15/07/19
לכבוד
חברי וועדת הביטחון

הנדון :סיכום ישיבת וועדת הביטחון מתאריך 14/07/19
שלום רב,
בתאריך  14/07/19התקיימה ישיבת וועדת הביטחון בראשות חיים רוקח ,ראש מוא"ז גולן ויו"ר
הוועדה .רשימת המשתתפים ראה בנספח.
להלן הדברים שעלו בישיבה:
.1

.2
.3

.4
.5

הח"מ עידכן בסוגיית הרבש"צים:
א .הרבש"צים התאגדו תחת ההסתדרות הלאומית וככל הנראה כבר בימים הקרובים
יכריזו על וועד יציג וישקלו הכרזה על סכסוך עבודה.
ב .ראשי מועצות רבים פנו למנכ"ל משרד הביטחון בקריאה להקפיא את החוזים החדשים
ולנהל מו"מ לבחינת הפערים.
ג .התקיימה ישיבה אצל יו"ר וועדת החוץ והביטחון ,ח"כ אבי דיכטר ,במטרה לקדם חוק
רבש"צים .לחוק יתרונות אבל גם לא מעט חסרונות ובכל מקרה גם אם יקודם התהליך
יקח כמה חודשים טובים.
ד .התקיימה ישיבה בהשתתפות שי חג'ג' אצל נוחי מנדל (ראש היחידה להתיישבות
במשהב"ט) ובה נוחי לקח על עצמו להציף את הדברים כלפי מנכ"ל המשרד.
ה .עידכון נוסף שנכנס לאחר הישיבה הוא כי בתאריך  15/08/19תתקיים פגישה בנושא בין
שי חג'ג' למנכ"ל משרד הביטחון במטרה להגיע לפתרונות מוסכמים.
הח"מ עידכן בסוגיית עצירת תקציבים הן תחום מרכיבי הביטחון ,הן בתחום תר"ש רשויות
והן בתחום תכניות כגון מיגון הצפון והמליץ כי תצא פניה למתן מענה מיד לאחר הבחירות.
בסכום הישיבה הראשונה של הועדה סוכמו נושאים לדיון ותכנית עבודה .במסגרת זו הוצגו
ונדונו שני נושאים:
א .אשכולות ביטחוניים משה"פ
 )1הח"מ הציג את הנושא ע"ב המצגת המצורפת.
 )2ההמלצה המפורטת במצגת התקבלה פה אחד.
ב .יחסי פקע"ר – רח"ל למול המועצות האזוריות
 )1הח"מ הציג את הנושא ע"ב המצגת המצורפת.
 )2לאחר דיון סוכם כי ההמלצה לעמדת מרכז המועצות האזוריות היא להיצמד
לסיכומי משהב"ט בעקבות וועדת אבי מזרחי.
הח"מ נפרד מהוועדה והודה על התמיכה ושיתוף הפעולה.
חברי הוועדה קראו ליו"ר לפעול מול יו"ר ממ"א על מנת שתקן ראש תחום הביטחון ישאר
במשרה מלאה ולא ירד לחצי משרה.

 .6יו"ר הוועדה סיכם כי יפעל ,כמיטב יכולתו ,בנושא רכז הביטחון הבא וכי הוועדה תמשיך
לעסוק בנושאים שסוכמו בהתאם לתכנית העבודה שנקבעה.
 .7מבקשים להודות למוא"ז מנשה על האירוח.

בברכה,
אורי בן יהודה
ראש תחום ביטחון
והיערכות למצבי חירום

רצ"ב
מצגת בנושא אשכולות ביטחוניים משה"פ
מצגת בנושא יחסי רח"ל-פקע"ר
רשימת משתתפי הדיון

העתקים
ראשי המועצות האזוריות
קב"טי המועצות האזוריות

משתתפי הישיבה
שם
חיים רוקח
יואב סבן
בינה נעים
אילן קרני
משה אלקנה
נעם רז
מנחם גרינברג
שלמה ועקנין
אלי יוסף
גל יזרעאלי

תפקיד
ראש מוא"ז גולן ויו"ר הוועדה
קב"ט מוא"ז דרום השרון
קב"ט מוא"ז חבל אילות
קב"ט מוא"ז שדות דן
קב"ט מוא"ז עמק יזרעאל
קב"ט מוא"ז בני שמעון
קב"ט מוא"ז מנשה
קב"ט מועצת יש"ע
קב"ט מוא"ז גולן
קב"ט מוא"ז חוף הכרמל

