
תופעת הגניבות מחקלאיים ברחבי הארץ כבר הפכה למכת 
מדינה אך נדמה כי הממסד לא ממש מבין את גודל הנזק 

הכלכלי. בעקבות דבריו של השר לביטחון פנים כתב מנכ"ל 
ומייסד השומר החדש יואל זילברמן בעמוד הפייסבוק של 

העמותה את תגובתו לתכנית: "השר ארדן מראה רצינות יתרה 
בנושאים שעוסקים במאבק כנגד ארגון ה-BDS ברחבי העולם. 
אנו מצפים שתחום הביטחון של החקלאות בישראל יקבל יחס 

זהה. הפתרון של השר ארדן לאפשר נשק לכל חקלאי איננו 
פיתרון חדש כיוון שמרבית החקלאים מחזיקים ברשותם נשק 
להגנה עצמית. בפועל, בעקבות ריבוי מקרים בהם העבריינים 

העלילו על חקלאים שאיימו עליהם בנשק )מה שהביא למעצר 
החקלאים( ובעקבות חשש גדול של חקלאים לעשות בו שימוש, 

רבים וטובים מפקידים את הנשק במשטרה, ובמקרה שלא, 
נמנעים בכל מחיר מלקחת אותו איתם לשטח. השר ארדן צריך 

להבין שאל מול תופעה הגניבות )כמו למשל 18,000 ראשי 
בקר(, השחתות רכוש )עשרות אלפי דונמים שמוצתים בכל 

שנה(, השתלטות על קרקעות חקלאיות )דוגמת קיבוץ סאסא 
שנטשו אלפי דונמים לפני חודשים בודדים( ומקרים כואבים 

דומים נדרשת היערכות 
שונה בתכלית.

החל בתכנית רב שנתית, 
שדרוג יכולות האכיפה 
של 15 רשויות שונות 
שכבר פועלות בשטח, 

הקמת יחידות מיוחדות 
במג"ב, חיזוק תשתיות 
מתנדבים, פיתוח מודל 
שמירה יישובי וכיתות 

כוננות על חשבון 
התמגנות של גדרות 
ומחפורות, תקציבים 

משמעותיים כפי 
שמתבקש בסדר גודל של 250-350 

מיליון ש״ח ותכנית חינוכיות, הן לאוכלוסיות מועדות לפשיעה 
והן לאוכלוסיות הסובלות ממנה. הגיע הזמן לאמירות אמיצות 

ולפעולות אמיצות יותר". ▲

נמשכת תופעת הגניבות
השר לביטחון פנים אמר כי משרדו יקדם תכנית ארצית שתאפשר לחקלאים לקבל רישיון מיידי 

לנשק כחלק מהרצון להילחם בתופעת הגניבות הפוגעת קשות בענף החקלאות. בתגובה כתב 
מנכ"ל ומייסד אגודת השומר "הגיע הזמן שהשר ייפגש עם החקלאים ויציג תכנית רצינית יותר". 

'משק הבקר והחלב' ממשיך במעקב אחר התופעה הקשה •

שריפת מתבן במטולה
)באדיבות אתר "השומר החדש"(

מערכת ™BACAR2.0, מציעה יתרונות רבים ובהם:

מערכת ™BACAR2.0 לטיפול בשפכי רפתות
מערכת מוכחת  ●
פשטות ואמינות  ●

הפעלה אוטומטית - לא נדרשת התערבות של עובדי הרפת  ●
מערכת מודולרית וסקלבילית  ●

קומפקטית  ●

עלויות הקמה ותפעול נמוכות  ●
עלות טיפול נמוכה למ"ק שפכים  ●

תהליך ידוע לטיפול בשפכים  ●

שני המתקנים - בקיבוץ עין החורש
וברפת נוביץ' במושב מרחביה

עובדים באופן אוטומטי 24/7, בבקרה 
מרחוק ללא התערבות אנשי הרפת.

לפרטים: בניה צידון  054-7891125
bnaya@wastewater.co.il
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