
 
 

 
 

 2017 בפברואר 14 

 
 לכבוד 

 חברי וועדת הביטחון
 
 

 13/02/17סיכום ישיבת וועדת הביטחון מתאריך הנדון: 

 שלום רב,

התקיימה ישיבת וועדת הביטחון בהשתתפות יורם ישראלי, אלי אסקוזידו,  13/02/17בתאריך 
בינה נעים, ירון בלנרו, משה אלקנה, אלי יוסף, נועם רז, גל יזרעאלי, אמיתי קהלני, ישי עפרוני, 

 גידי עובדיה ושלמה ועקנין.

 הישיבה התארחה במוא"ז מנשה.

 להלן סיכום הישיבה:

 פתיחה –יורם ישראלי 

 מברך את אלי אסקוזידו, ראש המועצה האזורית נחל שורק, על הצטרפותו לוועדה. -

מדגיש את חשיבות העיסוק בתחום הביטחון עם דגש לצורך לפעול למען תחושת הביטחון  -
 של תושבי המועצות האזוריות.

מעדכן כי היתה פגישה טובה על המפכ"ל בנושא המענה למרחב הכפרי. המשימה העיקרית  -
שלנו היא מחד לנצל את היתרונות שבאחידות הפיקוד הטריטוריאלי ומאידך למנוע פגיעה 

 רחב הכפרי.במ

מעדכן כי וועדת החוץ והביטחון של הכנסת תבקר בצפון בשבוע הבא וכי אנחנו נשתתף  -
 בביקור.

 עידכונים של הח"מ

בהמשך לעידכון של יורם על הפגישה עם המפכ"ל אכן יצאנו בתחושה שיש הבנה לצרכים  -
רבים שלנו. יחד עם זאת ישנם עדיין מאבקי כוחות לא פשוטים בתוך המשטרה וגורמים 

הלוחצים להעברה מלאה של כלל גורמי מג"ב הפועלים במועצות לתוך התחנות הכחולות 
ולכן עלינו להיות עירניים ולהתערב בזמן כדי לנסות למנוע נזקים. הקו האדום כפי שסוכם 
גם בהנהלת ממ"א הוא השארת המש"ק המועצתי ובסיסי המתמידים בתוך המועצות 

בהקשר זה מוסיף גידי כי עדיין אין הפנמה במשטרה  .והפעלתם בראיה מרחבית מועצתית
 לנושא השינוי במענה למרחב הכפרי.

השר לביטחון הפנים אישר תקציב ותכנית למרכיבי ביטחון למועצות שאינן מקבלות  -
מרכיבי ביטחון מצה"ל. פרסום התכנית יתקיים, ככל הנראה, בכנס שיערוך השר עם ראשי 

 המועצות.

 בנושא כיבוי אש: -

 שיכים להיות מעורבים בוועדת הפנים של הכנסת במטרה למנוע השתת כל ממ
העלויות של יצירת אזורי חיץ על המועצות/ישובים. בשלב זה יו"ר הוועדה איתנו 

 ופועל לתקצוב מדינה של הנושא.



 
 

 
 

  במקביל נפעל, בשיתוף עם מרכז השילטון המקומי, לתיקון התקנות המוצעות ע"י
טלת אחריות ישירה ואישית על ראשי הרשויות נציבות הכבאות ולפיהן מו

 והקב"טים בכל הקשור להיערכות למניעת שריפות.

  קיימתי פגישה עם ממלא מקום נציב הכבאות. בשורה התחתונה אין ממש עם מי
לדבר. אין הסכמה לסיוע בתקצוב ציוד לכיבוי למועצות/ישובים וכל שהנציבות 

 רוצה הוא להטיל את כל האחריות עלינו. 

 נושא מרכזי לדיון –התיישבות למגמות צה"ל ומשרד הביטחון לפגיעה במענה הביטחוני 

בחודשים האחרונים אנו עדים למספר תהליכים ומגמות בצה"ל ובמשרד הביטחון  -
 שמובילים לפגיעה  במענה הביטחוני להתיישבות:

 שקובע כי המועצה מתחייבת לחמש שנים לתחזק את כל מרכיבי  חוזה אחזקה חדש
הביטחון בהתאם להנחיות פקע"ר וכי היקף ההשתתפות שמעביר פקע"ר יקבע משנה 
לשנה בהתאם ליכולות התקציביות שלו. משמעות הדברים כי העול התקציבי על 

נת היקפי המועצות יגבר, מעבר למצ'ינג מובנה שלא היה עד היום וחוסר וודאות מבחי
ההשתתפות של פקע"ר חמש שנים קדימה )אפילו לשנת התקציב הנוכחית אין עדיין 
העמדה תקציבית מסודרת וברורה של פקע"ר לאחזקת מרכיבי הביטחון ומכאן שאין 

 יכולת להבין מה יהיה היקף המצ'ינג שיידרש מהמועצות(.

 לפיו משרד הביטחון יחתום על חוזי העסקה רק מול  שינוי במודל העסקת הרבש"צים
המועצות )ולא מול הישובים כנהוג עד היום( והמועצות לוקחות על עצמן את מלוא 
האחריות להעסקת הרבש"צים ולתנאי העסקתם. דרישה זו של משהב"ט ופקע"ר וללא 
 התחייבות לשפות את המועצות בגין שינויים מתחייבים עפ"י החוק בתנאי השכר
וההעסקה של הרבש"צים וללא מתן מענה לאי חשיפת המועצות לתביעות משפטיות 

"חובות עבר" אינם קבילים. בנוסף אין מענה מספק ביחס למשמעויות מהגדלת בגין 
 עובדים(. 30-כמות העובדים המועצות )בחלק מהמועצות מדובר בתוספות של למעלה מ

 ילה עבודת מטה מתקדמת בנושא מפקדת זרוע היבשה מוב – צמצום כיתות הכוננות
כיתות הכוננות בישובים שבמסגרתה בחלק מהישובים יהיו צמצומים בהיקף הכיתות 
כאשר ברוב הישובים במרחב התפר מול איו"ש תבוטלנה הכיתות ותשארנה רק חוליות 

 עורפיות קרי רבש"צ וסגנו.

 חוני אשר מהוות מחד סיכון ביט פרצות משמעויות בגדר ההפרדה במרחב התפר
משמעותי לחדירת מפגעים ואמל"ח )רק השבוע נתפסה הברחת אמל"ח בגדר ההפרדה 

 בדרום( ומאידך משמשות למעבר חופשי של ציוד גנוב לתחומי איו"ש. 

 התפתח דיון שבמהלכו עלו עיקרי הדברים הבאים: -

  ,מצד אחד יש לנו אינטרס לשמור ואף לחזק את מרכיבי הביטחון, הרבש"צים
ות אך מצד שני אי אפשר להסכים כי כל מה ש"לא נוח" למערכת וכיתות הכוננ

הביטחון היא תפיל את הדברים על המועצות/הישובים ולכן נדרש לנסות למצוא את 
 האיזונים המתאימים.

  ,חובה לדרוש ממערכת הביטחון כי ינתן מענה מלא, בדגש למענה התקציבי
ויות תקציביות על למרכיבים שהמערכת עצמה מגדירה ושלא ניתן להשית על

המועצות וזאת מתוך התפיסה כי האחריות הביטחונית מוטלת בראש וראשונה על 
 מערכת הביטחון )משרד הביטחון וצה"ל(.

  בסוגיית מודל העסקת הרבש"צים מוצא לבחון חלופה שבה אכן הרבש"צים יועסקו
מלא  על ידי המועצות אולם רק בכפוף לכך שמשרד הביטחון יתחייב למענה תקציבי

כולל משמעויות נגזרות מהסכמי שכר, כללי העסקה במשק וכו' והתחייבות שמונעת 
חשיפת המועצות לתביעות רטרואקטיביות. כל העיסוק בנושא הרבש"צים חייב 

 שיהיה מלווה שיעוץ משפטי.



 
 

 
 

 :סיכום והמלצות הוועדה -

  למנכ"ל לפנות במכתב בחתימת יו"ר ממ"א, יו"ר מועצת יש"ע ויו"ר וועדת הביטחון
משרד הביטחון, מכתב בו נדרוש להיפגש עם המנכ"ל כדי לפתור את הסוגיות של 

אחריות הח"מ עד לתאריך אחזקת מרכיבי הביטחון ומודל העסקת הרבש"צים. 
20/02/17. 

  לפנות במכתב בחתימת יו"ר ממ"א, יו"ר וועדת הביטחון וכל ראשי המועצות של
פגש עם הרמטכ"ל כדי לפתור את מרחב התפר לרמטכ"ל, מכתב בו נדרוש להי

אחריות הח"מ עד לתאריך סוגיית כיתות הכוננות והפרצות בגדר במרחב התפר. 
20/02/17. 

  .מכתב לפנות לוועדת החוץ והביטחון בבקשה להתערב ולסייע בפתרון הבעיות
ליו"ר הוועדה, ח"כ אבי דיכטר, בחתימת יו"ר ממ"א ויו"ר וועדת הביטחון 

בנוסף הח"מ יעלה את הנושאים בביקור  .20/02/17תאריך באחריות הח"מ עד ל
 .23/02/17הוועדה בצפון בתאריך 

  עד לקיום הישיבה עם מנכ"ל משהב"ט ממליצה הוועדה באופן חד משמעי לכל
לא לחתום על חוזה האחזקה החדש שנשלח לאחרונה המועצות הרלבנטיות 

 .מפקע"ר

 נושאים נוספים שעלו בישיבה

 מול גורמי הביטחון הקמת כיתות כוננות בכל הישובים במרחב הכפרי.נועם מציע ליזום  -

במקום לקיים כנס קב"טים וסיירים דו יומי נקיים שני כנסים חד יומיים. הכנס הראשון  -
יתקיים באמצע יולי ויעמוד בסימן שנה לפטירתו של חברנו שמחה נאור. הח"מ יפעל 

 ו.בהקדם לתאום המועד מול משפחת נאור ומוא"ז מגיד

ותתארח  11:00-13:00בין השעות  03/04/17הישיבה הבאה של הוועדה תתקיים בתאריך  -
 במוא"ז לב השרון.

 בברכה,

 

 
 אורי בן יהודה

 
  ביטחוןראש תחום 

 והיערכות למצבי חירום
 

 
 
 
 

 העתקים
 יו"ר ממ"א וראש המועצה האזורית לב השרון –עמיר ריטוב 

 מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות –ישראל נדיבי 


