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מצורף מכתב " ממפקדים למען בטחון ישראל".
חברים חקלאים המעוניינים להצטרף לבג"צ מוזמנים לייצור קשר עם האלוף במילואים אמנון רשף
נייד 054-4224480
הדרישה להשלמת הגדר היא ביטחונית ולא מדינית.
העלויות הכספיות בעניין הבג"צ מכוסות ע"י "מפקדים למען בטחון ישראל".
מאיר צור
מזכ"ל תנועת המושבים
ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל
הצטרפות לעתירה לבג"צ בדרישה לסגור את הפרצות בגדר הביטחון ולהשלים ללא דיחוי את בניית הגדר
 .1תנועת "מפקדים למען ביטחון ישראל" 281 ,בכירי מערכת הביטחון בדימוס ,ובהם מפקדי צה"ל
(אלופים ותאל"ים) ,קציני משטרה ובכירים במוסד ובשב"כ ,עומדת לעתור לבג"צ בדרישה להורות
לממשלה לסגור את הפרצות בגדר הביטחון .זאת במסגרת ההיערכות הביטחונית המתחייבת לסיכול
התגברות הטרור בצורותיו השונות.
 .2בכירי מערכת הביטחון טוענים כי יש לתת עדיפות עליונה להשלמת גדר הביטחון בגוש עציון ,כך
שתוציא את תושבי הגוש והאזורים שמסביבו אל מחוץ להישג ידו של טרור השטחים ותמנע זליגת
טרור משטחי יהודה ושומרון ללב המדינה.
 .3המפקדים דורשים להשלים ללא דיחוי את בניית גדר הביטחון ,כנדרש על-פי החלטות ממשלה קודמות,
דו"ח מבקר המדינה ,ופסיקת בג"צ ,ולקבל מהממשלה תשובות באשר לתכנון הביצוע ,התקציב ,ולוחות
זמנים להשלמה.
 .4העתירה הוכנה במשרד עוה"ד גלעד שר ושות' ,ובביהמ"ש יטען עו"ד (אל"מ מיל ).שר ,לשעבר ראש
לשכת ראש הממשלה ברק וממנהלי המו"מ המדיני ,העוסק בענייני מדינה וביטחון לאומי זה עשרות
שנים.
 .5העתירה מבוססת על האיזון הנדרש בין שיקולים תקציביים לבין הגנה על חיי אדם בכלל ואזרחי מדינת
ישראל בפרט .לדעתנו זה וחוסר סבירות ואחריות קיצוניים ,מונעים לכאורה משיקולים זרים ו/או
פוליטיים ומהווה פגם חמור בהתנהלות ,בניגוד להחלטות ממשלה שהתקבלו לאורך שנים.
 .6עצם הגשת העתירה ,יעורר גם דיון ציבורי ,חשוב ומהותי ,במיוחד על רקע הטרור החקלאי מעזה
בפרט ומהשטחים הפלסטיניים בכלל.
 .7העתירה היא א-פוליטית ,היא נתמכת בחוות דעת ביטחונית ,ואינה מזוהה עם מפלגה כלשהי.
 .8אנחנו מבקשים שתשקול להצטרף לעתירת "מפקדים למען ביטחון ישראל" ,כעותר ,כדי לחזק ולבסס
את הדרישה לסגירת הפרצות בגדר ללא דיחוי.
אמנון רשף

