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 לכבוד
------------------ 

 
 שלום רב,

 חקלאיים, תברואיים ווטרינרייםהדברה  תכשירימבצע ארצי לאיסוף פסולת הנדון: 
 

עודפים במגזר החקלאי מצויות כמויות גדולות של פסולת מסוכנת העלולה לסכן תושבים ולפגוע בסביבה. 
של תכשירי הדברה שאינם מטופלים כחוק, עלולים לזהם קרקע ומים ואף להוות סיכון להרעלות של בני 

 אדם ובעלי חיים.
שיצאו משימוש, חלקם חומרים חלקם חומרים מדובר בשאריות של חומרי הדברה וכימיקלים לחקלאות, 

 זו.לאיסוף פסולת  מבצעים נערכו 2012עד  2009בשנים  מסומנות. לא ולעיתים  ,באריזות פגומותישנים 
 טון של פסולת חומרים מסוכנים. 50 -כה כמות של נאספ בסך הכול

 
המסוכנת מחקלאים בכל פסולת הפינוי מנת להשלים את  אנו נערכים השנה לקראת מבצע חד פעמי על

 . (מדביריםעודפים של תכשירי הדברה תברואיים )בשימוש הארץ במבצע זה יפונו גם 
 . במימון המשרד להגנת הסביבההמבצע יערך 

 
יקבעו אתרים מאושרים )מחסני רעלים( לקבלת חומרים בכמויות קטנות, מהציבור  המועצות האזוריות

קודות אלו. הודעות על נקודות איסוף אלו וזמני איסוף לפני תחילת וזמנים בהם ניתן להביא את החומרים לנ
 המבצע, יפורסמו על ידי הרשויות באמצעיים מקומיים וגם באתר האינטרנט של המשרד.

 
הערכה של כמויות חומרי ההדברה החקלאיים  מרץעד סוף אלינו  /יכהכנה למבצע אנו מבקשים כי תשלח

 בידיך.המצויים כיום  ווטרינריים תברואיים
בקרוב יתפרסם לינק באתר המשרד ואתר מרכז המועצות האזוריות בו כל חקלאי המחזיק עודפים של 

(. יודגש כי יפונו נוזל/מוצק/אבקה-תכשירי הדברה ירשום פרטיו באתר )כולל מצב הצבירה של החומר
  חומרים רק לחקלאים שיירשמו באתר.

 
 אנו מודים לך על שתוף הפעולה.

 
 בברכה,

 אורלי פרנסה
 מנהלת המבצע

 אגף סביבה חקלאית
 המשרד להגנת הסביבה

 
 להלן הפרטים של אנשי הקשר:

המשרד להגנת  –מרכזת פרויקטים ותקציבים, אגף סביבה חקלאיתמנהלת המבצע, אורלי פרנסה, 
 orly@sviva.gov.il –כתובת מייל  0506-233297הסביבה:

 053-3304788 –סביבה חקלאית ופקח מחוז מרכזמנהל צוות נטור – יוסי בן ארי
 053-7762210 –פקחית מחוז דרום – מיקי וולוקיטה

 053-7762207  -פקח מחוז צפון – איל דרור
 


