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 .   

 ד"תשע, ב תמוז"י 
 4102, יולי 01 

02-252-02 
 

 ,ליצרני החלב שלום רב
 

כדי להגביר את רמת המוכנות ובשל החשש מהחמרה במצב הביטחוני מובאות בזאת עיקרי ההמלצות 
 .לשעת חירום

 
 ובהתאם למצב בהתאם  היומי החליבות מספר צמצום את לשקול חייב הרפת מרכז– חליבה .א

 . לרשותו שעומד האדם כוח לזמינות

 .בשגרה כמקובל ולא ביומיים פעם החלב איסוף את לבצע מומלץ – חלב פינוי .ב

 (.בסיכון הנמצאים העובדים מספר צמצום) שבת במתכונת לעבוד יש – ברפת עבודה .ג

 מזון לחלוקת לעבור יש מתאפשר לא והדבר במידה, הרגיל הנוהל לפי לעבוד האפשר במידת – הזנה .ד
 (.שבת נוהל) ביומיים פעם

 הסדירה פעילותם את לצמצם יש (:מדריכים, מזריע, רופא) מקצועיים שירות אנשי פעילות .ה
, בשטח למצב בהתאם -, מזריע, (שבועית חד כניסה רופא) העדר בבריאות פוגעת שאינה לפעילות

 (. חליבה מכון פעולת הפסקת/תקלה כגון) חירום בשעת רק -מדריכים

 בשטח"  מיגוניות" הצבת כולל הצוות לאנשי מלא הגנתי לציוד לדאוג הרפת מרכז על – אישי בטחון .ו
 . הרפת

 . ומתאפשר במידה רק – הכילוי למתקן פינוי .ז

 .חירום בזמן יתבצע לא – זבל פינוי .ח

 מוסדות את לכלול אמורה הרשימה, צריך לעדכן את רשימת הטלפונים של הרפת– חירום תיקשורת .ט
 . בקר מגדלי התאחדות, החלב מועצת, החקלאות משרד, הביטחון כוחות ,האזור של החירום

 . הצוות מאנשי אחד כל אצל שתהיה חירום לשעת טלפונים רשימת לפי לעבוד הרפת מרכז על 

  .השונים הגופים בין שיתאם" חירום חדר" יפתח החלב במועצת 
, משאית נהג: כגון חיצוניים שירותים נותני רשימת מראש להכין הרפת מרכז על – מעבר אישור .י

 תועבר הרשימה, חירום בזמן לרפת להגיע הנדרשים' וכו וטרינר,  גבינה מי, מזונות, חלב הובלת
 יורשו לא אחרים מבקרים. חירום מצב על ההכרזה בזמן החלב ולמועצת  מקומי/האזורי ט"לקב

 . מקומי ט"קב/הרפת מרכז עם בתאום אלא להגיע

 .מיכלי מים, מיכל קירור נייד, מכון חליבה נייד: במועצה קיימים לשעת חירום, להזכירכם
 

יש לעדכן את הרשומים מטה באופן מיידי בכל שעה כדי שנוכל להפעיל את צוותי החירום והגורמים 
 .המסייעים

  

 . המועצה עומד לרשותכם בכל שאלה וערוך לסייע  במצבי חרוםצוות 
 

,  154-4727524 -לית"מנכ, קראוס מיכל,  10-0572651 -מועצת החלב: ניתן ליצור קשר בטלפונים הבאים
 154-6267700 –ל "סמנכ, שניידר איציק

 
 ,בכבוד רב

 
 ל מועצת החלב"סמנכ, איציק שניידר

 

 

  

 


