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הטרור החקלאי ממשיך להכות
ראשי הלובי החקלאי בפניה דחופה לראש הממשלה
ח"כ איתן ברושי "אם הממשלה לא תפעל,

ניקח את החוק לידיים"
ח"כ שמולי "הצעת חוק בנושא הביטוח
החקלאי"

הטרור החקלאי ממשיך לפגוע בכל
רחבי הארץ ,מהבקעה ועד הצפון
הרחוק .נזקים המוערכים בכ1.5-
מיליארד שקלים בשנה והחקלאים
ממשיכים לעמוד חסרי אונים מול
עשרות רבות של מקרים בחודש.
הטרור החקלאי מאיים על המשך
החקלאות כמו גם אחזקה וריבונות
על השטחים הפתוחים בישראל.
 230אירועי טרור חקלאי נרשמו
מאז תחילת  2018והגיע הזמן כי
ממשלת ישראל תיקח על עצמה את
ההגנה על החקלאים אל מול הטרור
החקלאי ההולך ומתגבר .משק הבקר
והחלב ממשיך במעקב אחר התופעה
הקשה •

ראובן זלץ

למעשה ,אין לילה ללא אירועי טרור חקלאי ברחבי הארץ,
המציאות הקשה הזו ,שהפכה לשגרה פוגעת קשות בחקלאים
ומאיימת ,לא פחות ,על המשך החקלאות בחלקים נרחבים
בישראל .חברות הביטוח לא מעוניינות לבטח ,הוצאות
אדירות על שמירה ומיגון וממשלה אחת ,שאיננה פועלת
הלכה למעשה ,מעבר להבטחות סרק והמון דיבורים וועדות.
ראשי הלובי החקלאי פנו לראש הממשלה בבקשה להתערבותו
המיידית ובקשו להיפגש איתו בדחיפות לדון בהתגברות
התופעה המאיימת על חקלאי ישראל .חברי הלובי החקלאי
בכנסת בקשו ישיבה דחופה של וועדת הפנים שתיוחד למצב
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הצעת חוק בנושא הביטוח החקלאי .ח"כ שמולי

ניקח את החוק לידיים .ח"כ ברושי

ח"כ שמולי "..אנחנו נמצאים בהתייעצות עם התנועה
הקיבוצית ותנועת המושבים ואני מאמין שבטווח הזמן
הקרוב ,נצליח להביא לידי כך שהממשלה תאמץ את
החוק .בשבוע הבא תכונס השדולה החקלאית בכנסת
ומעבר לדיבורים ,אנחנו חייבים לבוא עם פתרונות.
אין ספק כי מבחינה ערכית המצב פשוט לא יכול
להימשך"...

ניקח את החוק לידיים

ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני) הצהיר בעקבות
התגברות גל ההצתות והפגיעות החוזרות ונשנות כי
יפנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בדרישה לקיים
בממשלה דיון דחוף בסוגיה שאותה כינה "הטרור
החקלאי" .לדבריו" ,אם הממשלה לא תפעל ,אנחנו
ניקח את החוק לידיים".

יפתח | 054-5997311 :מיילrozenfeld10@gmail.com :
משרד | 077-6260585 :כתובת למשלוח דואר :ת.ד 183 .כפר ורבורג
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גל הצתות ברחבי הארץ

הלהבות באופן טבעי  -תהליך שצפוי להימשך כשלושה ימים.
חבילות החציר שימשו כמזון לרפת והנזק שנגרם בעקבות
ההצתה מוערך בכחצי מיליון שקלים..
מתבן כיסופים עולה באש

ערימות חציר בשווי מאות אלפי שקלים הוצתו ביום שישי
( )5.5בשטחים החקלאיים של קיבוץ אפיקים ,סמוך לקיבוץ
מסדה לא הרחק מהגבול עם ירדן מדרום לכנרת .ראש
המועצה האזורית עמק הירדן עידן גרינבאום הגיע למקום
והפיץ תיעוד וידאו של הדליקה ,שבה נראות הערימות בלבד
עולות באש .גרינבאום כינה את ההצתה "תג מחיר חקלאי"
והוסיף כי "יד נעלמה שלחה אש בשדה הזה ואין פוצה פה
ומצפצף ,אף אחד לא מטפל" .לדבריו "אלה פניו המכוערים
של הטרור החקלאי .שדה של חיטה שמישהו גידל בעמל רב
וקצר וליקט הושחת באש בתוך שניות .שר החקלאות והשר
לביטחון פנים צריכים להתחיל להציג את תוצאות מעשיהם.
הדיבורים ששמענו בלי סוף פשוט לא עושים את העבודה".

משטרת ישראל טוענת כי קיימת ירידה בפשיעה
החקלאית ,אך גם הם יודעים כי מדובר בפיקציה וכי
חקלאים רבים התייאשו וכלל לא מגיעים למשטרה
להגשת תלונה .טענות קשות מופנות על ידי החקלאים
לכיוון מערכת המשפט הנוהגת בקלות ומשחררת
עבריינים בשיטת הדלת המסתובבת .השבוע שוחחנו
עם רפתנים הסובלים מגניבות חוזרות ונשנות
וכולם הצביעו על מערכת המשפט שלדבריהם
"איננה מבינה את חומרת הבעיה ומשחררת בקלות
עבריינים המעורבים בטרור החקלאי .הגיע הזמן
שבמערכת המשפט יבינו את חומרת הבעיה איתה אנו
מתמודדים" ,כך החקלאים".

 36תופי מתכת המשמשים לפריסת צינורות השקייה הוצתו
בתחילת אפריל בידי אלמונים בשדות קיבוץ מזרע שבעמק
יזרעאל .צינורות ההשקייה נועדו להיפרש בימים הקרובים
על פני  300דונם של שדות חמניה בשטחים החקלאיים של
הקיבוץ  -ועליהם היו אמורות להיות מולבשות טפטפות.
זאת ,לקראת עונת ההנבטה של החמניות .הנזק הכספי שנגרם
בעקבות ההצתה נאמד ביותר מ 200-אלף שקל .טרם הוגשה
תלונה במשטרה .זאת ימים ספורים אחרי הצתה שבוצעה
בערב החג פגעה בארבעה כלים חקלאיים בעמק הירדן וגרמה
לנזק של  3מיליוני שקלים .תושב הישוב תומר התעורר בבוקר
ה 26.4-למראה קשה ביותר  -כ 150-עצים שמתפרשים
בכרם הגפנים שלו נכרתו .ראש המועצה דוד אלחייני בתגובה
''חקלאי הבקעה תחת מתקפת טרור חקלאי" .בשבת ה21-
לאפריל הצתת מתבן ברפת כיסופים ונזק רב נגרם ,שוב ניסיון
הצתה בלילה  23.4של שדה חציר בעמק יזרעאל ,יותר מ20-
מוקדים הודלקו בשדה ,רק תגובה מהירה של צוותי כיבוי
אש מנעו נזק כבד.ב 24.4-לפנות בוקר הוזעקו לוחמי האש
לקיבוץ אילון בעקבות דיווח על מתבן העולה באש .והשאלה
הנשאלת ,מה צריך עוד לקרות שממשלת ישראל תכריז על
מצב חירום וטיפול שורש בתופעת הטרור החקלאי ,הטרור
החקלאי הוא איום אסטרטגי על המרחב הכפרי והחקלאות
ומציב את חקלאי ישראל בחזית ללא מענה ראוי של ממשלת
ישראל .השבוע אמר לנו חקלאי וותיק" ,אם אירועים קשים
כאלה היו מתרחשים ביהודה ושומרון ,הצבא כבר מזמן היה
נכנס לפעולה".

הקשה .החקלאים ערכו הפגנה בצפון הארץ ומתוכננות
הפגנות נוספות ברחבי הארץ .בתוך כך ,ממשיך רצף האירועים
כמעט ללא הפסקה ובכל רחבי הארץ כשהנזקים מצטברים
לעשרות מילוני שקלים.

טרור ללא הפסקה

להלן מספר אירועי טרור חקלאי מהחודשיים האחרונים
שהתרחשו בכל רחבי הארץ.
שריפה פרצה הלילה (חמישי  )17.5במתבן של כפר הנוער
החקלאי כדורי שבגליל התחתון .בכפר הנוער ,במשטרה
ובמג"ב סבורים כי קיים חשד להצתה ,והכוחות החלו
בסריקות נרחבות באזור אחר חשודים .המשטרה סגרה את
המתחם שסביב המתבן.. .
הדליקה פרצה סמוך לשעה  03:00במתחם המתבן בו הוחזקו
כ 350-חבילות חציר ,אולם אין באפשרות כוחות הכיבוי
לכבותה .בשל מאפייני החציר ,נדרש כעת להמתין לכיבוי
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להעניק למשטרה כלים אפקטיביים שיופעלו באופן מיידי
בשטח .עוד הוסכם כי תיבחן האפשרות להפנות את כספי
הקנסות לקרן לפיצוי החקלאים .בנוסף ,נידון גם הצורך
לפנות למערכת בתי המשפט במטרה להבהיר לשופטים
כי יש לפעול להחמרת הענישה בתחום ,וזאת על רקע גזרי
דין מקלים שניתנו בנושא .במסגרת המאבק בתופעת דמי
החסות (פרוטקשיין) ,הנחה השר ארדן לבחון את האפשרות
למנוע מתן רישיון לחברות שמירה בתחום החקלאות,
וזאת בהתבסס על מידע מודיעני ,לאחר שעלה כי מקרים
רבים של פשיעה חקלאית נגרמו במסגרת סכסוכים בין
חברות שמירה ,או כתוצאה מפעילות עבריינית של חברות
"שמירה" בתחום החקלאי .השר ארדן אמר בדיון "המאבק
נגד הפשיעה והטרור החקלאי עולה היום מדרגה .אישרנו
מספר דרכי פעולה שנועדו לחזק את האכיפה ולהחמיר את
הענישה נגד אלו שמבקשים לפגוע באחת מאבני היסוד של
המפעל הציוני .הפעלת יכולות השב"כ והענקת סמכויות
נוספות למשטרה יסייעו לרשויות להיאבק בתופעה החמורה,
כשבמקביל חובה להעניק פיצוי ממשלתי לחקלאים .מדובר
בנושא בעל חשיבות לאומית עליונה ויש צורך בפעילות
ממשלתית רוחבית כדי להתמודד איתו" .במהלך הדיון אמר
מזכ״ל התנועה הקיבוצית ,ניר מאיר ״החקלאות הישראלית
היא אבן היסוד של הריבונות הישראלית.מי ששורף שדות,
שורף את כתבי הקודש של הציונות ,וכך צריך להתייחס אל,
באכיפה נחושה ובענישה מחמירה״.

דיון חירום בוועדת הכלכלה והפנים של הכנסת

דיון משותף של ועדת הכלכלה והפנים בכנסת בנושא הטרור
החקלאי התקיים ביום רביעי ( )16.5בהשתתפותו של מפכ״ל
המשטרה ,רוני אלשייך ובהשתתפותה של הממונה על שוק ההון
והביטוח במשרד האוצר ,דורית סלינגר .מדובר היה בדיון ענייני
והמקצועי והנהגת התאחדות חקלאי ישראל הגיעה לקחה חלק
בדיון .מזכ״ל התאחדות חקלאי ישראל ,אבשלום (אבו) וילן
אמר בישיבה ״יש לשלב את כל הכוחות הרלוונטיים ולעשות
עבודה מערכתית הכוללת מודיעין ,שיתוף פעולה עם השב״כ,
גיוס מלא של משמר הגבול והגדרת המאבק הזה כיעד יחידי
שלו .במקביל יש להחמיר משמעותית את הענישה כולל קנסות
כספיים כבדים שיהפכו את כל הנושא לבלתי כלכלי ,זה הזמן
לעבור מדיבורים למעשים".
מזכ״ל התנועה הקיבוצית ,ניר מאיר ״המודעות הציבורית על
הטרור החקלאי עלתה לבסוף .גם הציבור מבין וגם הממשלה
מקבלת החלטות נכונות לטיפול בנושא .תפקידה של הכנסת
לוודא שהממשלה תעמוד בהחלטותיה ואני מברך על הדיון
הענייני״.
מפכ"ל המשטרה אלשייך "מודע בהחלט לבעיה ואנו מבינים את
היקפה ויש לשלב כוחות בכדי להילחם בתופעה זו".

ח"כ שמולי "הצעת חוק בנושא הביטוח החקלאי"
ח"כ שמולי המתגורר בשנה האחרונה בקיבוץ עין גדי אומר
ל'משק הבקר והחלב' "הטרור החקלאי ממשיך להכות
בחקלאים והממשלה לצערי עומדת מנגד ולא עושה כמעט
שום דבר חוץ מהצהרות לתקשורת .המקרה של הבעיה
הביטוחית מגדירה בעצם את שורש הבעיה ,כיום אין אף
חברת ביטוח המוכנה לבטח את החקלאים ואם כבר יש
חברה המוכנה לבטח ,התעריפים גבוהים עד בלתי אפשריים
ולכן מלוא הנזק נופל על החקלאי ומהווה למעשה ניצחון
של הטרור החקלאי .האדישות הממשלתית מעבר להצהרות,
ממשיכה בהיעדר אכיפה ,באי הגשת כתבי אישום ,במערכת
משפט אדישה ובחוסר מענה לבעיה הביטוחית ,ניתן לומר כי
החקלאים נותרו לבד מול ההוריקן הזה הנקרא טרור חקלאי".
מבחינת המספרים שהוצגו לכנסת בוועדת הפנים מדובר
על נזקים של כמיליארד וחצי שקל בשנה וזאת הערכת חסר
כי בגלל אובדן אמון של החקלאים במערכת ,חלק גדול כלל
אינו מדווח כך ח"כ שמולי שאומר "הצעת החוק שלי נועדה
להתגבר על כשל השוק בעניין הביטוחי ובעצם מעגנת מודל
משותף של המדינה וחברות הביטוח שישתתפו בהקמה של
מודל זה שיספק לחקלאים ביטוח בתעריפים מפוקחים .אנחנו
נמצאים בהתייעצות עם התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים
ואני מאמין שבטווח הזמן הקרוב ,נצליח להביא לידי כך
שהממשלה תאמץ את החוק .בשבוע הבא תכונס השדולה
החקלאית בכנסת ומעבר לדיבורים ,אנחנו חייבים לבוא
עם פתרונות .אין ספק כי מבחינה ערכית המצב פשוט לא
יכול להימשך .ברור לכולם כי מדובר בטרור חקלאי והמדינה
כרגע לא עושה דבר .לדעתי יש סיכוי גבוה שהצעת החוק הזו
תעבור" .ח"כ שמולי הנחשב לאחד מחברי הכנסת המצטיינים
במליאה ,אומר לנו לסיום "אם הממשלה באה ואומרת כי זה
טרור ולדעתי כך היא צריכה לומר הרי שצריך להפעיל את מס
רכוש ממש כמו במקרים של טרור .אבל כל זמן שהממשלה
אומרת זאת רק לתקשורת ולא פועלת בעניין ,אז חייבים
לקחת את הצעת החוק שלי ולאמץ אותה ,החקלאים סבלו
מספיק והגיע הזמן כי המדינה ,תטפל בבעיה זו ומהר"

השר לביטחון פנים "המאבק בטרור החקלאי
עולה מדרגה"

השר לביטחון הפנים ולנושאים אסטרטגיים ,גלעד ארדן,
כינס ביום רביעי ( )9.5לדיון דחוף את ועדת השרים למאבק
באלימות בראשותו ,במטרה לגבש תכנית ממשלתית כוללת
למאבק בפשיעה החקלאית .בדיון נכחו שרת המשפטים
איילת שקד ,שר החקלאות אורי אריאל ,סגן שר הביטחון
אלי בן דהן ,סגן שר האוצר יצחק כהן ,נציגי משטרה,
מג"ב ושב"כ ונציגי החקלאים  .השר ארדן הנחה את נציגי
המשטרה ומג"ב להקצות כוחות משימה יעודיים ומשאבים
נוספים למאבק בפשיעה החקלאית ,ועדכן כי כבר נוספו
עשרות שוטרים וחוקרים וכן עשרות מיליוני שקלים כדי
להגביר את אכיפת המשטרה בנושא ,כולל הקמת מערכים
טכנולוגיים והתקנת מצלמות ושערים במועצות האזוריות
שיסייעו בטיפול בתופעה .בין היתר הוחלט לתגבר גם את
משטרת מחוז ש"י ,וזאת לאור ההכרה כי חלק מהגורמים
לפשיעה החקלאית מגיעים משטחי הרשות הפלסטינית,
להקים יחידות משטרה חדשות במסגרת ה"שיטור המועצתי"
ועוד .בדיון מסרו נציגי המשטרה ושירות הביטחון הכללי,
כי שב"כ כבר עושה שימוש ביכולותיו במקרים שבהם יש
חשד לפשיעה לאומנית בתחום החקלאי .השר ארדן ברך על
מעורבותו של שירות הביטחון הכללי ,והנחה את המשטרה
להדק את שיתוף הפעולה עם השב"כ ולהפעיל את כל
היכולות הקיימות כדי להיאבק בטרור החקלאי.

ליעל את האכיפה

כדי לייעל את האכיפה בתחום הפשיעה החקלאית,
החליטו השר ארדן ושרת המשפטים שקד לתקן את החוק
כך שיאפשר לשוטרים להטיל קנסות מנהליים גבוהים
במקרים של פלישה לשטחים חקלאיים  -צעד שנועד
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משק הבקר והחלב :הטרור החקלאי  -מכת מדינה

יהודה מרמור "יש כאן מלחמה אמיתית על
ריבונות הארץ"

במכתב כותבים ראשי ההתאחדות כי לאחר דיונים מקצועיים
רבים הן בהנהגת החקלאים והן עם חקלאים אשר נפגעו,
החלטנו להציע למדינה פתרון למיגור הפשיעה החקלאית ,בין
השאר:
£ £הגברת הפעילות של יחידות מג"ב  -שוטרים ומתנדבים.
£ £הגדלה משמעותית של האיסוף המודיעיני  -מדובר בכנופיות
מאורגנות ולא בטרור יחידני .כך שידוע כי באמצעות מודיעין
נכון ,יהיה ניתן להגיע לתוצאות משמעותיות.
£ £ביטוחים לחקלאים  -הקצאה של כ 50-60-מיליון ש"ל
בשנה בגין ביטוחים לקנט כנגד פשיעה חקלאית .שכן
חברות הביטוח אינן מוכנות לבטח.
£ £השקעה חד פעמית בסך  30מיליון  ₪בטכנולוגיות
שמעבירות תמונות מהשטח  24שעות ביממה

שוחחנו עם יהודה מרמור ,חקלאי ממושבת יבניאל ,מהפעילים
במאבק נגד הטרור החקלאי ,בעל עדר בקר לבשר בשטחים
פתוחים ,הסובל הוא וחבריו מפלישות עדרים ,גניבות ,הצתות
ופעולות טרור חקלאיות .יהודה נשמע נחרץ וסיפר על המצב
העכשווי בכל הקשור למצבו "המצב הוא שלפני כעשרה ימים
תפסנו להם (לפולשים .ר.זלץ) את עדר הפרות והן בהסגר
כרגע במנחמיה .הפעולה נעשתה בשיתוף השומר החדש
בגיבוי של המשטרה ונכון לעכשיו הפרות הפולשות בהסגר".
באשר למצב הכללי ,אומר מרמור "הם פולשים בתדירות
יום יומית וחותכים גדרות ,זה טרור ,פשוט ככה .כעת אנחנו
ממתינים שבית המשפט יפנה אותם מהאזור שהוא חוקי
שלנו ,שטח של מדינת ישראל המושכר לי ולבוקר מהמושבה
מנחמיה על פי חוק .מדינת ישראל איבדה שליטה בנושא,
המדינה אלופה להגן עלינו מבחוץ ,אבל הסרטן אוכל אותנו
מבפנים .זה פשוט טרור חקלאי וחקלאים רבים שוקלים את
עתידם ודור ההמשך לא רוצה להגיע בגלל הטרור החקלאי,
השקט והגלוי .נמאס גם לאנשים לשלם פרוטקשן .הגיע הזמן
שמדינת ישראל תתעשת על עצמה ותתחיל לטפל בנושא
הנקרא טרור חקלאי .די נמאס ,יש מספיק חוקים ,צריך כוח
אדם ורצון .נמאס לנו להיות שק החבטות של מדינת ישראל,
אנשים לא מבינים כמה המצב חמור .יש כאן מלחמה אמיתית
על ריבונות על שטחים ,שזו כבר בעיה ברמה לאומית".

לסיום הזכירו הכותבים לראש הממשלה את נתוני דו"ח
מבקר המדינה הנוגע לפשיעה החקלאית" :כ 85% -משטח
מדינת ישראל מוגדר כמרחב כפרי .בין השנים 2011-2015
 נפתחו כ 5200 -תיקים של פשיעה חקלאית .רוב המקריםאינם מדווחים כלל בשל העובדה שהחקלאים מודעים לכך
שהרשויות לא פותרות את הנושא ומעדיפים שלא "לבזבז"
את זמנם להתלונן מבלי לקבל מענה .רק כ 4.5% -מהתיקים
הגיעו לבית משפט .זאת לצד נתון כי  90%מהתיקים נגנזים.
עפ"י הדו"ח הסיכויים שעבריין ייתפס נמוכים מ"10% -
בתוך כך נעשתה פניה של ראשי הלובי החקלאי ליו"ר
וועדת הפנים של הכנסת ,לקיים בדחיפות דיון חירום
בנושא הטרור החקלאי.

החקלאים לראש הממשלה "הפשיעה החקלאית
 -מדובר במלחמה יומיומית"

התאחדות חקלאי ישראל שלחה לראש הממשלה את תכנית
התאחדות חקלאי ישראל למיגור הטרור החקלאי .התאחדות
חקלאי ישראל" :הטרור החקלאי הפך להיות טרור ממשי ואנו
רואים בחומרה את המצב" .מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר
התאחדות חקלאי ישראל ,מאיר צור ומזכ"ל התאחדות חקלאי
ישראל אבשלום (אבו) וילן שלחו מכתב לראש הממשלה,
בנימין נתניהו שמהותו תכנית התאחדות חקלאי ישראל
למיגור הטרור החקלאי .במכתב ציינו כי "הפשיעה החקלאית
והגניבות החקלאיות מכות בחקלאים יום ביומו .מדובר
במלחמה יומיומית של החקלאים בגניבות ,בפריצות ,במעשי
אלימות ושלא נדבר על הפרוטקשין .בחודשים האחרונים,
המצב החמיר ואנו עדים לעוד ועוד מקרים קשים בהם
החקלאים מתמודדים ,דבר אשר מכביד נפשית וכלכלית על
מצבם .התאחדות חקלאי ישראל רואה בחומרה את המצב.
לצערנו הרב ,הממשלה לא מפעילה את כובד משקלה במיגור
הפשיעה החקלאית ובמיגור הטרור החקלאי .זאת לצד חוסר
אכיפה וענישה משמעותית מצד הרשויות ובתי המשפט.
במקביל ,החקלאים הינם חסרי אונים גם מבחינה ביטוחית.
שכן קיים מספר מועט של חברות ביטוח שמוכנות לבטח
את נושא הפשיעה החקלאית ואלו שמוכנות לבטח ,מציעות
ביטוחים שאינם כדאיים  -כמו החל מהכבש ה 19 -יהיה
ביטוח ועוד .ארה"ב כיום תומכת בביטוחים חקלאיים ,אצלנו
זה רק בשליש" .במכתב מדגישים ראשי החקלאים" :לצערנו
הרב הטרור החקלאי הפך להיות טרור ממשי ואנו רואים
בחומרה את המצב .נבקש להיפגש איתך בהקדם בנושא בכדי
למצוא פתרון משמעותי עבור המצב הזה".

שר החקלאות "בטחון החקלאים בעדיפות
עליונה"

בעקבות פנייתנו לשר החקלאות בנושא הטרור החקלאי,
אמר לנו השר בתגובה על התגברות האירועים בתקופה
האחרונה ״הרחבת הביטחון של החקלאים הוא יעד ולמדינת
ישראל אכפת מהחקלאים שלה .לאחר מאמצים רבים עם אגף
התקציבים ,המפקח על הביטוח ונציגי החשב הכללי במשרד
האוצר ,משרד המשפטים ,ועבודה משותפת עם התאחדות
האיכרים ,יינתן מענה ביטוחי לחקלאים שיבוטחו בפוליסות
ייעודיות לגניבות חקלאיות  -גניבות בקר וצאן ,ופגיעות בזדון
בבתי האריזה ,ויקבלו פיצוי הולם תוך מזעור הסיכונים באופן
שיאפשר יצירת חקלאות רווחית ויציבה״.
כזכור שרי האוצר והחקלאות הגיעו להבנות והסכמה על
תחילת סבסוד הפרמיות לביטוח וזאת במסגרת תקציב מיוחד.
השרים החליטו כי  16מיליון שקלים יועברו לטובת העניין
וזאת במסגרתתוכנית שתגובש לצמצום הטרור החקלאי
ובשיתוף גורמי המקצוע .השר אריאל הוסיף ״במקביל במטרה
למגר את תופעת הגניבות החקלאיות ולהעניק לחקלאי
ישראל ביטחון ,יחד עם שרת המשפטים ועם השר לביטחון
פנים נשנה לחלוטין את כל ההתייחסות לפשיעה ולטרור
החקלאי באמצעות תיקוני חקיקה לתפיסת פולש ,קנס מנהלי
ללא הוכחת נזק וככל שהעבירה קשה יותר ,הקנס יהיה גבוה
וכבד יותר"▲ .
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