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לכבוד
יו"ר ועדת החוץ והביטחון
ח"כ רם בן ברק

יו"ר ועדת ביטחון הפנים
מירב בן ארי

שלום רב,
הנדון :פגיעה מתמשכת בביטחונם של עשרות אלפי אזרחי מדינת ישראל ,תושבי קו התפר
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גדר המערכת לאורך קו התפר פרוצה בעשרות מקומות ,כאשר ישנם מקטעים בהם אין כל
גדר המפרידה בין יהודה ושומרון לבין מדינת ישראל "הקטנה" .עובדה זו מביאה לכך
שמאות עובדים פלסטינאים ,בין אם מאושרים לעבור במעברים ובין אם לאו ,בוחרים
"לגנוב את הגבול" ולחצות את גדר המערכת בפרצות הרבות הקיימות בה.
מצב זה מוביל לפגיעה אקוטית בביטחון האישי של תושבים ביישובי המרחב הכפרי
ובערים הסמוכות אליהם ,הגובלים בקו התפר .תושבים אלו סובלים חדשות לבקרים
ממגוון רחב של פשיעות ,ביניהן פריצות לבתים ,גניבת רכבים ,פשיעה חקלאית ואף
תקיפות מיניות כתוצאה מקלות ונוחות הכניסה לישראל דרך הפרצות בגדר.
בנוסף לאירועי חדירות שב"חים באזור קו התפר המובילים לתקריות פליליות המפורטות
לעיל ,תשתית זו עלולה להפוך בקלות לתשתית דרכה מתבצעת פעילות חבלנית עוינת.
אירוע הדקירה ביפו ביממה האחרונה ,על ידי שב"ח מאזור נפת ג'נין שככל הנראה הצליח
לעבור את גדר ההפרדה באחת מפרצותיה ובכוונתו לבצע פעולת טרור ,מחדדת את הצורך
הקריטי לפעולה מיידית בנושא.
נוסף על כך ,מעברי הגבול הקיימים אינם ערוכים להכיל את כמות האנשים העוברת כיום
בפועל .הדבר גורם לתורי ענק הפוגעים בהתנהלות התקינה של המעברים ,ואף מתמרץ
את הפלסטינאים לעבור דרך הפרצות בגדר ולא במעבר מסודר ומבוקר .תופעות אלו
מציפות את הצורך לתקן את פרצות גדר ההפרדה ולייצר גדר במקום בו היא חסרה וכן
לעבות ולשפר את תשתיות המעברים.

 .5על אף ניסיונות עבר לרתום לסוגייה את שרי הממשלה ,חברי הכנסת וראשי ועדות הכנסת
אשר הנושא מצוי תחת סמכותם ,טרם ניתן מענה מערכתי משמעותי לטובת מציאת
פיתרון לבעיה האנושה במרחב קו התפר.
 .6לאור עיסוקכם המרובה ומעורבותכם בנושא הביטחון האישי במדינת ישראל ,אנו
קוראים להקמת ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת ביטחון הפנים אשר
תוקדש לסוגייה מורכבת זו ,הכוללת הן ענייני "חוץ" והן ענייני "פנים" .אנו משוכנעים
כי ועדה משותפת תסייע במציאת פתרון מערכתי כולל ,שיקדם את השבת תחושת
הביטחון האישי עבור תושבי קו התפר.

בברכה,

שי חג'ג'
יו"ר מרכז השלטון האזורי בישראל
וראש המועצה האזורית מרחבים

גלית שאול
ראש מ.א .עמק חפר

שמעון סוסן
ראש מ.א .חבל מודיעין

ישראל גנץ
ראש מ.א .בנימין

חיים רוקח
יו"ר ועדת ביטחון במש"א
וראש המועצה האזורית גולן

אושרת גני גונן
ראש מ.א .דרום השרון

איציק חולבסקי
ראש מ.א .מגידו

יוחאי דמרי
ראש מ.א .הר חברון

אילן שדה
ראש מ.א .מנשה

עמיר ריטוב
ראש מ.א לב השרון

עובד נור
ראש מ.א .גלבוע

ניר זמיר
ראש מ.א בני שמעון

שלמה נאמן
ראש מ.א .גוש עציון

ניב ויזל
ראש מ.א מטה יהודה

יוסי דגן
ראש מ.א .שומרון

יורם קרין
ראש מ.א עמק המעיינות

מתי צרפתי הרכבי
ראש מ.א יואב

העתק:
נפתלי בנט ,ראש ממשלת ישראל
ח"כ בני גנץ ,שר הביטחון
ח"כ איילת שקד ,שרת הפנים
עמר בר לב ,השר לביטחון פנים
ראשי המועצות האזוריות
איציק אשכנזי ,מנכ"ל מרכז השלטון האזורי בישראל
אלון ביטון ,ראש תחום חירום וביטחון במרכז השלטון האזורי

דני מורביה
ראש מ.א לכיש

