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כל מה שרצית לדעת על תקנות השפכים - מוסף מיוחד

יורם קלגרד, מרכז רפת הרדוף אומר כי כל החשיבה בנושא 
תשטיפי מכון החליבה, חייבת להשתנות ומציע להתמודד עם 

הנושא בדרך אחרת לחלוטין. קלגרד "צריך ללמוד מאירופאים 
מה הם עושים ולעשות כך. האירופאים מאפשרים לחקלאי 
לקחת את תשטיפי מכון החליבה ולהעבירם עם ביובית או 
שיטות אחרות לשדות הקרוב לרפת. זו השיטה הכי טובה 

לשדה ולסביבה". יורם ממשיך ואומר "התקנות חוזרות בפעם 
נוספת על טעויות הרפורמה שנעשו בשנת 2000 בנושא הזבל 

ששם המדינה והחקלאים בזבזו ים של כסף. מי שהכין את 
התקנות חייב לפתוח את הראש ולחשוב רחב. אני חושב 
שהרפתן צריך לקחת אחריות על התשטיפים שלו, כמובן 

בעזרה ממסדית". רפת הרדוף הנחשבת לרפת אורגנית 
 ותיירותית מובילה בתחום הטיפול בשפכים. 

יורם "תעודדו את הרפתן להעביר את התשטיפים לשדות. אני 
בכוונה לא קורא לזה ביוב, כי זה פשוט לא ביוב. ברוב הרפתות 

בארץ, לשמחתי בזכותנו, התפתחה שיטה שהפכה את הרפת 
לאתר קומפוסט מקורה. כעת בהמשך למהפכת הזבל, חייבים 

 להתייחס לתשטיפים בדרך מתאימה ונכונה. 
אני חושב שהשדה, מטעים או כרמים, ממש מבקשים את 

תשטיפי הרפתות וכך חייבים לפעול וזה יהיה לטובת כולם. 
משרד החקלאות אוהב את הפתרון הזה ולרשות המים לא 

 נראה שתהיה בעיה עם זה". 
יורם מסיים ואומר "תשמע הרפתנים הם אוהבי הסביבה ולא 

נגדו, הם אחלה אנשים וצריך לעזור לנו בעניין. פניתי בזמנו 
לאביתר, הוא היה כאן. יש גם פתרון נוסף, למושבניקים יש 
כשלושה קוב תשטיף ממכון החליבה, זה כל הסיפור. לדעתי 

שווה למושבניק לבנות עוד שטח לפרות ולפזר את זה גם 
שם ולקלטר. מה גם שבמושבים לא צריך על כל רפת ביובית, 
אפשר להתארגן כמה רפתות, לדעתי זה הפתרון הזול ביותר 

לרפתנים ולסביבה". ▲

יורם קלגרד
החשיבה חייבת להשתנות

מערכת 'משק הבקר והחלב' פנתה לרשות המים עם מספר 
שאלות בנושא תקנות השפכים. בין השאר שאלנו האם 
ברשות המים בדקו מה עלות התקנות לבעלי הרפתות? 

מהם השלבים והתאריכים המדויקים, מבחינת רשות המים 
להחלת התקנות והעמידה בהן? האם רשות המים תעזור 

לרפתנים מבחינה תקציבית להיערך לקראת הכלת התקנות 
ברפתות?

האם מודעים ברשות המים כי יש רפתנים הטוענים כי 
התקנות עשויות להביא לסגירת רפתות?

וכמו כן שאלנו, נכון לעכשיו, מה ההמלצות של רשות המים 
לרפתנים?

להלן התגובה שהתקבלה מדובר רשות המים 
אורי שור 

"מועצת רשות המים החליטה להחיל את כללי שפכי מפעלים 
על המועצות האזוריות החל מ 1.1.201. מועצת הרשות 

מינתה צוות בינמשרדי שיבחן את החלת הכללים על רפתות 
החלב. הצוות כלל את נציגי רשות המים, המשרד להגנת 

הסביבה, משרד החקלאות והתאחדות מגדלי הבקר. הצוות 
בחן את תוספת העלות הממוצעת לרפת בעקבות החלת 

הכללים החדשים על רפתות החלב. המתווה שהוסכם בסופו 
של דבר היה כזה שנציגי החקלאים העריכו שהרפתות יוכלו 

לעמוד בו. בסופו של דבר הובאה לאישור המועצה הצעה 

שהייתה בהסכמת כל חברי הצוות, כולל נציג התאחדות 
מגדלי הבקר ונציגי משרד החקלאות". 

החרגות מסוימות לרפתנים
עוד מוסיף דובר רשות המים "ההצעה אושרה על ידי מועצת 
הרשות להחלה מתאריך 1.1.16. רוב רפתות החלב מזרימות 

למערכת הביוב שפכים עם ריכוזי מזהמים גבוהים מאוד! 
בחלק מהפרמטרים הריכוזים המוזרמים מרפתות מגיעים 

לערכים גבוהים עד פי 10 )!( מהריכוזים המוזרמים ממפעלי 
תעשייה. טיפול לצורך הרחקת מזהמים אלה כרוך בעלויות 

המשולמות על ידי המט"שים. חשוב להדגיש כי רפתות 
החלב הם המגזר היחיד מכל ענפי התעשייה והחקלאות 

שנעשה עבורו הסדר מיוחד במסגרת כללי שפכי מפעלים 
על מנת שיינתן להם זמן להיערך לשיפור איכות השפכים 

המוזרמים מהרפת למערכת הביוב. כללי שפכי מפעלים חלים 
על הרפתות החל מ- 1.1.16 עם החרגות מסוימות. ישנה 
החרגה שאינה מוגבלת כרגע בזמן לעניין הזרמת מלחים 

למערכת הביוב. לגבי המרכיבים הניתנים לטיפול במט"ש, 
ניתנה החרגה למשך שלוש שנים בהן הרפתות ישלמו סכום 

מקסימלי שהוא לרוב נמוך משמעותית מהסכום שהן היו 
אמורות לשלם אילו הכללים היו חלים עליהן באופן מלא. 

הערך המרבי לחיוב גדל בכל שנה והחל משנת 2019 הרפתות 
ישלמו עבור חריגה בפרמטרים אלה על פי הריכוז שהן 

מזרימות למערכת הביוב". ▲

רשות המים 
"נעשה הסדר מיוחד עבור ענף הרפת" 
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