
ענף בכותרות

מבקר המדינה על 
 הפשיעה החקלאית

"מכת מדינה"
בדו"ח ארוך מנומק ומקיף, 

מביא מבקר המדינה, 
השופט יוסף שפירא, 

תמונת מצב קשה בנושא 
תופעת הפשיעה החקלאית, 

המאיימת על עתיד ענף 
החקלאות. האם ממשלת 

ישראל, תרים סוף סוף את 
הכפפה ותחל לתפל בתופעה 

עבריינית זו?
85 אחוזים משטח ישראל 
נחשבים ל"מרחב הכפרי". באזור זה חיים כ-830 אלף איש 

ב-1,013 יישובים, ובו גם רוב שטחי המרעה והשטחים 
החקלאיים המעובדים. מתוך הדו"ח. "הממצאים מעידים על 

חולשה אכיפתית, אוזלת יד והיעדר מענה לבעיה אמיתית 
שהחקלאים עומדים בפניה חסרי אונים", כך השופט שפירא 
המבקר לא חוסך ביקורת קשה  כנגד משטרת ישראל וכותב  

"ב-2008 הטילה המשטרה על מג"ב את האחריות לטיפול 
בתופעות הפשיעה החקלאית, אך לפי הדו"ח לא הוקצו 

למג"ב האמצעים הנחוצים והדבר הביא בין היתר לידי הקמת 
התארגנויות פרטיות להגברת הביטחון במרחב הכפרי.

סיכום עיקרי הדו"ח
רוב המגזר החקלאי בישראל נמצא במרחב הכפרי. 

התרומה של החקלאים למדינה היא חיונית מבחינה 
כלכלית, חברתית, ערכית ולאומית. זה שנים סובלים 

החקלאים מתופעות חמורות של פשיעה חקלאית הפוגעות 
בהם מבחינה כלכלית ומורלית, ובשל כך הן פוגעות גם 

במדינה כולה. ב-2008 הטילה המשטרה על מג"ב את 
האחריות לטיפול בתופעות הפשיעה החקלאית במרחב 
הכפרי - ובכלל זה מניעתן, תפיסת העבריינים והבאתם 

לדין. החקלאים מכירים בחשיבות העליונה של הפעילות 
המבצעית של מג"ב במאבק בפשיעה החקלאית. ואולם דוח 

זה העלה כי על אף האחריות שהוטלה על מג"ב לא הוקצו 
לו האמצעים והמשאבים הנחוצים למימושה באופן מספק, 

והדבר הביא לידי הקמת התארגנויות פרטיות להגברת 
הביטחון במרחב הכפרי. המשטרה מייחסת חשיבות 

מועטה לטיפול במרבית העבירות של פשיעה חקלאית, 
ונוצר מצב של היעדר אכיפה המתבטא בסגירת מרבית 

תיקי התלונות בלי שנעשו ניסיונות מספקים לתפוס את 
העבריינים ולהעמידם לדין. בית המשפט העליון קבע בשנת 

2007 כי "מאמצי האכיפה המושקעים בתחום זה הם דלים 
ויעילותם מוטלת בספק" מדוח זה עולה כי המצב נותר 
בעינו ואף הוחמר והוא מתבטא גם בשיעור נמוך מאוד 

של כתבי אישום בתיקים של פשיעה חקלאית. ממצאי דוח 
זה מעידים על חולשה אכיפתית, על אוזלת יד ועל היעדר 
מענה מערכתי לבעיה אמתית שהחקלאים עומדים בפניה 
חסרי אונים ונאלצים להתמודד עמה כמעט לבדם. במהלך 
כתיבת דוח ביקורת זה שב ועלה נושא הפשיעה החקלאית 

למרכז השיח הציבורי, בעקבות אירועים חוזרים ונשנים 
של התפרצויות וגניבות חקלאית מרובות שאירעו במרחב 
הכפרי. הממצאים המובאים כאן מונחים לפתחם של השר 

לבט"פ, מפכ"ל המשטרה ומפקד מג"ב. המשטרה אמנם 
גיבשה תפיסה חדשה להפעלת מג"ב במרחב הכפרי, אך 

עליה לזרז את גיבוש ההמלצות היישומיות, כל זאת לצמצום 
ממשי של התופעה ההרסנית הפוגעת בחקלאות, בחקלאים, 

במרחב הכפרי כולו ובאמון הציבור במערכת אכיפת החוק

ההמלצות העיקריות בדו"ח
בכל הנוגע לנתונים על היקף הפשיעה החקלאית, על 

המשטרה להתבסס על נתוני מג"ב שלטענתה הם המשקפים 
תמונת מצב מהימנה ומדויקת. על המשטרה למלא את 

תקן אח"ם מג"ב כדי שיוכל לעמוד במשימות שעליהן הוא 
מופקד. על המשטרה להעמיד לרשות היחידות המרכזיות 
במרחב הכפרי משאבים ואמצעים מבצעיים קבועים, כדי 
לסייע להם למלא את משימותיהם. כמו כן עליה להקצות 

להם גם כלי איסוף מודיעין מתקדמים המשמשים מערכים 
אחרים במשטרה. על המשרד לבט"פ, המשטרה 

ושירות בתי הסוהר )להלן - שב"ס( לבחון את 

מבקר המדינה": החקלאים חסרי אונים מול 

הפשיעה המאיימת על החקלאות בישראל"

בגיליון הקודם, הבאנו תחקיר רחב היקף על התופעה המאיימת על החקלאות בישראל. 
והנה מפרסם מבקר המדינה את מסקנותיו על תופעת הפשיעה החקלאית ומכנה 

אותה, מכת מדינה, ככותרת כתבת התחקיר שאנו הבאנו בגיליון האחרון. להלן סיכום 
והמסקנות העיקריות של דו"ח מבקר המדינה  •

החקלאים חסרי אונים. 
מבקר המדינה
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האפשרות לכלול את עצורי מג"ב בסבב הליוויים שמקיים 
שב"ס כדי למנוע פגיעה בליבת הפעילות המבצעית של 
עבודת הבלשים והחוקרים ביחידות המרכזיות במרחב 

הכפרי העוסקים בחלק ניכר מזמנם במשימות ליווי עצורים.  
על המשטרה לוודא ביצוע של מספר סיורים מזערי, במרחב 

הכפרי כפי שקבעה בנהליה. על המשטרה ומג"ב לבחון 
את המדיניות הנוכחית של סגירת תיקים ואת ההימנעות 

מהגשת כתבי אישום בכל הנוגע לעבירות של פשיעה 
חקלאית. עליהם למצוא את הדרך להגברת אמון ציבור 

החקלאים במשטרה, שלעתים קרובות מוצא את עצמו חסר 
אונים אל מול הפשיעה המתבצעת בתחומו. על המשטרה, 

מג"ב וגורמי האכיפה הנוספים לפעול להגברת ההרתעה, 
תוך שיתוף פעולה ביניהם לתפיסת העבריינים, להגשת 

כתבי אישום, העמדת העבריינים לדין ובקשה להטלת 
עונשים משמעותיים. על השר לבט"פ והמשטרה למלא את 
החסר בתחום הביטחון במרחב הכפרי, באופן שהתושבים 
לא ייאלצו להיעזר בגופים חוץ-משטרתיים והתנדבותיים 

להרתעת עברייניים. ▲

חברת א.ב. מתכננים
איתך לאורך כל הדרך!

ronen@abt.co.il

 בכנס נכחו גם אנשי התאחדות מגדלי הבקר ישראל, 
נציגי מכוני התערובת הבולטים ומנהלי התעשיות 

המובילות את הענף. מעבר להזדמנות החשובה למפגש 
עמיתים, שמעו המשתתפים שתי הרצאות מקצועיות 
של ד"ר חן גילד )כיצד  משפיעה איכות המזון הגס על 

פעילות ותפוקת הכרס( ושל ד"ר רן סולומון )בין עמילן 
ל-NDF, יצרנות, בדיקות כימיות והזנה מדייקת(. לסיום, 
סקר המזרחן ד"ר גיא בכור את מצב המזרח התיכון ואת 

עתידה של מדינת ישראל והציג את תפיסת עולמו. ▲

כנס מעלי גרה
כ-200 רפתנים, מגדלים, מנהלי מרכזי מזון מכל רחבי הארץ ואנשי ענף הבקר ומעלי הגרה בישראל 

לקחו חלק בכנס הארצי של מעלי גרה בהפקת אמבר והחקלאית, שנערך ב-26.6.17 באיירפורט סיטי •

ארנה חיים-מנהלת 
רפת גח"מ, חזי 

מאור, מנכ"ל אמבר

ראובן פינקלשטיין-סמנכ"ל שיווק 
אמבר, אופי רייך-מנכ"ל החקלאית, 
אהד נתן-סמנכ"ל מרכזי מזון אמבר
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