
באירוע חגיגי ומרגש נחנך מתקן חוליות ברפת התבור, עין 
דור. בין המברכים היו גם מיכל קראוס מנכ"לית מועצת 

החלב ואביתר דותן מנכ"ל התאחדות מגדלי הבקר. מיכל 
קראוס בירכה את החברה ואנשי הרפת והתייחסה לנושאים 
נוספים לענף, בנושא תקנות מדיניות הפיתוח ומכסות החלב 

״קצב העבודה נתקע במשרד החקלאות ברמת הפקידות, 
מבחינת הענף יש הסכמות לגבי חלוקת המכסות לגבי 

הרפת המשפחתית הנושא בדיונים ויעלה בוועדת הכלכלה. 
לאחר מכן זה יחזור למועצת החלב לי לא נראה שתהיה 

בעיה בחלוקת המכסות". באשר לעודפי החלב אמרה מיכל 
כי "יש גם עודף חלב וגם אין ממש גידול בצריכה, החלב 
העודף מיובש וכיום אנו מסוגלים לספק את כל כמויות 

החמאה והענף נמצא בתהליך של פינוי עודפים". אביתר 
דותן "מברך את החברה, כל נושא איכות הסביבה הוא נושא 

אדיר ומאתגר והענף מתמודד איתו בהצלחה. שוב הוכחנו 
כשהענף שלנו מחליט לבצע  משהו הוא עושה את זה הכי 
טוב שאפשר. גם בנושא איכות סביבה, התחלנו לעבוד על 

החרגה, פיילוטים וכעת אנו בשלב הבניה והפתרונות. רמת 
השוני בין רפת לרפת היא אדירה ולכן יהיו הרבה פיילוטים 

והרבה אופציות. אני מציע לרפתנים לקחת בעלי מקצוע 
שידגמו את הרפת וזה שווה את הכסף, תקבלו תשובה 

מקצועית נטו. אנו פועלים להשיג החרגה מעבר לשנת 2019 
ואני מאמין שנשיג אותה לעוד שנה שנתיים בעיקר ביחס 

לרפתות המשפחתיות." 

דנית ספלטר מנהלת מחלקת המים האפורים 
בחברת חוליות ספרה על הדרך למתקן 

ולרפתות?
"לפני כשנתיים, בזמן שהצבנו את המכולה הראשונה שלנו 

לניסיון במט"ש קיבוץ הגושרים, נחשפנו למצוקה הגדולה של 
הרפתנים, כמו גם לנושא התקנות והקנסות בתחום הטיפול  

במים והעברת השפכים למכוני הטיהור. הבנו מיד כי יש 
לנו  ביד פתרון לנושא זה. הילל מלכה,, מיכל קראוס ואביתר 
דותן, שהגיעו לראות ולהתרשם מהמתקן שלנו, המליצו לנו 

להתקין את המערכת כמה שיותר מהר ברפת פועלת, לראות 
כיצד תתפקד ולבחון את התוצאות שלה. הצבנו את המערכת 
כפיילוט ברפת קיבוץ עמיר ובמהלך השנה שחלפה היא נתנה 

תוצאות מעולות והמים יצאו באיכות שלישונית".  ▲

נחנך מתקן לטיפול בשפכים
ברפת תבור

חברת חוליות חוגגת מעל 70 שנות 
פעילות ומתגאה באוריינטציה הקיבוצית 

על אף היותה חברה בינלאומית. לפני 
כחודש וחצי חנכה החברה את מתקן 

הטיפול בשפכי רפת הראשון שלה, 
שנרכש ע"י רפת התבור שבקיבוץ עין 

דור. דנית ספלטר, מנהלת מחלקת המים 
האפורים בחברה, אמרה לנו "נושא 

מחזור המים הינו חלק חשוב מהחזון 
של חוליות לשמירה על איכות הסביבה 

וממיתוגה של חוליות כחברה ציונית, 
ישראלית, ירוקה"  •

דנית ספלטר, אביתר דותן ומיכל קראוס באירוע ברפת תבור

המערכת פועלת מתוך מכולה ניידת 

שושי מנהלת רפת אפיק, ציפי מנהלת רפת גלגל, דנית ומיכל קראוס.
יש כוח נשי בענף
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