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נושא מתקני השפכים, מהנושאים הבוערים בענף הפך את 
יום העיון לבעל חשיבות גדולה וגרם להתעניינות רבה בקרב 

המגדלים, מרכזי משק ואנשי הענף. את יום העיון שנערך 
בבית דגן, פתח ד"ר גבי עדין מנהל אגף בעלי חיים במשרד 
החקלאות שאמר "למעשה היום אנחנו מסכמים שלב נוסף 

בנושא טיפול בשפכי רפת. במחצית 2013 החל המהלך 
שאיים על עתיד הענף, הוקם צוות משותף להתמודדות 
עם הנושא. וכיום למעשה אנו מסכמים פרק ואת יכולת 

המתקנים לטפל בשפכים. אני מקווה שהרפתנים יקבלו כלים 
לטיפול בשפכים ובעלויות סבירות״. אביתר דותן מנכ"ל 
התאחדות מגדלי הבקר השותפים לפרויקט זה, בירך את 

הבאים ואמר ״זהו יום שמח לענף ולאנשי הרפת עברנו 
תהליך ארוך והענף שלנו הוכיח, שוב, כי הוא ענף חזק מאוד 

שהחליט לטפל בבעיה למרות המצב הלא פשוט הקיים. יש 
כאן פתרונות לכל מגוון הרפתות ואני בטוח כי כל רפתן 

ימצאו את הפתרון הטוב עבורו״. 

היכן פקידי האוצר...?
צביקה כהן מנהל מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות אמר 

בתחילת יום העיון ״חבל שפקידי משרד האוצר לא כאן בכדי 
לראות את האנשים עליהם הם מאיימים ורוצים לסגור. אך 
הציבור הישראלי כן מעריך וכן מבין. אנחנו נמשיך להיאבק. 

ביום עיון ארצי בנושא מתקני 
טיפול בשפכי הרפת שנערך בשה"מ 
הוצגו שבעה מתקני טיפול בשפכים 

)פיילוטים/מתקני חלוץ( ונערך 
מאזן ביניים לכל אחד מהמתקנים, 
כולל חוות דעת מקצועיות. כ-400 
רפתנים, מרכזי משק ואנשי הענף. 

יום העיון נערך במטרה לפרוס 
תמונת מצב עדכנית של פרויקט 

מתקני החלוץ - פרויקט ששותפים 
בו שה"מ, התאחדות מגדלי הבקר 

ומשרד החקלאות •

ראובן זלץ

מוסף מיוחד
מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפתות 

פרויקט מיוחד תמונת מצב עדכנית

מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפתות

קהל רב הגיע ליום העיון
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מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפתות
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חלק ניכר מהכסף המגיע לחקלאות מגיע תמורת 
וויתורים קשים ואני לא אוהב את זה אך זה מה יש 
במציאות הפוליטית בישראל. אנו מבטיחים לעזור 

בכל נושא מתקני החלוץ, ככול שביכולתנו ובמסגרת 
התקציב הנתון". 

האישורים בהתאם לתציב משרד האוצר 
ד"ר אפרת הדס כלכלנית ממנהלת ההשקעות במשרד 

החקלאות הבטיחה כי "כל מתקן חדש שיומלץ על 
ידי אנשי המקצוע יקבל עזרה במימון. המענקים 

יהיו עד 25 אחוז מההשקעה ומבחינתנו כמה שיותר 
רפתנים שיגישו בקשה. כמו כן אנחנו מתכוונים 

להסתמך על תוצאות הפיילוטים ועל דעת המומחים 
והיצרנים. אני רוצה להדגיש כי האישורים יינתנו 

בהתאם לתקציב שיועבר ממשרד האוצר, נכון להיום 
התקציב עומד על כ-18 מיליון שקלים". הלל מלכה, 
מנהל תחום בקר בשה"מ אמר בתחילת ההתכנסות 

"מטרות יום העיון להציג את התובנות, הלקחים 
והניסיון שהצטבר עד כה במתקני החלוץ השונים. 
חשוב לנו להדגיש שמדובר בדיווח ועדכון ביניים. 
לכשתסתיים תקופת ההרצה, נשוב ונעדכן". ▲

במזון,
אנחנו המרכז!
מרכז מזון נהלל

מרכז מזון נהלל בע"מ
engeluzi@gmail.com ,1060000 נהלל
טל. 04-8112452 פקס. 04-8112403

שירות  איכות  אמינות

המתקנים שהוצגו 
מתקן קומפוסט אינטנסיבי רציף - רפת תפן £
 מערכת הפתתה ושיקוע לטיפול בשפכי רפת -  £

רפת עין החורש ורפת נוביץ במושב מרחביה. 
מתקן DAF רפת יד-חיל.  £
אגנים ירוקים - רפת בית זרע.  £
טיפול באמצעות תולעים - רפת עין חרוד  £

מאוחד. 
מערכת UASB דו-שלבית לטיפול בשפכי רפת -  £

או.תו.תו. מושב באר טוביה. 
מתקנים נוספים שאושרו, מערכת ביולוגית  £

טבעית לטיפול בשפכי רפת
מערכת סינון ייחודית רפת נגבה ▲ £
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