טיפול בשפכים

משק הבקר והחלב 392

צביקה כהן ,מנהל מנהלת ההשקעות

"מנסים לייצר כמה שיותר פתרונות
לנושא השפכים ברפתות"
למעלה משנה עברה מאז הבינו הבינו
היצרנים כי ההשקעה בפתרון נושא
השפכים הינה הכרחית ומחוייבת ע"פ
חוק .אך בבדיקה שערכנו עולה כי
רק מספר קטן של רפתות השלימו
את התהליך ונכון להיום אחוז קטן
של יצרנים הקים מתקן לשפכים
ע"פ דרישת החוק וחלק נוסף נמצא
בתהליך ההקמה .במשרד החקלאות
עסוקים בבדיקת בקשות שהוגשו
וד"ר אפרת הדס ,האחראית לנושא
השפכים במשרד אומרת לנו "אנחנו
נפעל בעניין עד שייגמר הכסף
שתוקצב לנושא" •

ראובן זלץ

נושא השפכים זקוק להשקעות

כולם לזכור את הסערה שקמה בעקבות תקנות השפכים
של המשרד לאיכות הסביבה והחשש מההשקעות אדירות
שיפלו על הרפתנים בעקבות תקנות אלה .אך אז התגייסו כל
הגורמים בענף ,כולל משרד החקלאות ובמהירות רבה החלו
לבדוק ,לבחון פיילוטים ולגייס תקציבים לעזרת הרפתנים.
נכון לסוף מרץ ,הנושוא רחוק מסיומו ומרבית הרפתנים עדיין
לא החלו בהקמת מתקן .צביקה כהן ,הוא אדם עסוק ולמעשה,
הוא האיש שביחד עם אנשי המקצוע במשרד ,מחליטים לאן
יילך הכסף וכמה .על כניסתו המהירה של משרד החקלאות
לתקצב את נושא השפכים ברפתות אומר לנו כהן "יש לזכור
כי פעלנו במהירות ,זה לא נוהל תמיכה רגיל של בניית חממה
או הקמת מטע באחד הישובים בארץ ,שם למדנו את השיטות
והכל התנהל לאט ובאופן מוסדר לאורך זמן .צריך לזכור כי
נושא השפכים נחת לכאורה במהירות על שולחננו וזה לא
היה קל בהתחלה ,אך זה נעשה בצורה מאוד מקצועית ומאוד
ספציפית .מבחינתנו אנחנו מנסים לתת כמה שיותר פתרונות
במסגרות שונות" .כהן ממשיך ואומר "יש נושאים בחקלאות
הישראלית הזקוקים להשקעות ופיתוח ונושא השפכים הוא
אחד מהם .לנו יש תקציב ייעודי לרפתות" .כהן מזכיר כיצד
המשך בעמוד ÷ 44

הגבנו במהירות לבעיית השפכים .כהן
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בקשות בנושא שפכי רפתות
לוח  .1בקשות שאושרו בשנת  2017ו2018-
ומחכות לביצוע ע"י החקלאים
מספר בקשות (רפתות)
בקשות שאושרו וטרם בוצעו

75

בקשות שבוצעו

2

סה" כ

77

לוח  .2בקשות שהוגשו ב  2018ונמצאות בהליך של
טיפול (בקשה להשלמת מסמכים ,בדיקת מהנדס
פעילות
בקשה בתהליך במנהלת

מרבית הרפתנים בחרו באופציה הזולה .ד"ר הדס

מספר בקשות
19

המענק הוערך לפי  30%מההשקעה המבוקשת.

ומהיכן הגיע התקציב "ב 2014-נחתם הסכם ליבוא גבינות
צהובות ותמורת ההסכמה הזו הענף קיבל  65מיליון שקל
ברובו להשקעות הון בעיקר ברפתות .אנחנו החלטנו ביחד עם
נציגי הרפתנים איך יחולק הכסף בהתאם למצב בשטח .בגדול
סוכם כי חלק מהסכום יילך להשקעות רגילות ברפתות ועוד
 20מיליון שקל לפתרון בבעיית השפכים .הצורך נבע מהשטח
ואנחנו החלטנו יחד עם הרפתנים בנושא".
אך גם אתה מבין כי הסכום רחוק מלהספיק?
״אני חושב שהסכום אכן לא מספיק לבעיה שנוצרה אך כרגע
זה הסכום 2 .מיליון שקל לפיילוט וחולקו עוד כ 6-מיליון.
יש המון בקשות בקנה ואנו ממש כעת בוחנים אותן .לצערי
לא כולם יקבלו ,אין מספיק כסף לכולם ויצטרכו לחשוב על
איך ואם להוסיף כסף .האוצר נכנס לנו לוורידים בנושא לאן
הלך הכסף .אני רוצה בכל זאת לציין כי בהסכם הזה האוצר
הלך לקראתנו ונתן לנו לחלק בהתאם לראיה שלנו בשיתוף
החקלאים״.

צריך לזכור כי נושא השפכים
נחת לכאורה במהירות
על שולחננו וזה לא היה
קל בהתחלה ,אך זה נעשה
בצורה מאוד מקצועית ומאוד
ספציפית .מבחינתנו אנחנו
מנסים לתת כמה שיותר
פתרונות במסגרות שונות

עדיפות למתקנים זולים

ד"ר אפרת הדס ,האחראית על נושא השפכים במשרד
החקלאות מסרה לנו את הדברים הבאים ואף צירפה טבלה
עדכנית למצב נכון להיום (חודש מרץ  )2018״תראה בחנו
את כל מתקני הפיילוט ,הוגשו לנו שני סוגי מתקנים ,הראשון
מתקנים המטפלים במשק והמים מועברים למתקן האזורי
והמתקן השני ,מטפלים במים עד הסוף .אנחנו במשרד
מעדיפים את האופציה הראשונה שהיא זולה יותר ובסופו של
דבר רוב הרפתנים העדיפו אותם .אין לנו שום התנגדות לשום
פתרון ובלבד שהוא מומלץ מקצועית .הכסף מועבר ישירות
לרפתן ,נכון להיום מרבית הרפתנים שקבלו תקציב עדיין לא
החלו לבצע" .אפרת מסיימת ואומרת ״אנחנו נפעל בעניין עד
שייגמר הכסף ,כל הקודם זוכה .מהרגע שהתקבל כתב אישור
יש לרפתנים שנתיים לביצוע .לרפתנים לקח הרבה זמן להיכנס
לנושא וכעת רואים התקדמות ,אני חייבת לציין שהתוצאות
הטובות ביותר הושגו במתקנים הזולים״.

השקעה מקסימאלית מוכרת לפי גובה
המכסה לרפת
מכסה
ליטר
עד

1,000,000

עד

3,000,000

עד

6,000,000

מעל

6,000,000

מעל

9,000,000

מתוך השקעה זו יוכרו  30%מענק▲ .
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