
זיהום אוויר משריפות פסולת



שריפות פסולת בישראל

טונות של פסולת עירונית נשרפות באופן פיראטי בכל שנה250,000•
(מכלל הפסולת העירונית בישראל5%)

(PM2.5)מפליטת החלקיקים העדינים 38%•

מפליטת החומרים המסרטנים או החשודים כמסרטנים60%•

נזקים לבריאות של כמיליארד שקלים בשנה•

פגיעה במערכת העצבים, בעיות נשימה: בין הנזקים לבריאות•
סרטן, בעיות פוריות, הפלות, נזקים לכליות ולכבד, המרכזית

בני אדם מתים בישראל2500אין נתונים על תחלואה או תמותה אבל •
בכל שנה מזיהום אוויר



?מה שורפים

פסולת ביתית•

(פלסטיק, גומי, שמנים, דלקים)פסולת תעשייתית •

(ציוד השקיה, ניילונים, חומרי הדברה, גזם)פסולת חקלאית •

(קלקר, ניילון, אזבסט, שאריות צבע)פסולת בניין •

(סוללות, פלסטיק, גומי)פסולת אלקטרונית •

צמיגים•



?איפה שורפים

משני עברי הקו הירוק•

ביישובים עירוניים וחקלאיים•

ויהודיים( בעיקר)ביישובים ערביים •

בשולי יישובים ובתוך יישובים, בשטחים הפתוחים•

במתחמים סגורים ובשטחים פתוחים•

באתרים קבועים ומזדמנים•



?מתי שורפים

בכל שעות היממה•

בכל ימות השבוע•

עליה בכמות השריפות ובחומרתן בשעות החשיכה ובסופי השבוע•



?מי שורף

גורמים עברייניים  •

תושבים ביישובים ללא פינוי מוסדר של פסולת•

חקלאים•

בעלי עסקים•

קבלני פינוי•



חוקים האוסרים שריפות פסולת

איסור גרימת זיהום אוויר–חוק אוויר נקי •

איסור גרימת ריח חזק או בלתי סביר–החוק למניעת מפגעים •

איסור גרימת זיהום אוויר או ריח–חוק העונשין •

ובצידיאיסור שריפת פסולת בשדות –החוק למניעת שריפות בשדות •
דרכים

הוראות טיפול בצמיגים–צמיגים ומיחזורהחוק לסילוק •

איסור הבערת פסולת–חוק שמירת הניקיון •

שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים: חוק עזר עירוני•



מספר הדיווחים על ריחות שריפה שהתקבלו 
בעמותה מתושבי כפר סבא

גירוי בעורצריבה בעינייםקשיי נשימהריח כימי נלווהכ דיווחים"סה

2017162141937222123
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שריפות בתחומי כפר סבא

בעבר התקיימו שריפות פסולת בשלושה מוקדים קבועים בתחומי•
:העיר

סנינהשכונת אבו -
50ס "הר הזבל הסמוך לאזור התעשייה כ-
מאחורי משתלת ספיר-

לאחר פעולות אכיפה מצד העירייה והמשרד להגנת הסביבה מוקדי•
.השריפות הפסיקו לפעול

































הישגי העמותה

הכרה בשריפות הפסולת כגורם זיהום אוויר משמעותי בישראל•

העברת חוק לאיסור הבערת פסולת•

24/7מזבלות פיראטיות בשומרון שפעלו 3הפסקת פעילותם של •
בידיה, חירבת סיר, מזבלת קלקיליה: במשך שנים

רוחות של סתיו: מבצעי אכיפה של המשטרה הירוקה בשרון•
(2017החל מדצמבר )וקשת בענן ( 2017ספטמבר )

הקמת ועדת משנה של הכנסת לטיפול בזיהום אוויר משריפות פסולת•

.ח"מיליון ש50בהיקף של ס"להגני המשרד "הצגת תוכנית לאומית ע•
.פקחים20בת ג"רטבמסגרת התוכנית הוקמה יחידת אכיפה של 




