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אספקת מי שתייה 
לבעלי חיים בשעת חירום

בשנים האחרונות, במסגרות שונות של תרגולים במועצות אזוריות, במחוזות וברמה הארצית, נמצא 
כי אין פתרון להספקת מים לבע"ח ובעיקר לבעלי חיים בשעת חירום, באזור וברמת הארצית. 

ההתייחסות של הרשויות לבע"ח, בעת חירום, תהיה ברמת חשיבות נמוכה

מלאי חירום במשק

עלינו להיערך כיצרנים!!! 
על כל משק להבין הצרכים ולהיערך לתרחישים שונים. 

התארגנות כמשמעותה הנה מתן פתרון לאירוע קולוסאלי, קרי רעידת 
אדמה, שבה כל התשתיות האזוריות, בכללם כבישים, צנרת מים וביוב, 
חשמל, קורסות בשיא הייצור ובעונה החמה. מכיוון שאינוונטר החי הנו 

שלנו, נרצה לשמור על הרכוש ולחזור לייצור במהירות.

עלינו להתארגן מראש
אנו מעריכים כי נוכל לצפות לסיוע רק לאחר 72 שעות ובהתאם יש להיערך.  
האמצעים  את  וביודענו  להתארגנות  שונות  אפשרויות  שבחנו  לאחר 
שיש בידנו במועצה, נדרשת היערכות ברמת המשק והיישוב ל-72 שעות 

ראשונות לאחר אירוע.
זיכרו! בדרך כלל, אנו ספקי המים במשקינו ולנו הסמכות והאחריות 

בתחום הספקת המים שלנו.
יכול לחזות אירוע, זמן ההתארגנות הנו ארוך, אנו  מכיוון שאיש אינו 
מציעים להתחיל לפעול: להכין תכנית, להגיש היתרים, להיערך לביצוע 

של הסדרת מלאי חירום לכל: לול, רפת, מפטמה, דיר וכו'.   
אפשרויות להתארגנות:

בניית אוגר מקומי לשימוש אופרטיבי של 72 שעות בכל משק בע"ח.  .1

להכין אוגר משקי אופרטיבי.  .2
להספקת  והכשרתם  והמרססים  המכלים  כל  לשטיפת  חירום  נוהל   .3

מים לבע"ח.
הערכות ממשקית של העדרים לעת חירום,  בהתייעצות מראש עם   .4

המערכת המקצועית המלווה.
ביצוע סקר מתקנים לאגירה ביישובים.   .5

גיבוי בין משקים.  .6
צריך   .2014 השקעות  תכנית  לקראת  ולתקצב  להיערך  ממליץ  אני 
להתייחס למלאי מים, דלקים, גנרטורים ומזון ולבחון, איש איש למשקו, 

מלאי אופרטיבי זמין לכל צורכי המשק החי ל-72 שעות לפחות.

"הסכם  תקציבי  היום  עומדים  החקלאיות  והאגודות  החקלאים  לכל 
המים" לניצול לטובת יצירת אוגר מים לשעת חרום. כדי לנצל תקציבי 

הסכם המים יש לפנות למתכנן האזורי במחוז.  

חקלאים! אנו חייבים להקדים תרופה, להקטין 
סיכונים ולהישמר מפני זעזועים.

משה בן שחר )טושקו( - מרכז חקלאי העמק
toshko@mhk.co.il

איתם בירגר - מנהל הועדה
Eitam@mhk.co.il

מכתב שנשלח לחקלאים במועצה האזורית יזרעאל

תכנית עבודה מועדפת בחקלאות
מכתב למשקים חקלאיים

ולהביא ה הנוער  מיטב  את  ליצר  יודע  חיים,  אנו  שבו  הכפרי  מרחב 
לאחוזי גיוס מרשימים ליחידות הקרביות בצה"ל.

אפשרויות  המשתחררים   בפני  עומדות  הסדיר,  מהשירות  השחרור  בעת 
תעסוקה אשר מוכרות כעבודה מועדפת למענק שחרור.

בעוד  ותעשייה,  דלק  בבתי-מלון, תחנות  הן  ביותר  הפופולריות  העבודות 
שדווקא העבודה בחקלאות זוכה לביקוש נמוך בקרב המשתחררים.

אנו רואים חשיבות רבה להעלאת כמות המשתחררים במרחב ,אשר יבחרו 
למשקים,  לחזרתם  הסיכוי  את  להגדיל  ובכך  מועדפת  כעבודה  בחקלאות 

לעסוק בחקלאות ולבסס את חייהם במרחב הכפרי שלנו.

יחד עם תנועת המושבים החלטנו לבצע פיילוט בסיסי החל משחרור מרץ 
2014, בו יאתרו יחד עם המועצות וצה"ל את משוחררי המרחב ויפנו אליהם 

בהצעה ישירה לעסוק בעבודה מועדפת בחקלאות במרחב. 
מהמועצות  כאחד  ומושבים  קיבוצים  למשקי  היא  הפנייה   - לציין!  חשוב 

האזוריות עמק יזרעאל, גליל תחתון ומגידו.
להעסיק  המעוניינים  במרחב  חקלאיות  משקים/חברות  בעלי  כך,  לצורך 

חיילים משוחררים מתבקשים לפנות ל:
050- נייד:   ,04-6544759 טלפון:  העמק.  חקלאי  במרכז  המשק  ועדת 

Eitam@mhk.co.il :4991519, מייל
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