תמיכת משרד החקלאות בהקמת איגום מים לחירום ברפתות
הנחות עבודה
א .משרד החקלאות רואה באחריות החקלאי לוודא קיום של גנראטור כגיבוי לחשמל
ומים להשקיית בע"ח שיספיקו ל 27-שעות.
ב" .משבר מים" ,שייגרם כתוצאה מאסון טבע ,מלחמה ,חבלה או תקלה ,ויימשך
למעלה ממספר שעות עלול לגרום לנזק בלתי הפיך לגידולי החי בכלל ולרפתות
בפרט.
ג .נזקים לחי ולתשתיות חקלאיות כתוצאה של רעידת אדמה.
ד.הפצת מחלות מפגרי בעלי חיים ועופות שישהו זמן רב בשטח.
ה.תעדוף אספקת המים לאוכלוסייה.
ו.הפעלת משק בע"ח מוגדרת כפעילות חיונית בחירום בדומה ל"מפעל חיוני",בו נדרש
להיערך לאספקת מים עצמית למשך  27שעות.
ז.בעיית כוח אדם עקב נטישת העובדים הזרים את אזורי המשבר.
המצב הקיים
א .במרבית המשקים( )59%אין מאגר מים למצב חירום.
ב .חלק מהמשקים מקבלים את האספקה השוטפת מבארות וחלקם מתאגידי
המים
ג .למועצות האזוריות אין מערך לוגיסטי מספק לצורך אספקת מים למשקי
החי
בחירום.
ד .בדיקה שנערכה מול רשות המים התברר כי הרשות נערכת לספק מים
למשק
החי תוך  27שעות ובתנאי שיותקנו מיכלי קליטה מתאימים .
.

הקמת מערך מים ברפתות
• ברכישת מכלי מים שיותקנו ברפתות כחלק אינטגרלי של מע' המים
ברפת ,היות והרפת תידרש לתת מענה עצמאי ל 27-השעות הראשונות
ולאפשר את קליטת המים שיגיעו בהמשך.
• הכוונה לסייע לרפתנים ב כ 08%-מעלות הרכישה באמצעות הסכם המים
ומתווה לוקר.
• יתרת העלות תמומן ע"י הרשות המקומית והרפתנים.
איתור ספקים לביצוע ההתקנה
• הוקמה וועדה בין-משרדית (משרד חקלאות ,מועצת החלב ,רשות
המים ,משרד הבריאות) שניסחה מסמך דרישות ותקנים
• נלקחו חשבון אספקטים של בריאות ,בטיחות ,איכות סביבה והתקנים
הקיימים .
• מבין  9חברות שהגישו מוצריהן לבדיקת הוועדה ,נמצא עד כה כי 7
חברות העומדות בכל הדרישות.
השיטה
על מנת להקל על הרפתנים לרכוש את המיכל הנ"ל ,מציע משרד החקלאות
מסלולי סיוע אפשריים שבמסגרתם ניתן לקבל תמיכה לרכישת מיכל המים
לשעת חירום :
א .הסכם המים
ב.

מתווה התייעלות (לוקר) במשק החלב.

ג.

שילוב בין מסלול  1ל.7 -

הסכם המים
• עפ"י נוהל "הסכם מים ( ")3שפורסם ב.12.9.11 -
• זכאים צרכני מים ,צרכני מקורות במים שפירים ,שפד"ן ומליחים ,שעומד
לזכותם יתרת סכום זכאות הנובע מייקור המים מצטבר בשנים .7812 - 7882
• ניתן לקבל מענק בשיעור של  08%מההשקעה ועד גובה יתרת סכום הזכאות
לצרכן המים  -הנמוך מבין שניהם.

• להזכירכם ,אגודת מים שהינה צרכן המים ,ועומד לזכותה יתרה בסכום
הזכאות ,יכולה "לשרשר" את זכאותה לחבריה ,כלומר להמחות את זכותה
לחבריה ,בתנאי שפחת המים שלה הינו פחות מ.2% -
• יש לצרף לבקשה את נספח ד' שהינו אישור האגודה "בטופס פירוט צריכת
מים בפועל של חברי האגודה" שהוכתב ע"י רשם האגודות ,חתום ע"י
האגודה ,וכן נספח ד' שהינו "טופס העברת זכויות" של האגודה לכל חבר
בנפרד ,גם כן חתום על ידה.
מתווה התייעלות (לוקר) במשק החלב
• עפ"י נוהל "מתווה התייעלות (לוקר) משק החלב לשנים "7813-7812
שפורסם ב.9.11.13-
• להזכירכם ,עפ"י הנוהל הנ"ל ,מגיש הבקשה הינו יצרן חלב ,בעל מכסת חלב
ממועצת החלב ,אשר הגדיל את מכסתו השנתית ב 58,888 -ליטר במסגרת
נוהל ניוד א' שפורסם ביום  77.2.13כפועל יוצא של הסכם זה.
•

למען הסר ספק מובהר כי רפתן שרכש בחמש השנים האחרונות מכסות על
חשבונו ,שלא כפועל יוצא של הסכם מתווה ההתייעלות במשק החלב ,אזי
קנייה זו לא תובא בחשבון לצורך חישוב זכאות לתמיכה.

• התמיכה הינה של  ₪ 1ל 1 -ליטר ,ומקסימום  ₪ 58,888תמיכה לרפתן,
מזה יכול להתקבל מענק של  ,29%מענק של עד .₪ 28,988

להלן מחירי המיכל המכסימליים שיאושרו לפי נפח נפח
המיכל (מ"ק) ומס' חולבות ברפת:
נפח מיכל (מ"ק)

כמות חולבות

סכום השקעה ₪
(ללא מע"מ ,לפי מפרט)

37

עד 08

29,888

30

עד 59

08,888

98

עד 178

09,888

27

עד 129

58,888

55

עד 798

188,888

175

עד 379

179,888

122

עד 288

139,888

722

עד 288

128,888

389

עד 298

109,888

288

עד 1,888

789,888

סעיפי ההשקעה הכלולים במחיר :
• מיכל מים קומפלט (כולל כיסויים).
• מערכת מים ופיקוד חשמל (כולל חיבור לחשמל וחיבור לקווי מים).
• משטח בטון.
• התקנה.

