
מן העיתונות - מעקב

בהמשך לכתבה שפרסמנו ולמעקב שהבטחנו על מכת הגניבות בענף, להלן 
כתבה שפורסמה בידיעות אחרונות ומתארת היטב את הקושי הבלתי נסבל 
של חקלאים, רפתנים ובעלי דירים, במלחמתם הבלתי נגמרת מול הגנבים, 

הגורמים להרס הענף.
הכבשים נגנבו, החווה קורסת: "הרס החקלאות"

62 כבשים נגנבו מחווה במועצה האזורית מרחבים בדרום, שנפרצה בפעם 
הרביעית בעשור האחרון. "גורמים לנו לוותר על הענף הזה. לאף אחד זה לא 

מזיז", אומר בעל החווה. בכנסת התקיים דיון על מכת הגניבות בדרום
מתן צורי פורסם: 21.06.16, 19:08

הדיר ממנו נגנבו הכבשים:
"הגנבים תכננו את הכל"

בפעם הרביעית בעשור האחרון נפרץ הדיר של נועם אביטן מחוות אבניר 
במועצה האזורית מרחבים. הפורצים גנבו 62 כבשים בהריון מתוך 100 שהיו 

בו. "גורמים לנו לוותר על הענף הזה. לאף אחד זה לא מזיז", אומר אביטן. ועדת 
הפנים של הכנסת קיימה דיון בגניבות החקלאיות ובפריצות לבתים בדרום. 

אביטן סיפר: "אני מגדל כבשים כבר 30 שנה. בכל עשור אנחנו מצעירים את 
העדר ובמקרה הזה העדר היה קטן יחסית, הפעם היו לנו רק 100 כבשים. הבנתי 

מזמן שאני לא יכול להתפרנס רק מזה, אבל לא יכול להיות שלא נקבל גיבוי והגנה 
מהמדינה. הגנבים תכננו את הכל לעומק. הם ידעו מאיפה הם נכנסים ומאיפה הם 

יוצאים, קרעו את הגדרות, הגיעו עם כלים מתאימים. הם טיפלו בכלבים, לקחו 
את העדר שבעה ק"מ ברגל, שם חיכתה להם משאית". אביטן אומר כי חברות 
הביטוח לא מוכנות לבטח את העדרים ואת בעלי החיים בחקלאות בכלל. "כל 

הנזק פה הוא על חשבוני, זה לא כמו גניבת רכב, החקלאים סופגים זאת באופן 
ישיר. אנחנו מטפחים את הכבשים, כל דבר לוקח שנים והכל הולך בשנייה אחת. 

החקלאות נשארה רק בגלל האהבה של החקלאים". בעקבות ריבוי הפריצות 
בדרום התקיימו שני דיונים במהלך החודשים האחרונים בוועדת הפנים של 

הכנסת, ביוזמת שי חג'ג', ראש המועצה האזורית מרחבים. בדיונים השתתפו 
יו"ר הוועדה, חבר הכנסת דודי אמסלם, קצינים במשטרה וראשי רשויות. בחלק 

מיישובי המועצה האזורית מרחבים נרשמו פריצות ל-50 אחוז מהבתים.
"את הדיונים בוועדת הפנים יזמנו כדי למצוא פתרון לבעיה. הצגנו למשתתפים 

נתונים מדויקים על מצב הפריצות לבתים פרטיים ולמשקים חקלאיים. דרשנו 
אמצעים שיגבירו את הביטחון ביישובים", אמר חג'ג'. "דרושים מרכיבי ביטחון 

הכרחיים ביישובים: מוקד רואה, מצלמות אבטחה, גדרות ביטחון, אמצעי 
התראה, כלי רכב לרכזי הביטחון המתנדבים, חסימת פרצות בגדר המערכת 
עם חברון ועוד. חשוב לציין שביישובים בהם הצלחנו לגייס תקציב למרכיבי 

הביטחון - נרשמה ירידה של יותר מ-90 
אחוז בפשיעה". חג'ג' מוחה גם על הענישה 

הקלה לגנבים. "חייבים להחמיר את 
הענישה. לא ייתכן שהמשטרה מפעילה 

את כל האמצעים כדי לתפוס את הגנבים 
- ובסופו של דבר הם מקבלים רק כמה 
חודשי עבודות שירות. זו ענישה בלתי 

נסבלת. כל מגדלי הכבשים בסביבה סובלים 
ממכת הגניבות הזו. באזור שלנו אין עדר 

שלא גנבו ממנו בצורה משמעותית. זה 
הורס לנו את החקלאות". מהמשטרה נמסר 

כי הנושא נמצא בחקירה.

דבר העורך

שלום לכולם

למי שהיה זקוק להוכחה נוספת לגודל המשבר בענף 
המזון בישראל ועל הגורמים שהביאו את החקלאות 

לכדי קריסה, הגיעה התכנית 'המערכת' בערוץ 2 
על ביטחון המזון והביאה את המציאות לפרצופם 

של הפוליטיקאים. בשורה התחתונה, ייבוא תוצרת 
חקלאית אינו הפתרון והרס החקלאות יגרום למשבר 
עמוק, עד לרעב המוני בארץ. בחודש האחרון נסענו 

לאורכה ולרוחבה של ישראל, מהנגב החם, דרך השפלה 
ועד לעמק יזרעאל. פגשנו שם אנשי אדמה הרוצים 

לעבוד ולייצר תוצרת חקלאית ולהתפרנס בכבוד. 
הם לא רוצים להתעשר, לא מעוניינים לקנות דירות 

להשקעה, אלא רק לעבוד, עבודת כפיים קשה ולחזור 
הביתה בשלום. מתי הפוליטיקאים יבינו סוף סוף כי 
רק המשך שגשוג ענף החקלאות ובתוכו ענף הרפת 

שלנו, יביא לישראל את הביטחון הכלכלי. מה לא מובן 
לשרי החקלאות והאוצר, מדוע הם ממשיכים לחפש 
את המטבע מתחת לפנס ולא לטפל באמת בבעיות 

האמיתיות, המונופלים בתחום המזון. במהלך העבודה 
על העיתון שאתם קוראים בו, התקשר אלי מנכ"ל 

משרד החקלאות, הבטחתי לו שהשיחה תישאר בינינו 
ולא אצטט ממנה את הדברים עליהם דברנו. אוכל 

לומר רק זאת, אם מישהו באמת רוצה לעשות סדר 
בענף וביוקר המחיה, מוטב יהיה שיתחמש באומץ ראוי 

ויפנה את המאמצים לכיוונים הנכונים ולא לחקלאים 
ולרפתנים, הם לא הבעיה, אדוני המנכ"ל, הם הפתרון. 
החודש חגגנו את חג השבועות, הנקרא גם חג החלב, 

יש בישראל את ענף הרפת הטוב והאיכותי בעולם, 
כך גם טוען ראש הממשלה, הגיע הזמן שכל יועצי 

אחיתופל ו'נערי האוצר' המדברים כל הזמן על יבוא, 
יזיזו את הגבינה שלהם, תרתי משמע ויבינו אחת 

ולתמיד כי חקלאות בישראל היא הרבה מעבר לביטחון 
כלכלי ותזונתי, אלא ערך עליון בהווייתו של עם. לסיום 

 שיחתנו עם מנכ"ל משרד החקלאות, שאלתי אותו, 
אם הרפתות כולן היו ביהודה ושומרון, היחס והטיפול 

היה זהה? 

ימים טובים שיהיו לנו. 

עורך המגזין 
ראובן זלץ
050-5518827

קוראים כותבים ומגיבים
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