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  כללי  1

חשב ל לפיה נדרש בעל מפעל ,)"שח"מ" –(להלן את שיטת החישוב המיטבית נועדו לקבוע  ההוראות אל

(ב) לחוק הגנת הסביבה 3את כמות החומרים המזהמים והפסולת שיש לדווח עליהם לפי הוראות סעיף 

 . )"החוק"(להלן  2012 –חובות דיווח ומרשם), התשע"ב  –(פליטות והעברות לסביבה 

 

 .לתוספת השנייה לחוק 70, כאמור בפריט גידול עופות אינטנסיביהעוסק בפעילות הוראות אלה חלות על 

 

 –לפליטות והעברות לסביבה מיטבית "הוראות לקביעת שיטת חישוב מסמך הן נוספות להוראות אלה 

"הוראות המתפרסם באתר המשרד להגנת הסביבה, כתוקפו המעודכן מעת לעת (להלן  ,הוראות ראשיות"

 . )ראשיות"

 

הראשיות. ביצוע הוראות (ב) לחוק, על פי האמור בהוראות 3בעל מפעל יחשב את הכמויות כאמור בסעיף 

 שבהוראות הראשיות, יבוצע על פי הנחיות מסמך הוראות זה. 4,5,6,7פרקים 

עופות אינטנסיבי, כפי שמופיע  יש לחשב את כמות הפליטות בעזרת מחשבון פליטות ממתקנים לגידול

 בגרסתו המעודכנת באתר המשרד להגנת הסביבה.

 

 , וכן ניתן להשיגן בכתובת דוא"ל:באתר המשרד להגנת הסביבהפרסמות תהוראות אלה מ

mirsham@sviva.gov.il . 

  גידול אינטנסיבי של עופות לדיווח מפעילותפליטות סוגי  2

 4לצורך הכנת טבלה  אינטנסיבי של עופות,גידול מקורות הפליטה הצפויים מפעילות פרק זה מפרט את 

לפעילות גידול אינטנסיבי של  יםבמסמך ההוראות הראשיות. מקורות פליטה אלה מתייחס 5שבפרק 

 .2רשימת החומרים המזהמים הצפויים מפעילות זו מפורטת בנספח . 1המפורט בנספח , עופות

מך זה, אין להסתפק במקורות הפליטה למס 1ככל שמפעל מקיים הליך ייצור שונה מזה המפורט בנספח 

כאמור, ועליו להתייחס לכל מקורות הפליטה בהתאם להליך  4המפורטים בפרק זה לשם הכנת טבלה 

המתקיים במפעל. בנוסף, עליו לדווח על פליטה או העברה של חומרים מזהמים או פסולת, בהתאם להליך 

  .2ים המפורטים בנספח המתקיים במפעל ואין להסתפק בדיווח על החומרים המזהמ

 

http://www.sviva.gov.il/
http://www.sviva.gov.il/
mailto:mirsham@sviva.gov.il
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 . השפעות סביבתיות של הפעולות העיקריות בגידול עופות בתחום המשק 1ה טבל

 השפעה סביבתית פוטנציאלית צריכה פעילות

 פליטת אמוניה, פסולת  אנרגיה, מים, מזון אחזקת בעלי החיים

 חלקיקים אנרגיה אחסון מזון

 תשטיפיםפליטת אמוניה,   אחסון זבל במתקן נפרד

 זיהום קרקע ומי תהום  אחסון שאריות מלבד זבל

פליטות לאוויר, תשטיפים, זיהום  אנרגיה פיזור זבל על הקרקע

 מי תהום ומים עיליים

טיפול בפסולת בתחום שטח 

 הגידול

 פליטות לאוויר, שפכים תוספים, אנרגיה, מים

 פליטות חלקיקים אנרגיה טחינה ושחיקה של המזון

 שפכים תוספים, אנרגיה בשפכיםטיפול 

 פליטות לאוויר אנרגיה שריפת פגרים

 

 פליטות לאוויר  2.1

הלולים בישראל כוללים מערכות תהליך גידול העופות תורם לפליטות לאוויר של אמוניה, חלקיקים ועוד. 

אוורור אשר מטרתן לשמור על ריכוזים נמוכים של אמוניה בתוך הלול ועל טמפרטורה המתאימה לגידול 

העופות. לפיכך, האמוניה הנפלטת מגידול העופות נפלטת לסביבה ואיננה נשארת בתוך המבנה. יצירת 

 .ה המופרשת על ידי העופותבאמצעות הידרוליזה של אוריאהנה האמוניה בגידול עופות 

  ייצור פסולות 2.2

מורכב זבל הבהתאם לסוג העוף וצורת הגידול.  ק"ג בשנה 20-75-מוערכת בלעוף כמות הפרש הגולמי 

מורכב מלשלשת העופות מלשלשת וחומרים נוספים בהתאם לסוג העופות בלול. זבל שמקורו בלול לפיטום 

 טילות מורכב מלשלשת בלבד. , בעוד שזבל מתרנגולות מומחומרי ריפוד ביחד

 פליטות לקרקע 2.3

תהליך הקומפוסטציה של פרש העופות ופיזורו בשדות גורם לפליטת מזהמים כגון חנקן וזרחן הקיימים 

. כאשר תהליך הקומפוסטציה והפיזור נעשה כחלק מפעילות הלול יש לדווח על כך קרקעבפרש אל ה

יש לדווח על כך כהעברת פסולת.  או פיזור, ני לטיפולכפליטה לקרקע. במקרה בו הפרש מועבר למקור חיצו

 במקרה זה יש לדווח על המשקל הכולל של הפסולת שהועברה ללא דיווח על כמות של כל מזהם בנפרד.

 

 ת ות חישוב מיטביובאמצעות שיטפליטות והעברות חישוב  3

 בהוראות הראשיות.  6פרק שח"מ תעשה בהתאם להוראות בחירת 
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בהוראות הראשיות, ובנוסף להם בהתאם  7בהתאם להוראות פרק  יבוצעושח"מ בפעולות החישוב 

 .להוראות פרק זה

עופות אינטנסיבי, כפי שמופיע  יש לחשב את כמות הפליטות בעזרת מחשבון פליטות ממתקנים לגידול

 בגרסתו המעודכנת באתר המשרד להגנת הסביבה.

 פליטות לאווירכמות חישוב  3.1

  שימוש במקדמי פליטה 3.1.1

 . 1ישוב פליטות לאוויר באמצעות מקדמי פליטה ייעשה לפי משוואה ח

 . חישוב פליטות שנתיות באמצעות מקדם פליטה1משוואה 

Ei= A* EFi*(1-CE/100)* (1-T/100) 
 כאשר:

iE  =  מזהםפליטה שנתית של(i) ק"ג/שנה , 

A  =  מספר עופות לשנה 

iEF = של מזהם  מקדם פליטה(i)ק"ג/עוף/שנה , 

CE= (אחוז) יעילות הרחקת מזהם של אמצעי הפחתה, אם קיים 

T= אחוז הזמן בו הלול היה ריק  

 

 לאוויר )SPM) וחומר חלקיקי עדין מרחף (PM10,חומר חלקיקי ( פליטות אמוניהחישוב 

 באמצעות במקדמי פליטה

 לאוויר באמצעות מקדמי פליטה באופן הבא:המזהמים יש לחשב פליטות 

 ע על פי סיווגם לאורך שנת הדיווחהעופות הממוצמספר  חישוב .1

 )2(טבלה  ובחלוקה לסוג העוף הרלוונטי הנפלטת באמצעות מקדמי פליטההמזהם  חישוב כמות  .2

 הנפלטת לאוויר המזהמים כמות כלל  חישוב .3
 

את החישוב יש לבצע באמצעות הגיליון המתאים ב"מחשבון פליטות מפעילות גידול עופות אינטנסיבי" 

  המתבסס על המשוואות המפורט בפרק זה. ,המופיע באתר

 לחישוב פליטות אמוניה מגידול עופות *מקדמי פליטה. 2טבלה 
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 סוג העוף
PM10EF-  מקדם פליטה

 שנה/עוף)/PM10(ק"ג 

SPMEF -  מקדם

פליטה (ק"ג 

SPM/(שנה/עוף 

NH3EF-  מקדם פליטה

(ק"ג 

 אמוניה/שנה/עוף)

 -תרנגולות מטילות 

 Laying hens (laying 

hens and parents) 

0.04 0.19 0.16 

פטם ורבייה  תרנגולות

 - פטם

Broilers (broilers and 

parents) 

0.02 0.04 0.13 

 Turkeys 0.11 0.11 0.56 - הודו

 *מקור המקדמים:
 EMEP/EEA air pollutant emission inventory Guidebook 2019 

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/4-
agriculture/3-b-manure-management/view 

 

 לקרקע, למקור מים או הזרמות שפכים למט"שחישוב פליטות  3.2

 דיגום נתוני שפכים באמצעותחישוב הזרמות  3.2.1

במסמך ההוראות  7.1.3חישוב פליטות לשפכים באמצעות נתוני דיגום יבוצע לפי ההנחיות בפרק 

 הראשיות.

 מקדמי פליטה ב שימוש באמצעות קרקעחישוב פליטות חנקן וזרחן ל 3.2.2

כאשר פרש העופות נאסף ומפוזר על קרקע לצורך פעילות חקלאית, יש לדווח על פליטת חנקן וזרחן כללי 

"מחשבון פליטות והעברות מגידול  -בשנמצא קרקע" לגיליון "פליטות ביש להשתמש כך לקרקע. לצורך 

  .עופות אינטנסיבי" המפורסמים באתר

 כמפורט להלן. הפרש מועבר לטיפול חיצוני יש לדווח עליו כהעברת פסולת כאשר

 

 , מצויים הנתונים הבאים לסוגי עופות וגידול שונים:3בטבלה 

 משקל פרש רטוב לעוף לשנה •

 משקל פרש יבש לעוף לשנה  •

 אחוז חנקן כללי ממשקל הפרש היבש •

 אחוז זרחן כללי ממשקל הפרש היבש •
 

, 2 ים/קרקע" נעשה באמצעות משוואהגיליון "פליטות חנקן וזרחן לשפכהחישוב המבוצע באמצעות 

 .3ומקדמי הפליטה בטבלה 
 . חישוב פליטות זרחן/חנקן לשפכים/קרקע2משוואה 

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/4-agriculture/3-b-manure-management/view
https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019/part-b-sectoral-guidance-chapters/4-agriculture/3-b-manure-management/view
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Ei= A* DM*(EFi/100)*(1-T/100) 
 כאשר:

iE  =  פליטה שנתית של מזהםiק"ג/שנה , 

A=  מספר עופות לשנה 

DM=  ואופן גידול, ק"ג/עוף/שנהמשקל פרש יבש לפי סוג עוף 

iEF =  מקדם פליטה למזהםi (חנקן או זרחן), אחוז ממשקל פרש יבש 

T= אחוז הזמן בו הלול היה ריק  

 

 . מקדמי פליטת חנקן וזרחן לשפכים/קרקע מפרש עופות 3טבלה 

 סוג גידול  מין 

משקל פרש 

 רטוב

 (ק"ג/עוף/שנה)

משקל פרש יבש 

 (ק"ג/עוף/שנה)

חנקן (אחוז 

ממשקל פרש 

 יבש)

זרחן (אחוז 

ממשקל פרש 

 יבש)

 תרנגולות מטילות

 2.55 5.90 14.43 74 אחסון פתוח –כלובי סוללה 

Deep-pit housing 70 31.64 16.70 2.65 

 belt –כלובי סוללה 

scrapers 
55 17.27 6.60 1.70 

 manure belt 20 10.30 8.40 1.60 -כלובי סוללה

 Deep litter 13.5 8.46 6.35 2.15 תרנגולות לפיטום

 Deep litter 37 19.89 5.35 1.90 הודו

 

 

 פסולותהעברות  חישוב 3.3

 המפעל בידי ואין במידה. השקילה נתוני פי על יבוצעהמועברות לטיפול או לסילוק,  פסולות כמויות חישוב

לשם  .הנדסי חישובאו /ו מסה מאזן באמצעות הפסולת כמות את לאמוד יש ,הפסולת של שקילה נתוני

  בהוראות הראשיות. 7.8חישוב ההעברות יש לעקוב אחר ההוראות בפרק 

חישוב פינוי פרש עופות יש לבצע באמצעות הגיליון המתאים ב"מחשבון פליטות מפעילות גידול עופות 

 אינטנסיבי" המופיע באתר. 
קטלוג הפסולת בהתאם ללגידול עופות אינטנסיבי  מפעילותלדיווח בדרך כלל סיווגים הרלוונטיים 

מתקבלת פסולת נוספת יש לסווג אותה בהתאם לקטלוג אם שלהלן.  4מס' מפורטים בטבלה האירופאי 

  ולדווח על הכמות המועברת.
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 גידול עופות אינטנסיביתהליך מסיווג הפסולות הצפויות  .4טבלה 

 

 גידול עופות אינטנסיביפעילויות מאפיינות של  - 1נספח 

בהוראות הכלליות, ככל  4לצורך הכנת תרשים זרימה כנדרש בפרק  1יש להשתמש במידע המפורט בנספח 

 למפעל.שרלוונטי 

 

גידול עופות בישראל נעשה בלולים שונים על פי סוג העופות: תרנגולות מטילות, תרנגולות לפיטום 

ולרבייה, תרנגולי הודו וכדומה. גידול עופות כולל פעילויות רבות אשר לכל אחת השפעה על הסביבה 

 בצורה שונה. הפעילויות העיקריות במערך גידול עופות הינם:

 

 אחסון מזון •

 האכלה •

 אחסון העופות •

 סילוק הפרשות •

 טיפול בפסולת •

 צריכת אנרגיה לצורכי חימום ותפעול הלול •

 סיווג פסולת מק"ט

 וניקויבוצה משטיפה  01 01 02

 פסולת שמקורה ברקמת בעלי חיים 02 01 02

 פסולת של חומרים פלסטיים (למעט אריזות 04 01 02

צואה, שתן וגללי בעלי חיים (כולל קש מקולקל), קולחין, שנאספים בנפרד ומטופלים  06 01 02

 שלא באתר 

 פסולת שמקורה בכימיקלים לחקלאות המכילה חומרים מסוכנים  08 01 02

 02 01 08פסולת שמקורה בכימיקלים לחקלאות שאינה מוזכרת בסעיף  09 01 02

 פסולת שאינה מוזכרת במקום אחר 99 01 02
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 מפעילות גידול עופות חומרים מזהמים צפויים  - 2נספח 

 טור ב' טור א'
מרכיבי הסביבה וכמויות  רשימת החומרים המזהמים

 הסף לדיווח (בק"ג)

 שם באנגלית שם בעברית מס'
כמות 
הסף 
 לאוויר

כמות סף 
לקרקע, 

לים, 
למקור מים 

 ובשפכים
 Ammonia (NH3) 200 30 אמוניה  .4

 Hydrogen sulfide (H2S) 1,000 מימן גפרי .63
אין חובת 

 דיווח

אין חובת  Methane (CH4) 10,000 מתאן  .69
 דיווח

תרכובות אורגניות נדיפות  .78
 למעט מתאן

Non – methane Volatile 
organic compounds 
(NMVOC) 

אין חובת  1,000
 דיווח

81. 
חומר חלקיקי שקוטר 

 חלקיקיו קטן 
 מיקרומטר 10 -מ

Particulate matter (PM10)  10,000  אין חובת
 דיווח

אין חובת  Total Nitrogen כלל החנקן .100
 250 דיווח

101. 
כלל פחמן אורגני (מחושב 

כפחמן כללי או כצריכת 
 )3חמצן כימית (צח"כ)/ 

Total organic carbon (TOC) 
(as total C or COD/3) 

אין חובת 
 1,000 דיווח

אין חובת   Total phosphorus זרחן כללי .102
 25 דיווח
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