פתרונות לטווח קצר, כל עוד אלה, כאמור, מציעים  

 פתרון כולל לסגירת מעגל הטיפול באופן מלא. 

 
 

 או    054-2244771לליאור, יועץ האשכול לעניין טיפול בפסולת חקלאית בטלפון:  ניתן לפנות    והבהרות לשאלות

 

  lior@rainbowtec.biz: באמצעות המייל   
 
 

 באשכול נגב מערבי חקלאית לתבפסו טיפול  -קריאה ליזמים
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 כללי

  לגידולים חקלאיים.  חלקות של דונם 900,000 -כ במרחב נגב מערבי
 

 עיקריים  פסולת זרמי כמה על להצביע ניתן  .שונים  פסולת  זרמי מייצר ולכן ,גידולו בשיטת  שונה ענף כל   
 : שארית בתי גידול והם .  )ללא ענף גידול בע"ח( המיוצרים   

 
 

 
 
 

 ענפים עיקריים  תיאור  רם

יריעות חיפוי קרקע, חוטי הדלייה   פלסטיק 
ניילון לכיסוי חממות, יריעות  יריעות 

 ,חיפוי, רשתות, צנרת

 כל הענפים 

שאריות מבתי צמיחה, שאריות פרי,   פסולת צמחית 
 עלווה של ירקות 

עגבניות, פלפלים, פרחים, גידולי  
 שדה 

 מטעים, הדרים, בננות   וכיוצא באלה  גזם

 מטעים, הדרים  ענפים, כפות תמרים, עלוות עצים  גדמים 

חומרי הדברה אריזות  קופסאות ואריזות פלסטיק המכילות   
 שאריות חומרי 

 כל הענפים 

 
 
 

 

 :כדלקמן  מפורטות החקלאית בפסולת התקינות הטיפול שיטות

 
 טיפול מומלץ  ]טון/שנה[   כמות זרם

 ושליחה מעבר בתחנות איסוף ,סוגים  לפי הפרדה 6,000 פלסטיק 
 פסולת הטמנת באתר   להטמנה או מחזור למפעלי
 .מאושר

 בחלקה קרקע  כחיפוי ופיזור ריסוקאנרגיה,  לייצור 100,000 פסולת צמחית 
 למתקני  שליחה. רפד לבעלי חיים, האפשר   במידת

 כופתיות. .קומפוסטציה

 ,קומפוסט ייצוב  ,בחלקה  קרקע  כחיפוי   ופיזור  ריסוק 27,800 גזם
 .אחר  חיים  בעלי האבסת    ,אנרגיה ייצור ,בוצות ייצוב

דמים ג  ,אנרגיה  ייצור  ,בחלקה  קרקע  כחיפוי   ופיזור  ריסוק 45,000 
 שימוש כחומר גלם 

אריזות חומרי  
 הדברה 

 .התווית להוראות בהתאם 10

 
 

 בנגב מערבי חקלאית פסולת – קיים ומצב רקע

 החקלאית בפסולת הרצוי הטיפול
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יש לקחת בחשבון כי הפתרון יהיה פתרון כולל ויחייב את היזם  
     .  באיסוף הפסולת מהמרחב

 

 
 
 

 נקודות חמות – בנגב מערבי חקלאית פסולת היווצרות מוקדי

Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS user
community

Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS user
community

Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS user
community

Esri, HERE, Garmin, (c) OpenStreetMap contributors, and the GIS user
community

 פלסטיק 

 צמחית  גדמים 

 גזם


