פתרונות אזוריים
לסילוק זבל
^ילן צדיקוב
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 wyשק חלב הנו בית גידול אינטנסיבי
 I Jשבו מספר גדול של פרות חיות על
שטח מוגבל .ההפרשות מרוכזות בד״כ
בתחום המצומצם של הרפת או מפוזרות
על פני השטח בסביבתה .במהלך השנים
מאז הקמת משק החלב בישראל ,פעלו
הרפתות ללא אמצעים שנועדו לבודדם ממי התהום.
ברפתות רבות אצירת הזבל התבצעה ב״לגונות״ ,או
בערימות מסביב לרפת ,או בשדות הסמוכים .עקב כך
באזור הרפת מצוי באופן תמידי עומס מזהמים
אדיר.
*״י׳
עם הרפורמה נולדה התפיסה של
•
״רפת בועה״ שמזהמים לא מחלחלים
ממנה ולא ניגרים ממנה על פני
■
השטח וכל תוצרי
 rדך!
הנפלטים
הלוואי

ממנה ,חייבים להקלט בצורה מסודרת להמשך טיפול.
למצב הצבירה של הזבל השלכות משמעותיות לגבי דרכי
הטיפול בו .הפינוי מהרפת ,האצירה ,השינוע ,העיבוד והיי
שום בשדה תלויים במצב הצבירה ,שיכול להיות בטווח
שבין ,מימי לחלוטין (נשאב במשאבה) ,דרך מצב של בין
נוזל למוצק ,מעין ג׳ל שאינו ניתן לעירום בערימה (זבל
מדרכים רטוב) ,ועד זבל מוצק ,שניתן לעירום עם שופל
על משאית (זבל שהופרד במפרדה ,זבל מעורב בחומרי
רפד מהחצרות).
ברור שככל שהזבל יבש קל יותר לטפל בו :להערים,
להעמיס ,לאצור ולפזר ,מפרדה מיכנית עושה את זה
לזבל המדרכים הרטוב .כל עוד יכול היה הזרם הנוזלי
היוצא מהמפרדה (תשטיפים ,מיץ זבל) לזרום לואדי,
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הפתרון היה היעיל ביותר .מכאן נבעה שיטת
הטיפול בזבל המדרכים (מימשק הזבל) שהיתה
מקובלת עד לאחרונה ברוב הרפתות
השיתופיות (קיבוצים ,מושבים שיתופיים):
תעלת איסוף זבל ,בור ערבול ומפרדה.
עם הרפורמה ,המשקים נדרשו לטפל בשפכי
המפרדה .לפחות טיפול מקדים (״קדם-
טיפול״) שיאפשר את הזרמתם הלאה למערכת
הביוב .תוכננו מתקני טיהור מורכבים לשפכי
מפרדה בהשקעות גבוהות ,שלא נתנו פתרון
משביע רצון .הסתבר ״דרך הרגליים״ כי יש
קושי הנדסי ואין הצדקה כלכלית לסילוק
שפכי מפרדה הנובעים מזבל מדרכים,
באמצעות קדם טיפול מתוחכם והזרמה
למערכת ביוב אזורית באיכות סניטרית.
עקב כך ,ניכרת מגמה ברפתות השיתופיות
לעבור למימשק זבל יבש (=זבל המדרכים נגרף
למאצרות ומטופל/מסולק כפי שהוא ,ללא
סחיטת התשטיפים ממנו במפרדה מכנית)
דוגמת הרפתות המשפחתיות .מימשק זבל זה
מהווה מטלה לא פשוטה למפעיל הרפת,
הכרוכה במיצוק הזבל ע״י ערבובו עם חומרים
סופחים (כמו גזם מקוצץ) ,עירומו ,שינועו,
אחסונו עד למועד פיזורו בשדה או פינויו ע״י
קבלן .הסילוק הזול של הזבל באמצעות
קבלנים ״חאפרים״ לא יימשך לאורך זמן.
הסילוק באמצעות קבלנים ״מוסדרים״ (בעלי
אתר העומד בסטנדרטים הסביבתיים ורישיון
עסק ,כמו הרפת) יעלה כסף רב ,כיום  40ש״ח
למ״ק זבל בשער המפעל.
במתקנים אזוריים לטיפול בזבל גלומים
יתרונות רבים ,הן לרפת והן ברמה הלאומית.
מתקנים אזוריים גדולים ,ש״מושכים״ את
הזבל מהרפת ,משחררים את יצרן החלב מעול
ומעלות ההתעסקות בהנדסת זבל (הפרדת
מוצקים במפרדה ,טיפול בשפכים המרוכזים
הנובעים ממנה ,אצירת הזבל) ומאפשרים לו
להתפנות למטרה העיקרית :ייצור חלב.
המתקנים האזוריים ,להם שותף יצרן החלב
עצמו ,שיכולים לבצע את משימת הטיפול
בזבל בעלות נמוכה יחסית מאפשרים ייעול
ההשקעות (יתרון לגודל  -ברוח הרפורמה).
במסגרת הרפורמה במשק החלב זכאית כל
רפת חלב לסיוע בשיעור  50%מההשקעה
במתקן לאחסון/טיפול בזבל .ע״פ מפתחות
הרפורמה ,בסעיף ״משטח/סככה לאצירת זבל״
ההשקעה המאושרת במתקן עומדת על 1,400
/₪פרה נורמטיבית (= 10,000ליטר מכסת
ייצור חלב שנתית) ,ש 50%-ממנה ניתנים

מיצוק זבל עם פסולת אבוסים

כמענק .סכום זה הוא בהחלט ריאלי ומתאים
לדרישה לנפח אחסון זבל מסודר ל  120-יום
לפחות .סכום זה גם יכול להיות מוסב לטובת
מתקן אזורי לטיפול בזבל והוא ריאלי לכל סוגי
הטכנולוגיות (קומפוסטציה בערימות פתוחות
או בתאים סגורים ,התססה והפקת ביוגז,
 n - v i r oוכו׳).
מתקן ״שזרים״ בגליל העליון הוא הראשון
מבין המתקנים האזוריים הייעודיים לזבל בקר,
שכבר פועל .המתקן מופעל ע״י המועצה
האזורית באמצעות קבלן ,קולט זבל מ 6-
רפתות באזור ,כולל זבל מדרכים רטוב ומעבד
אותו לקומפוסט .ה״מטב״ח״ בעמק חפר
התחיל לקלוט זבל להרצה (כאמור ,מ 12,000-
פרות) .מתקן משותף ל  3-מועצות
בעמק יזרעאל (מגידו ,עמק
וגלבוע)
יזרעאל

מיבלית מטב״ח שואבת מהבור ברפת

בשלבי תכנון מתקדמים .נבחנת הקמתם של
שלושה מתקנים מרכזיים נוספים :מתקן
בשיטת  n - v i r oלמועצה אזורית מטה יהודה,
מתקן אזורי לרמת הגולן בשיטת ביו-גז (כמו
מטב״ח עמק חפר) ומתקן אזורי משותף ל 2-
מועצות בגליל המערבי.
ככל שקבלני הזבל ה״חאפרים״ למיניהם יישמו,
בהשקעות לא מבוטלות ,את הסטנדרטים
הסביבתיים הנדרשים מאתרי האצירה והעיבוד
של הזבל (כמו מהרפתות) ,ייקבעו תעריפים
גבוהים לסילוק זבל.
נותרה עוד פחות מחצי-שנה להגשת התכניות
ולאישורן במסגרת ההטבות הנוחות יחסית
שמעניקה הרפורמה להתאגדות רפתנים,
התארגנות הרשויות המקומיות ,התקשרות עם
יזמים ותכנון מתקנים אזוריים לטיפול בזבל,
שיזכו במענקי תמיכה .כדאי מאד לנצל את
ההזדמנות שלא תחזור■ .
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