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תוכנית מענה לתרחישי חירום בענף החקלאות
כללי
א  .משרד החקלאות ופיתוח הכפר הגדיר את תרחיש הייחוס החקלאי
למלחמה ולרעידת אדמה במשק הבקר והחלב .
ב.

כמו כן הוגדרו יעדי השירות של המשרד בתרחיש מלחמה שנכונים גם
לתרחישי החירום השונים שיכולים לפגוע בפעילות השגרתית של הענף .

ג.

מטרת מסמך זה לפרט את המענים ודרך הטיפול של המשרד לתרחישי
החירום השונים מרמת המחוז ויחידות הסמך ועד לרמה הארצית כולל
יחסי הגומלין בטיפול באירוע בין היחידות הפנים משרדיות ובין משרדים
אחרים וגורמי תשתית רלוונטיים ( הגנת העורף  ,הגנת הסביבה  ,רשויות
מים ,חשמל ,פקע " ר וכו' ).

יעדי השירות
מ שימות הרשות העליונה לחקלאות בשע" ח
א .הבטחת הרציפות התפקודית של המשרד על כל שלוחותיו
ב.

הבטחת המשך אספקה של תוצרת חקלאית טרייה לאוכלוסייה בהתאם
למדיניות הרשות.

ג .המשך אספקת התוצרת החקלאית למפעלים ועיבודם.
ג  .מניעת נזק מתמשך לגורמי הייצור של המשק החקלאי ( משק החי ,גידולי
שדה ,וכו').
ד .הקטנת ממדי הנזק הכלכלי שייגרם למשק החקלאי ,בשל קשיים באיסוף
התוצרת החקלאית ושיווקה ומניעת נזק לגורמי הייצור בשווקים בחו" ל.
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יעדים כמותיים
א .חלב כמוצר קיומי  -הספקת  200%של כמות החלב הנדרשת על פי הגדרת
צריכה למוצרי חלב קיומיים של רשות המזון במשרד הכלכל ה
אספקת חלב גולמי בהיקפים הבאים:
)1

בשבוע התדרדרות ואחזקת קו –  25מיליון ליטר חלב גולמי.

)2

בשבוע מלחמה – כ 10 -מליון ליטר חלב גולמי.

משיקולים של מניעת נזק מתמשך לגורמי הייצור של המשק החקלאי
הוחלט על היקפי ייצור גבוהים יותר ועל מנת לא לגרום נזק בלתי הפיך
לפרות החולבות.
ב .בשר בקר טרי כמוצר בסיסי – הספקת  10%של כמות הבשר הנצרכת
לאוכלוסיה בשגרה .

משיקולים של מניעת נזק מתמשך לגורמי הייצור של המשק החקלאי
הוחלט על היקפי ייצור גבוהים יותר ועל מנת לא לגרום נזק בלתי הפיך
למשק הבקר.

עמידה ביעדים במצבי חירום
לצורך עמידה ביעדים אלה הוגדרה שרשרת המוצר ( חלב ובשר) המפעלים
החיוניים והפעילות החיונית הנדרשת .
א .טיפול בבעלי חיים  -האכלה  ,חליבה וטפול שוטף תוגדר כפעילות חיונית
במשק החקלאי ( בטיפול מול פקע" ר).
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ב .מפעלים חיוניים בתהליך
 מכוני תערובת ומרכזי מזון להספקת מזון מפעל הזרעה הובלת חלב שירותי תיקון והשמשה של מחלובים הספקת חומרי ניקוי וחיטוי טכנאי קירור בתי מטבחיים מתקן פינוי וכלוי י פגרים שירותי בריאות וטרינריים משחטות עופות מדגרות מפעלי מיון ביצים מכוני תערובת מזון מרכזי מזון מחסני מלאי מזון לחרום( מלאי אסטרטגי)טיפול במפעלים באופן שוטף  ,כ" א ואמצעים על מנת לוודא את תפקודם המלא
במצב חירום

ג.

אמצעים נדרשים לחירום
 עצמאות בהספקת מזון לבעלי החיים ל 24 -שעות איגום מים לשתייה לבעלי החיים ל 72 -שעות. גיבויי חשמל למחלובים ואמצעים המחויבים בחשמל. מיפוי שטחי קבורה ואמצעים לקבורת בעלי חיים על פי נוהל השירותהווטרינרי.
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מענה לתרחישים במשק החי
סדר פעולות וטיפול באירוע מרמת המחוז
 .1אירוע משבר מים
א .באחריות הרשות המקומית להפעיל את האמצעים העומדים לרשותה
ואמצעים ממקורות חיצוניים להבטיח את רציפות ההספקה של מים ומזון
לבע"ח שבתחום שיפוטה.
ב .מטה חירום מחוזי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר יסייע לרשות המקומית
לעמוד ביעד זה במידת הצורך.
ג .דרכי פעולה לאבטחת אספקת המים
 .1גיוס אמצעים של הרשות המקומית ורשות המים למילוי חוזר של מכלי
החירום.
 .2במצב של מחסור במיכליות מים  ,יפנה המחוז לנציג של מועצת החלב
בבקשה להסב מכלית חלב המשויכת לרפת לסיוע בהובלת מים.
 .3במידה ובמשק החי לא קיים/אותר מיכל מים ,תיבדק אפשרות של
אספקת מים ממאגרים באיזור ,לאחר קבלת האישורים המתאימים
מהרשויות שאיכות מים ראויה לבע"ח והפעולה אינה מזיקה .
 .2באין פתרון של אספקת מים תבחן העתקת רפת /דיר למשק חלופי
למקום שבו קיימת אספקת מים סדירה  ,ההחלטה על העתקת בע"ח
תהיה באחריות רופא וטרינר מחוזי בלבד תוך כדי עדכון מרכז הפעלה
מטה ארצי.

תוכנית המענה המשרדית לאיגום מים ראה נספח א'
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 .2העתקת רפת /דיר למשק חלופי
א .רופא וטרינר מחוזי יבדוק שהמשק בו קיים משבר מים אינו נגוע
במחלות ובע"ח ניתנים להעברה.
ב .מטה חירום מחוזי יפנה למועצת החלב בבקשה לתכנן את העברת
בע"ח למשק חלופי וידווח למטה הארצי וליח' הפיצו"ח להיערך.
ג .מועצת החלב תתכנן את מיקום המשק החלופי שיאושר על ידי רופא וטרינר
מחוזי לאחר בדיקה של מחלות בע"ח במשק.
ד .מועצת החלב תתכנן ותבצע את ההובלה של בע"ח למשק החלופי בתיאום
עם המחוז.
ה .הובלת בע"ח תתבצע ברכבים שמאושרים להובלת בע"ח ע"י אנשים שעברו
כשרה מתאימה ע"י שירותים וטרינרים בהתאם לרשימה שקיימת בשו"ט.
ו .הובלת בע"ח תבוצע לאחר הוצאת היתר הובלה מלשכה וטרינרית ממשק
המקור למשק החלופי שאושר.
ז .רופא וטרינר מחוזי יפקח באמצעות יחידת הפיצו"ח על תהליך של הובלת
בע"ח מחל מהעמסתם של בע"ח ועד פריקתם במשק החלופי.
ח .במידה וקיים בסביבת המשק החקלאי מאגר מים טבעי מטה החירום
המחוזי יפנה לנציג מרחבי של רשות המים שתבחן את איכותם של המים
לשתייה וייעוד המים במאגר.
ט .ללא אישור של רשות המים אין להוביל את הבהמות למאגרים מחשש
לזיהום המאגר או מגרימת נזק רפואי לבע"ח .
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 .3אירוע הפסקת חשמל
מטה חירום מחוזי בעת הפסקת חשמל במשקי בקר וצאן יפעל לטובת מציאת
פתרון למשבר
א .במשק קיים גנראטור:
 .1בעל המשק יבדוק את תקינותו וירכוש סולר לטובת הפעלת הגנראטור
 .2בעל המשק לא הצליח להשיג סולר בכוחות עצמו ,יפנה למחזיק תיק
חקלאות ברשות מקומית לטובת אספקת הסולר לגנראטור.
ב .במשק החקלאי אין גנראטור:
 .1מטה החירום המחוזי יפנה לרשות החשמל בבקשה לתעדף תיקון
התקלה במשק החקלאי
 .2מטה החירום המחוזי יפנה למחוז המשרד להגנת העורף בבקשת סיוע
על מנת לקבל רשימת ספקים עבור רכישת הגנראטורים -הרכישה
תתבצע ע"י בעל המשק.
 .3העלאת בקשת סיוע לקבלה/תעדוף תיקון/רכישה מהרמה הארצית.
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 .2אירוע תקלות בפינוי חלב
בעת חסימת צירי גישה לתנועת רכב ואדם שבעקבותיהם נמנעת גישה של
נותני שירות למשק יפעל מטה החירום המחוזי למציאת פתרון דרך הגדרת
חיוניות הפעולה ופעילות להקצאת אישורי מעבר.

אישורי מעבר לפעילות חיונית
א .בעל המשק שנחסמה גישתו יפנה למחזיק תיק חקלאות בחירום
ברשות מקומית או למחוז /לשכה במשרד החקלאות על מנת לקבל
היתר מעבר למשקו.
ב .מטה החירום המחוזי יפנה למטה חירום ארצי של משרד החקלאות לטובת
הגדרת פעילותו של המשק כחיונית לקיום חייהם של בע"ח ושמירה על
תוצרתם.
ג .מטה חירום ארצי במשרד החקלאות יפנה לפקע"ר על מנת להגדיר את
פעילות משקי בע"ח כחיונית.
ד .לאחר שאושרה פעילות משקי בע"ח כחיונית מטה החירום הארצי יפנה
לרמ"ט חירום מחוזי ויעדכן אותו בהגדרת הפעילות כחיונית.
ה .רמ"ט חירום מחוזי יפעל לחלוקת אישורי מעבר לבעלי המשקים לפי שיקול
דעתו.
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 .5אירוע של מחסור בכ"א במשק החי
בעת מחסור בכ"א מקצועי בהפעלת משק בע"ח יפעל מטה חירום מחוזי
למציאת פתרון למשבר
א .בעל משק בע"ח יפעל יחד עם רשות מקומית וגורמים נוספים למציאת כ"א
לתפעול המשק.
ב .במידה ובעל משק בע"ח והרשות המקומית לא מצאו כ"א חלופי לתפעול
משקו יפנה למועצת החלב /מטה חירום מחוזי בדרישה לסיוע .
ג .באחריות מועצת החלב ומטה חירום מחוזי לבצע עדכון הדדי לגבי המצב
במשק .
ג .מועצות הייצור וארגוני המגדלים יפעלו לגיוס כוח מתנדבים מקצועי בטיפול
בבע"ח ממשקים אחרים.
ד .בהמשך יפנה המחוז לאגף כ"א חירום מחוזי במשרד הכלכלה על מנת לאתר
כ"א מקצועי /עבודת כפיים.
ה .העלאת דרישה לסיוע מהרמה הארצית.
ו .העלאת דרישת סיוע מהרמה הארצית למשרד הכלכלה ,כ " א בחירום.
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.6

אירוע תקלות במחלובים
בעת פגיעה/תקלות במחלוב יסייע מטה החירום המחוזי למציאת פתרון
א .קיימות  2חברות אחזקה מרכזיות למחלובים המוגדרים כמפעלים חיוניים.
ב .מטה החירום מחוזי יפעל לתיאום בין בעל משק בע"ח לבין טכנאי מחלובים
בהתאם לסוג המחלוב ,האזור וסדרי עדיפויות לתיקון.

.7

אירוע תמותה המונית של בעלי חיים (פסדים)
מטה חירום מחוזי בעת תמותה המונית של בע"ח יפעל לטובת מציאת פתרון
לכילוי הפגרים
א .בעל משק בע"ח יפעל מול מכון כילוי פסדים "ביואקולוגיה בע"מ" בעין
המפרץ לטובת פינוי פסדים ,המפעל מוגדר כחיוני.
ב .במידה ולא ניתן לפנות את הפסדים למכון הכלויי
 .1רופא וטרינר מחוזי יפעל יחד עם רופא וטרינר רשותי לשריפת הפסדים
במקום שיוחלט ע"י רופא וטרינר מחוזי תוך כדי דיווח ועדכון למטה
חירום ארצי ועדכון המשרד להגנת הסביבה.
 .2במידה ויוחלט לבצע הסגר עקב התפרצות המחלות -יש לתאם את יחידת
הפיצו"ח לאכיפת ההסגר ,ההחלטה תתקבל ברמה הארצית.

.4

מתקן כילוי נייד
א .במידה וכמות הפגרים גדולה ניתן להפעיל את מתקן הכילוי הנייד באמצעות
מטה החירום הארצי לאחר שנבחנו כל הפרמטרים המצדיקים הפעלת
המתקן  ,בהתאם לתרשים הזרימה להזמנת מתקן כילוי נייד ( ניספח).
ב .יכולות המתקן /קצב כילוי  ,שריפת  7-4פגרי פרות בשעה,
ג .המתקן פותח עבור המשרד ויופעל במסגרת הסכם נצור עם המפעל.
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.1

אירוע חל"ך
א .תפיסת ההפעלה נכתבה ואושרה ע"י פקע"ר והמשרד להגנת העורף.
ב.

קיים פער מרכזי ביכולות המעבדות המשרדיות והלאומיות לאבחנת
שאריות חל"ך מדגימות חלב ובבעלי חיים ששאפו חל"ך לצורך אישור
תוצרת למאכל.
בעת אירוע חל"כ יפעלו מטות החירום במשרד בהתאם לנוהל 72
"המשק החקלאי באירוע חל"כ -תפיסת הפעלה"
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משק הלול  -סדר פעולות וטיפול באירוע מרמת המחוז
 .2חוסר בהספקת חשמל/מים
משרד החקלאות רואה באחריות החקלאי לוודא קיום של גנראטור כגיבוי
לחשמל ו מים להשקיית בע"ח שיספיקו ל 72-שעות.
אי הספקת חשמל ו/או מים ללול במבנה מבוקר או סככות פתוחות יכול
לגרום למוות העופות או לפגוע בחלוקת המזון כאשר אין יכולת לחלוקה
ידנית.
במסגרת ההיערכות לחירום יפעל משרד החקלאות בכל דרך אפשרית לחייב
את החקלאי להכין את המשק למצב של הפסקת חשמל או מים מבלי להוריד
מאחריות החקלאי לגבי נזקים שיגרמו כתוצאה של חוסר באמצעים אלה.
במצבים חריגים  ,לבקשת הרשות /החקלאי ,יפנה המחוז בבקשת סיוע
מרשויות שכנות  ,מחוז המשרד להגנת העורף ו/או למטה החירום הארצי
לתעדוף בהספקת מים וחיבור חשמל בהתאם למצב המשק.

 .1תמותה המונית של עופות /קריסת מבנה לול
במצב של קריסת מבנה מעל עופות חיים המחוז ועל פי החלטת רופא
ווטרינרי מחוזי ,משיקולי צער בעלי חיים ,יתאם המתת חסד לעופות
הקבורים תחת ההריסות.
שיטת ההמתה תיקבע בתאום מטה ההפעלה הארצי על פי הנחיות רופא
ווטרינרי ראשי לעופות בשו"ט.
משרד החקלאות יסייע לחקלאי בטיפול בהמתת העופות במסגרת האמצעים
העומדים לרשותו לפי הצורך.
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במצב של חוסר יכולת להעביר את הפגרים בזמן ו/או היתכנות להפצת מחלות
יוטמנו הפגרים והריסות המבנה באתר ההטמנה המסומן במפות אתרי
הקבורה בתיאום עם המחוז של המשרד להגנת הסביבה.
תיאום אתר הטמנה יהיה באחריות המחוז .
ההטמנה או פינוי הפגרים והריסות המבנה לאתרי הטמנה' יהיו באחריות
ובאמצעים של הרשות המקומית ,ובכפוף ליכולת העבירות בכבישים.
באחריות השו"ט  /המחוז לוודא סימון שימוש באתר ההטמנה במפות ה
G.I.S -

 .3פגיעה במשחטת עופות /מפעל מיון ושיווק ביצים
המשחטות ומפעלי מיון ביצים מוגדרים כמפעלים חיוניים של משרד
החקלאות.
פגיעה ביכולת שחיטה או במפעל ביצים פוגעת ברציפות התפקודית של הענף
ולנזקים כלכליים לענף.
כל פגיעה במשחטה או מפעל ביצים תדווח על ידי המחוז למטה ההפעלה
הארצי ,הנושא יועבר לנציג מועצת הלול במכלול.
במטה הארצי/במועצת הלול קיימים כל הנתונים לגבי תפוקות המפעל ,
מפעלים שכנים,כושר ייצור מוגבר של המפעל וכו'.
המטה הארצי על פי המלצת מועצת הלול ינחו על מפעלים חלופיים שכנים
לביצוע העבודה תוך תאום עם המפעלים.
ההמלצות יועברו למחוז  ,באחריות המחוז בתיאום הרשות המקומית
להנחות את החקלאים  ,לקוחות המפעלים ,להעברת התוצרת למפעלים
החלופיים.
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התשלום עבור השחיטה והביצים יהיה בהתאם למחירי השוק טרם פרוץ מצב
החירום,ויבוצע ישירות על ידי המפעל לחקלאי ולהפך.
מועצת הלול תהיה הגוף הבורר והקובע במקרה של חילוקי דעות.

 .4שיווק בשר עוף טרי לאוכלוסיות נזקקות
במצב של בקשות ממטה החירום הארצי לבשר עוף טרי לאוכלוסיות נזקקות,
ריכוזי מפונים ,ערי אוהלים וכו' יפנה מטה החירום הארצי למפעל בתיאום
והמלצת מועצת הלול למשלוחי סיוע בהתאם לצורך.
נושא התשלום עבור התוצרת יסוכם עם הגוף מבקש הסיוע טרם ההספקה.

 .1אירוע "שפעת עופות"
טיפול בתרחיש שפעת עופות בהתאם לנוהל ייחודי בנושא.
לאור לקחים מאירועים קודמים הנוהל יבחן על ידי היחידה לניהול משברים
ויעודכן בהתאם ובשיתוף כל הגורמים המשרדיים המטפלים בנושא.

 .6אירוע "ניו קאסל"
טיפול בתרחיש "ניו קאסל" בהתאם לנוהל ייחודי בנושא.
יש לוודא עדכון ושיתוף המחוז בתהליך.
באחריות השו"ט  /המחוז לסמן שימוש באתר הטמנה במפות ה . G.I.S
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מזון לבעלי חיים  -תוכנית המענה
 .2כללי
מזון לבעלי חיים ,מספוא ,מסופק בשגרה ,לחקלאים מגדלים דרך מכוני
התערובת ומרכזי המזון.
משרד החקלאות מחזיק מלאי חירום נוסף של גרעיני מספוא למזון לבעלי
חיים במחסנים ובמכוני תערובת בהתאם להסכמים שנקבעו במכרז.
ניהול המלאי מתבצע בשגרה על ידי הרשות לתכנון בתאום ובהנחיית ר .מטה
החירום הארצי.

 .2סוגי מלאים והיקפם
כיום המשרד מחזיק מלאי מינימאלי המתאים ל כ 3-2 -שבועות צריכה
בנוסף  ,במסגרת המכרז  ,קיימת דרישה מזכייני המכרז להחזיק מלאי
תפעולי (אופרטיבי) בהיקף של  10ימי צריכה.

 . 3תרחיש ייחוס
המלאי נדרש על בסיס יעדי רמות השרות שנקבעו במשרד החקלאות
בהתאם לתרחיש הייחוס למלחמה של המשרד ,שנגזר מתרחיש הייחוס
הלאומי שנתקבל מהרשות לחירום לאומית,המשרד להגנת העורף.
 תרחיש הייחוס של משרד החקלאות ורמות יעדי השירות נבחנו ואושרוע"י ר .רח"ל דאז בשנת . 2010
 במקביל הנושא הועלה וסוכם במסגרת ועדת מלאי מזון חיוניים ברח"לבחודש מרץ .2011
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 .3מנגנון פיקוח
הפיקוח על המלאי  ,כמותו ואיכותו מתבצע ע"י מינהל המחקר החקלאי ,מכון
לטכנולוגיה ואחסון  ,שהיא יחידת סמך של משרד החקלאות שבאחריותה לבדוק
את כמות המלאי ואיכותו ולהוציא דו" ח אחת לחודש לגבי רמת המלאי הקיים
אצל כל זכיין מעבר לבד' מעבדה שוטפות לבדיקת איכות המלאי.

 .2מנגנון עדכון רמות מלאי
צוות מקצועי שהוקם לנושא מזון לבעלי חיים שמורכב מנציגי מכוני תערובת,
תזונאים ,מגדלים ,מועצות ייצור,כלכלנים ,מדריכי גידול  ,על מנת לבחון מחדש
את כמות צריכת המזון ,הרכבו ,ולהמליץ על "מנות בסיס" ופעולות נוספות
בגידול ,במטרה לחסוך בצריכת המזון מחד ולמנוע גרימת נזק למשק החקלאי
מאידך.
כמו כן  ,לגבש שיטה לשימוש במלאי וניהולו בחירום מול מכוני התערובת
והמגדלים.

 .1שינויים ברמת המלאי
הצוות הינו חלק אינטגראלי ממטה החירום הארצי במשרד ,ממליץ למנכ"ל
ולרשות לתכנון במשרד על השינויים הנדרשים ברמת המלאי והרכבו בשגרה ,
ועל הצורך בשימוש בו בחירום בהתאם למצב בשטח ועל פי נוהל פתיחת מלאים
אסטרטגיים ,המלצה זו מצריכה אישור מנכ"ל ,שר ,וכן וועדת מל"ח עליונה
במשרד להגנת העורף.
קבלת הנתונים של הקיפי משקי בע"ח הינם דרך מועצות הייצור ,ונתוני מצב
מלאים מתקבלים דרך יחידת הפיקוח על המלאי של מ .החקלאות.
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 .6ניהול המלאי בחירום
ניהול המלאי בחירום מתבצע על ידי צוות הניהול מקצועי המורכב מראש צוות
מהרשות לתכנון וחברים מקצועיים משה"מ ,מועצות הייצור,חלב,לול,
ומנהל יח' הפיקוח על המלאי.

 .7שימור המלאי
לצורך שימור המלאי הלאומי ועל מנת שיספיק לתרחיש המלחמה הארוך בנה
צוות הניהול בשיתוף כל הגורמים המקצועיים ותזונאים מתכון ל "מנת בסיס "
מוקטנת,סטנדרטית לכל סוג בעל חי בהתאם לגיל ולייעוד .
מנות הבסיס יאפשרו לנו לתכנן ולנהל ביתר קלות את הספקת המזון לנייד מזון
במצב של פגיעה במכון תערובת למגדלים/לקוחות.

 .8מדיניות האכלה
עם קבלת החלטה של מטה החירום על כניסה למצב חירום ,יונחו מכוני
התערובת לספק למגדלים מזון על בסיס "מנות הבסיס" שנקבעו ובלבד ,כולל של
המלאי התפעולי במכוני התערובת.
מתכונים/פירוט תזונתי של "מנות הבסיס" לפי סוגי בעלי חיים יפורטו בנספח
דיווחים על רמת המלאי במכונים יתקבלו מהמכונים דרך יחידת הפיקוח
בתדירות שתיקבע  ,רמות המלאי ינותחו על ידי צוות הניהול  ,ותינתן ההמלצה
לפתיחת /אי פתיחת של מלאי החירום.
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 .9מדיניות שחיטה מוקדמת
בהתאם להתפתחות תרחיש המלחמה ולאור מצב/כמות מלאי המזון ינחה משרד
החקלאות את החקלאים לבצע שחיטה מוקדמת לבעלי חיים בדגש על עופות על
מנת לשמר את מלאי המזון הקיים על פי קריטריונים שנקבעו הצוות המקצועי
ובהמלצת צוות ניהול המלאי.
הנחייה כזו תינתן בהנחיית שר/מנכ"ל ,במצבי קיצון ,לאחר בחינת כל
המשמעויות ,קיום מתקני אחסון לבשר ,נתוני צריכה של השוק וכו'.
הנחיות למכוני התערובת ולמגדלים יינתנו על ידי מטה החירום הארצי דרך
התקשורת /מרכז מידע לחקלאי  ,מועצות הייצור ,יח' הפיקוח על המלאי.
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אירוע מחסור מזון לבע"ח
כעיקרון נקבעה מדיניות האכלה ומתכון ל"מנת קרב" סטנדרטית לכל סוג של בעל חי.
מטה החירום הארצי יקבע את המועד של כניסה למצב המחייב את מכוני התערובת
לפעול במצב חירום ,והספקת המזון בהתאם למנות החירום.
המועד יקבע בהתאם למשך מצב החירום ומצב מלאי המזון הקיימים במדינה.
מטה חירום מחוזי בעת מחסור מזון לבע"ח יפעל לטובת מציאת פתרון למשבר
א .בעת אירוע חירום בעל המשק יאכסן מזון לבע"ח ל -72שעות לפחות
 .1במידה וקיים מחסור במזון במשק או לסירוגין מכון תערובת /מרכז מזון
לא מתפקד בחירום:
א .רמ"ט חירום מחוזי יפנה למטה חירום ארצי
ב .רמ"ט חירום ארצי יפעל מול צוות ניהול מלאי חירום ומכוני התערובת
למציאת הפתרון במחסור במזון במשקים בהתאם למדיניות הפעלת
המלאי בחירום
מתכונים של "מנות קיום" והנחיות חקלאים מופיעים בנספחים
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נספח א' -מענה משרדי לאיגום מים לחירום ברפתות
הנחות עבודה
א .משרד החקלאות רואה באחריות החקלאי לוודא קיום של גנראטור כגיבוי
לחשמל ומים להשקיית בע"ח שיספיקו ל 72-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.
ד .נזקים לחי ולתשתיות חקלאיות כתוצאה של רעידת אדמה.
ה .הפצת מחלות מפגרי בעלי חיים ועופות שישהו זמן רב בשטח.
ו .תעדוף אספקת המים לאוכלוסייה.
ז .הפעלת משק בע"ח מוגדרת כפעילות חיונית בחירום בדומה ל"מפעל חיוני",
בו נדרש להיערך לאספקת מים עצמית למשך  72שעות.
ח .בעיית כוח אדם עקב נטישת העובדים הזרים את אזורי המשבר.

המצב הקיים
א .במרבית המשקים( )15%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  72שעות ובתנאי שיותקנו מיכלי קליטה מתאימים .
.
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הקמת מערך מים ברפתות
• ברכישת מכלי מים שיותקנו ברפתות כחלק אינטגרלי של מע' המים ברפת,
היות והרפת תידרש לתת מענה עצמאי ל 72-השעות הראשונות ולאפשר את
קליטת המים שיגיעו בהמשך.
• הכוונה לסייע לרפתנים ב כ 40%-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  5חברות שהגישו מוצריהן לבדיקת הוועדה ,נמצא עד כה כי 2
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.2 -
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הסכם המים
• עפ"י נוהל "הסכם מים ( ")3שפורסם ב.17.5.11 -
• זכאים צרכני מים ,צרכני מקורות במים שפירים ,שפד"ן ומליחים ,שעומד
לזכותם יתרת סכום זכאות הנובע מייקור המים מצטבר בשנים .2012 - 2007
•

ניתן לקבל מענק בשיעור של  40%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  "2013-2016שפורסם ב-
.5.11.13
• להזכירכם ,עפ"י הנוהל הנ"ל ,מגיש הבקשה הינו יצרן חלב ,בעל מכסת חלב
ממועצת החלב ,אשר הגדיל את מכסתו השנתית ב 10,000 -ליטר במסגרת נוהל
ניוד א' שפורסם ביום  22.2.13כפועל יוצא של הסכם זה.
•

למען הסר ספק מובהר כי רפ תן 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  ₪ 10,000תמיכה לרפתן,
מזה יכול להתקבל מענק של  ,25%מענק של עד .₪ 20,500
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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)

32

עד 40

75,000

34

עד 15

40,000

50

עד 120

45,000

72

עד 175

10,000

11

עד 250

100,000

121

עד 325

125,000

162

עד 200

135,000

222

עד 600

170,000

305

עד 750

145,000

200

עד 1,000

205,000

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

מסמך מוסדר עם תרשים זרימה לתהליך וחברות שאושרו הופץ
לחקלאים.
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ניספח ב' -הודעה נצורה להנחיית חקלאים
משרד החקלאות פרסם הוראות מפורטות להזנת ושחיטת בעלי החיים בענפי הבקר ,הצאן והלול
בשעת חירום
משרד החקלאות פרסם הוראות פרטניות לשעת חירום לחקלאים להזנת ושחיטת בעלי החיים בענפי הבקר ,הצאן
והלול באתר משרד החקלאות בכתובת  ,www.moag.gov.ilוציבור החקלאים נדרש להתעדכן בהן.
עם הכרזת "מצב מיוחד בעורף" עובר ניהול כלל מלאי המזון לבעלי חיים לידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר .בזמן
חרום הנמלים לא פעילים כרגיל ,ויכול להיווצר מחסור בגרעינים ומקורות חלבון מחו"ל .המדינה מחזיקה במלאי
מספוא לשם מתן מענה למצבי חירום .המלאי ינוהל בהתאם למדיניות שגובשה ע"י משרד החקלאות בכדי לנצלו
בצורה מיטבית ולמנוע מחסור.
לשם מניעת מחסור גיבש משרד החקלאות מדיניות הזנה ושחיטה כוללת ,והזנת ושחיטת בעלי החיים תתבצע על פי
הוראות אלה .ההזנה תיעשה באמצעות תערובות ייעודיות (מנות בסיס) לשעת חירום שיוכנו במכוני התערובת
ויסופקו לחקלאים .תערובות מיוחדות אלה כוללות תחליפים וצמצום של מרכיבים ,תוך שמירה על בריאות בעלי
החיים .התחשיבים נערכו ע"י מדריכי המשרד על מנת להתאים את התערובות לבעלי החיים השונים ,על פי גילם
ומינם.
בכל שאלה בנושא מוזמנים החקלאים לפנות למדריכים במחוזות הרלוונטיים למקום מגוריהם.
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נספח ג' " -מנות קיום"  -בקר,לול,צאן
"מנות קיום" במשק הבקר בשעת חירום
עם הכרזת "מצב מיוחד בעורף" עובר ניהול כלל מלאי המזון לבעלי חיים ובכללם מזון לבקר לידי משרד החקלאות
ופיתוח הכפר .בזמן חרום הנמלים לא פעילים כרגיל ,ויכול להיווצר מחסור בגרעינים ומקורות חלבון מחו"ל.
המדינה מחזיקה במלאי מספוא לשם מתן מענה למצבי חירום .המלאי ינוהל בהתאם למדיניות שגובשה ע"י משרד
החקלאות בכדי לנצלו בצורה מיטבית ולמנוע מחסור.
לשם מניעת מחסור גיבש משרד החקלאות מדיניות הזנה ושחיטה כוללת ,והזנת ושחיטת הבקר תתבצע על פי
הוראות אלה .הזנת הבקר תיעשה באמצעות תערובות ייעודיות (מנות בסיס) לשעת חירום שיוכנו במכוני התערובת
ויסופקו לבעלי הרפתות לשלוחות השונות .תערובות מיוחדות אלה כוללות תחליפים וצמצום של מרכיבים ,תוך
שמירה על בריאות בעלי החיים .מדריכי המשרד ערכו תחשיבים על מנת להתאים את התערובות לבעלי החיים
השונים ,על פי גילם ומינם.
מלאי המזונות המרוכזים מתוכנן לחלוקה לעדר החולבות (פרות ועגלות) ועדר הבשר (בקר במרעה ופיטום) בהתאם
הנחות הבאות:
 .1כ 5%-משלוחת הפיטום יעבור שחיטה מידית.
 .2חומרי לוואי לחים לא יהיו זמינים כשגרה בגין פעילות חלקית של התעשייה בזמן חרום.
 .3מכוני התערובת ייצרו תערובות ייעודיות לשלוחת החולבות ,עגלות עד גיל חצי שנה ,עגלות מחצי שנה עד
המלטה ,עגלי פיטום ,ואימהות במרעה .התערובות השונות מתוכננות להשלים במנות השונות ,את מלאי
המזונות הגסים במרכזי המזון העצמאים ו/או המסחריים.
טבלה  .2הנחיות לגבי הרכב המנות בפועל (ק"ג תערובת לראש/ליום):
מזון גס
תערובת
שם השלוחה/סוג המזון
ק"ג חומר יבש
ק"ג חומר טרי
תחמיצים ,שחת דגן ,שחת קטנית
1.2
15.6
פרות חולבות
תחמיצים ,שחת דגן ,קש
1.0
3.2
פרות יבשות ()2
תחמיצים ,שחת דגן ,שחת קטנית
1.1
2.2
עגלות עד  6חודשים
תחמיצים ,שחת דגן ,קש
6.5
2.0
עגלות  6עד  22חודש
תחמיצים ,שחת דגן ,קש
2.5
5.1
פיטום
קש
1.0
3.2
פרות במרעה
מקור מזון גס מומלץ ()2

הערות לטבלה:
( )1השלמת המזון הגס בתאום עם התזונאי או המדריך במשק.
( )2פרה יבשה תקבל תערובת מיוחדת ל"עגלות  6עד  22חודש".
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"מנות קיום"  -תכנית ההזנה ללולי הפיטום לשעת חירום

שם התערובת
הצורה

סטרטר
פירורים

פיטום
פירורים

התכולה ב% -
חלבון
סידן
זרחן כללי

22.0
0.1
0.56

14.0
0.4
0.5

שומן כללי
תאית כללית
אפר
מלח בישול

3.00
3.00
5.50
0.20

2.00
3.00
5.00
0.20

מנגן ()ppm

10.00
3000
+

65.00
3150
+

25-0

 26עד שיווק

קלוריות מטבוליות
קוקסידיוסטט
הגילים בימים:
זכרים  +נקבות
הערות:
 .1הרטיבות בכל התערובות.13% :
 .2ערכי האנרגיה המטבולית ללא ערך כיפתות.
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"מנות קיום"  -למטילות קלות לשעת חירום
גידול

הגיל בימים:

מטילות

אפרוחות

פרגיות

קדם הטלה

הטלה 17%

56-0

102-57

114-105

מ 111 -יום

הנשרה

תכולה ב% -
חלבון כללי

11.00

16.00

17.5

17.00

10.00

שומן כללי

3.00

3.00

3.50

3.50

3.00

סידן

1.00

1.00

2.00

3.4

3.00

זרחן כללי

0.70

0.54

0.65

0.53

0.51

תאית כללית

2.00

5.00

2.00

2.00

5.00

מלח

0.35

0.35

0.35

0.35

0.35

ח .לינולאית

1.10

1.00

1.30

1.60

1.00

מנגן מוסף ()ppm

45

40

40

70

50

אנרגיה מטבולית

2750

2750

2750

2700

2550

הערות:
.1

התערובת :אפרוחות פרגיות וקדם הטלה.

.2

תערובת קדם הטלה :חיונית לעופות מגיל  15שבועות כמעבר בין פרגיות והטלה.

.3

מקסימום לחות בכל התערובות .13%
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מנות קיום לרביית הודים
מספר
התערובת
צורה

אפרוחות
פירור'

גידול 1

גידול

2
כופת'
 3מ"מ

כופת'
 2מ"מ

כופת'
 2מ"מ

גידול
3

קיום/
זכרים

רבייה

כופת'
 2מ"מ

כופת'
 2מ"מ

כופת'
 2מ"מ

התכולה:
26.00

21.5

16.5

16.5

13.0

1.5

14.0

חלבון כללי %
שומן %

3.5

3.0

3.5

3.5

3.5

3.00

5.0

סידן %

1.20

1.25

1.20

1.20

1.05

1.00

3.2

זרחן זמין %

0.70

0.60

0.6

0.6

0.55

0.20

0.50

תאית כללית
(%מקסימום)

3.00

3.00

2.0

2.0

2.5

5.50

2.00

מלח %

0.30

0.30

0.30

0.30

0.30

0.35

0.35

מנגו ()PPM

100

15

40

40

70

65

100

קלוריות
מטבוליות

2750

2750

2400

2400

2400

2750

2420

יש

יש

יש

אין

אין

אין

אין

בהתא
ם

 111עד
הסוף

 203עד
הסוף

קוקסידיוסט
ט
( )2הגיל
(ימים):

זכרים 24-0
נקבות 12-0

22-21
22-15

70-23
70-23

למשק
ל

 .1מומלץ להשתמש בתערובת פריסטרטר הודים למשך  7הימים הראשונים.
.2

יש לעבור מתערובת לתערובת בהתאם למשקל ההודיים.

.3

הרטיבות בכל התערובות .13%
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מנות קיום הודים – תוכנית הזנה לשעת חירום
מספר התערובת

פריסטרטר

גידול

גמר

צורה

פירור
גס

כופת'
 4מ"מ

כופת' 4
מ"מ

התכולה:
חלבון כללי %

24.00

22.0

16.50

שומן %

3.5

2.0

6.5

סידן %

1.20

1.20

0.10

זרחן זמין %

0.70

0.60

0.25

תאית כללית %
(מקסימום)
מלח %

3.00

2.00

2.00

03.0

0.30

0.30

מנגן מוסף ()ppm

100

10

65

קלוריות מטבוליות

2450

2100

3200

קוקסידיוסטט

יש

יש

אין

הגיל בשבועות
זכרים

0-6

7-12

-13שיווק

נקבות

0-6

7-12

-13שיווק

הערות
 .1הרטיבות בכל התערובות .13%
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פירוט

תכנית ההזנה לרביה הכבדה
לשעת חירום

אפרוחות

גידול
פרגיות

רביה כבדה
קדם הטלה

פריסטרטר

רביה

זנים
רוס נקבה
רוס זכר
 126-43יום

 21-0יום
 21-0יום

 140-36יום

42-22
35-22

קוב נקבה
קוב זכר
 126-29יום
140-36
 133-43יום
 144-36יום

15.00
3.00
0.95
0.55
6.00
0.35
0.90
80
2650

מ  127יום עד
ביצה ראשונה

מ  127יום עד
ביצה ראשונה

 14-0יום
 21-0יום

הייברו נקבה
הייברו זכר
מ  134יום עד
ביצה ראשונה

16.00
3.50
1.70
0.57
4.00
0.35
1.30
80
2750

16.00
4.00
3.20
0.56
3.50
0.35
1.50
80
2750

מעל – 40%
הטלה

28-15
35-22

 14-0יום
 21-0יום

20.00
3.00
1.00
0.70
4.00
0.35
1.10
85
2750

18.5
3.00
1.00
0.66
4.00
0.35
1.10
80
2750

42-15
35-22

התכולה ב% -
חלבון כללי
שומן כללי
סידן
זרחן כללי
תאית כללית
מלח
ח .לינולאית
מנגן מוסף ()ppm
אנרגיה מטבולית
(קק"ל /ק"ג)

תערובת
זכרים
מגיל
 20שב'

12.00
3.00
0.95
0.53
5.00
0.35
1.30
70
2700

תערובת הנשרה

10.00
3.00
3.00
0.51
5.00
0.35
1.00
50
2550

מדינת ישראל
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הנחיות למכוני תערובת בשעת חירום

משק הצאן – הנחות יסוד
בהנחה שבזמן חרום הנמלים לא פעילים כרגיל ,יכול להיווצר מחסור בגרעינים ומקורות חלבון
מחו"ל .על כן ,מלאי המזונות המרוכזים מתוכנן לחלוקה לעדר החולבות (כבשים ועיזים) ועדר
הבשר (צאן במרעה ופיטום) בהתאם הנחות הבאות :
 .1כ 5-10%-משלוחת הפיטום יעברו לשחיטה מיידית ,בהתאם ליכולת.
 .2הזנת הצאן לחלב תותאם ליצור של בין  40%ל 50%-מכמות החלב המיוצרת בשגרה.
 .3חומרי לוואי לחים לא יהיו זמינים כשגרה בגין פעילות חלקית של התעשייה בזמן חרום.
 .2מכוני התערובת ייצרו תערובות ייעודיות לשלוחת הבוגרות ,ולשלוחת הפיטום .התערובות
השונות מתוכננת להשלים במנות השונות ,את מלאי המזונות הגסים במרכזי המזון
העצמאים ו/או המסחריים.
טבלה  .1הרכב התערובות הייעודיות שיוכנו ע"י מרכזי המזון המסחריים ומכוני התערות (הרכב
התערובות ב  1.0ק"ג חומר טרי).
אנרגיה נטו
חלבון סידן זרחן ויט  Aנחושת
ויט E
יחב"ל מגק"ל
יחב"ל ח"מ
%
%
%
תערובת צאן בוגרות
תערובת צאן לפיטום

16.0
17.0

1.2
1.2

0.6
0.55

מינימום

מקסימום

מינימום

לק"ג ח"י

6,000
7,000

4
4

100
100

1.75
1.77

המלצות לרכיבים בתערובות:
 .1כ 30% -גרעינים עמילניים ולא פחות מ 20%
 .2גרעין תירס יהווה לפחות  50%מס"ה הגרעינים
 .3סובין לכל היותר  10%מס"ה התערובת
 .2מלח לכל היותר  0.65%מס"ה התערובת
 .5הגבלות בתכנון החליפות/תערובות מכופתתות ,בהתאם להנחיות המקובלות בכל מכון
תערובת.
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