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במסגרת ניהול סיכונים במועצת החלב נערך מדי שנה תרגיל 
גדול העוסק בתרחישים שונים העלולים לסכן את משק 

החלב. ד"ר טובה אברך, מנהלת תחום בריאות במועצת החלב 
שארגנה וניהלה את התרגיל ספרה כי "בשנה שעברה עסק 

התרגיל בזיהום מחיידקי ליסטריה בשל טעות בפיסטור החלב, 
השנה עסק התרגיל באפשרות של שינוי במצב הביטחוני, דבר 
שיגרום לפגיעה פיזית ברפתות. התרגיל נערך בהמשך להפקת 
לקחים ממבצע צוק איתן והוזמנו אליו נציגי הרפתות בעוטף 

עזה בכדי לשמוע על חוויותיהם". 

שמי משה, מהאגף לניהול משברים במשרד החקלאות מסר 
כי "בתרגיל הבאנו למודעות את ההיערכות לקראת תרחישי 

חירום כשהדגש היה על היערכות ברמת רשות המקומית 
וברמת החקלאי. בדקנו את היערכות הרפתות בנושא המים 

והחשמל. כמו כן נבדק ונלמד אירוע של תמותה המונית בבקר 
ובדקנו את האפשרויות לטיפול במקרה כזה. לאחרונה פותח 

מתקן לכילוי פגרים שנוסה וענה על הצרכים, כעת אנו במו"מ 
עם המשרד לאיכות הסביבה באשר לטיפול בעשן וברמת 

הזיהום הסביבתי כתוצאה מפעולה זו. במסגרת התרגיל הופקו 
כמובן לקחים ממבצע 'צוק איתן' כולל צוותי חירום בכל ישוב 

שיכלול גם איש חקלאות המכיר את נושא בעלי החיים". 

מיכל קראוס - "המטרה- אספקת חלב שוטפת"
בתרגיל נטלו חלק, בנוסף לצוות מועצת החלב, נציגי משרד 

החקלאות, משרד הביטחון, פיקוד העורף, רשות חירום 
למים,מקורות, מתקן הכילוי, תנועת המושבים,שיאון, 

החקלאית, נציגי מחלבות, נציגי רפתנים מהדרום ומנהלי 
רפתות. בחלקו התיאורטי של התרגיל סקר תא"ל )מיל'( 

שוקי בן ענת את האיומים באוגדת רמת הגולן ומשמעותם. 
לאחר מכן הרצו שמי שם טוב ממשרד החקלאות  על תפיסת 

ההפעלה בחירום ואריאל חג'בי מרשות המים על הסיכונים 
ואפשרויות המענה. שמיל בלברמן רכז התארגנות רפת 

יח"מ,אדי פולנסקי מרכז רפת קיבוץ אור הנר וראובן הייניק 
מכיסופים סקרו בפני המשתתפים את מסקנותיהם ממבצע 

"צוק איתן". 

"מבצע צוק איתן 
הוכיח  מעל כל 

ספק את מה שהיה 
ידוע לכולנו,  משק 

החלב הוא הצוק 
האיתן ויודע לפעול 
ביעילות תחת אש"

ראובן זלץ

במקרה של אזעקת אמת
במסגרת הפקת לקחים ממבצע 'צוק 
איתן', נערך לאחרונה תרגיל שנתי, 
רחב היקף לבדיקת היערכות חירום 

של רפתות במקרה של הסלמה 
צבאית, מלחמה או כל תרחיש מסוכן 

אחר • התרגיל נערך ברמת הגולן 
ואורגן על ידי מועצת החלב ומשרד 

החקלאות •

ד"ר אברך "תרגיל חשוב להפקת לקחים"
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בחלקו האופרטיבי של התרגיל הציג למשתתפים תא"ל 
)מיל'( יוסי סמבירא,  יועץ מועצת החלב לשעת חירום, 

שני תרחישים של לחימה ממושכת בגזרה הצפונית כולל 
המשמעויות לרפת החלב. המשתתפים נחלקו לקבוצות 

עבודה, בהן התבקשו החברים להתמודד עם בעיות לוגיסטיות, 
ממשקיות וביטחוניות. בסיום נערכה שיחת סיכום שבה כל 
ראש קבוצה הציג את הנתונים והממצאים שלו ובעיקר את 
סדר הפעולות שנקט כולל רשימת משימות ואתגרים להם 

צריך לתת מענה. 

מיכל קראוס מנכ"לית מועצת החלב אמרה כי "מבצע צוק 
איתן הוכיח  מעל כל ספק את מה שהיה ידוע לכולנו,  משק 

החלב הוא תמיד הצוק האיתן ויודע לפעול ביעילות תחת 
אש. הרפתנים עבדו תוך סיכון חייהם ולא נטשו את הרפתות 

על מנת להבטיח לעם ישראל אספקת חלב שוטפת". קראוס 
הוסיפה כי "ניתוח ההתנהלות לאחר מבצע צוק איתן חשף 
שורה של כשלים אפשריים בשמירת הרציפות התפקודית 

שלנו כמערכת, חלקם נובע מהתלות הגבוהה בתשומות ייצור 
שאינן בשליטתנו, כגון אספקת מים וחשמל, וחלקן נובע 

ממצבם הפיזי של המתקנים שאינם ערוכים ואינם מוגנים 
דיים לפעולה בתנאי מלחמה או בתנאי מצבי חרום אחרים. 

לאור זאת החליטה מועצת החלב לרכוש מכון חליבה נייד 
שיוכל לספק מענה בשעות חירום וכן לפעול למען הצבת 
מיכלי מים לרפתות". קראוס התייחסה למיקום התרגיל:  
"השנה החליטה המועצה לקיים את התרגיל ברמת הגולן, 

לאור האיומים הניצבים בפני אזור זה". התרגיל נערך בבניין 
המועצה האזורית גולן שבקצרין. 

במקרה של אזעקת אמת

פינוי וכילוי פסולת מן החי

טל. 04-9069500 פקס. 04-9069510
E-mail: sharon@bioecology.co.il

המתקן מפנה ומכלה את כל פגרי הבקר מרפתות החלב, מפטמות, 
מרעה, מבתי חולים וטרינריים ומבתי המטבחיים.

החברה אחראית על פינוי וטיפול בפגרים בהתאם 
לתקנות השירותים הוטרינריים.

מערכת איסוף הפגרים הארצית מאפשרת לכל היצרנים בארץ 
להנות מהשירות, בכך נמנע הצורך של המגדל לדאוג לפינוי הפגר.

איסוף וכילוי הפגרים תורם הן במישור האקולוגי והן בצבירת 
מאגר מידע בכל הקשור למחלות בעלי החיים.

קראוס "משק החלב הוא הצוק איתן" תא"ל )מיל'( יוסי סמבירא - יועץ מועצת 
החלב לשעת חירום
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