
 

10.5.18 

 לחקלאים שלום רב,

 

 הנדון: עדכונים מהתאחדות חקלאי ישראל

 

הטרור החקלאי ופשיעה  בתקופה האחרונה ניצבים בפנינו אתגרים רבים. בעיית 
חקלאים פעם אחר פעם, יום ביומו, מגניבות ועד מתדפקות על דלתות ה החקלאית

ברצועת עזה דרך כריתת עצים בבקעת הירדן ועד לפרוטקשן  מטרור עפיפונים הצתות,
 ולגל הצתות בצפון.

 .החקלאיםציבור למען התאחדות חקלאי ישראל פועלת לילות כימים 

ונים עלינו מדרגה וניהלנו מאבק תקשורתי, ציבורי ורגולטורי כדי האחר ותבשבוע
 הנוגעת לכולנו.לפעול לשינוי המדיניות וטיפול מאסיבי בבעיה אקוטית זו, 

בשבועות האחרונים נפגשנו עם חקלאים שנפגעו, ראשי מועצות וראשי הארגונים 
 .החקלאיים בכדי ליצור את תכנית התאחדות חקלאי ישראל למיגור הטרור החקלאי

 במסגרת התכנית הצענו בין השאר:

  .החמרת האכיפה לצד ענישה משמעותית מצד הרשויות ובתי המשפט 
 שוטרים ומתנדבים.  – ל יחידות מג"בהגברת הפעילות ש 

 הגדלה משמעותית של האיסוף המודיעיני  
 בשנה בגין ביטוחים  מיליון ש"ח 50-60 -הקצאה של כ– מתן ביטוח לחקלאים

 לקנט כנגד פשיעה חקלאית. 

  בטכנולוגיות שמעבירות תמונות  ₪מיליון  30השקעה חד פעמית בסך
 שעות ביממה.  24מהשטח 

  שתטפל לטווח הארוך במיגור התופעה.  תמשרדי-ביןהקמת ועדה 
 

בבקשה שייפגש איתנו בנושא. את התכנית הגשנו לראש הממשלה, בנימין נתניהו 
בראשותו של ח"כ יואב קיש והגשנו לו  הופענו בפני ועדת הפנים בכנסתבמקביל 

 ולחברי הועדה את הנתונים ואת התכנית.



האוצר, משה כחלון יחד עם ראשי המועצות הצטרפנו לשר בתחילת השבוע האחרון 
בעיית מקרוב הן להשר  במהלך הסיור נחשף. באזור, לסיור משמעותי ברצועת עזה

במהלך הסיור קיימנו הבחנה מובהקת טרור החקלאי. בעיית הטרור העפיפונים והן ל
. במהלך הסיור התחייב השר בין טרור חקלאי ופשיעה חקלאית ובין טרור העפיפונים

 לטיפול בטרור החקלאי.  ₪מיליון  16לתת 

השר כינס את ועדת השרים בנושא. בנוסף, פנינו לשר לביטחון הפנים, גלעד ארדן 
בנושא התמודדות ומיגור תופעת הטרור ודחוף למאבק באלימות לדיון מיוחד 

 , מקצועית וממוקדתהשר אשר הזמין אותנו לוועדה קיים ישיבה עניינית. החקלאי
שרת המשפטים, שר החקלאות, סגן שר  –הגורמים לרבות במסגרתה נכחו כלל 

האוצר, המשטרה, מג"ב, שב"כ, הפרקליטות, נציגי המועצות האזוריות וכמובן 
 אותנו.

 . לרבות: אפקטיביות הביאה כבר כעת לתוצאותבראשותו של ארדן הישיבה 

 יעה החקלאיתהקצאת כוחות משימה ייעודיים ומשאבים נוספים למאבק בפש 

  שוטרים וחוקריםתוספת של עשרות 

  תוספת של עשרות מיליוני שקלים להגברת אכיפת המשטרה בנושא לרבות
מערכים טכנולוגיים והתקנת מצלמות ושערים במועצות האזוריות שיסייעו 

 פעהלטיפול התו

 ת מגיעים שכן חלק מהגורמים לפשיעה החקלאי תיגבור למשטרת מחוז ש"י
 הפלסטיניתמשטחי הרשות 

 הקמת יחידות משטרה חדשות במסגרת "השיטור המועצתי" 

 ת בתחום החקלאישימוש בשב"כ במקרים בהם יש חשד לפשיעה לאומני 

  השר ארדן אף הנחה את המועצה לביטחון לאומי לגבש חוות דעת שתאפשר
 לגורמי האכיפה להכיר בפשעים כנגד החקלאים כפשעים לאומניים. 

 נים, גלעד ארדן ושרת המשפטים, איילת שקד החליטו בנוסף השר לביטחון הפ

  לתקן את החוק כך שיאפשר לשוטרים להטיל קנסות מנהליים גבוהים
 במקרים של פלישה לשטחים חקלאיים. 

  תיבחן האפשרות להפנות את כספי הקנסות לקרן לפיצוי לחקלאים בנוסף
 יתקיימו השתלמויות לשופטים לגבי החמרת הענישה בתחום. 

וסגן שר האוצר, איציק כהן ך הישיבה אף הודיעו שר החקלאות, אורי אריאל במהל
 כי:

  יסכמו בזמן הקרוב את הפיצוי הממשלתי לחקלאים שנפגעו, כולל פגיעה
 מהצתות. 

  2018משרד האוצר התחייב שיממן את עלות הביטוח כבר משנת. 

ה למעשה עם תום הישיבה, בירכנו את השר ארדן שלקח את המושכות בידיים הלכ
 פתרון.כדי ל



תמשיך אבקנו לא תם ותופעת הטרור החקלאי, לצערנו הרב, אנו מודעים לכך שמ
 .נמשיך לפעול למען ציבור החקלאים להתקיים. אנו

 

. בשבועות האחרונים קיימנו במכסות המים השפיריםהקיצוץ נושא חשוב נוסף, הינו 
. במהלך המים רשותו החקלאות משרד, האוצר משרד עם אינטנסיביים דיונים

 מכסות קיצוץ על , בהנחיית אגף התקציבים של האוצר,המים רשות הודיעההדיונים, 
 לשנת קוב מיליון 310 של צריכה במקום קוב מיליון 261 -ל לחקלאים השפירים המים
 .לחקלאים פיצוי כל וללא שרירותי באופן 2018

החלטה זו נעשתה למרות פנייתו החוזרת ונשנית של שר החקלאות, אורי  לצערנו,
אריאל במכתב לשר האוצר, משה כחלון ובו הוא הודיע כי הוא תומך בעמדת 

 ישיר פיצוי תמורת קוב ליוןימ 30 של מרצון ההתאחדות חקלאי ישראל לקיצוץ
 . ש״ח ליוןימ 90 של לחקלאים

ומקווים כי כבר  אריאל על פועלו בנושא זהמברכים את שר החקלאות, אורי אנו 
בימים אלו, האוצר, משה כחלון יתערב בסוגיה ויפתור את המשבר לשינוי רוע 

 ם את הנושא בכלי התקשורת השונים.הגזירה. במקביל אנו מציפי

 

לצערנו הרב  במקביל בימים אלו ההסתדרות מקיימת שביתה בנמל חיפה ואשדוד.
פנינו להסתדרות בבקשה להחריג את א התקועה בנמל. קיימת סחורה חקלאית לייצו

. בנוסף ולמרות השביתה, ההסתדרות הודיעה לנו כי תחבר את הסחורה החקלאית
כלל הסחורה החקלאית שאינה בקירור לחשמל כדי שהסחורה לא תתכלה. בשעות 

ונעביר אותם ומהחקלאים  הקרובות נסיים לקבל את כלל הנתונים מהיצואנים
 י.  לטיפול מיד

 

 

 בברכה,

 

 מאיר צור                                                אבשלום )אבו( וילן           
 מזכ"ל תנועת המושבים                          מזכ"ל התאחדות חקלאי ישראל

 יו"ר התאחדות חקלאי ישראל
 


