פתרונות לפשיעה חקלאית
ינואר 2007
מאת :תא"ל )מיל'( דובי דקל
רכז הביטחון במרכז המועצות האזוריות.
עריכת מצגת :זוהרה שול.

רקע
• אנחנו רק  10%מכלל האוכלוסייה ,אולם באחריותנו כ 85%-משטח
המדינה .השטחים החקלאים מתפרסים על שטחים נרחבים
המקשים את השמירה עליהם למרות שלכאורה יש כוחות רבים
במגזר הכפרי.
• על פי הדיווחים של משטרת ישראל הפשיעה במגזר הכפרי רק כ-
 5%מכלל הפשיעה בארץ .אולם סטטיסטיקה זו לא נכונה ולא
משקפת את המציאות בגלל:
א .מרבית הגנבות לא מדווחות בגלל תחושת החידלון וחוסר אימון
בטיפול המשטרתי ,וכן מרבית אמצעי היצור לא מבוטחים,
ולכן הציבור שלנו לא זקוק לאישורי הגניבה לביטוח.
ב .רוב אמצעי היצור הנגנבים גורמים לאובדן פרנסה ולנטישת
החקלאות ,לא יתכן שדין גניבת עדר פרות דומה לגניבת רדיו
מרכב )כל אחד מהמקרים – עבירה אחת(.
ג .רוב הרכוש בעיר :בתים ,בתי עסק ,רכבים ,מפעלים –
מבוטחים ,ולכן אחוז הדיווח בעיר גבוהה יותר.

פתרונות
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החזרת כוחות מג"ב לייעודם המקורי ככוח משטרתי
במגזר הכפרי – קביעת קווים אדומים לירידת סד"כ
מהמועצות.
הפעלת היחידות הייעודיות למלחמה בפשיעה במגזר
הכפרי כמו ארז ,דקל ,אלמוג ,כפיר רק במגזר הכפרי.
שידוג יחידות דקל ,אלמוג ,כפיר ליכולות כמו יחידת
ארז.
הפעלת הרב"שים בשכר בפעילות גם מחוץ לקו
הכחול של הישוב.
הקמת יחידה ייעודית ללחימה בפשיעת גניבת
המתכות כמו יחידת גניבות הרכב.
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טיפול בחקיקה:
 .1שינוי חוקי הענישה לגנבים בהתאם לחומרת העבירה ,כולל
מעצרים עד גמר ההליכים בעבירות גניבת בעלי חיים,
ואמצעי יצור חקלאיים.
 .2שדרוג חוק ההגנה העצמית – כל פגיעה בגנבים שנכנסים
למקום פרטי יחשב כפועלת הגנה עצמית.
 .3חקיקת חוק לביטוח במגזר הכפרי – חיוב חב' הביטוח
לבטח אמצעי יצור חקלאיים ובעלי חיים וקביעת אמצעי
המיגון עליהם.
הכשרת תובעים מיוחדים בפרקליטות כנגד גניבות
חקלאיות -הידוק הקשר עם מערכת המשפט ,מפגשים סיורים..
התמודדות עיקשת כנגד הגניבות כגון :גששים,
מז"פ ,וכו' -...חיוב כוחות מג"ב להגיע לשטח לאחר כל דיווח על
גניבה.
העברת הטיפול כנגד המגזר הבדואי בדרום ליחידות
מג"ב ומנגד לשפר את המחייב בפזורה הבדואית.
צירוף חוות הבודדים ליחידות "המתמיד" הכשרתם,
ציודם והפעלתם בלילות.

• י"א .הפעלת מוקד ארצי ביחידת הפיצוח ורישות
כל גורמי הביטחון למוקד זה.
• י"ב .סיוע באמצעים אלקטרונים בשטחים
הפתוחים ואמצעי מיגון) .משרד החקלאות ,משרד
הביטחון ,משרד הבט"פ ,מועצה/חקלאים(.
• י"ג .הקמת ועדת היגוי עליונה לפשיעה הכפרית:
 המשרד לביטחון פנים משרד החקלאות מרכז המועצות האזוריות משמר הגבול נוקדים מגדלי הבקר מועצת הדבש -התאחדות חקלאי ישראל.
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•
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י"ד .שיפור עבודת "המתמידים" לפי מודל מועצה אזורית עמק
יזרעאל ,בני שמעון ,שכולל
 .1ניתוח פשיעה שבועי עם כל גורמי האכיפה.
 .2הפעלת המתמידים בהתאם לניתוח הפשיעה.
 .3הכוונת הפעילות והודעות לגורמי אכיפה דרך מוקד
המועצה.
 .4חיבור נכון עם תחנות משטרת ישראל במרחב ויחידת
'ארז'.
ט"ו .שיפור ,משק הרכב במגזר הכפרי ,ומתן אמצעי ניוד
למש"קים ולמחב"לים.
ט"ז .מתן סיור כפרי לכל מועצה בתחומי הקו הירוק ולמועצות
הגדולות כגון:
מטה-יהודה ,עמק יזרעאל ,גולן – מתן שני סיורים.
סה"כ  42סיורים כפריים במקום  36סיורים הקיימים היום.
י"ז .הכנת בנק  D.N.Aלבעלי חיים.
י"ח .תוספת של סייר ביטחון לכל מועצה חקלאית גדולה.
י"ט .חובת הדיווח כסיוע למג"ב בקבלת אמצעים למגזר הכפרי.

• כ.

מעברי איו"ש – ביצוע בדיקות לכל הרכבים
הנכנסים לאיו"ש.

• כ"א .טיפול יעיל יותר כנגד השב"חים .
• כ"ב .הכפלת מספר הרכבים למתמידים.
• כ"ג .סיוע למועצות בהפעלת מוקד ביטחוני אשר ישפר
את איכות הביצוע של גורמי האכיפה.
• כ"ד .לבחון מחדש את החזרת הרב"שים לכל הישובים
במגזר ה כפרי.
כ"ה .פרסום

