
נתונים 2019 
70% מהחקלאים סבלו מאירוע פשיעה חקלאית אחד לפחות  

בשנת 2019
מספר אירועי הפשיעה הממוצע למשק עומד על 8 אירועים  

בשנה
אחד מכל 5 חקלאים סובל ממספר אירועי פשיעה חקלאית  

על בסיס חודשי!
90% מאירועי הפשיעה החקלאית הן גנבות 
הנזק מפשיעה חקלאית ב-2019 מוערך ב-25 מיליון ₪ 
רק 25% מהחקלאים מתלוננים במשטרה על אירועי פשיעה  

חקלאית
62%  מהתלונות על אירועי פשיעה חקלאית נסגרו מחוסר  

עניין לציבור
90  חקלאים סבלו השנה מאירועי פשיעה חקלאית ולא קיבלו  

סיוע מגופים אזרחיים כמו השומר החדש

מנתונים אלו שאסף "השומר החדש" בשנה האחרונה בקרב 
חקלאים עולה כי החקלאות בישראל נמצאת במשבר הגדול 
ביותר שידעה מאז שנות ה-80. חקלאי ישראל עומדים בפני 

אתגר קיומי המאיים על המשך המפעל ההתיישבותי במדינת 

ישראל  כשבכל המדינה נותרו רק 18,000 חקלאים בלבד 
והמספר ממשיך להצטמצם.

השנה, קיבל הארגון מס' שיא של פניות מחקלאים מתוכם 
הצליחו לסייע לכ-450 חקלאים בלבד.

הסיוע כלל שמירות והפעלת מערך מתנדבים וצוותי שטח. 
2,298 מתנדבים יצאו מדי לילה לשמור ב-64 מוקדי שמירה 
ב-7,251 משמרות. הפשיעה החקלאית בקרב משקים שלא 

מקבלים סיוע מהארגון גבוה פי 3 מאשר במשקים שמקבלים 
סיוע מהארגון. יואל זילברמן, מנכ"ל ומייסד השומר החדש אמר 
לנו "חקלאי ישראל הם אוצר לאומי. בשונה מכל מדינה מערבית 

אחרת חקלאי ישראל ניצבים כיום בפני אתגריים קיומיים 
אדירים של להיות או לחדול. בשעה קשה זו של החקלאים 
קיבלנו החלטה חברתית-לאומית, שעל אף חוסר היציבות 

הפוליטית ואופק חסר בהירות, לא נאפשר לאף חקלאי להיות 
לבד". הסיוע שמגיש הארגון ומתנדביו מייצר שינוי משמעותי 
בחיי החקלאים. רבים מהם מספרים ומודים שלא היו שורדים 

לולא התגייסות הארגון לצידם.  ▲

מחסור בידיים עובדות
ופשיעה חקלאית

מתגברת
למעלה מ-200 אלף טון תוצרת חקלאית ירדה לטמיון בשנת 2019 ולא נקטפה בגלל מחסור 

של כ-16,000 ידיים עובדות, 70% מהחקלאים התמודדו השנה עם מקרי פשיעה חקלאית, 
64% מהחקלאים מעידים שהפשיעה החקלאית מהווה איום מרכזי על החקלאים והחקלאות 

בישראל. כ-7,000 משקים נסגרו ב-24 שנים האחרונות  •

שריפה בשדות הפלחה

ואנדליזם ברכוש
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מילובר.
בכל מקום, איתך

בכל זמן.
האפליקציה החדשנית של מילובר מאפשרת לך ביצוע הזמנות מכל מקום ובכל זמן,

וצפייה On-line בכרטסת האישית שלך.
להורדת האפליקציה חפשו ״מילובר״ בחנויות, או סרקו את הקוד:


