
המאבק בטרור החקלאי

תוכנית חדשה, כתבי אישום וביקורת
הטרור החקלאי גובה מחיר כבד מהחקלאים בכל 
רחבי הארץ, בעיקר בפריפריה וכמעט בכל לילה 

נעשים ניסיונות גניבה, פריצה ונגרמים נזקים 
כלכליים כבדים. מבקר המדינה כבר קבע כי מדובר 
במכת מדינה וכעת המאבק עובר למישור הפוליטי, 

חוקתי. שר החקלאות מגבש תוכנית למלחמה 
בפשיעה, ראשי החקלאים מבקרים את ההתנהלות 

הממשלתית והחקלאים ממשיכים לסבול. 'משק 
הבקר והחלב' ממשיך לעקוב אחר התופעה הקשה. 

)ראו ראיון בלעדי עם שר החקלאות שבו הוא 
מתייחס בהרחבה לנושא זה( •

הוגשו כתבי אישום נגד 
20 פלסטינים

כתבי אישום הוגשו נגד 20 תושבי הרשות 
הפלסטינית בגין גניבת עשרות טונות של 
עגבניות וענבים מהמושב שבחבל לכיש: 
"מעשיהם מעידים על חוצפתם. הם היו 
מאורגנים, מתוכננים ושיטתיים". הנזק 

לחקלאים: כ-300 אלף שקל •

ב-7.11 נערכה ישיבה סוערת בוועדה לביקורת המדינה, 
על הפרק, דיון בדרכים ובמאבק בטרור החקלאי. מזכ״ל 

התאחדות חקלאי ישראל, אבשלום וילן אמר בישיבה ״על 
המדינה ליצור הרתעה. אין התמודדות מערכתית. השטח 
החקלאי פרוץ ופתוח לגניבות חקלאיות ולטרור חקלאי". 
וילן התייחס לביטוח לחקלאים בזמן גניבות ״המצב היום 

הוא שנושאים בחקלאות לא מבוטחים חלק גדול בגלל 
הפשיעה החקלאית.חברת הביטוח מוכנה לבטח בסכום 

של 50-60 מיליון ש״ח. ארה"ב למשל, תומכת בביטוחים 
חקלאיים ומסייעת לחקלאים בנושא. לצערי אצלנו זה רק 

בשליש מהמחיר וגם לא נושאים של פשיעה חקלאית". 
יו״ר אגף המשק של תנועת המושבים, פלג אוריון אמר 

״אני קורא לשר המשטרה, למפכ"ל ולמפקד מג"ב לפעול 
לאור הממצאים בדו"ח מבקר המדינה וליישם בשטח את 

הצעדים הנדרשים כדי להגביר את האכיפה ולמגר את 
הטרור בשטחים החקלאיים". השר אורי אריאל השיב 

לביקורת ואמר ״אנחנו רואים באפס סובלנות קיומם של 
אירועי טרור מסוג זה שיש להם השלכות ביטחוניות ויכולים 
להביא לחשש לחיי אדם. למדינת ישראל איכפת מהחקלאים 

שלה וזימנתי פגישה דחופה בנושא עם שרת המשפטים 
והשר לביטחון פנים כדי לשפר את ביטחונם של החקלאים 

באמצעות חסימת מעבירי המים, השלמת הגדר למניעת 
חדירת פלשתינאים. הרחבת הביטחון במושב הוא יעד ויש 

לעשות זאת באמצעות שער ביטחון והבאת הנושא לחקיקה 
שתחמיר יותר בכל הקשור לענישת מסיגי הגבול על ידי 

שינוי השיטה הקיימת". באשר לביטוח אמר השר "ביטוח 
זו אחת הבעיות שאנו פועלים כעת לפתור אותה ומשרד 

החקלאות במגעים עם המפקח על הביטוח במשרד האוצר 
לגיבוש פוליסות ייעודיות לגניבות חקלאיות על מנת שינתן 

פיצוי הולם לחקלאים". ▲

כחודש לאחר אחת מהגניבות החקלאיות הגדולות 
שהיו, שבה נגנבו עשרות טונות של ענבים ועגבניות 

ממושב שקף, הוגשו בתחילת נובמבר כתבי אישום נגד 
20 תושבי הרשות הפלסטינית. שר החקלאות שביקר, 

לפני הגניבות שב למושב לאחר הגניבה והבטיח כי 
הממשלה ומשרדו יעשו הכל לטיפול בתופעת הטרור 
החקלאי. כתב האישום מייחס לנאשמים עבירות של 

כניסה לישראל, הסגת גבול, היזק בזדון וגניבה בנסיבות 
מחמירות )גניבה חקלאית(. אחרי הגניבה נעצרו 67  

פלסטינים, בהם 40 ילדים ונערים.על פי כתב האישום 
שהוגש על ידי פרקליטות מחוז דרום, בין ה-20 ל-21 

באוקטובר נכנסו הנאשמים לישראל עם עוד רבים 
אחרים ובהם קטינים ונשים, דרך מעבר המים מתחת 
לחומת ההפרדה. הם עברו את השטח המפורז ונכנסו 

לכרמים ולחממות של מושב שקף כשהם מצוידים 
בסלים, בארגזים ובציוד נוסף, והחלו לגנוב עגבניות 

וענבים במטרה להעבירם לשטחי הרשות הפלסטינית. 
מאז ניסיון הגניבה, סוערות הרוחות במושב ובקרב 

חקלאים בכל רחבי הארץ וזאת בשל מה שהם מכנים 
"הפקרת ביטחוננו ורכושנו וטעמים של חוסר עניין 

לציבור". רב פקד אורי אפללו, קצין חקירות מג"ב 
דרום במשטרה, משיב לטענות: "הנושא של חוסר 

עניין לציבור לא קיים בלקסיקון שלנו במחוז. לא היו 
גם מקרים כאלה וכמובן גם לא יהיו. לא אחת ואפילו 

בעשרות מקרים אותם חקלאים אפילו לא יודעים שגנבו 
להם מהשטח, והכל בזכות תפיסות של אותם שוטרים 

שפרוסים בשטח". אורי ספיר, סמנכ"ל מרחבים 
בשומר החדש. "אנחנו יודעים שהמשטרה עושה 

עבודה נפלאה ומאמצים גדולים מאוד, אבל אולי יש 
כאן עניין של תעדוף, הקצאת משאבים והרבה מאוד 
סוגיות שצריכות להיות מטופלות כדי להגיע למיצוי 

יותר טוב של הסוגיה. מדובר בעניין יומיומי - אם זה 
בדרום, בצפון ובמרכז", מוסיף ספיר. "הבעיה היא לא 
רק של החקלאים. מדובר בשטחים של כולנו. אנחנו 
רוצים לטייל בסופי שבוע ולראות שטחים ירוקים 

וחקלאיים, לקנות תותים או לאכול לבנה. לא נוכל 
לעשות זאת אם לא נשמור על החקלאים - כי 
הם אלה ששומרים על האדמות שלנו". ▲

הגניבה החקלאית בשקף
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