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הנחיות לאחסון ,הובלה וטיפול בשריפות
ובגורמי נזק נוספים לערימות כותנה
כותנה רגישה לפגיעות מים ואש .לכן יש לנהוג
זהירות רבה בכל הקשור לאחסון הערימות,
להובלתן ,לשמירה עליהן מפני אש ,חדירת מים
וחבלות אפשרויות

אחסון ערימות
א .את הערימות יש לאחסן בראיה לטווח
ארוך .יש למקם את אתרי ריכוז הערימות
במקומות מתאימים בתוך המשק או בסמוך לו  -כך שניתן יהיה להשגיח עליהן בקלות.
ב .את משטחי ריכוז הערימות יש למקם ליד מקור מים מתאים לכיבוי שריפות.
ג .רצוי להשתמש לאחסון בכביש עם שיפועים מתאימים ,או להכין משטח אחסון מכורכר או מפסולת
מחצבה .ניתן להכין משטח גם בשדה ובעזרת מוטורגריידר לבנות גדודיות נמוכות במרחק מתאים .יש
להקפיד על ניקוז ושיפועים טובים .בסיום האחסון ניתן להחזיר את השטח למשטר עיבודים רגיל.
כותנה שתספוג רטיבות מהקרקע אינה מכוסה בביטוח !
ד .יש לרכז את ערימות הכותנה לפי דרישות חברת הביטוח :
 .1שטח האחסון חייב להיות נקי מעשבים יבשים ,שאריות פלסטיק ,חבלים וכל חומר זר אחר.
 .2האחסון יבוצע במרחק של  15מ' לפחות מדרך עפר ו 30 -מ' מכביש ראשי .הריכוז יעשה בקבוצות
של עד  10ערימות ,כשהמרווח בין ערימה לערימה היה לפחות  5מ' .המרווח בין קבוצת ערימות
לשכנתה לא יפחת מ 25 -מ'.
 .3כל כמות של  100טון ומעלה חייבת במקור מים צמוד לכיבוי אש ובאמצעי כיבוי נוספים (מטפים).
ה .רצוי לבנות את הערימות ישר במקום האחסון ולכן רצוי שאתר זה ימוקם כך שתהיה אליו גישה נוחה
משדות סמוכים.
ו .יש לכסות את ערימות הכותנה בכסויים החדשים (כחול) או בכסויים מהשנה שעברה (ירוק) שסופקו
ע"י המנפטות .הכסויים חייבים להיות שלמים .אין להשתמש בפלריגים או בפוליאתילן .יש לבדוק
אחרי כל גשם את מצב הערימות .במידה ויש חדירת מים ,להודיע מיד לקרן לבטוח נזקי טבע .אין
לנפט ערימה שנרטבה לפני בוא המעריך .ערימה ללא כיסוי אינה עומדת בתנאי הביטוח כנגד
חדירת מים ! כנ"ל כסוי בן שנתיים ויותר.
ז .לבניית הערימה באופן תקין יש חשיבות רבה במניעת זיהום בגופים זרים .התמוטטות ערימות על
המסוע במנפטה גורמת להכנסת חלקי כיסוי לתוך הפורק.
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נוהל הודעה וטיפול בשריפות
בקרות אירוע שריפה יש לפעול כלהלן :
א.

שריפה בשדה ,בעגלה או ברכב אחר :
 .1יש לנסות להגיע במהירות למוקד האש ולסלקו.
אין להשתמש לצורך הכיבוי בכמויות מים מופרזות  -העלולות לגרום
לנזק גדול יותר מהאש .סכנת התלקחות מחדש קיימת גם זמן רב
לאחר התזת המים ולכן יש להקפיד על שמירה  48שעות לאחר סיום
פעולות הכיבוי.
 .2יש למסור הודעה על כל שריפה  -ללא קשר לגורם ולכמות – במהירות ,לאגף הייצור במועצת
הכותנה טל , 09-9604012 .פקס  . 09-9604030 :ההודעה צריכה להגיע למועצה בטלפון וגם בכתב
ועליה לכלול פרטים על הנזק ועל הכמות שניזוקה .ההודעה צריכה להגיע למועצה ביום קרות הנזק
על מנת לאפשר למעריך להגיע למקום בהקדם.
 . 3חובה על המשק לטפל בכותן לאחר השריפה לשם הצלת מקסימום אפשרי ( גם במקרה שהערימה
פורקה בקרבת המנפטה) – כלומר  :יש להפריד בדייקנות בין חלק שרוף או שהשחיר לבין הכותן
התקין ,לפזר לייבוש את הכותן הלא פגוע ולהחזירו בהקדם לניפוט .פיצויי הביטוח ישולמו רק אם
יוכח כי נעשה מאמץ לכבות את האש ולהציל את השאריות.
 . 4על המשק להשאיר את שרידי השריפה במקום האירוע עד לקבלת הודעה ממועצת הכותנה שאפשר
לסלקם.
 .5במקרה של התהפכות כלי הובלה יש לטפל כמו בכותנה שנרטבה לאחר כיבוי שריפה.

ב .שריפה בקטפת:
 .1יש לשפוך את הכותנה מסל הקטפת לשדה קטוף או בקצה השורה ,לא בקרבת קוצים ,שדה קש או
עגלות  ,ולטפל בשריפה כמו בשדה ובעגלה.
 .2לפני המשך העבודה יש לוודא שגורם השריפה סולק/תוקן .לשטוף את הקטפת באופן יסודי ולוודא
שלא נשארו שום שאריות של חומר בוער העלול לגרום להתחדשות השריפה עם הפעלת הקטפת.
ג .מומלץ לארגן שמירה – בעיקר בריכוזים גדולים שאינם בשטח חצר המשק.
ד .יש להגביר את העירנות בימי שרב השכיחים בסתיו.
ה .רצוי לעדכן את מג"ב והמשטרה האיזורית על מיקום הערימות.
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השתתפות עצמית
א .האחריות לכותנה הגולמית – עד העברתה למנפטה – חלה על המגדל.
ב .ההשתתפות העצמית של המגדל תהיה  $ 3,000 :לאירוע או  10%מהנזק  -הגבוה מביניהם ,אך לא
יותר מ.$ 15,000 -
ג.

במידה ויגרם לכותנה הגולמית נזק במנפטה( ,למעט נזק בערימה ראשונה בודדת) תחול
ההשתתפות העצמית  -עד  - $ 25,000על המנפטה.

כללי
א .המשק אחראי לכותנה שלו עד כניסתה למערך הניפוט.
ב .אנו ממליצים לאזורים למנות איש קשר שידאג ויפקח על הכותנה המועברת לניפוט ולא "לזרוק" את
ג.

כל הדאגות על המנפטה.
הסכם הביטוח מחייב את מועצת הכותנה לדעת על כל כמות הכותנה שנשרפה.

נזקי טבע
במקרה של נזק מגשם יש להודיע לקרן לביטוח נזקי טבע.
בטלפון 03-6270200 :ו/או בפקס(03-5614418 :רצוי גם במכתב) .לקובי קליגר ויובל שטוסר
בפקס 09-9604030.
וכן לשלוח העתק ההודעה לרכז ו .מגדלים באיזור.

עכשיו
הזדמנות אחרונה בהחלט
למנוע נזק כספי כבד
ופגיעה במוניטין הכותנה הישראלית
בגין זיהום הערמות בשאריות פלסטיק !!!

יובל שטוסר
אגף הייצור וההדברה
המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
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