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הטיפול בזבל ושפכי רפתות
תובנות מיום העיון - בית דגן,  27.1.2014

לקראת סוף ינואר השנה התקיים יום עיון רב משתתפים בארגון מדריכי שה"מ ובהשתתפות מרצים מחזית 
רחבה בנושא - הטיפול בזבל ושפכי רפתות. הכנס היה מעניין ביותר ונשמעו בו העמדות השונות של כל 

העוסקים בטיפול בתוצרי הלוואי ברפת.
שמאי מדיני, רכז התארגנות הרפת בגרנות, משתף אותנו ברשמים ובלקחים שלו מהמפגש

רשמים
ההשתתפות הרבה - ישנה מודעות גדולה, בקרב העוסקים בענף, לנושא   .1

המורכב, ולצורך למצוא פתרון סביר לבעיה.
למציאה  אמת  נכונות  מגלים   - גל(  הראל  )ד"ר  המים  רשות  עמדת   .2

וליישום של פתרונות שיתאימו לענף.
אור( - רצון להכתיב  בר  ישעיהו  )ד"ר  עמדת המשרד להגנת הסביבה   .3
הענף.  וביכולת  בצרכים  התחשבות  אפס  תוך  ביותר,  מחמירים  כללים 
להתקין  אחרות:  במילים  הנושא,  של  לעומקו  כניסה  ללא  גם  לצערי, 
תקנות שימנעו מטרדים, ולא חיפוש פתרונות להקטנת המטרדים )נראה 

שהמשרד חוטא בחטא היהירות וזה מדאיג(.
עמדת "אדם טבע ודין" )גלעד אוסטרובסקי( - עמדה מתונה שמבינה   .4
את צורכי הענף, מבדילה בין "בעיה" ל"מטרד", תומכת בלימוד והגדרות 

כל המטרדים והבעיות, וחיפוש פתרונות להקטנת המטרדים.
ברורה  מגמה   - מלכה(  והלל  איזנקוט  )אשר  החקלאות  משרד  עמדת   .5
של החזרת הזבל ותשטיפי חצר ההמתנה למשק החקלאי, בין אם הזבל 
מטופל ובין אם לא. על פי אשר איזנקוט, בשטחי הפלחה והשלחין עדיף 

זבל ללא טיפול מקדים.
מטרד הזבובים )ד"ר אברהם אברון, יועץ סביבתי( - ניתן בקלות יחסית,   .6
טיפולים  ע"י  הזבובים  מטרדי  את  ביותר  משמעותית  במידה  להפחית 
דבריו  )לפי  הזבובים  של  הפעילות  טווח  את  להכיר  כמוכן,  מתאימים. 

כ-700 מ'(.

מה לוקחים מהכנס?
משק  לכל   - שונים  פתרונות  מספר  יהיו  כי  שנשמעה  בעמדה  תמיכה   .1

תינתן האפשרות לבחור בפתרון המתאים אצלו.
חתירה, גם במסגרת משרד החקלאות וגם באופן פרטי, ללימוד מעמיק   .2
בקיימים  להשתמש  בשאיפה  מוצעים,  או  קיימים  פתרונות  של  יותר 
התקופה  את  לעבור  שיוכל  כפיילוט  חדש  התקנת  או  כ"פיילוטים", 
הקריטית )קיץ - צינון(. בכל פיילוט, חובה לדגום אינטנסיבית כניסה, 

יציאה וכמויות.

סוגי  נקבעים   2014 שנת  סוף  עד  כאשר  מוגדר,  זמנים  ללוח  לשאוף   .3
 2016 בשנת  הפיילוט.  במשקי  ודגימה  בדיקה   2015 במשך  הפיילוטים. 

התקנה במשקים.
צירוף גלעד אוסטרובסקי )אדם, טבע ודין( לוועדה כנציג הציבור.  .4

לפעול לקבלת עמדת משרד החקלאות )אשר איזנקוט( - לאפשר למשק   .5
לפזר זבל ו/או תשטיפי חצר המתנה, גם ללא טיפול. כמובן, תוך הטלת 

מגבלות של סוג הגידול, כמות, מרחק מיישוב, הצנעה תכופה וכדו'. 
לבחון עם רשות המים הקלה בחלק מרמות הסף השונים, בהנחה שהם   .6

משפרים את ערכי הדישון הנצרכים ע"י הגידולים החקלאיים שלנו.
של  מועצה  או  הנהלה  ישיבת  בכל  ידווחו,  בוועדה  ההתאחדות  נציגי   .7

ההתאחדות, על פעולות הוועדה.
 .דיווחים מפעולת הוועדה יפורסמו לעתים, בקרב הרפתנים בארץ  .8
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