חופש העיסוק אל מול חופש הביטוי

בהחלטה תקדימית של השופט אלעד טל מבית משפט השלום בנצרת ,החליט השופט להורות על
הרחקתה של טל גלבוע או מי מטעמה ,למשך חצי שנה ונאסר עליה לפגוע בשמו הטוב של בעכל בית
המטבחיים או להטרידו .לתשומת לב הרפתנים ואנשי הענף .עו"ד שוורץ אמר לנו כי "זוהי החלטה
חשובה המאפשרת תביעות כנגד מי שעובר על החוק בתחום זה" •
איסור על הטרדה ופגיעה בשם הטוב

בשנתיים האחרונות פעלו גופים
דוגמת החזית לשחרור בעלי
חיים ,אנונימוס וקירות שקופים
בעשרות מקרים כנגד חקלאים,
רפתות ,לולים ,משחטות ובתי
מטבחיים .זה לא סוד כי אנשים
אלה מטילים פחד ואימה בקרב
רפתנים ,בעלי רפתות ועוד .אך בהחלטה אמיצה ותקדימית של
שופט בית המשפט השלום בנצרת ,נדמה כי נוצר פתח לכל מי
שחששו לתבוע את אותם אנשים .כך למשל ,ביום  ,9.7.16יום שבת
בשעות אחר הצהריים ,פרצו עשרות פעילי ארגון "החזית לשחרור
בעלי חיים" ,בהובלתה של הגב' טל גלבוע ,המשמשת כראשת
הארגון ,לתוך בית המטבחיים חיפה ,תוך טיפוס מעל גדרות המפעל
והתעלמות מקיומו של השומר .הפעילים עשו במפעל כבשלהם,
קשרו עצמם עם שרשראות ומנעולים ,הדביקו מדבקות "לא תרצח"
ושפכו צבע אדום על הרצפה .הפעילים אף גרמו נזק משמעותי
למקום .הכל בשם מחאתם ,אשר לדעתם צודקת היא .אבל ,בשונה
מעשרות המקרים הקודמים ,ובשל הנזק שנגרם למקום כמו כן בשל
הפגיעה הקשה בשמו של החקלאי ,אשר להזכירכם פעול באופן
חוקי לחלוטין! שכר החקלאי את משרד עורכי הדין דביר רייכרט
שורץ וזה החליט להשיב מלחמה שערה .בשם החקלאי הגשנו לבית
המשפט בקשה תקדימית ועקרונית למניעת הטרדה מאיימת אשר
כללה דרישה חד משמעית – למנוע מטל גלבוע ומאנשיה להיכנס
לבית העסק או להתקרב אליו במשך מחצית השנה הקרובה (התקופה
המקסימאלית המותרת בחוק) .אך הכי חשוב היה מבחינתנו למנוע
פגיעה בשמו הטוב של החקלאי .במילים אחרות :שלא ניתן יהיה
להציגו עוד או לדמותו לרוצח בשום פועל או נגזרת של מילה זו.

בקשה זו כמובן עוררה את זעמם של הגב' טל גלבוע ואנשיה אשר
מבחינתם שמו לעצמם מטרה ,כך הצהירו ,לפגוע בשלוותו של
החקלאי זאת כל עוד הוא ימשיך בעיסוקו ,אפילו שהוא עושה זאת
עם כל ההיתרים הנדרשים .לאחר דיון סוער ,בנוכחותה ובנוכחות
עדת תומכיה ,נעתר בית המשפט לבקשה וקבע בצו שתוקפו למשך
 6חודשים את הדברים הבאים" :נעתר לבקשה ואוסר על המשיבה
להטריד את המבקש בכל דרך ובכל מקום ובכל אופן ,וכן לאסור
עליה להיכנס למקום עסקו "בית המטבחיים חיפה" ו/או להתקרב
במרחק של  50מ' מבית העסק שלו ומכל מקום בו המבקש שוהה או
נמצא .מובהר כי האיסור האמור בסעיף זה חל על המשיבה בעצמה
וכן באמצעות כל צד ג' אחר מטעמה וכן נאסר עליה לפגוע בשמו
הטוב" .כעת נותר רק לוודא כי משטרת ישראל תגיש כתב אישום
פלילי כנגד טל גלבוע ואנשיה ובכך יובהר באופן סופי כי חופש
הביטוי אינו חופש הביזוי וכי גם למחאה יש כללים וגבול .חשוב לנו
להדגיש ,אנו מכבדים את השקפת עולמם של טל גלבוע ואנשיה אלא
שהדרך לשינוי לא יכולה להתרחש בפראות ובפגיעה בלתי מידתית
בחקלאים שפועלים בהתאם לחוק .יתכבדו נא אנשים אלה לעלות
לבית המחוקקים ,ולשנות את החוק.
הביא לדפוס עו"ד תומר שוורץ▲

כנס  IDFלמחלות עטין -
צרפת 2016

מידי כ 5-שנים מתכנס הכנס המקצועי של
 IDFהעוסק אך ורק במחלות עטין .מוזמנים
ומשתתפים בו נציגים מכל המדינות השייכות
לארגון והעוסקים בתחום זה •

תרגיל אספקת
מים בשעת חירום

השנה התקיים הכנס בצרפת בו השתתפו כ 250-מבקרים בעיקר
ממדינות אירופה וגם נציגים מצפון אמריקה ,יפן ,אירן ,וישראל.
ההרצאות כולן עסקו בתחום החלב בנושאים כמו :אפידמיולוגיה,
מניעה ,טיפולים ,איכות חלב ,חידושים מעבדתיים ושיטות עבודה
שונות 2 .נציגים מישראל העשירו את הנוכחים בידע מקצועי והציגו
עבודות מעניינות על יבוש סלקטיבי בעזרת אוטם פטמה וכן סקירה
על התפתחות ציוד החליבה והחידושים האחרונים בתחום זה .חשוב
לציין כי מדינת ישראל נמצאת במקום טוב בכל הנוגע לשיטות
ניטור ,אבחון ,יעוץ והדרכה וכמובן באיכות ובטיחות החלב המיוצר
בה .המדינות המתקדמות ביותר נשארו הסקנדינביות וצפון אירופה
כאשר היכולות התקציביות והמחקריות שלהן עולות בהרבה על
היכולות שלנו ובהתאם לכך גם התוצאות.
נושאים נוספים שמעסיקים כיום את ענף החלב בעולם הינם שמירה
על רווחת בעלי החיים ,בטיחות וביטחון אספקת המזון וכן שמירה
על בריאות הציבור .ההבנה שהמשך קיום הענף תלויה בשמירה על
נושאים אלה חודרת ומחלחלת אצל רוב המדינות ולאור זאת נעשים
מאמצים רבים ברמה הפוליטית והמקצועית להבטיח זאת .הדיונים
והמחקרים בבריאות העטין ואיכות החלב הינם חלק חשוב ,דבר
שבא לידי ביטוי ברמה המקצועית והארגונית גם יחד בכנס זה▲ .

בסוף אוגוסט קיימה מועצת החלב תרגיל לאספקת מים בשעת
חירום עם חברת פרידנזון ,שנבחרה לעבודה עם המועצה
כספקית מים לרפתות בשעת חירום .מטרת התרגיל הייתה
לבחון את הפתרון של אספקת מים במיכלים בתוך מכולות
וכן לבחון את היכולת של החברה להיענות לקריאה בזמן נתון,
להתחבר למערכת המים ברפת ולספק מים בכמות ובלחץ
הנדרש להפעלה תקינה של מכון החליבה ,מערכות השטיפה
ואספקת מים סדירה לשקתות.
התרגיל התקיים בשלוש רפתות ,שתיים במושב פטיש ואחת
במושב גילת .החברה הוזנקה בשעה  04:00לפנות בוקר ,עד
השעה  9:30הרפתות קיבלו והוזנו במים ,כל המערכות עבדו.
בתרגיל השתתפו נציגי מועצת החלב ,נציגי האגף לשעת חרום
של משרד החקלאות ,נציג שה"מ ונציג רשות המים .ברצוננו
לחזור ולהדגיש כי האחריות לדאוג לכמות מים מספקת לשעת
חרום הינה על המשקים ולא על אף גורם חיצוני .בכל תרחישי
הייחוס לשעת חרום עולה כי המחסור במים יהיה הנושא
הבעייתי המרכזי ועל כן יש להיערך לכך מבעוד מועד▲ .
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