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 לכבוד             לכבוד 
 אבי בלוט           צחי ברוורמן 

 המזכיר הצבאי של ראש הממשלה      מזכיר הממשלה והמנהל הכללי בלשכת ראש הממשלה 
 
 

 , רב שלום

 

 בביטחון התושבים ביישובים הסמוכים לקו התפרקשה פגיעה  הנדון:

עובדה זו מביאה לכך  .  גדר המערכת לאורך קו התפר פרוצה בעשרות מקומותסוד גלוי הוא כי 

רבות  המערכת בפרצות ולחצות את גדר   "לגנוב את הגבול"עובדים פלסטינאים בוחרים י אלפש

 המאושרים תוך בדיקה מקיפה.  במעברים לעבורוזאת במקום  ,הקיימות בה

בפועל נראה כי רשויות המדינה החליטו להפקיר את גורל תושבינו המתגוררים בסמיכות לקו 

וברור לכל  כי תשתית המאפשרת פשיעה חקלאית וגניבות  התפר, בידי אותם "גנבי גבול", מאחר 

וההחלטה   ינתמתוך הבתים, יכולה להפוך בקלות לתשתית שדרכה מבצעים פעילות חבלנית עו

 מתי הדבר יתרחש אינה נתונה בידנו. 

כאשר הממשלה מתהדרת בכך שישראל היא מדינת "אי", נתב"ג סגור, ישראלים   בשעות אלה

  ישראלים ביממה,  200כאשר אושרה כניסה של עד  תקועים בכל העולם וממתינים לטיסות חילוץ

דרך הפרצות בגדר ההפרדה באין   מצב בו אלפי שוהים בלתי חוקיים נכנסים למדינהיתכן לא י

 .  מפריע

יתרה מזאת, ראוי להדגיש כי כחלק מהמאמץ הלאומי לבלימת התפשטות הקורונה, הוחלט כי  

  שלושה שבועות. כבמשך  ישראל, ילונו ביםעובדים פלסטינאים, הנושאים היתרי עבודה תקפ

על אף  וזאת  הפרצות בגדרדרך  םאלפיבמעברם של משמעותי חל גידול  מהחלטה זו כתוצאה

 .. מדובר באבסורד שחייב להיפסקהינם רשאים לעבור במעברים כחוקהעובדה כי 

המועצות האזוריות ובערים  י על הביטחון האישי ביישוברבות משפיעה ית גדר המערכת סוגי

 .הסמוכות

 

 אבקש את התייחסותכם בהקדם.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 העתק:
 וראש המועצה האזורית מרחבים האזורי בישראלהשלטון שי חג'ג', יו"ר מרכז 

 חיים רוקח, יו"ר ועדת ביטחון וראש המועצה האזורית גולן 
 אזורית הר חברוןהמועצה ה, ראש דמרייוחאי 

 מטה יהודהאזורית המועצה הניב ויזל, ראש 
 אזורית גוש עציון המועצה השלמה נאמן, ראש 

 בנימיןאזורית מטה המועצה הישראל גנץ, ראש 
 אזורית שומרון המועצה היוסי דגן, ראש 

 אזורית חבל מודיעיןהמועצה השמעון סוסן, ראש 
 אילן שדה, ראש המועצה האזורית מנשה 

 אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון
 עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון 
 גלית שאול, ראש המועצה האזורית עמק חפר 

 אזורית יואבהמועצה המטי צרפתי הרכבי, ראש 
 אזורית בני שמעון המועצה הניר זמיר, ראש 

 יצחק חולבסקי, ראש המועצה האזורית מגידו 
 עובד נור, ראש המועצה האזורית הגלבוע

 ראשי המועצות האזוריות
 שראלהשלטון האזורי ביביטחון במרכז חירום ואלון ביטון, ראש תחום 

 


