
 
 

 
 

02/07/18 

 ,לכבוד
 חברי וועדת החוץ והביטחון -כנסת ישראל 

 

 פניה דחופה בקשר לכוונת צה"ל לבטל את כיתות הכוננות בישובי התפר: הנדון

 ,רב שלום

תקופה ארוכה אנו עדים לכוונות של צה"ל לבטל את כיתות הכוננות בישובים שבתחום  מזה
 אחריות ביטחונית של צה"ל לאורך מרחב התפר מול איו"ש.

 להבנתנו השלום והשלווה טרם הגיעו לאזורינו והמצב הביטחוני אינו יציב.

והפרצות בגדר  חברי הוועדה, בסיוריהם המבורכים במרחב התפר, נחשפו לתופעת הפתחות
 הוות פוטנציאל למעבר מחבלים משטחי איו"ש לישובים.ההפרדה, פתחות ופרצות המ

בעקבות ההבנה שנוצרה אצלנו כי בכוונת צה"ל לבטל את כיתות הכוננות במרחב התפר פנה יו"ר 
מרכז המועצות האזוריות לשר הביטחון )מכתבו מצורף כנספח למכתבי זה( בבקשה לעצור את 

 התהליך.

התקבלה תשובת עוזר שר הביטחון )מצורפת כנספח למכתבי זה( וממנה ניתן  27/05/18תאריך ב
 להבין כי המהלך נעצר ולו חלקית.

בימים האחרונים נמסר לישובים בתפר כי החל מחודש נובמבר שנה זו יאספו כלי הנשק ממרבית 
יקיימו אימונים לכיתות  הישובים וכי רק מעט ישובים יוחרגו. עוד נמסר לרבש"צים כי באוקטובר

 הכוננות אך ורק בישובים שהוחרגו ושמהם לא ילקחו כלי הנשק המיועדים להגנת הישוב.

משמעות האמור לעיל היא כי הלכה למעשה נפלה ההחלטה בצה"ל לבטל את כיתות הכוננות 
 במרבית הישובים במרחב התפר.

ומרון הפלסטינים לעבור את גדר כדי להמחיש, פעם נוספת, את המוטיבציה של תושבי יהודה וש
ההפרדה לתוך תחומי הקו הירוק אני מצרף להתרשמותכם תמונות מפרצה חדשה שנפרצה בסוף 

 בוע האחרון בין זיתא ולקיבוץ מגל )אלו שעברו בפרצה החדשה לא נתפסו ומסתובבים חופשי(. הש

למנוע את ביטול כיתות האיוולת ואני פונה אליכם, חברי וועדת החוץ והביטחון, לפעול לעצירת 
 הכוננות בישובים שלאורך מרחב התפר בתחום האחריות הביטחונית של צה"ל.

   

 בברכה,
 

 יהודה בן אורי
 ר' תחום ביטחון וחירום

 
 העתקים

 יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית לב השרון –עמיר ריטוב 
 ראש המועצה האזורית מטה אשר וראש וועדת הביטחון. –יורם ישראלי 

 ראשי המועצות בקו התפר
 מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות –ישראל נדיבי 



 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

15/05/18 
 

 לכבוד
  ח"כ אביגדור ליברמן–שר הביטחון 

 
  

 פירוק כיתות כוננות ב רחב התפר הנדון:
 

 מכובדי שלום רב,

היום התקבלה הודעה בישובי התפר במוא"ז דרום השרון כי בהנחיית אוגדת איו"ש 

 יש לאסוף את כלי הנשק והציוד של כיתות הכוננות מהישובים.

בבדיקה שערכנו מול גורמי ההגמ"ר נמסר לנו כי ההנחיה רלבנטית לכל הישובים 

 שבמרחב התפר.

המשמעות המיידית של איסוף הציוד וכלי הנשק היא פירוק כיתות הכוננות ופגיעה 

 אנושה במענה הביטחוני לישובים.

אין זה סוד כי במרחב התפר פרצות רבות וגדולות בגדר ההפרדה ואין זה סוד כי 

 חלק מהמחבלים שהגיעו בשנים האחרונות למרכז הארץ עברו דרך פרצות אלה.

מאחר ולמרבה הצער השלום טרם פרץ באזורנו ולאור פוטנציאל הסיכון הנשקף 

לישובים במרחב התפר מחד והעלות הנמוכה של החזקת כיתות הכוננות מאידך אני 

קורא לך להתערב בסוגיה ולעזור את התהליך שמשמעותו הפקרת התושבים בישובי 

 התפר.

 
 

 בברכה,

 
עמיר ריטוב 

יו"ר מרכז המועצות האזוריות 
 ןאזורית לב השרוהמועצה הוראש 

 
 

 העתקים
 חברי וועדת החוץ והביטחון של הכנסת

 ראשי המועצות האזוריות
  מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות–ישראל נדיבי 

   עוזר שר הביטחון להתיישבות–קובי אלירז 



 
 

 
 

 


