
אוגוסט 2014משק הבקר והחלב 371 20

מגינים על הרפתות 
בשעת חירום:

מועצת החלב מסכמת את "צוק איתן"

איציק שניידר, סמנכ"ל מועצת החלב: "התנהגותם ועמידתם העיקשת של רפתני עוטף עזה היא התכלית 
הראויה לקיום ענף הרפת ומהווה דוגמא מוחשית לעם ישראל על הצורך שבקיום התיישבות, חקלאות 

ורפתות לאורך הגבולות ובפריפריה"

מועצת החלב

מה תפקידי מועצת החלב בשעת חרום?
חירום  בשעת  גם  החלב  ענף  את  לנהל  הוא  החלב  מועצת  מתפקידי  אחד 
ולסייע למשרד החקלאות ולגורמים הנוספים הפועלים במצב כזה. המטרה 
היא להבטיח את המשך הספקת החלב, לצמצם נזקים ולמנוע מצבים של 

פגיעה בבעלי חיים וסיוע לרפתנים.. 
במועצת החלב קיים נוהל מסודר לשעת חירום ופעם בשנה מתקיים תרגיל 
שנתי בנושא, וזאת כדי להעלות את רמת המוכנות. מועצת החלב נמצאת 
בקשר מתמיד עם האגף לשעת חירום של משרד החקלאות ונציג של מועצת 

החלב חבר בוועדת החירום העליונה של המשרד. 

מהו מצב חירום?
מצב חירום הוא מצב שבו ענף החלב, אזור או רפת מסוימת נמצאים תחת 
איום שמחייב היערכות מיוחדת. בכלל זה נכללים גם מצבי מלחמה, שריפה, 

רעידת אדמה, מחלות ועוד.

איך מכריזים על מצב חרום?
החקלאות  משרד  של  כהנחיה  לבוא  שיכולה  חירום,  מצב  על  הכרזה  עם 
חמ"ל  במועצה  נפתח  קראוס,  מיכל  המועצה  מנכ"לית  של  כהחלטה  או 

אליו מוזמנים לפי העניין נציגים של כל הגורמים הפועלים בענף: מועצה, 
של  החולים  )קופת  החקלאית  שה"ם,  מחלבות,  בקר,  מגדלי  התאחדות 
מקצוע  ואנשי  הבריאות  משרד  הכלכלה,  משרד  החקלאות  הרפת(משרד 
לפי העניין. במידה ומסיבה כלשהיא לא ניתן להפעיל את החמ"ל ממשרדי 

המועצה ביהוד, הוא מופעל ממשרדינו בקיסריה. 

מכון  הכוללים  חירום,  במצבי  ראשוני  מענה  לתת  ערוכה  החלב  מועצת 
חליבה נייד עם 20 עמדות חליבה, שני מיכלי מים לשעת חירום וכן מיכל 

קירור נייד. למועצה רשימה של ספקי גנרטורים.

היערכות במבצע צוק איתן: כאשר המצב בדרום החמיר, עוד לפני הכניסה 
הקרקעית, התקבלה החלטה במועצה על הגברת רמת המוכנות. התקיימה 
פגישה עם חיים אנג'וני, הממונה על האגף לשעת חירום במשרד החקלאות 
ועם סגנו, משה שם טוב )שמי( ועודכנו רשימות אנשי הקשר לשעת חירום. 
אנשי מאל"ה  רעננו את הציוד לשעת חירום. הטלפונים של אנשי המועצה, 
פורסמו במכתב לכל הרפתנים אשר התבקשו לדווח ישירות על כל אירוע 
כדי שהנהלת המועצה תוכל לקבל עדכונים בזמן אמת ותוכל לקבל החלטות 

ולהיערך לסייע בהתאם.
הדרום,  באזור  הרפתנים  לכל  אישי  באופן  התקשרו  החלב  מועצת  אנשי 
במטרה לבדוק האם יש בעיות מיוחדות הדורשות טיפול. מרבית הרפתנים/
המיגון,  נושא  היו  הבעיות שעלו  מיידית.  לעזרה  זקוקים  היו  לא  רפתניות 

עובדים זרים, ותוספת מכסה...

אלו אירועים משמעותיים היו ברפתות בזמן "צוק איתן"?
האירוע המשמעותי הראשון היה הפגיעה ברפת חולבות במושב באר טוביה. 
את הידיעה על הפגיעה קיבלו אנשי מועצת החלב ב-6:00 בבוקר. מיד עם 
קבלת הדיווח יצאנו מיכל, מנכ"לית המועצה ואני לרפת שנפגעה.. המראות 

במועצה  נפתח  חירום,  מצב  על  הכרזה  עם 
חמ"ל אליו מוזמנים לפי העניין נציגים של כל 
התאחדות  מועצה,  בענף:  הפועלים  הגורמים 
מגדלי בקר, מחלבות, שה"ם, החקלאית )קופת 
משרד  החקלאות  הרפת(משרד  של  החולים 

הכלכלה, משרד הבריאות ואנשי מקצוע

איציק שניידר - סמנכ"ל מועצת החלב
izak@milk.org.il
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היו קשים. "מהמקרה בבאר טוביה למדנו כי ישנה בעיה בהעברת הדיווחים, 
וכי למעשה האדם הראשון אליו פונה הרפתן הוא הווטרינר שמטפל באופן 
קבוע ברפת. העברנו דיווח על הפגיעה ברפת ובפרות באופן מיידי למשרד 
החקלאות ולמועצה האזורית ותאמנו עם מנכ"ל מתקן הפינוי והכילוי על 
הגעת משאיות לפנות את הפרות המתות", מספר שניידר. בתהליך הפקת 
הלקחים הראשונה סוכם עם אופי רייך, מנכ"ל החקלאית, על תדרוך רופאי 

החקלאית להעביר עם קבלת הקריאה דיווח למועצת החלב בכל שעה.

חלב,  מובילי  של  בפניות  המועצה  טיפלה  לעזה  הקרקעית  הכניסה  לאחר 
מזריעים ואנשי מקצוע בקבלת אישורי מעבר מיוחדים לאזורים שהוגדרו 
שטח צבאי סגור. הטיפול היה נקודתי לפי בקשה שהגיעה מהרפתות עצמן, 
עם  הפעולה  שיתוף  כי  יצוין  בשטח.  המקצוע  מאנשי  או  ההובלה  מארגון 
החמ"ל של משרד החקלאות היה מצוין והפניות טופלו במהירות בכל שעות 

היממה.

"כאן המקום לציין את שמיל בלברמן, מרכז התארגנות רפתות משקי יח"מ, 
ועמד  עזה  בעוטף  התווך המרכזי של המשקים  עמוד  ללא ספק  היה  אשר 
איתנו בקשר קבוע. שמיל דאג לעדכן בזמן אמת על כל אירוע וידע לייעץ 
על דרכי הפעולה הרצויות. העבודה הצמודה והיעילה עם שמיל לאורך כל 
התפקיד  ואת  האזורית  ההתארגנות  של  החשיבות  את  ממחישה  המבצע 
החשוב של מרכזי האזורים כחלק ממערך המוכנות וההתמודדות עם מצבי 

חירום של הענף גם בעתיד", אומר שניידר.

ובשל החשש מפגיעה משמעותית  עם התגברות הפגיעות במשקי העוטף 

אשר לא תאפשר המשך הפעלה של רפת כשלהי בשל שריפה או פגיעה קשה 
במכון חליבה או בתשתיות אזוריות, התקיימה במועצה ישיבה מיוחדת של 
כל הגורמים כדי לרענן את הפעולות במקרה קיצון שבו מתקבלת החלטה 

על פינוי רפת.

המועצה,  נציגי  השתתפו  בישיבה  ומהירה,  קצרה  הייתה  ההיענות 
ההתאחדות, מרכזי אזור, נציגי המחוז במשרד החקלאות, נציגים של מובילי 
במשרד  החירום  אגף  וטרינריים,  שירותים  הפיצוח,  יחידת  מנהל  הבקר, 
צוות  הקמת  על  הוחלט  בדיון  הביטחון.  משרד  של  נציג  וכן  החקלאות 
מצומצם אשר יגבש דרכי התנהגות לתרחיש של פינוי רפת ויכלול את כל 

הגורמים. מרכז הצוות הוא שניידר.

עמדו  אשר  עזה  עוטף  רפתני  את  ולשבח  לציין  "ברצוני  מוסיף:  שניידר 
ימי המבצע.  כל  לאורך  ואספקת החלב  החליבה  על שגרת  ושמרו  בגבורה 
התנהגותכם ועמידתכם העיקשת היא התכלית הראויה לקיום ענף הרפת 
ומהווה דוגמא מוחשית לעם ישראל על הצורך שבקיום התיישבות, חקלאות 

 ."ורפתות לאורך הגבולות ובפריפריה

טיפלה  לעזה  הקרקעית  הכניסה  לאחר 
מזריעים  חלב,  מובילי  של  בפניות  המועצה 
ואנשי מקצוע בקבלת אישורי מעבר מיוחדים 

לאזורים שהוגדרו שטח צבאי סגור

פגישת נוהל חירום במועצת החלב
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