התאחדות מגדלי בקר בישראל

ISRAEL CATTLE BREEDER’S ASSOCIATION
 18בדצמבר2016 ,

דוח מנכ"ל
.1

הפגנת ענק בירושלים
אני קורא לכולנו להצטרף למסע הרכבים בכל הארץ ולהפגנת המחאה בירושלים ביום שני הקרוב
(.)19.12.16
תקציב המדינה בלי השקעות בחקלאות תגזור לפחות בשנתיים הקרובות קיפאון בהתפתחות החקלאות
בארץ ובחלקים ממנה סגירת משקים בענפים השונים.
משבר המים ,ייחודי ורוחבי כאחד ,נוגע לכל אחד מאיתנו.
עלינו "לצעוק" חזק מספיק כדי ליצור התפכחות ביחס של שר האוצר בעיקר לחקלאות.
עובדים זרים ,ההשתתפות בביטוח קנ"ט ,השקעות הון ועוד הם הבסיס של קיומנו.
זאת לא בעיה רחוקה של ענף הפרי או ענף המדגה או ענף אחר.
ולכן ,כל רפתן ומשפחתו וסביבתו ,בקיבוץ או במושב ,חייבים להופיע.
פרטים נוספים הנוגעים להפגנה נמצאים באתר ההתאחדות.
נתראה בהפגנה!

.2

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 את מספרי הרכבים ,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.
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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".
.3

הנפקה עצמית של היתר העברת בקר במחשב הרפת  -ד"ר נדב גלאון ,מנהל השירותים הווטרינריים
 .1בשעה טובה ולאחר תהליך פיתוח ממושך משיקים השירותים הווטרינריים ,בשיתוף עם
יחידת התקשוב במשרד החקלאות )של"מ) ,התאחדות מגדלי בקר ו"נעה" ,יישומון זמין
למגדל המאפשר הנפקת עצמית של היתר העברה לראשי בקר ליעדים שונים ,ברוב
המקרים ללא צורך לפנות ללשכה האזורית.
 .2הנפקת היתר העברה באמצעות המחשב תקל על המגדל ועל השו"ט ,תחסוך זמן טיפול
והמתנה מול הלשכה ותאפשר יישום גם מחוץ לשעות העבודה המשרדיות המקובלות.
 .3לשם ההעברה על ידי המגדל נדרשת הסדרת התנאים הבאים:
להיות רשום כמגדל בקר בשו"ט; פרטים מזהים מלאים ומדויקים.
להעביר את מלוא מצבת הבקר מתוכנת "נעה" )או מבסיס נתונים אחר לתוכנת
"ראש בקר" של משרד החקלאות ,על פי הנחיות המשרד).
להסדיר מול הבנק והמשרד הוראה לחיוב חשבון לתשלום עבור היתר ההעברה.
להתקין את היישומון ואת דרך ההתקשרות אליו בעזרת נציגי לשכות השו"ט.
 .4ההעברה באמצעות היישומון תתאפשר רק על ידי מגדל שעל שמו רשום הבקר במאגר
השו"ט ,לא הסוחר ,לא הקונה או גורם אחר ,ליעדים ובתנאים הבאים:
למגדל בקר רשום אחר ,לבית מטבחיים ,למעבר גבול לרש"פ.
העברה של נקבות מרפת החלב מעל גיל  6חודשים למטרת גידול לתחלופה ברפת
אחרת תאופשר רק באישור מנהל הלשכה שבה נמצא משק הגידול ולאחר בחינת
תוצאות בדיקות החובה הקבועות בנוהל ואישורן.
 .5בסיום הנפקת היתר ההעברה במחשב ניתן להדפיס עותק להצגה בעת ביקורת בדרכים.
 .6ראשי הבקר שהועברו ייגרעו ממצבת הבקר של המשק המוכר ויתווספו למצבת הבקר של
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הקונה בתוכנת "ראש בקר" במשרד החקלאות באופן אוטומטי.
.7היישומון כבר הותקן ופועל בהצלחה במספר רפתות; ההתקנה וההטמעה יחלו ברפתות
החלב ולאחר מכן במשקי הבקר לבשר .הלשכות זמינות לקידום התהליך מול כל רפתן.
בהצלחה לכולנו ותודה על שיתוף הפעולה.
ד"ר נדב גלאון
מנהל השירותים הווטרינריים
.4

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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