משק הבקר והחלב :הטרור החקלאי  -מכת מדינה

הטרור החקלאי
לא עוצר
משטרת ישראל מעריכה את הנזק
הנגרם לחקלאים מהפשיעה והטרור
החקלאי בסכום מטורף של 1.1
מיליארד שקל בשנה .אך לכולם ברור
כי הנזק הכולל הוא הרבה יותר גדול,
בכל המובנים .רק לשם השוואה,
באנגליה ,הנזק כתוצאה מפשיעה
חקלאית הוא פחות מאחוז מסכום
הנזק בישראל .אורי ספיר ,סמנכ"ל
מרחבים בארגון השומר אומר לנו
"במבחן התוצאה ,מדינת ישראל
מאבדת אחיזה ושליטה בקרקעות
המדינה ,בשנים האחרונות ננטשו
לפחות כ 200-אלף דונם חקלאי
ברחבי הארץ כתוצאה מהטרור
והפשיעה החקלאית"' .משק הבקר
והחלב' ממשיך לעקוב אחר אחד
מהאיומים הגדולים ביותר לעתיד
החקלאות ולעתידנו כאומה •

ראובן זלץ

זה בכלל לא משנה איך נקרא לזה ,אומר לנו אורי ספיר,
סמנכ"ל מרחבים בארגון השומר ,המנהל למעשה את פעילות
הארגון בשטח ואחראי על הקשר עם המתנדבים הרבים "טרור
חקלאי ,פשיעה חקלאית ,מבחינתנו זה אותו דבר ,כי במבחן
התוצאה ,אנחנו מאבדים שטחי מדינה במספרים מדאיגים".
ספיר ,האחראי גם על התוכניות החינוכיות בארגון גר במושב
כנף ברמת הגולן ,סא"ל וסמח"ט במי'ל אוהב את המדינה
ונופיה אך בהחלט מודאג מהתופעה המאיימת על החקלאות
הישראלית ועל השליטה והמשך הריבונות בשטחי חקלאות
ברחבי הארץ .ספיר "אני בוחר דווקא להתחיל בסוג של נימה
אופטימית ,יש לי דבר חיובי לומר ,רשויות המדינה האמונות
על בתחום ,לדעתי הפנימו שאכן קיימת בעיה קשה בנושא
וההשלכות הן לאומיות בהקשרי ריבונות ,משילות ,בשטחים
הפתוחים במדינת ישראל" .אך באותה נשימה ממשיך ספיר
המתרוצץ ברחבי הארץ ואומר "שלא נשלה את עצמנו לרגע,

חייבים להקים גוף ארצי שיאבק בתופעות הקשות .ספיר
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באשר לאחיזה באדמה ,הרי
שלמעשה החקלאים שומרים עבור
המדינה על הקרקע שלה ,של כולנו.
זה בעצם מאבק ,או מלחמה ,לא
משנה איך שנקרא לזה ,על עתיד
השליטה שלנו באדמות המדינה,
וכרגע המצב לא מזהיר

לא ינום ולא ישן שומר ישראל

עדיין יש כמה בעיות לא פשוטות ,אין תכנית עבודה סדורה
איך ממגרים את התופעה הזו .אחת הבעיות שאנחנו מזהים
היא ,ההעדר הסתכלות כוללת .גם ברשות המחוקקת יש
הרבה מה לעשות וכמובן ברשות השופטת והמבצעת .הגיע
הזמן שיסתכלו על העבירות ברמה של נזק לאומי מתמשך
שהתוצאה הישירה שלו ,היא בסופו של דבר ,שבשטחים
הפתוחים בישראל שהם למעשה כ 90-אחוז משטח המדינה,
נוצרת קיימת בעיית ריבונות קשה וחוסר במשילות.
כשמבינים את הדבר הזה ,הרי שפחות מעניין איזה סיווג
יתנו לעבירה של העבריין" .על היקף התופעה אומר ספיר
"בעשורים האחרונים ,חקלאי ישראל נטשו אדמות בהיקפים
עצומים שבחלקן הגדול נבעו מהתופעה של הטרור והפשיעה
החקלאית ,מדובר על לפחות כ 200-אלף דונם שאנחנו יודעים
להצביע עליהם ,יכול להיות שיש יותר שאנחנו לא מכירים".

לא מפנימים את חומרת הבעיה

אין כמעט לילה שלא מתרחש אירוע של טרור או פשיעה
חקלאית ,המספרים פשוט עצומים ויש לציין כי חלק
מהאירועים לא מדווחים כי לחקלאים פשוט נמאס מחוסר

חברת א.ב .מתכננים
איתך לאורך כל הדרך!
ronen@abt.co.il
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בשם הפוליטיקלי קורקט יש פוליטיקאים
המבדילים בין טרור לפשיעה חקלאית ,מה דעתך?

מתנדבי הארגון נמצאים גם בעוטף עזה

"אני לא יודע לקבוע בכל מקום מה המניע של העבירה ,מה
שאני יודע בבירור ובעברי אני איש צבא ,הרי אתה מנתח יריב
לפי היכולות שלו ובהיקשר הזה ,היכולות שלו לגרום למדינת
ישראל הפסדי עתק ואיבוד אחיזה ושליטה בקרקעות הן
גבוהות ולכן היחס לתופעה לא צריך להימדד בהקשר פלילי או
לאומני .זה לא מעניין אותי אם זה מחבל או גנב ,הנזק נעשה".

אך זה יהיה נכון לומר שרוב הפשיעה והטרור
החקלאי מתבצע על ידי בני מיעוטים?

"כן ,ניתן בהחלט לומר כי רוב הפשיעה החקלאית נעשית
על ידי בני מיעוטים אך מי שמסתפק בנתון הזה כי מדובר
בערבים ,מתעלם מהמציאות המורכבת יותר .חשוב לי לציין
כי אנחנו נמצאים בקשרי עבודה עם חלקים ניכרים מבני
המיעוטים ,דרוזים ,בדואים ,צ'רקסים ועוד .יש לציין שאנחנו
נותנים סיוע לכל חקלאי המחזיק בקרקע כדין ללא הבדל דת
וגזע .הפשיעה החקלאית נמצאת בכל מקום וניתן לראות את
זה בכל פינה ישראלית ולא רק במה שנקרא פריפריה .לדוגמא,
בשרון קיימת פעילות ענפה של פשיעה חקלאית וטרור חקלאי
כי התוצאה היא זהה .זה בכלל לא משנה איך נקרא לזה,
במבחן התוצאה אנחנו כמדינה מאבדים שטחים".

תעזרו להם לשמור עליכם
בשנים האחרונות אנו עדים להתמודדות הקשה
שמנהלים חקלאי ישראל במאבק בפשיעה החקלאית
שהפכה למכת מדינה .תנועת השומר החדש חרטה
על דגלה לסייע לחקלאים בהתמודדות עם התופעה.
כחלק מהעשייה ובמטרה להבין את היקף התופעה
ואת ההשפעה של שמירה פעילה בשטח אנו זקוקים
לעזרתכם .אנו מחפשים חקלאים שאינם מקבלים
סיוע בשמירה מטעם השומר החדש שיהיו מוכנים
לענות אחת לחודש על שאלון קצר הנוגע לממדי
הפשיעה החקלאית במשקם .מחקר זה יאפשר לנו
לסייע חקלאי ישראל בהצפת היקפה האמיתי של
תופעת הפשיעה החקלאית בפני הציבור,
התקשורת וגופים בעלי השפעה .לפרטים
נוספים אנא פנו באתר או בעמוד הפייסבוק
של השומר החדש▲ .

אז מה מה לדעתך צריך היה לעשות אתמול?

"בפגישות שלנו עם גופי האכיפה השונים בשטח ,אני שומע
כי יש רצון לפתור את הבעיה .אך הבירוקרטיה פוגעת ברצון
הטוב וכל גוף מסתכל רק דרך הפריזמה שלו .נדרשת כאן
פעולה כוללת של כל משרדי הממשלה שייקחו את האחריות
לטיפול בבעיה ,ייפנו תקציבים ,ירתמו את החקלאים ואת כל
הרשויות הנוגעות בדבר וביחד נעשה סוף סוף את מה שצריך
לעשות ,שליטה וריבונות בשטחים הפתוחים בישראל .לדעתי
חייב לקום גוף ארצי ,שיאגד את כל המאמץ ללחימה בתופעה
זו ,כולל כל נציגי הרשויות .יש תודעה בקרב הישראלים
לנושא ,הציבור הישראלי מבין את הבעיה".

ארגון השומר בחזית המאבק

כיום הארגון מוכר לכל חקלאי אך לא רק להם ,קצת קשה
להאמין כי ארגון השומר הוקם רק לפני כ 4-שנים .כיום זה
הארגון הגדול והמשמעותי בארץ שמתנדביו שומרים מדי
יום ולילה על אדמות המדינה .ספיר "השומר החדש הביא
בשנה האחרונה  53אלף מתנדבים ואנחנו מעריכים שנסיים
את  2018עם למעלה מ 60-אלף מתנדבים .הגיע הזמן
שהאזרחים יעשו מעשה ואנחנו קוראים לישראלים להצטרף
לשומר החדש או לכל גוף אחר העוסק בנושא ולעזור בשינוי
המציאות .השומר היא תנועה חדשה יחסית וכיום אנחנו
מונים עשרות אלפי מתנדבים ואני מאוד מקווה שאנחנו ביחד
עם המדינה והרשויות ,נמצא פתרון יעיל ומהיר לבעיה הקשה
הנקראת טרור ופשיעה חקלאית" .לספיר חשוב מאוד להדגיש
ולומר "אנחנו ממש לא גוף פוליטי ונמנעים בעיסוק בנושא.
ניתן למצוא אצלנו מתנדבים מכל קצוות הקשת וכך נמשיך
להיות".
יש איזה אור בקצה המנהרה או זו הרכבת שבאה מולנו?
"תשמע ,יש מודעות ,החלו תהליכים את הדברים חייבים
להיעשות מהר יותר ובנחרצות רבה יותר .יחד עם זאת,
לראשונה נעשה שימוש נרחב בבתי המשפט ובחלק מרשויות
האכיפה המתבטאת בעיקר בקנסות בתחום החקלאי ,זוהי
מגמה ברוכה שאם היא תמשך ותתגבר יכולה להוות פתרון
לעבריינות המקומית הקטנה שלא טופלה כראוי עד כה וממנה
צמחו במשך השנים ,ארגוני פשיעה"▲ .

התוחלת של דיווח וחוסר פעולות למניעה ומיגור התופעה.
אורי ספיר "בוא ואתן לך דוגמא שתבהיר את עמדתנו ,אם
למשל מדינת אויב או ארגון טרור היו משתלטים על  2דונם
במדינת ישראל ,הרי שזה היה מוביל למלחמה .מה שקורה
כאן זה שעבריינים וגורמים עוינים משתלטים בכל יום על
שטחים והמדינה פשוט לא הפנימה את חומרת הבעיה" .ספיר
ואנשי ארגון השומר ,הם למעשה חוד החנית במאבק הסיזיפי
לעיתים קרובות נגד תופעה קשה זו.

אתה מתאר כאן למעשה מלחמה?

"זו בהחלט מלחמה ,תראה ,מראשית הציונות היה ברור
שאדמה מחזיקים עם מחרשות ולא עם טנקים .במלחמה הזו
אנחנו מאבדים את המחרשות ,מושמדים ונשרפים שדות,
גניבות בהיקפים ענקיים במשקים החקלאיים .ובאשר לאחיזה
באדמה ,הרי שלמעשה החקלאים הם השומרים עבור המדינה
על הקרקע שלה ,של כולנו .זה בעצם מאבק ,או מלחמה ,או
לא משנה איך שנקרא לזה ,על עתיד השליטה שלנו באדמות
המדינה וכרגע המצב לא מזהיר".
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דוגמא לרישום אירועי טרור מהשבועות האחרונים
טבלת פשיעה
תאריך
הפשיעה
החקלאית

תיאור האירוע

גלאון

4/5/18

גניבת  16עגלים

כרם סרוסי

4/14/18

גניבת מרסס גדול ,מרסס גב עגלה נגררת

קלחים

6/2/18

ניסיון גניבת מלונים

קלחים

5/26/18

"במהלך פעילות מיוחדת של יחידת השומר במג""ב בקלחים נתפסו בשעות אחר הצהריים שני גברים וילד ברכב פרטי
גונבים אבטיחים .השלשה עוכבו עד להגעת שוטר ומשם עוכבו לתחנת נתיבות לחקירה .הגברים טענו שהם ""לקחו"" את
האבטיחים ( )10כי הילד צם את הרמדאן והוא ביקש אבטיח לסעודת שבירת הצום.
כעבור יומיים הם זומנו לבית משפט ולאחר פסק דין קנסו אותם בכ 4,000-ש""ח".

קלחים

6/2/18

"בשעות אחר הצהריים נצפה עם רחפן ג'יפ גדול משוטט במקשות האבטיחים .בצילום ניתן לראות גניבה באופן ברור של
 6-7אבטיחים והמלטות מהירה כאשר רכז השטח הגיע אליהם עם הרכב שלו.
לא זוהה מספר זיהוי של אוטו הרכב".

גוש עציון

5/2/18

"מטע נגנבו ארגזי דובדבנים בשווי שמוערך בעשרות אלפי שקלים ,תקפו עובדים במקום וגרמו לנזק.

יער אחיהוד

5/3/18

תצפיתן ביער אחיהוד זיהה דמות מדליקה את השריפה וברח

תל עדשים

5/4/18

מחפרון הגיע וביצע עקירת עצים

אפיקים (בלות
הנמצאות
ברמת סירין)

5/4/18

בשעת לילה נשרפו באורך פלאבאלות מהקיבוץ אפיקים

שטח מרעה
בציפורי (גבעה
גדולה)

5/5/18

הצתה של השטח מרעה של חיים זילברמן (גבעה גדולה)

הצתה ב4-
מוקדים שונים
ביער שגב

6/6/18

הצתה בארבעה מוקדים שונים ביער שגב  ,הדליקה התחילה בערימת גזם שיועד לריסוק

ארבל

6/6/18

פרקליטות מחוז צפון הגישה היום (ראשון) לבית המשפט השלום בנצרת כתב אישום נגד עומרי מוקטרן בן  41ומחמוד
שיבלי בן  ,38תושבי הכפר שיבלי אום אל גנם בגין סחיטה באיומים של שני חקלאים ,שהעסיקו בעבר את אחד מנאשמים.
מכתב האישום שהוגש באמצעות עורך הדין עמוס דניאלי עולה כי הנאשם עומרי ושותפו מחמוד איימו על שני חקלאים
תושבי האזור ומעסיקים לשעבר של הנאשם עומרי ,בשיחות טלפון רבות ,וכן פגעו בהם וברכושם ,במטרה לסחוט סכום
כסף .הנאשמים נעצרו לאחר דיווח החקלאים למשטרה וכשהיו בדרכם לקבל את דמי הסחיטה על ידי בלשי המשטרה

דגניה ב'

5/14/18

"נתפסו בשעת מעשה 4 ,חברה מנצרת ,מעמיסים אבטיחים בשטח של דגניה ב'
ניידת מג""ב הגיע לשטח  5דק' מקריאה תחקרה ולקחה את החבורה לחקירה בנטופה"

כפר הנוער
כדורי

5/17/18

שריפה בבאלות של כפר הנוער כדורי

אשדות יעקב

5/18/18

"נחתכו באזור ה 200-נצרים של בננות.
"

סמוך לגבעת
אבני

5/18/18

שריפה מאחורי בתי מגורים של היישוב גבעת אבני בגליל התחתון

אוכף המוכתר
גוש עציון

5/23/18

"ימים ספורים לפני פסטיבל הדובדנים המסורתי בגוש עציון ,הציתו מתפרעים פלשתינים את מטעי הדובדנים ב""אוכף
המוכתר"" בקיבוץ כפר עציון .השריפה השתוללה במשך זמן רב עד שהושגה שליטה עליה ,הותירה על פי הערכות
ראשונות נזקים רבים ומשמעותיים.
ההצתה הזו מצטרפת לגל של הצתות וניסיונות הצתה שאירעו באיזור בתקופה האחרונה ולגניבת עשרות טונות של
דובדבנים מהמטעים.
בסוף שבוע הבא אמור להיערך במקום פסטיבל הדובדבנים המסורתי של גוש עציון זו השנה ה .17-בכל שנה מושך אליו
הפסטיבל אלפי מבקרים שנהנים מקטיף הדובדבנים ומשלל פעילויות משפחתיות"

שם מוקד
הפעילות

משטרת ישראל פתחה בחקירה שבמסגרתה פעלו כוחות משטרה יחד עם כוחות מחטמ""ר עציון להתחקות אחר
החשודים.
במסגרת החקירה בוצעו מגוון פעולות הן במישור הגלוי והן במישור הסמוי אשר הביאו אתמול למעצרם של  4פלסטינים
תושבי הכפרים הסמוכים בחשד לפריצה וגניבת הדובדבנים"

א
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הערכת
שווי
הנזק

האם קיים תיעוד
(מצלמות אבטחה וכו')

האם התקיימה
שמירה במהלך
האירוע ?

הערות

שם מדווח האירוע

סיווג
הפשיעה
החקלאית

האם הוגשה תלונה
במשטרה

לא

התקבל ע"י תמיר רכז
שטח

יוכי זכאי

גניבה

כן

לא

תמיר אבקסיס

גניבה

לא

לא

לא

יעקב זגיר

גניבה

כן

כן

כן

יעקב זגיר

גניבה

כן

לא

כן

יעקב זגיר

גניבה

לא

כן

לא

גניבה

כן

לא

לא

יוחאי פרץ

הצתה

כן

לא

כן

עומר החקלאי מתל
עדשים העביר דיווח
אל ליאת פוניה עבודת
הארגון

גרימת נזק
לרכוש

כן

יש תמונה אחרי עקירת העצים

לא

חיים ריגלר

הצתה

לא

קיים תיעוד של באלות עולות באש

לא

עדן דביר

הצתה

כן

קיים תמונות לש הגעה
והאלונים עולים באש -
https://news.walla.co.il/
_item/3155399?utm
_source=whatsup&utm
_medium=sharebutton&utm
_term=social&utm
_content=whatsup&utm
campaign=socialbutton

לא

יוחאי פרץ

הצתה

כן

צילום של השריפה ,לא של המצית

לא

יזהר ברק

אלימות
פיזית

כן

כן

לא

יזהר ברק

גניבה

כן

לא

לא

אלעד חלימי

הצתה

כן

קיים תיעוד של באלות עולות באש

לא

יזהר ברק

גרימת נזק
לרכוש

כן

כן

לא

שלמה למפרט

הצתה

לא

קיים תיעוד של שריפה בשטח
פתוח בסמוך לבתים

לא

קרדיט משטרה
(יואל העלה לקבוצת
"עידכונים מהמרחבים)

הצתה

כן

צילום של עצים שרופים לאחר
ההצתה

לא
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דוברות המשטרה
(מחוז ש"י)

