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כל מה שרצית לדעת על תקנות השפכים - מוסף מיוחד

הילל מלכה, מדריך בשה"מ 
וחבר בוועדה מטעם מועצת 
רשות המים לבדיקת נושא 
החלת תקנות השפכים על 

הרפתות, אמר לנו: "החשוב 
ביותר כעת זה ללמוד 

ולחקור את הנושא, ועדיין 
לא להכניס את היד לכיס. 

הרפתנים כיום צריכים 
להבין שהפור נפל וכי צריך 

להיכנס לעובי הקורה. כל רפתן צריך ללמוד את 
הנושא ולהתאים את הפתרון הטוב ביותר לרפת 

שלו. ב-6 למרץ יתקיים יום עיון גדול וחשוב 
בבית דגן, שבו תהיה סקירה מפורטת בנושא. 
אני ממליץ לרפתנים יחד עם מרכזי המשקים 

להגיע, לשמוע וללמוד, כי הנושא מורכב וישפיע 
על ההתנהלות הרפת מהבחינה הכלכלית."

עיקר הדאגה הוא הנושא כספי. מה לדעתך 
העצה הטובה ביותר כעת? 

"אני מאוד מקווה שיהיה מימון להקמת המתקנים 
והתשתיות, ושהנושא לא ייפול רק על הרפתנים. צריך להבין 

כי ההתקשרות למט"ש לא תהיה כמו פעם - הרפתן יצטרך 
להתמצא טוב יותר בכללים )כללי שפכי תעשייה( ולמצוא 

פתרונות לרפת שלו. באופן אישי אני חושב שהתנתקות 
מהמט"ש היא הדרך הנכונה יותר לטווח הארוך. עם זאת, 

עדיין אינני יודע מהי הדרך לעשות זאת". 

אתה חושש מגל של סגירת רפתות? 
"אינני יודע להגיד ואין זה יהיה נכון לומר או לנבא. אני 

מקווה שזה לא מה שיקרה, אך אין ספק כי הדבר מוסיף עוד 
חוסר וודאות לענף, ולכן אני ממליץ שוב ללמוד היטב את 
הנושא. חשוב לזכור כי ההחלטה שעברה לא היתה מחטף, 

אלא החלטה שהיתה מקובלת הן על משרד החקלאות והן על 
נציגי הרפתנים. לכן, צריך לראות איך ניתן לעשות את הטוב 

ביותר במצב הקיים".  ▲

ישראל תותי, רפתן מנהלל 
ורכז התארגנות הרפת 

המושבית בחקלאי העמק 
ויו"ר מועצת התאחדות 

מגדלי הבקר ויו"ר שולחן 
החלב המושבי בתנועת 

המושבים אומר לנו השבוע, 
המצב מורכב ועלות הטיפול 
תהיה חייבת להיכנס למחיר 

המטרה.

מלא תארים יש לך?
צוחק "הייתי רגיל לעשות 80 ימי מילואים בשנה אז הכל 

קטן עלי".

חשש גדול מאוד בעיקר במושבים נכון?
"כן, ההבדל בין הרפת המושבית לקיבוצית זה שההשקעה לליטר 

יכולה להגיע לסכום בלתי סביר שפשוט יפגע קשות בהכנסה 
שגם ככה בשנתיים האחרונות ההכנסה בשחיקה גדולה".

אבל התקנות לא באו בפתאומיות, למה לא 
נערכתם?:

"קודם כל, הכל התחיל בעמק יזרעאל, לאחר שקבלנו חיוב של 
400 שקל לפרה בשנת 2011. ניהלנו מו"מ בעמק והורדנו את 
זה ל-70 שקל עד לתקנות הארציות שנכנסו לתוקף בינואר. 

במקביל יצאה תקנה שרפת זה מפעל מבחינת שפכים וחלות 
עליה תקנות שפכים של מפעלים, התקנה יצאה ב-2013. 

בהתאחדות התחלנו בלהחריג את הרפת מהתקנות הללו ואכן 
אביתר הצליח הצלחה מלאה עד סוף 2015 ובמקביל תקצבנו 

תקציב לפיילוטים בנושא משום שעד לרגע זה לא ידוע על 
פתרון סביר מבחינת ההשקעה. כל תהליך מיון הפיילוטים 

התבצע ב-2015 וכעת הפיילוטים נמצאים בעבודה. התוצאות 
תגענה במהלך 2016. במקביל ניסינו להחריג את הרפת עד 

שהתקבלו תוצאות הפיילוטים אך דעתנו לצערי לא התקבלה 
ורשות המים החליטה, בכפיה, להכניס אותנו למתווה של 3 
שנים שבדירוג מסוים אנחנו צריכים להתיישר לפי התקנות 

החדשות. כל זה עם החרגה מסוימת שתהיה בשפכים 
מסוימים, כרגע הכל עדיין בבדיקה".

הילל מלכה 
"עדיין לא להכניס את היד לכיס"

תותי
"להכניס את העלות למחיר המטרה"
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מה ההמלצה שלך לרפתנים בשלב הזה?
"אני אומר שמי שיכול בהשקעה לא גדולה, להתנתק מהביוב 

באמצעות המעשרה ולהתאים את המתזים של הצינון כך 
שכמות המים ש/תגיע לרצפה תקטן משמעותית. את זה 

כדאי לעשות כבר היום. חוץ מזה, אני מציע לחברים לחכות 
לתוצאות של הפיילוטים".

להכניס את העלות למחיר המטרה?
"אני אומר שהמשימה העיקרית כרגע של ההתאחדות, בין 
שאר המשימות, לדאוג לכך שעלות הטיפול בשפכים ייכלל 

החל מהשנה בנוסחת מחיר המטרה. במצב רגיל הסיכוי 
היה נמוך, אך כרגע בגלל מתווה לוקר יש וועדת מעקב בין 

משרדית ויש אפשרות להעלות את הנושא בוועדת המעקב 
ולערוך שינויים נדרשים במתווה לוקר. כזכור מחיר המטרה 
נקבע על ידי סקר הנערך מדי שנתיים. הסקר האחרון נערך 
ב-2015 והסקר הבא ייערך ב-2017 ויכנס לתוקף ב-2019 

ולכן אם לא יתקבלו דרישותינו, רק ב-2019 נקבל פיצוי על 
הוצאת הטיפול בשפכים"?

איך בעצם מתמודדים עם חוסר הוודאות?
"הרפת המושבית גדלה משמעותית במהלך 3 השנים 

האחרונות גבר המעיק מאוד על הרווחיות ותזרים המזומנים. 
התופעה הזאת איננה מורגשת ברפתות הקיבוציות. הפער 
בין התחושה בקיבוצים לתחושה של הרפתנים המושביים 

הוא גדול כרגע. תראה לכל רפת יש את הקש האחרון שיכול 
לשבור אותה. לצערי יש לא מעט רפתות שקיימת התלבטות 

לגבי המשך אחזקת הרפת וין ספק כי עלות כזו יכולה 
להכריע את הכף".

תפקיד הממשלה בכל הסיפור?
"עיקר הבעיה שלנו היא דור ההמשך בגלל האופק הכלכלי, 

או בעצם אין אופק כלכלי. אני הייתי מצפה מהממשלה אופק 
כלכלי ל-15 שנים קדימה לרפת ולכל ענף החקלאות. אני 
לא אגיד שאני אופטימי מוחלט אבל אם לא הייתי חושב 

שיש סיכוי לא הייתי עוסק בזה. אני חושב שהמשך קיום של 
הרפת המשפחתית יחד עם המשק המשפחתי, מעבר לפרנסה 
יש לזה תפקיד חשוב בקיום המדינה והפריפריה, אחרת כולנו 

נהפוך לעיר או לישוב קהילתי אחד גדול. חייבים להישאר 
אופטימיים במציאות שלנו".  ▲

מכונות שטיפה 
למשק הבקר והחלב
בלחץ מים גבוה וקיטור, מונעות על ידי: 

מנועי חשמל, דיזל ובנזין
מכונות שטיפת רצפות מולכות ורכובות 

ומטאטאים מכאניים ומונעים

פתרונות מקיפים למשק הבקר 
•  מערכות חיטוי ושטיפת רכבים בכניסה לחוות

•  קני הקצפה לניקוי וחיטוי מלונות יונקים
•  מכונות שטיפה בלחץ גבוה לשטיפה יסודית של מכוני חליבה

•  חצרות המתנה ועוד.

מבחר המכונות הגדול והניסיון הרב בעבודת שטח אשר מצויים 
בחברת י. יהב מאפשרים התאמה מדויקת לצרכי הלקוח.

052-8804915 | טל. 04-8718001 | פקס. 04-8718013
www.y-yahav.co.il

חברת י. יהב משווקת ומתקינה מורשית 
של מכלי מים לשעת חרום מבית “נטפים”

ומספקת פתרון כולל משלב תכנון המערכת ועד התקנתה בשטח
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