מדינת ישראל – המשרד להגנת הסביבה

אגף סביבה חקלאית
State of Israel
Ministry of Environmental Protection
Department of Agroecology
כ"ד טבת תשע"ו06/03/3035 ,

לכל המעוניין
 .1ביום  11.11.1215ביקרנו במתחם הלולים של קיבוץ גבע כדי להתרשם ממתקן חדש לטיפול בפגרי עופות
שפותח על ידי חב' "מיקס נדלן" ("מיקס אקולוגיה") .נציגי משרדנו בביקור זה היו :דר' תומא עבוד ומר עידו
סמילנסקי (מרכזי סביבה חקלאית במחוז צפון) ,גב' אורלי פרנסה (מרכזת פרויקטים ותקציבים באגף סביבה
חקלאית) ,מר איתי אורן (יועץ האגף לסביבה חקלאית) והחתום מטה .קדמו לביקור זה ביקורים אחדים בהם
התרשמנו ,חיווינו את דעתנו והמלצנו המלצות בעל פה בנוגע למתקן.
 .1מר איתן שפע ומלוויו המקצועיים הסבירו לנו באופן מפורט אודות המבנה ועקרונות הפעולה של המתקן .הבנו
שהתוצר הנפלט מהמתקן לאחר בישול הפגרים הוא תוצר מרוסק\טחון העשוי להתאים להאבסת\האכלת בעלי
חיים .מכאן ,להבנתי ,ובכפוף לאישורים של בעלי המקצוע במשרד הבריאות ובמשרד החקלאות (מומחים למשק
החי ,רופאים וטרינריים) ,תוצר הטיפול בפגרי העופות אינו אמור להכיל אורגניזמים מזיקים חיים ו\או פעילים,
ובכלל זה גורמי מחלות לאדם ,לחי ולסביבה.
 .3התרשמנו שבמתקן זה גלום פוטנציאל טכנולוגי מבורך ומשמעותי לסילוק בטוח מבחינה ביולוגית
וסביבתית של פסולת חקלאית אורגנית זו הנוצרת במשק החי בחקלאות ,תוך קיום עקרונות
המחזור והפקת מוצרים מועילים וכלכליים.
 .1התרשמנו שהפליטות מהמתקן לסביבה ,ובכלל זה של הריחות הרעים ,היא מצומצמת מאוד .יחד עם
זאת ,עקרון הזהירות המונעת מחייב להדגיש שעל המפתח\הייצרן העתידי של מתקן זה להקפיד
שכל פליטה לסביבה תמנע ו\-או תטופל מיידית ,ובכלל זה גם של ריחות רעים ,ככתוב בתקנות
למניעת מפגעי ריח" :לא יגרום אדם לריח חזק או בלתי סביר ,מכל מקור שהוא ,אם הוא מפריע,
או עשוי להפריע ,לאדם המצוי בקרבת מקום או לעוברים ושבים".
 .5המשרד להגנת הסביבה מעוניין בשיתוף פעולה מקצועי לפיתוח ולהרחבת השימוש בטכנולוגיות כאלה לטיפול
בפסולת החקלאית.
בברכה,

דר' שלמה קפואה
ראש אגף אגרו-אקולוגיה (סביבה חקלאית)
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