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| משא בהמות עם התפר מרחב אל כניסה מגיעת על |מלוגה :הנדון

 השערים את הפותחים שחיילים כך על תלונות בארגוננו התקבלו לאחרונה .1
 אל להגיע המבקשים מהחקלאים מונעים ההפרדה, שבגדר החקלאיים
 חמורים פרדות, כגון משא, בהמות עם להיכנס התפר שבמרחב אדמותיהם

להם. הרתומות עגלות לרבות וסוסים,
 עם אדמותיהם אל להגיע רשאים הם אין לפיו החקלאים על המוטל האיסור .2

מדיניותכם. של והחמרה שינוי המהווה חדש איסור הוא בהמות
 רב מרחק הנמצאות חלקותיהם אל להגיע נדרשים רבים חקלאים כידוע, .3

 התפר מרחב אל כניסה בנוסף, לעבור. נאלצים הם דרכו ההפרדה בגדר מהשער
יבולים. ובהובלת עבודה כלי בנשיאת להם מסייעת בהמות עם

 כניסה על מניעה כל אין ״,2017 התפר מרחב ב״קפ״ק שפורסמו כפי בנהליכם, .4
 תשובו כי מבקשים אנו כן על וסוסים. פרדות חמורים, עם התפר מרחב אל

 התפר מרחב אל להיכנס התפר למרחב כניסה היתר בעלי לחקלאים לאפשר
עגלות. אליהן רתומות כאשר לרבות משא, בהמות עם גם אדמתם אל ולהגיע

 ״כי הודעתכם בו (,465-01-412) מכתבכם את קיבלנו 6.5.2019 ביום כי נציין .5
 עם בשערים לעבור החקלאי התפר למרחב היתרים לבלי לאפשר הוחלט

שבנדון. הבקשה את בחיוב תבחנו כי נבקש זאת לאור חשמליים״. אופניים
ונודה. נקדים תגובתכם, ולקבלת לטיפולכם .6
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