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משק הבקר והחלב 378

במשרד החקלאות יש כוונה להוסיף כתנאי למתן רישוי 
עסקים, את קיומן של בריכות מים לחירום ברפתות. ההנחייה 

של רשות המים הקיימת מזה כמה שנים, תהפוך בעתיד הקרוב 
לחלק מרישוי הרפת. נכון לעכשיו, אישרה הוועדה המשותפת 

של משרד החקלאות ומועצת החלב, 2 חברות פרטיות 
לאספקת הבריכות.

 רשות המים, בהכירה את מגבלותיה, קבעה שכל 
"מפעל חיוני", ובתוך כך גם הרפתות, חייב להחזיק מלאי 

מים המספיק ל-72 שעות, ומעבר לכך, תוכל הרשות לספק 
מים בהובלה אם יהיו לרפת כלי קיבול מתאימים לכך.., מאז 

השריפה בכרמל לפני כשנתיים והמשבר ברפת ניר עציון 
שהגיע כמעט לפינוי הרפת בעקבות מחסור במים, החלו 
במשרד החקלאות ובמועצת החלב, להדגיש  את הצורך 

בבריכות המים ברפתות, וזאת  בכוונה להיות מוכנים טוב 
יותר למשבר הבא. יוסי סמבירא, יועץ החירום של מועצת 

החלב וחבר בוועדה המשותפת לנושא זה, אמר לנו "ההנחייה 
קיימת כבר שנים רבות ולפני כשנתיים החלה התעוררות. 

משרד החקלאות מתכוון להכניס את הנושא כחלק מהתנאים 
הנדרשים למתן רישוי עסקים. דבר נוסף החשוב לציין, משרד 
החקלאות מסבסד כיום כ-80 אחוז ממימון הרכישה, ומועצת 
החלב ממשיכה ופועלת לשכנע את משרד החקלאות להרחיב 
ולפשט את הליכי הסבסוד בעיקר עבור הרפתות במושבים.. 

יוסי ממשיך ואומר " יש בעיה עם המושבים שבכדי לקבל 
את הסבסוד הם צריכים להגיע להסכמה עם אגודת המים 

שלהם. יצאנו כעת בקול קורא לפתרון לבעיה בקרב הרפתנים 
במושבים. במקביל, מועצת החלב מקדמת הצעה להסכם עם 
מובילי מים גדולים שיהיו מחוייבים לספק מים לרפתות תוך 

6 שעות במקרה חירום או משבר ותקלה תפעולית, אך גם 
פיתרון זה מחייב שיהיה ברפת מיכל שאליו יסופקו המים 

בקיבולת המתאימה לגודל הרפת. אני ממליץ לכל הרפתות 
במושבים ובקיבוצים לפעול להקמת בריכות חירום של  מים". 

ההשקעה הממוצעת לרפת קיבוצית תעמוד על כ-100 אלף 

יוסי סמבירא: "אני 
ממליץ לכל הרפתות 
במושבים ובקיבוצים 

לפעול להקמת בריכות 
חירום של  מים"

משק המים בישראל פגיע מסיבות 
שונות, ותלוי בכשירותן של מערכות 
חשמל, תחנות שאיבה, צנרת הולכה 

ועוד. בעלי החיים בכלל ופרות 
בפרט, רגישים מאוד למחסור במים, 

וכאשר פרה צורכת כ-150 ליטר מים 
בממוצע ליום, הופכת הבעיה לגדולה 

גם כמותית •

בריכות מים ברפתות

תא"ל יוסי סמבירא - יועץ מועצת החלב לשעת החירום
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שקל. אנחנו מתנים את הקמת הבריכה באישור הוועדה 
המגיעה לשטח ומאשרת פיזית את המתקן"

מפרט מדוייק
 פורסם מפרט מדויק של גודל הבריכה וגם הרכב החומרים 
מהם היא עשויה. לרשות המים יש רשימת דרישות, כך גם 
למשרד הבריאות ולמשרד החקלאות. כך למשל הוחלט כי 

פרות חייבות לקבל מים שעונים על הקריטריונים של איכות 
מי שתיה לבני אדם, שזה אומר מחויבות לתקן 5452. יש,  נכון 
לעכשיו, חברות שאושרו על ידי הוועדה המשולבת של משרד 

החקלאות, רשות המים ומועצת החלב. כמות המים בבריכות, 
לצורך החישוב, נקבעה לפי 400 ליטר לפרה חולבת, כולל 

עגלות ומבכירות. יוסי "כמובן שלקחנו בחשבון כי בזמן משבר 
תופחת צריכת  המים רק לפעולות הכרחיות". 

אצלינו לא הופכים את הפרה!!אצלינו לא הופכים את הפרה!!

חסן 052-8266667, מרעי 054-9482230
ת.ד. 12 אעבלין 3001200,

mwasi.maree@hotmail.co.il

טילוף בשיטה 
אמריקאית חדשנית

מקצועיות וניסיון 
של למעלה 
מ-30 שנה

שימוש בתוכנה 
לניהול טילוף, 

אירועי צליעות ובריאות 
הטלף בעדר של
 ד"ר אלון בן דוד

עסק משפחתי 
עם דור המשך 

מרעי מואסי, בן 29, סרן 
במילואים שמתמחה גם הוא 

בעסקי הטילוף מאז 2011

ממואסי שירות לרפת
ע"

ב

ממליץ לפעול להקמת הבריכות. יוסי 

דרישות הוועדה
מיכל המים יהיה חלק מקו אספקת המים של   .1

הרפת. כך, ברגע של משבר,תהיה  הבריכה מלאה. 
הבריכה תהיה מונעת על ידי כוח חיצוני עצמאי,   .2

כגיבוי למקרה של תקלה בחשמל, כולל רעידת 
אדמה ופגיעה ברשת המים. 

יש להקפיד על היגיינה מירבית, מיכל סגור,   .3
מערכת בקרה המונעת החדרת זיהומים ולכלוך.
הוועדה אשרה טבלת מחירים מקסימליים לפי   .4

גודל המיכל, ניתן לראותה באתר מועצת החלב.
נקבעה אחריות מינימלית של 5 שנים של הספק   .5

ויש ספקים הנותנים אחריות גדולה יותר. 
הרפתנים יכולים לבחור בעצמם את הספק 

המתאים להם ביותר.
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