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פשיעה חקלאית - מכת מדינה

במטרה לתת מענה לחקלאים, 
פועלים בשומר החדש לבניית מערך 
מתנדבים נרחב הפועלים בכל רחבי 

הארץ. וכך, במקום בו הממשלה 
נכשלת בשמירה על בטחון תושביה 

ורכושם, נכנסת עמותת השומר 
ומתנדבי. אך התופעה עצומה 

והפשיעה החקלאית לא יודעת 
גבולות, תרתי משמע •

התנדבות בשמירה היא אחד הפרויקטים הראשונים 
והמרכזיים בשומר החדש. השמירה מייצרת נוכחות בשטח, 

הרתעה והפחתה בפועל של הפשיעה החקלאית. נוכחותם 
של המתנדבים בשטח במקרים רבים מונעת נזק או גניבה 

בזמן ובמקום השמירה. באמצעות מאות מתנדבים ומתנדבות 
השומרים בנקודות אסטרטגיות בגליל ובנגב, אנחנו מסייעים 

לחקלאים ולבוקרים להגן על השטחים הפתוחים בנגב ובגליל, 
מחזקים את רוחם ואת תחושת הביטחון שלהם. עד כה, 

נוכחותם של המתנדבים הצליחה למנוע פלישות וגניבות רבות 
ואפשרה לחקלאים לישון לפחות לילה אחד בשבוע שקט. 

משנה לשנה גדלים המתנדבים בשמירה, השנה יש כבר למעלה 
מ-1,600 מתנדבים בשמירה.

יחידת השומר במג"ב
יחידת השומר במג"ב הוקמה בשת"פ עם המשטרה לצורך 

העמקת פעילות הארגון בתחום השמירה והמאבק בפשיעה 
חקלאית. היחידה הוקמה על "פלטפורמה" הקיימת במג"ב 

ונקראת מתנדבי מתמי"ד . שיתוף הפעולה בין השומר החדש 
למגב התחיל בשנת 2014 מתוך צורך והבנה שחסרה בעשיית 
הארגון "רגל מסיימת" , חסר כח מקצועי עם סמכויות אכיפה 

ושיטור שיסתובב בשטחים החקלאיים בהם פועל הארגון, 
כח שיוכל לפעול בשטח לבדוק, לעקב ולתפוס עבריינים 

בשעת המעשה עצמו. מטרת היחידה היא להוות גורם מכריע 
בסיוע ההגנתי לחקלאים. תפקידה של היחידה הוא למגר את 

הפשיעה החקלאית באזורים מוגדרים ע"י פעילות שגרתית 
ויזומה. מדובר בצוות מתנדבים איכותי שיוצא לפעילות 

נקודתית ומבצע מגוון משימות סביב מידע מודעיני וחותר 
לתפיסת חוליות גנבים.

פלטפורמה טכנולוגית - השלב הבא
לצד השמירה השומר החדש מפעיל מערך של התנדבות 

חקלאית בתכנית "מתחברים לאדמה".

מהדקים את
השמירה והבטחון

מתנדבי ארגון השומר בעבודה בשטח

יחידת השומר במג"ב הוקמה 
בשת"פ עם המשטרה לצורך 

העמקת פעילות הארגון בתחום 
השמירה והמאבק בפשיעה 

חקלאית. היחידה הוקמה על 
"פלטפורמה" הקיימת במג"ב 

ונקראת מתנדבי מתמי"ד
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ההתנדבות החקלאית בשומר החדש נותנת מענה לחקלאים 
הזקוקים לעזרה ולידיים עובדות. רבים מהחקלאים מתמודדים 

באופן יומיומי עם פלישות ואיומים ונותרים עם נזקי רכוש 
עצומים. המתנדבים )קבוצות ויחידים( עוזרים לחקלאים אלו 
בעבודות היומיומיות שלהם ובעבודות בהן יש צורך בכח עזר, 
מקלים על החקלאי ומסייעים לו בשיקום הנזקים. השנה פקדו 

את התכנית כ-36,000 מתנדבים.

מעבר לסיוע לחקלאי, ההתנדבות החקלאית היא בעלת 
ערך חינוכי חשוב וחלק מתפיסת עולמנו. באמצעות עבודה 
פיזית מאתגרת בשטח, המתנדבים מכל הרקעים והגילאים, 

סופגים ערכים כגון ערבות הדדית, אהבת הארץ וחיבור 
לאדמה. העבודה החקלאית מעניקה ערך מוסף בתחום 

שהולך ונעלם בעידן שלנו. כדי להעניק סיוע נרחב ומענה 
לחקלאים בכל רחבי הארץ, עובדים כעת בשומר החדש 

על פלטפורמה טכנולוגית שתאפשר לכל חקלאי בישראל 
לגייס מתנדבים לסיוע בחקלאות. מדובר ב-AIRBNB של 

החקלאות. הפלטפורמה תאפשר סיוע ל-2,500-4,000 משקים 
פוטנציאליים ותחבר באמצעות אתר בין חקלאי למתנדבים. 

בימים אלה נערכים פיילוטים במספר משקים ועומלים על 
פיתוחה של הפלטפורמה. ▲

מצדיעים לחקלאי ישראללא ינום ולא ישן שומר ישראל
ארגון השומר ארגון השומר החדש יערוך את 

אירוע יום העצמאות המסורתי בשטחי המרעה של 
החקלאי יהודה מרמור, כחלק ממפגן תמיכה ועוצמה 
לחקלאים. ארגון השומר החדש עורך מדי שנה אירוע 

עצמאות המוני בסימן אחדות. בשנים הקודמות מערך 
האירוע בשכונת ארמון הנציב, בעוטף עזה וביער לביא. 

השנה, הוחלט לערוך את האירוע בשטחי המרעה של 
יהודה מרמור, חקלאי המתמודד מזה עשרות שנים 

עם פשיעה חקלאית ומצליח למרות כל הקשיים 
להישאר נחוש ואיתן על אדמתו. יואל זילברמן, מייסד 

ומנכ"ל השומר החדש "לא פחות משאנחנו זוכים 
בשמונה השנים האחרונות לסייע ליהודה בשמירת 

שטחי המרעה שלו, יהודה החזיר וחיבר אותנו לאהבת 
הארץ ולאדמה. המשבר שפגשנו אצל יהודה, תחושת 

הבדידות והייאוש הפכה עבורנו להזדמנות יוצאת דופן 
לחבר אלפי מתנדבים לערכים שבשמם קמה המדינה. 

כחלק מהמאמץ לחזק את רוחם, שמחתם ואחיזתם 
של החקלאים נחגוג השנה את אירועי האחדות של יום 

העצמאות בשטח המרעה ביבנאל". ▲

����� ������ - ��� �����.indd   52 4/6/17   10:47 AM


