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סילביה גרין, התחילה את יום הולדתה ה- 56 בדרך לא 
שגרתית למדי, אלא בגניבת שלוש עגלות מביתה בקיבוץ 

אורים. מידית הגישה תלונה במשטרה וזמן קצר לאחר מכן 
נשמעה דפיקה על הדלת, "כשפתחתי את הדלת ראיתי לוחמי 

משמר הגבול מחזקים את העגלות שלי, ללא ספק זו מתנת 
היום הולדת הטובה ביותר שקיבלתי".  

פעולה מהירה ומוצלחת
לפני כשבועיים, בשעות המוקדמות, התקבל דיווח על 
גניבת עגלות מיונקיה שבקיבוץ אורים. לוחמי משמר 

הגבול של יחידת כפרית נגב מידית קפצו לזירה, לאחר 
שזיהו רכב בשטח הסמוך לקיבוץ, החלו הלוחמים במרדף 
אחר החשודים. לאחר מספר דקות של מרדף, הרכב נעצר 

וממנו יצאו החשודים והחלו להימלט, הלוחמים מידית 
פרקו מהרכב והחלו במרדף רגלי אחר החשודים, אחד מן 
החשודים נעצר וישנם מעורבים נוספים שיעצרו בהמשך. 

כאשר התקרבו הלוחמים לעבר הרכב הגנוב, שמעו 
בעיטות חזקות מתא המטען של הרכב, הלוחמים פתחו 
את התא ושם מצאו את שלושת העגלות הגנובות. "מיד 

לקחנו את העגלות ונסענו לעבר ביתה של סילביה, כשהיא 
פתחה את הדלת וראתה את העגלה שרק היום נמלטה 

שבה אליה, דמעות כמעט ירדו מעיניה ולא הפסיקה 
להודות לנו, זהו מהות התפקיד", אמר קצין המבצעים של 

היחידה, פקד בן דמארי. 

סילביה "מעריכה מאוד"
סילביה אף היא מתנדבת במשמר הגבול למעלה מעשור, 

"כל זמן שאני שאוכל לתרום למשמר הגבול, אעשה זאת. 
אני מעריכה את החיל מאוד וגאה לקחת חלק בפעילויותיו 

המורכבות", סיפרה סילביה, והוסיפה, "לא מעט פעמיים 
תושבי הדרום נפגעים כלכלית מגנבי רכוש חקלאי, לוחמי 
משמר הגבול נותנים מענה מהיר בכל פעם ואני כמו כלל 

תושבי הדרום יכולים לישון בשקט. אני מודה ללוחמים 
שהשיבו לי את העגלות, לא יכולתי לבקש מתנת יום הולדת 

טובה יותר". מפקד יחידת כפרית נגב, רפ"ק אופיר דהרי ציין, 

לוחמים פתחו את 
התא ושם מצאו את 

שלושת העגלות הגנובות. 
"מיד לקחנו את העגלות 

ונסענו לעבר ביתה של 
סילביה, כשהיא פתחה 
את הדלת וראתה את 

העגלה שרק היום נמלטה 
שבה אליה, דמעות כמעט 
ירדו מעיניה ולא הפסיקה 

להודות לנו

כשלמתנדבת משמר הגבול, סילביה 
גרין, גנבו 3 עגלות מהיונקיה 

שבקיבוץ, היא כבר חשבה שלא 
תראה אותם לעולם • פעולה מהירה 
של אנשי משמר הגבול, הביאה לסוף 
טוב ומתנת יום הולדת מפתיעה •

מתנת יום ההולדת
הטובה ביותר

ראובן זלץ

הצילו את העגלים, חיילי מג"ב עם סילביה. הצילומים באדיבות 
חטיבת דוברת משטרת ישראל
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"יחידת כפרית נגב תמשיך להוות חלק מרכזי בכל הקשור 
לצמצום הפשיעה החקלאית וגניבות בעלי החיים בדרום, 

הפשיעה החקלאית טומנת בחובה הפסד של כספים רבים 
ונזקים אדירים לחקלאים ולמגדלים. על כן צמצום היקף 

הפשיעה החקלאית בכל הארץ הוא אחד מהיעדים החשובים 
ביותר". המקרה פורסם בעמוד הפייסבוק של משמר הגבול.

)דברים כ"ה 12(

"יפתח ה' לך
את אוצרו הטוב,

את השמים
לתת מטר ארצך בעיתו,

ולברך
את כל מעשה ידך"

שנת שפע 
ובריאות

מכל צוות
ש.נ.אר מדיה ומידע

העגלות נמצאו במהירות

גניבת עגלים
לאחרונה נרשמה עליית בגניבת עגלים מעדרי הבקר לבשר.

בגל עד נגנבו 6 עגלים
בעין השופט 3 עגלים ובאורים 3 עגלים.

הפתרון עבור הבוקרים הוא בלתי אפשרי - שמירה  על 
העדר 24 שעות ביממה.

הנזק הכלכלי הוא אדיר וזו פגיעה קשה בגידול ובצמיחת 
העדר.

מתנועת השומר החדש נמסר שהם נערכים לתגבור 
שמירות ולסייע באזור פעילותם העיקרי גל עד ועין 

השופט.

תזכורת: 
ארגון השומר החדש הוקם בשנת 2007 ע"י קבוצת 

פעילים אוהבי הארץ במטרה לסייע לחקלאים, לבוקרים 
ולכלל אזרחי המדינה בשמירה, עבודה חקלאית והחזקת 

השטחים הפתוחים בנגב ובגליל מתוך תפיסת ערבות 
הדדית ואחריות משותפת.

הארגון ממשיך את דרכה של תנועת 'השומר' שקמה 
בתחילת המאה 20, ותפקידו יצירת שינוי תודעתי 

ואסטרטגי בחברה הישראלית, חיזוק הקשר שנחלש 
לאדמה ולקרקע בישראל והעצמת חשיבות החזקת 

הקרקעות בשטחים הפתוחים בגליל ובנגב תוך חידוש 
הרעיון הציוני.
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