
סקר מגדלים

הסקר נערך באוקטובר 2020
חשוון התשפ"א

פסולת פלסטיק
בחקלאות



נתוני הסקר
מספר המשתתפים: 500

סוג הדגימה: כדור שלג
אוכלוסייה: מגדלים של תוצרת

צמחית טרייה
ניתוח נתונים מהסקר שנערך בין
התאריכים 25.10-14.10.2020



נתונים כלליים
התפלגות המשיבים לפי שנת לידה



נתונים כלליים
סוגי הגידולים במשק



נתונים כלליים
התפלגות המשיבים לפי צורת

התיישבות



נתונים כלליים
התפלגות המשיבים לפי מחוז בארץ



נתונים כלליים
התפלגות המשיבים לפי אפיק השיווק



פסולת במשק
האם קיים במשקך מצבור פסולת

מעונות קודמות?



פסולת במשק
האם במשקך קיים פתרון איסוף

ומיחזור לפסולת הפלסטיק כיום?



שימוש חוזר
"שימוש חוזר ביריעות
בגינון ובחיפוי קרקע"

מרכז איסוף
אזורי

"פינוי עצמי"
"פינוי על ידי המועצה

האזורית"
"פינוי על ידי האגודה

החקלאית"

חומרי
הדברה

"מכולה לאיסוף מיכלי
הדברה"

מערומי פסולת
"ריכוז בערימה ופינוי אחת

לרבעון"
"מאצרות פרטיות לאגירה
עד חיבור לפתרון קצה או

פינוי לאתר מוסדר"

אחריות יצרן
מורחבת

"איסוף על ידי יצרני
השקיות למיחזור"
"החזרת הפסולת
למפעל היצרני"

הפחתה
במקור

מיחזור
"איסוף למפעל מיחזור.
לא עובד ברצף ולא
פשוט לתאם פינוי"

מיחזור מקומי
"מיחזור על ידי קבלן

של המועצה"

פתרונות
ביתיים

"זריקה לפח הכתום"
"זריקה לכלובי

הבקבוקים"

הטמנה
"פינוי עצמי לאתר

הטמנה"
"פינוי לדודאים"

"ישנה אצלנו מזבלה
לפסולת מוצקה. כלומר כל
הפסולת שנאגרת מחוץ
לפחי האשפה והמחזור"

פתרונות קיימים
הערות המגדלים



בעיית הפסולת



בעיית הפסולת

אחר: אין פינוי מאתרי איסוף הפסולת המקומיים

הסיבות מקרב המשיבים שענו שהפסולת
מהווה מטרד משמעותי



בעיית הפסולת
סוגי הפסולת המטרידים ביותר בקרב
המשיבים שהפסולת מהווה עבורם

מטרד משמעותי



בעיית הפסולת

אחר: כמויות הפסולת קטנות

הסיבות מקרב המשיבים שענו שהפסולת
מהווה מטרד מסוים



סוגי הפסולת המטרידים ביותר בקרב
המשיבים שהפסולת מהווה עבורם

מטרד מסוים

בעיית הפסולת



בעיית הפסולת

אחר: כמויות הפסולת קטנות

הסיבות מקרב המשיבים שענו שהפסולת
לא מהווה מטרד



כולםכולםכולםאחר: יצרני הפלסטיק, הוועד החקלאי המקומי

האחריות לטיפול בפסולת 

257

287



עלות הטיפול בפסולת
באיזו עלות טיפול בפסולת פלסטיק במשקך את\ה

מוכנ\ה לשאת? (לדונם, בש"ח)

ממוצע

חציון

156

200



הערות
המגדלים



מדרג הטיפול בפסולת

פתרונות מיחזור

מחיר

פתרונות אכיפה והדרכה

"להוסיף לחקלאי תו ידידותי לסביבה שיתן לו כדאיות שיווקית"
"פינוי ומחזור עולה כסף ומי שיוצר אשפה צריך לשלם נקודה!"

"דמי השתתפות סמליים"
"תמחור הפינוי לפי סוג הפסולת ומשקלה"

"עלות הטיפול בפסולת צריכה לדעתי להיות מגולמת במס
ייעודי לכך מטעם המועצות המקומיות. מס שיגבה מיישובים

בכדי לאסוף, למחזר ולאכוף"

"לא לבנות תוכנית המבוססת על אכיפה!"
"מודעות - כל השאר פרטים טכניים"

"לבדוק אפשרות שמפעלי הפלסטיק ישתמשו בחומר ממוחזר"
"רוב החקלאים מעונינים ורוצים לשמור על איכות הסביבה ואף משלמים

כסף עבור הפינוי אבל יש קושי לקבל שירות ממפעלי המיחזור"
"מפעל המיחזור בישובי הערבה התיכונה הוא כבר בן כ-10 שנים, יעיל

מאוד ומהווה פתרון מצוין, לשמירת נקיון האזור"
"כיום בערבה ישנו קבלן שמפנה מאתר מרוכז בעלויות לא מבוטלות.

להבנתי יש לתמרץ את נושא הגזיפיקציה, גם עבור הפסולת האורגנית"
"מפעל ק.ב. מיחזור בבית שאן ממחזר את החומר ליריעות פלסטיק

לבניה וצריך לעודד אותו להרחיב את פעילותו"

"מיחזור הוא האופציה השלישית - הראשונה צריכה
להיות הפחתת השימוש - השנייה שימוש חוזר ורק

אז מגיע המיחזור. אחרת לא נצליח לשנות כלום"
"בעיה אמיתית - הייתי משקיע את המאמצים

בפתרונות הקצה האמיתיים. מחזור או שימוש
חוזר"



תגובות בעקבות הסקר
"אנחנו מפעילים
מתקני מיחזור גם

במפעלים שלנו [חברת
אדמה] שיכולים להוות
חלופה [להטמנה], אבל

הם רק גורסים את
המוצר ומוכרים את
הפלסטיק לעומת

אומגה שבנוסף
מייצרים את המוצר

במקום"
"אני חקלאי

ואני מבקש להעלות
שני נושאים מאוד

מטרידים בעניין פינוי
פסולת חקלאית"

"תודה רבה. הסקר
מאוד חשוב, מעניין

ומאיר עיניים. מקווה
שיחד נוכל להצליח

לפתור את הבעיה הזו" 

"אני פונה אלייך
בהמשך לסקר שפרסמת
בנוגע לפסולת פלסטיק

חקלאי. חברת נטפים
פועלת מזה מספר שנים

על מנת לפתח
פתרונות... אנו

מעוניינים ללמוד על
מאמצי משרד

החקלאות בתחום,
ולשתף פעולה על מנת

ליצור ערך משותף
לכל מחזיקי העניין
(החקלאים, היצרנים

והציבור הרחב)
בשמירה על הסביבה".



תודה רבהתודה רבהתודה רבה
עלעלעל

ההשתתפות!ההשתתפות!ההשתתפות!
shaharliv@moag.gov.il כתובת דוא"ל לפניות והתייחסויות

ניתן להמשיך לענות על הסקר בקישור
https://survey.gov.il/he/plasticsurvey

http://moag.gov.il/
https://survey.gov.il/he/plasticsurvey

