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"מתקן נפתלי" בכפר חרוב

חרוב  כפר  רפת  של  החדשני  המתקן  הוא  ברפת  שפכים  בטיהור  שעסק  הראשונים  המתקנים  אחד 
בדרום רמת הגולן. הוא נולד כפיילוט וקיבל אחר כך מימון כפיילוט רשמי ברפורמה. היום היו בוודאי, 

בונים אותו קצת אחרת, אבל הוא עושה את עבודתו גם כיום ובהצלחה רבה.
ומיצוי  לנוזלים,  מוצקים  פאזות בין  הפרדת  יצירת  ארוך,  לזמן  השפכים  השהיית   - המרכזי  העיקרון 

החומרים המזיקים שבהם

שנשאר ת מי  עם  טס  שהוא  לפני  רגע  פישלים  סרג'יו  את  פסתי 
הגדולים  )הילדים  בברזיל  המונדיאל  של  השני  לחלק  ממשפחתו, 
נמצאים כבר שם(. אמנם נבחרת ברזיל לא הבריקה במשחק הראשון וגם 
גרמה לדפיקות לב לאוהדיה, אבל סרג'יו אופטימי כי הוא נולד שם ומכיר 

היטב את המנטליות והאווירה.

הבעיות  את  מנקה  ברפת,  קצוות  סרג'יו  סוגר  בבוקר(,  )מחר  הטיסה  עד 
ומשאיר הנחיות. בכל זאת, שלושה שבועות שמנהל הרפת נעדר, הם מבחן 
בעדר  עודפות  פרות   28 הוצאת  הבוקר  משלים  הוא  ולרפת.  לצוות  גדול 

ליד  ממש  שנמצא  בשפכים,  לטיפול  המיוחד  המתקן  על  לשוחח  ומתפנה 
שכונת מגורים ומחייב התחשבות מרבית באוכלוסייה "מפונקת", שרגישה 

למטרדי ריח וכל מפגעי רפת מקובלים.
ברפת יש 450 חולבות, כולל חולבות לאומנה של קיבוץ מבוא חמה, הרפת 
החדשה שמתוכננת לקום בגולן. 4.0 מיליון ליטר מכסה בתוספת 400 אלף 

ליטר של האומנה וחריגה של כ-10% מהמכסה בחורף ובקיץ.
הצוות מגוון מאוד ועיקרו בני משק ובני זוגם, בשלבים שונים של החיים. 
ביניהם  נערים מתחרים  והרבה  המופרט  בקיבוץ  חברתי  מרכז  היא  הרפת 
מי יעבוד ברפת, רבים מהם השתתפו באופן פעיל במאבק הרפתנים לפני 

כשנתיים.
בנים  שני  ומאביס,  תחזוקה  כאחראי  שמכהן  ומשה  סרג'יו   - חברים  שני 
משוחררי צבא, שני צעירים שנשואים לבנות משק, חדווה בת רמת מגשימים 
שגרה בהרחבה בגשור והיא "מתנה לרפת וליונקייה" וגם כשני תאילנדים 

בחלקי משרה עם המטעים - "בקיץ הרפת מפוצצת בבני נוער".
ומוכשר לקבל אחריות על בריאות  נשוי לבת משק  "הדוגמן",  רסנר  אדם 
העדר, היה בכפר חרוב בשנת שירות לפני צבא והיום הוא כבר מיושב ואוהב 

את הרפת.

מראה כללי של מתקן השפכים בצפון הרפתהמונדיאל מעסיק את כולם וגם המכונית מצביעה ברזיל

יוסי מלול - משק הבקר והחלב
yossi@icba.co.il

סרג'יו משמש כרכז ועדת הרפתנים בגולן ועסק 
בצורה ישירה בחתימת ההסכם של הביוגז עם 
להקים  ההחלטה  על  מברך  והוא  הרפתנים, 
יחסית  נמוכה  בגולן, שהעלות שלו  כזה  מתקן 

לחלופות
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הטיפול בזבל
סרג'יו ותיק מאוד בענף ומכיר היטב את המורכבות המקצועית שלו. הוא 

מפרט את מקטעי תוצרי הלוואי וגם מפרגן מאוד לכל העוסקים בנושא.
- לאחרונה נבנה בגולן, ממש בסמוך לקיבוץ מיצר,  וסככות  זבל מדרכים 
האלה  התוצרים  כל  את  קולט  והוא  אקו-אנרגיה  חברת  של  ביוגז  מתקן 
ברצון רב ועושה מהם ביוגז וחשמל. יש פול הובלה של כל הרפתות החברות 
בגולן, כל רפת משלמת מחיר זהה שכיום הוא כ-165 ₪ לפרה נורמטיבית 

לשנה. פעם בשבוע מגיעים לפנות הכול וזה עובד מצוין לתועלת כולם.
בחתימת  ישירה  בצורה  ועסק  בגולן  הרפתנים  ועדת  כרכז  משמש  סרג'יו 
ההסכם של הביוגז עם הרפתנים, והוא מברך על ההחלטה להקים מתקן כזה 

בגולן, שהעלות שלו נמוכה יחסית לחלופות.
יש  הנמוך  בצד  כי  בעלייה,  דווקא  מהמקובל,  ההפוך  בצד  נבנו  המאצרות 

שכונת מגורים וצריך להתחשב בתושבים.

שפכים וביוב
נפתלי זלוצ'ובר הוא חבר כפר חרוב שעבד כמהנדס במנהלת הכנרת ובמשרד 
המחוזי של איכות הסביבה. הוא פנה לסרג'יו עוד בשנת 1996 והציע לבנות 

מתקן שיטפל בשפכי הרפתות וימנע את זרימתם באופן חופשי לכנרת.
מכון  לשפכי  מיועד  שהיה  מפח  פיילוט  בנו  והם  הרעיון  את  קנה  סרג'יו 

החליבה וחצר ההמתנה ובמשך שלוש שנים התוצאות היו מעולות. 
ויחד  ברפורמה  כפיילוט  הרעיון  את  הגיש  והקיבוץ  לדרך  יצאה  הרפורמה 

הפתרון  את  למצוא  כדי  לביצוע,  אושר  נוספים  פיילוטים  כעשרה  עם 
האולטימטיבי.

המתקן נבנה על פי התכנית שהייתה אז, בסיוע נדיב של תקציב הרפורמה 
ועד היום הוא עובד באופן אוטומטי ולשביעות רצון כולם.

נפתלי המשיך לעבוד במפעל א.ר.י בכפר חרוב כמהנדס ובתקופה האחרונה 
בשנות  עוד  החדשני  הרעיון  על  לנפתלי  להודות  הזמן  זה  לפנסיה.  יצא 

התשעים ועד היום, "מתקן נפתלי" נותן תוצאות מעולות.

איך זה עובד? 
העקרונות המרכזיים

הפרדות פאזות - בין המוצקים לנוזלים והמשקעים למטה. £
רציפות הזרימה )אין סתימות וקצרים( וויסות יציב של הזרימה  £
קיום פעילות אנארובית )ראקטור( £
כל המתקן פועל על גרביטציה ועיקרון של "כלים שלובים" £

בשיפוע  בנויה  החכמים"  "הבורות  רצפת 
שתפקידם  מנירוסטה  מחיצות   8 גם  ויש בהם 
ולאפשר  זרימת המים למטה  להאט את קצב 

את שקיעת המוצקים והפרדתם מהנוזלים

מי שטיפת המכון עוברים דרך ברכת ביוב לבורות המחזור

מי השטיפה של המכון מוכנים לחזור לשטיפת הרצפות בחצר ובשבילים

בור הפרדה סטטי צמוד לחצר - השפכים נכנסים בנקודה הנמוכה בחלק העליון

המתקן - שתי ברכות "חכמות" עם תעלה חיבור וגם בורות למחזור מים
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אין תחזוקה )תפעול פשוט וקל(. £
עלויות נמוכות ביותר £

התהליך - תעקבו לאט!
יורדים בגרביטציה לארבעה בורות קטנים  כל המים של מכון החליבה   .1

בקצה הצפוני של המתקן הגדול. 
שם המוצקים שוקעים ואחרי החליבה, הרפתנים מפעילים משאבת לחץ   .2
מים  ונשארו  שקעו  המוצקים  )בינתיים  מהבורות  המים  את  ושואבים 
נקיים יחסית( לניקוי חצר ההמתנה ושבילי הולכה למכון חליבה- הכול 

ממים ממוחזרים ולא שפירים.
סטטי  שיקוע  לבור  חופשי  יורדים  השטיפה(  )אחרי  ההמתנה  חצר  מי   .3
מתנתבים  הם  הטיפול.  למתקן  בנחת  זורמים  כך  ואחר  לחצר  הצמוד 
לאחד משני בורות הטיפול שנבנו. המוצקים שנשארים בסוף, מועמסים 

עם שופל על ידי מתקן הביוגז ומפונים מהרפת.
מחיצות   8 גם  בהם  ויש  בשיפוע  בנויה  החכמים"  "הבורות  רצפת   .4
מנירוסטה שתפקידם להאט את קצב זרימת המים למטה ולאפשר את 

שקיעת המוצקים והפרדתם מהנוזלים. 
המים יורדים בבור אחד וחוזרים בתעלה האמצעית לבור השני ועוברים   .5

ב"בורות  כך  ואחר  הראשון  הסטטי  בבור  ההשהיה  השהיה.  אותה 
החכמים" נמשכת קרוב ל-100 שעות.

של דבר  בסופו  ושוקעים.  "נשברים"  והמרחפים  המוצקים  הזה  הזמן  בכל   .6
הנוזלים, בסוף הדרך, זורמים לביוב והתוצאות בפרמטרים האורגניים טובות 

מאוד. "קולחי גולן", מתקן המט"ש, קולט את כל המים ומשתמש בהם.

מי בור ההפרדה הסטטי נכנסים למתקן החכם

פעילות ענפה ופורייה
"נולדתי בסאן פאולו בברזיל ב-1962 וכל נערותי ביליתי בתנועת נוער 
פאולו  סאן  של  בסניף  הנוער.  חזית   - וציונית  קהילתית  ברזילאית, 

החלטנו להקים גרעין עלייה לקיבוץ.
לתנועה  יעד  משק  שהיה  הנקרה  בראש  הכשרה  עשיתי   ,1980  בשנת 
יעקב.  באר  ז'בוטינסקי, שליד  יוהנה  הנוער,  עליית  הייתי מדריך  וב-81 
ועם חברים מהבונים דרור לקיבוץ גזר. שם  82 עלינו עם הגרעין  בסוף 
דיברו אנגלית או פורטוגזית ופנינו לתנועה לאתר לנו מקום חליפי וכך 

הגענו לכפר חרוב, שעם הזמן הפך לקיבוץ יעד של התנועה.
היינו שבעה חברים בגרעין וכיום נשארנו שלושה." 

סרג'יו נשוי לדורית, בת גרעין נח"ל מהצופים רמלה, יש לו ארבעה ילדים, 
שעשינו  המחאה  צעדות  כוכבת  הייתה  דניאלה  הקטנה,  והבת  בנים   3

בירושלים.

ברזיל   1982 ובמונדיאל  לארץ  העלייה  לפני  וטרינריה  למדתי  "בברזיל, 
הפסידו לאיטליה - היה משבר גדול, הפסקתי ללמוד שנה לפני הסיום."

לאחר סיום השירות הצבאי המקוצר ריכז את הרפת, ב-1987-1990 עזב 
חזר  ב-1997,  שנים,  שלוש  ולאחר  וילד  אישה  עם  לברזיל  הקיבוץ  את 
לריכוז הרפת. ומאז הוא מקדם את ענייני הרפת, כולל רכז ההתארגנות 

של עמק הירדן ורמת הגולן.

רכז  מיצר,  אפיק  רפת  יו"ר  ההתאחדות,  מועצת  חבר  הוא,  כיום 
)ומפרגן  ביזרעאל  הרפת  בהנהלת  יושב  בגולן,  הרפתנים  ועדת 
את  מנהל  גם  לבין,  ובין  הצעיר(  המנהל  הורוביץ  לאורי  מאוד 
שיהיו  חמה,  מבוא  בקיבוץ  המתכוננת  הרפת  של  ההקמה  פרויקט 

בה רעיונות מעניינים מאוד.
אכן איש אשכולות שגם מוצא זמן לפעילות חברתית ענפה בענף, בקיבוץ 

 .ובגולן

דניאלה, בת התשע, מובילה את הרפתנים בצעדת ירושלים השנייה שלנוסרג'יו מעביר פיקוד לאדם, אחראי הבריאות
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לאחרונה לא נעשו בדיקות עצמאיות אבל התוצאות מ-2010 היו מעולות.   .7
כיום נעשות בדיקות שוטפות ע"י קולחי גולן. מה יקרה למרכיבים הכימיים 
כמו חנקן וזרחן - עדיין לא התמודדו עם העניינים כי המט"ש עדיין לא 

דורש ויש סיכוי שיצטרכו להוסיף כימיקלים לטיפול בבעיה.

"אני מאמין" של סרג'יו
המתקן טוב ומתאים והיום הייתי בונה אותו קצת אחרת, על פי הניסיון  £

שנצבר אצלנו.
בהתאם  £ השפכים,  של  האמתית  הכמות  פי  על  התכנון  את  לבצע  יש 

לגודל הרפת ולמספר הפרות שיהיו ברפת - אולי גם שותפות עתידית. 
יש חשיבות רבה במדידה של כמות המים היוצאת מהרפת. 

ככל  £  - ריכוז המוצקים  בין השימוש במים לבין  איזון  לזכור שיש  צריך 
שנקטין את כמות המים במכון ובחצר, נקבל ריכוז מוצקים גבוה יותר.

זמן שהיה של השפכים - המתקן צריך להיות בנוי להשהיה מרבית של  £
ולקבלת  זה המפתח לשקיעה מרבית של הגורמים המזהמים  השפכים. 

מים נקיים יותר..
הכניסה  £  - בתהליך  קצר  ליצור  ולא  מאוד  מוקפד  להיות  צריך  התכנון 

של השפכים צריכה להיות במקום הכי גבוה ובחלק התחתון שלו )בלי 
מפלים(. יציאה, בחלק הנמוך מעל גובה השפכים שהצטברו וקצת מעל 

לגובה כניסת השפכים.

שיפוע הבור עד 8% לכל היותר - ככלל, ככל שהשיפוע מתון יותר זרימת  £
המים יותר אטית ושקיעה טובה יותר של המרחפים.

בעלות  £ עלויות  בו  אין  שוטפת,  תחזוקה  עבודת  דורש  לא  המתקן 
המים  "הפאזות" של  צריך לבנות מחדש את  לתקופה  ואחת  משמעות 

והמוצקים בבור.
בדיקה של  £ אין  צריך לבצע התאמות,  ולכן  ענבר  דוח  לפני  נבנה  המתקן 

חנקן וזרחן ונצטרך בעתיד להתייחס לנושא. כיום הכול נקלט וללא בעיות.

האם הייתה בונה את המתקן הזה מחדש?
בורות  לשני  מפורטת  תכנית  הכין  אף  הוא  בנושא,  ספקות  אין  לסרג'יו 
השהייה ומתקן חכם אחד, בקצה יש ברכת אגירה לפני הפינוי לביוב הכללי.

למה אף אחד לא בנה מתקן כזה מאז?
אנחנו לא עוסקים בשיווק של המתקן, הוא נבנה לצרכים שלנו ובהצלחה. 
הצענו לא"ב תכנון למנף את הרעיון ובינתיים אף אחד בארץ לא בנה כזה. 
הרעיונות  עם  המתקן  ואולי  רבים  תכנון  ולאנשי  לרפתנים  סיורים  עשינו 

הראשונים שהיו בו, קצת הבהילו אותם. 

בהצלחה במונדיאל בברזיל!

מו... מהשטח

)ללא א קליני  תת  באופן  פוגעת  גירה  במעלי  הכרס  )חמצת(  צידוזיס 
סימנים( בפרות גבוהות תנובה ובעגלי פיטום. נוסיף לכך את בעיית 
ועוד,  בעטין  המעי,  באפיתל  החיסון,  במערכת  הפוגעים  במזון,  הרעלנים 
ביחד עם עקות נוספות כגון עקת חום, נקבל תיאבון מופחת ותנובה ירודה . 
חמצת הכרס גורמת לירידה בצריכת המזון וביצועי בקר וגורמת נזק כלכלי. 

הבעיה היא אוכלוסיית חיידקים לא מאוזנת בכרס, צריכת מזון לא סדירה 
מרוכזות  במנות  להזנה  חוברים  נוספים  שונים  גורמים  בביצועים.  ופגיעה 
דלות סיבי תאית בירידת ה-pH בכרס, כגון: גודל הסיבים, חלקיקי הגרעין 
יתר של  להפרשת  גורמים  )נמצא שמיקוטוקסינים  פטריות  ורעלני  הגרוס 

־חיידקים יוצרי חומצת חלב(. בעיה נוספת היא פגיעתם של הרעלנים במ
ערכת החיסון ובמיוחד זו הקשורה לכבד למעי ולעטין. לבעיות אלו מספר 

פתרונות:

נטרול הרעלנים בכרס   .1
המיקופיקס  לכן  זולים.  לסופחים  עדיף  אמצעי  הוא  רעלנים  מנטרל   
שאינו רק סופח אפלטוקסינים אלא גם מנטרל רעלנים בלתי ספיחים 
תוספת  הנזק.  במניעת  יותר  יעיל   ZON-וה  )DON( הטריכוצנס  כגון 
גבוהות  בחולבות  במיוחד  הביצועים  שיפור  מאפשר  למנה  מיקופיקס 

תנובה. אלו סופגות יותר רעלנים בגלל צריכת המזון הגבוהה שלהן. 

איזון אוכלוסיית חיידקי הכרס  .2
שיטות לוויסות ה-pH עם השיטות לוויסות האוכלוסייה המיקרוביאלית   
וישפרו  הכרס  חיידקי  אוכלוסיות  של  האיזון  חוסר  את  יפחיתו  בכרס 
את נעכלות החומר הגס. תוצרי שמרים ובמיוחד שמרים מפורקים כגון 
מפרקי  חיידקים  אוכלוסיות  לשגשוג  גורמים  ביומין,  של  רומן  לוובון 

תאית, ובכך קטנה חומציות הכרס ומשתפרת הנעכלות. 
שילוב אסטרטגיות הנ"ל: שימוש בלוובון רומן )שמרים מפורקים( ביחד   
עם מיקופיקס פלוס כמנטרל רעלנים, משפר נעכלות ומונע באופן מוכח 
דלקות עטין. פרה בריאה מאפשרת יותר תחלובות לפרה מאשר פרות 
רב  כלכלי  ערך  בעלת  היא  לפרה  נוספת  תחלובה  טופל.  לא  שמזונן 

ומאפשר גם טיפוח טוב יותר בעדר.
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פתרונות נוספים לשיפור הנעכלות בכרס

* מדור פרסומי

���� ����-"���� �����" ���� ����.indd   83 6/29/14   8:40 PM


