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של הרחוב מציגה פיזור מזהמים למרחקים גדולים יותר מציר
הפליטה בהתאם לתנאים המטאורולוגיים ,בתנאי שאין מכשולים
פיזיים שיכלאו את המזהמים [ .]6התוצאה היא תנועה של הזנה
הדדית בין מקורות פליטה ,שיש לה אפקט מצטבר של זיהום אוויר
ללא גבולות ברורים של התחלה וסוף.
פריסת הזיהום חוצה ,כאמור ,גבולות בין רשויות .לדוגמה,
ריכוזים גבוהים של תחמוצות חנקן ,שהוא מזהם ראשוני (בהכללה
 מזהם הנפלט ישירות ממקור הפליטה) ,מנוטרים בגוש דן,ללא שוני מהותי בין הרשויות המקומיות בתחומו ,וניכרת ירידה
בריכוזים ככל שאנו מתרחקים מגוש דן .הריכוזים הגבוהים ביותר
של האוזון ,שהוא מזהם שניוני (מזהם שאינו נפלט ישירות ממקור
פליטה ,אלא נוצר באוויר מתגובות כימיות בין החומרים שנפלטו
לבין חומרים באוויר) ,נמצאים דווקא בשולי המטרופולין .עובדה
זו מדגישה את התלות ההדדית בין הרשויות .רשויות שרחוקות
מגלעין המטרופולין נפגעות גם הן מזיהום האוויר הנגרם באזור
המע"ר ,שתנועה רבה של כלי רכב מתנקזת אליו .לכן ,גם לרשויות
המרוחקות מהגלעין אינטרס ישיר לצמצם את יציאת כלי הרכב
מתחומן לכיוון גלעין המטרופולין ,שכן המזהמים שייפלטו בגלעין
יגיעו לשוליים.
לסיכום ,איכות האוויר מושפעת הן מקשרי התחבורה במרחבי
המטרופולין ,החורגים מתחומי רשות בודדת ,הן ממאפייני פיזור
המזהמים באוויר ,שאינו מוגבל לתחום מקור הפליטה בלבד.
התוצאה היא פריסת מזהמים החורגת ממוקדים נקודתיים
ומגבולות עירוניים .לאור זאת ,תכנון מטרופוליני משולב בעל
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ראייה כוללת ושיתוף פעולה בין הרשויות צפויים לתת מענה יעיל
להפחתת זיהום האוויר בגוש דן יותר מאשר גיבוש תכנית פעולה
נפרדת לכל רשות .לפיכך מוצע להתאים את הדגם המוסדי–ארגוני
לטיפול בתחום לדגם מטרופוליני משולב ,באמצעות התארגנות
מרצון של הרשויות במרחב או במסגרת סטטוטורית ,כגון
איגוד ערים .ייתכן כי אזכור האפשרות לצו ,המטיל על הרשויות
במטרופולין להכין תכנית פעולה משותפת (סעיף  12ג' בחוק
אוויר נקי) ,יוכל לסייע בקידום שיתוף הפעולה בין הרשויות
במטרופולין.
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מיקרוביאליים .כמו כן ,בשנת  2004הותקנו תקנות המסדירות את
השימוש בבוצה למטרות דישון חקלאי.
הדרך המקובלת בעולם ובישראל לטיפול בפרש להפחתת
מפגעים היא קומפוסטציה או תהליכים שווי ערך לה ,כגון
עיכול אל–אווירני .באחרונה החלו בעלי רפתות רבים בישראל
לטפל בפרש הנוצר ברפתות באמצעות שיטת תיחוח (המכונה
בפי החקלאים בשם ִקלטור) ,שעיקרה מעין "חריש" של הפרש
בעודו בחצרות הרפת ,מדי יום .תהליך זה ,שמביא לאוורור הפרש
ולייבושו ,יעיל להפחתת מפגעי ריח וזבובים (וגם תורם לבריאות
הפרות ולתנובת החלב).
באחרונה הודיע המשרד להגנת הסביבה על כוונתו לקדם
חקיקה למניעת מפגעים מפרש בעלי חיים ,ועלתה השאלה אם
יש צורך לחייב טיפול בפרש שמיועד לדישון גידולים חקלאיים
בשדות ,באופן שיביא להפחתת ריכוזי פתוגנים .מאמר הדעה
מציג באופן תמציתי את הידע המדעי והמקצועי העדכני בנושא,
ומציע שתי חלופות מדיניות ,וכן ניתוח כלכלי של תועלתן.

נקודת מבט

האם החסה שאנו אוכלים דושנה בזבל בעלי חיים? ואם כן ,האם
יש בכך סכנה בריאותית? בישראל ,כמו גם במדינות העולם ,לא
בפ ֶרש בעלי חיים (זבל גולמי
קיימת חקיקה המסדירה שימוש ֶ
שלא עבר טיפול) כחומר לדישון ולטיוב קרקע ,גם לא בהיבט של
העברת מחלות על–ידי פתוגנים (גורמי מחלות) .לעומת זאת,
קיימת בישראל חקיקה המסדירה השקיה בקולחים כבר מ–,1981
ומטרתה ,בין היתר ,מניעת זיהום גידולי מאכל בגורמי מחלות
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עלה חסה ועליו חיידקי קולי צואתיים טוקסיגניים (מייצרי רעלים) ,כפי שנראים
במיקרוסקופ אלקטרוני | צילוםTexas AgriLife Research :

גורמים לזיהום גידולי מאכל בשדה על–ידי פרש לא–מטופל
המשמש לדישון
פרש של בקר [ ]10עופות [ ]15 ,11וחזירים [ ]23מכיל מיקרואורגניזמים
מסוגים רבים ,שחלק מהם ידועים כגורמי מחלות לאדם ,לרבות
טפילי מעיים ,חיידקי סלמונלה ,חיידקי קולי צואתיים טוקסיגניים
(מייצרי רעלים) ,קמפילובקטר ,ליסטריה ווירוסים פתוגניים .לא
גרדא ,אלא גם במחלות העלולות
מדובר רק בשלשולים קלים ֵ
לגרום אי–תפקוד כלייתי ,פגיעות נוירולוגיות ,הפלות ואף מוות.
פרש לא–מטופל ,המשמש לדישון קרקע ,עלול לגרום זיהום
מיקרוביאלי לירקות הגדלים על הקרקע [ .]20 ,17 ,12פרש בעלי חיים
אף עשוי להכיל חיידקים בעלי עמידות גנטית לאנטיביוטיקה,
בגלל מתן טיפול וטרינרי אנטיביוטי בהיקף רחב במשקי בעלי
חיים .שימוש נרחב בו כדשן עלול ,לפיכך ,לגרום להגברת התופעה
של חיידקים העמידים לסוגי אנטיביוטיקה רבים [ .]6אף על פי כן,
קיימים גם דיווחים כי חיידקים בקרקע חקלאית מזוהמת אינם
שורדים בגידולים שונים ,למשל בחיטה [ .]16מסתבר כי ההישרדות
תלויה ,בין השאר ,בסוג הקרקע ,בסוג הגידול ,בתנאי האקלים
ועוד [.]12 ,7

נקודת מבט

מקרי תחלואה כתוצאה מצריכת תוצרת חקלאית טרייה מזוהמת
וכתוצאה ממים שזוהמו בפרש בעלי חיים
קיימים דיווחים רבים על תחלואה כתוצאה מאכילת תוצרת
חקלאית טרייה מזוהמת [ .]19 ,13 ,4באחרונה דיווח המרכז
האמריקאי לבקרת מחלות ( )CDCעל התפרצות תחלואה נרחבת
בגרמניה ובמדינות שונות בארה"ב כתוצאה מאכילת נבטים
שזוהמו בחיידקי קולי צואתיים טוקסיגניים [ ,]5וידוע על תחלואה
כתוצאה מצריכת ירקות שזוהמו מגידול על פרש גולמי [.]21 ,9

מנתוני משרד הבריאות עולה כי גם בישראל קיימת תחלואה
רחבה הנגרמת מפתוגנים מהסוג המצוי בפרש בעלי חיים [.]2
הערכת חסר של היקף התחלואה במחלות הנגרמות מחיידקי
הקמפילובקטר והסלמונלה לבדם מגיעה לעשרות אלפים בשנה.
קיימים גם אלפים רבים של מקרי תחלואה בטפילי מעיים בשנה
(יעקב מורן–גלעד ,משרד הבריאות ,מידע בע"פ.)29.10.2012 ,
אין מידע על היקף התחלואה הנגרמת כתוצאה מצריכת תוצרת
חקלאית טרייה ,שזוהמה בגלל שימוש בפרש בעלי חיים לא–
מטופל לדישון חקלאי .סביר שחלק משמעותי מהתחלואה
בחיידקי מעיים ובטפילי מעיים נגרם מסיבה זו .מחקרים
שנעשו בארה"ב מלמדים כי היקף התחלואה ,שנגרמת בעקבות
צריכת ירקות טריים מזוהמים ,עשוי להגיע לכ– 12%מכלל מקרי
התחלואה הנגרמים מפתוגנים המצויים בפרש בעלי חיים [.]19
פרש לא מטופל עלול גם לגרום זיהום מיקרוביאלי של מים
עיליים ,לרבות מקורות מי שתייה [ .]18כך ,למשל ,התרחשה ב–1993
התפרצות רבתי של תחלואה בעיר מילווקי בארה"ב ,כתוצאה ממי
שתייה מזוהמים בטפילי קריפטוספורידיום .למעלה מ–400,000
איש חלו בצורה חריפה .חקירה שנערכה גילתה כי הסיבה לזיהום
המים הייתה כשל במערך הסינון של מים הנשאבים מאגם מישיגן,
המשמש מקור מי שתייה לעיר [ .]14מבצעי החקירה העריכו כי
עדרי בקר ,הרועים לאורך הנהרות המזינים את האגם ,עשויים
להיות גורם הזיהום.
בניתוח נתוני תחלואה בארה"ב שנעשה באחרונה ,נמצא כי כל
שנה נגרם נזק בשיעור של כ– 1.4מיליארד דולר כתוצאה מירקות
טריים הנגועים בפתוגנים [ .]3סך כל הנזק מתחלואה בארה"ב,
שמקורה בפתוגנים המועברים במזון ,מוערך ביותר מ– 14מיליארד
דולר לשנה.
(קלטור) בהפחתת ריכוזי
היעילות של קומפוסטציה ותיחוח ִ
פתוגנים
קומפוסטציה ועיכול אל–אווירני תרמופילי מוכרים כאמצעי
טיפול יעיל להפחתת ריכוזי פתוגנים [ ,]8משום שבמהלכם עולה
הטמפרטורה לכ– 70-50מעלות צלזיוס ,לפרקי זמן ארוכים [.]22
לעומת זאת ,טיפול אווירני על–ידי תיחוח ,המקובל ברפתות רבות
בארץ ,אינו מביא לירידה מספקת בריכוז הפתוגנים (טבלה ,)1
וזאת ,משום שבתיחוח מגיעה הטמפרטורה לכ– 40מעלות בלבד
[ ,]1ואינה מספיקה להשמדת פתוגנים בצורה יעילה.
חלופות מוצעות להפחתת פתוגנים בפרש
נוכח הסיכון הבריאותי והסביבתי שתואר לעיל עולה בבירור
הצורך ברגולציה .להלן שתי חלופות המבוססות על נתוני המשרד
להגנת הסביבה ,בצירוף הערכת עלות–תועלת שביצעו חברות
וכיוּון עבור המשרד.
צנובר ִ
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טבלה  .1השפעת קומפוסטציה ותיחוח על ריכוז הפתוגנים בפרש בקר
ריכוז תוצאות בדיקות לנוכחות פתוגנים בזבל בקר בסוגי טיפול שונים .תאריך הדגימה.5.11.2012 :
מקום
הבדיקה

אתר
קומפוסט
אזורי

אתר
קומפוסט
אזורי

אתר
קומפוסט
אזורי

רפת א' -
סככה
דרומית

רפת א' -
סככה
צפונית

רפת ב'

רפת ב'

סוג הזבל
וסוג הטיפול

קומפוסט
פרות

קומפוסט:
 80%פרות,
 20%עופות

זבל מטופל
 3 -הפיכות

זבל מתוחח

זבל מתוחח
חלקית

זבל רביצה
מתוחח

זבל רביצה
גולמי

טפילי מעיים
(מספר טפילים ב– 4גרם פרש,
בבדיקה מיקרוסקופית ישירה)

לא נמצאו

לא נמצאו

לא נמצאו

לא נמצאו

לא נמצאו

לא נמצאו

לא נמצאו

קטן מ–1
(ל– 4גרם
חומר יבש)

חיידקי קולי צואתיים
([ MPNמספר מסתבר ביותר]
ב– 1גרם חומר יבש)

>3

>3

>3

43,000

750,000

93,000

360,000

>1,000

סלמונלה
) MPNב–25
גרם שנבדקו)

שלילי

שלילי

שלילי

שלילי

שלילי

חיובי

חיובי

קטן מ–3
(ל– 4גרם
חומר יבש)

חלופת הטיפול בכל הפרש הנוצר
סך כל כמות הפרש הנוצר במשקי בעלי חיים בישראל מוערכת
בכ– 5.5מיליון מ"ק לשנה .מתוכה מגיע הפרש ממשק החלב
(שהוא היחידי ששיטת התיחוח מיושמת לגביו בפועל) לכמות של
כ– 3מיליון מ"ק לשנה .מוערך כי לכל היותר  50%מפרש משקי
החלב יטופלו בתיחוח ,מטעמים טכניים 30% .מפרש משקי החלב
ימשיכו להיות מפונים למתקנים אל–אווירניים (שכבר פועלים או
נמצאים בשלבי סיום בנייה) ,ושהפרש עובר בהם פסטור לפני
תחילת התהליך ,וכ– 20%יפונו לאתרי קומפוסטציה .נוסף על כך,
מוערך כי  50%מפרש הבקר לבשר יעברו תיחוח .כלל פרש הבקר,
הלולים והחזיריות שלא יעבור תיחוח ,יועבר לקומפוסטציה כדי
למנוע מפגעי ריח וזבובים ,ללא קשר לסוגיית הפתוגנים.
על בסיס הנחות אלה ,העלות הנוספת הצפויה למשק  -אם
תיקבע דרישה לטיפול בפרש להפחתת פתוגנים  -מוערכת ב–88
מיליון  ₪לשנה .מאידך גיסא ,התועלת למשק (כתוצאה מהפחתה
של מפגעי ריח ,זבובים ,תחלואה ופליטת מתאן שהוא גז חממה)
תגיע לכ– 117מיליון  ₪לשנה ,בעיקר כתוצאה מהפחתת תחלואה,
ולכן התועלת נטו תהיה  29מיליון  ₪לשנה (לפחות).

ליעד השימוש בפרש ,יכולה להיות קבילה בתנאי שיתקיים מערך
יעיל של ניטור ,בקרה ואכיפה ,שיחול הן על יצרני הפרש הן על
מגדלי התוצרת החקלאית .מערך זה אינו קיים כיום.
העלות הכלכלית של חלופה זו מוערכת ב– 76מיליון .₪
ההערכה היא כי לדישון גידולים ,שאינם ירקות ,בפרש  -אין
תרומה משמעותית לתחלואה .לאור זאת תגיע התועלת למשק
לכ– 117מיליון  ₪לשנה ,בעיקר כתוצאה מהפחתת תחלואה,
בדומה לחלופה הראשונה ,ולכן התועלת נטו תהיה  41מיליון ₪
לשנה (לפחות) .בחלופה זו התועלת למשק גדולה יותר ,משום
שיש לטפל בפחות פרש .מצד שני ,מהימנות מניעת התחלואה
פוחתת בשל קשיים בפיקוח על יעדי סילוק הפרש ,המטופל
לרמות איכות שונות.
לסיכום ,ניתוח הסיכונים של דישון בפרש בעלי חיים מחייב
טיפול להפחתת ריכוזי פתוגנים .החלופה שבה רק פרש המיועד
לדישון ירקות יעבור טיפול כזה ,היא היעילה יותר מבחינה כלכלית.
כמו כן ,היא מונעת צורך בהקמת מספר רב של מתקני טיפול,
שזמינות הקרקע עבורם אינה ברורה .עם זאת ,חלופה זו תהיה
ישימה רק בתנאי שמערך הפיקוח הקיים במשרדי הממשלה
הרלוונטיים יתוגבר משמעותית .רק כך ניתן יהיה לפקח באופן
אמין על רמת הטיפול ועל יעדי הסילוק של פרש בעלי החיים,
בהתאם לרמת הסיכון לבריאות ולסביבה.
מקורות
רשימת המקורות מופיעה כנספח באתר כתב העת.

נקודת מבט

חלופת הטיפול הסלקטיבי
בחלופה זו תיעשה הפחתת הפתוגנים רק בפרש המיועד לדישון
ירקות ,ואילו פרש לדישון גידולים חקלאיים אחרים יחויב רק
בטיפול למניעת ריחות וזבובים.
חלופה זו ,שנעשית בה אבחנה בין רמות טיפול שונות בהתאם

דרישת תקנות
הבוצה לבוצה
סניטרית
סוג א'

