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תזכורת  -כללי התנהגות מול גופים שונים ומשונים הפולשים למשקים
א .שטח חקלאי נחשב שטח פרטי לכל דבר וכל כניסה אליו ללא אישור היא עבירה פלילית.
ב .חייבים לצלם מספרי רכבים ,לקבל פרטים של "כאילו" מפגינים ,או כל פרט מזהה
אחר ,להתלונן במשטרה מיידית ולהודיע להתאחדות.
ג .חובה להודיע לפולש בצורה התרבותית ביותר על כניסתו לשטח ללא אישור ולצלם את
העניין ,אם זה מתאפשר.
ד .בשום פנים ואופן לא להיגרר לאלימות פיזית או מילולית .אם נגרמים נזקים במהלך
ה"פלישה" ,אנא צלמו והעבירו כחלק מהתלונה במשטרה.
ה .אם הפלישה מלווה בתקשורת ,אנא מכם הגיבו בתשובה לקונית המתייחסת אך ורק לעצם
הפלישה הלא חוקית ולהסגת הגבול  -ללא הסבר ותשובה אחרת.
עליי להבהיר כי כל אלימות פיזית תגרור מצידם תלונה במשטרה נגד בעל המשק ,והדבר מיותר
לחלוטין.
על פי מידע חדש אנו צפויים להתחממות בעניין זה בתקופה הקרובה.
ברצוני להוסיף את הקו שלנו בעניין צער בעלי החיים והטבעונות:
אנו מכבדים כל אדם הבוחר בדרך חיים המעניקה לו טוב!!
אנו נגד אלימות מכל סוג שהוא ,כולל ניסיון להשפיע על האחר באמצעים פסולים"  -איש באמונתו
יחיה".
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מאבק החקלאות נמשך
במהלך השבוע הפגנו בצמתים שונים ברחבי הארץ.
ב 19.12-בשעה  8:00בבוקר תיערך הפגנה חקלאית גדולה מול הכנסת.
אני קורא לכולם להשתתף ,ובעיקר למגזר השיתופי  -לבצע מהלך נרחב לגיוס המוני מהקיבוצים.
זאת תהיה הקריאה האחרונה לממשלה לפני השבתת ייצור והפצת תוצרת חקלאית.
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משוב לכנס מדעי הבקר
כמו בכל שנה ,אנו מבקשים לקבל את חוות דעת המשתתפים בכנס על מנת שנוכל להמשיך לשפר את
הכנס לפעמים הבאות .המשוב נמצא באתר ההתאחדות.
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מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפת ,עדכונים עד כה  -יום עיון בנושא
יום עיון שיעסוק בעדכון כללי בנוגע לתקנות מים וביוב ולהשלכותיהן על הטיפול בשפכי רפת החלב
ומתקני החלוץ שאושרו למענקים ,יתקיים ביום שלישי ,כ' בכסלו תשע"ז ,20/12/16 ,באודיטוריום ע"ש
כהן בקריה החקלאית בבית דגן.
לאור חשיבותו הרבה של הנושא ,אנו מזמינים אתכם להשתתף ביום עיון זה ומבקשים כי תיידעו בכך
את מרכזי המשקים ותזמנו למפגש את כל הנוגעים בדבר.
סדר היום מפורסם באתר ההתאחדות.
לפרטים ולהרשמה:
מיכל אברהם ,רכזת הדרכה  -אגף בעלי-חיים ,ניידmichalav@moag.gov.il ;050-6241081 :
בת-שבע בדוח ,רכזת הדרכה  -אגף אגרו-אקולוגיה ,ניידbatsheva@moag.gov.il;050-6241601 :

שבוע טוב
אביתר דותן
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