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 ההממשל החלטות ישיבת

(24/06/2002) 

  :בישיבתה השבועית של הממשלה
כי ישראל עברה שבוע קשה נוסף בעימות עם  שר הבטחון סקר עניינים בטחונים שוטפים וציין.1

כשהפיגועים הבולטים שהיו  90-מ ישראלים ונפצעו למעלה 33הפלשתיני. השבוע נהרגו  הטרור
בירושלים והפיגוע  תבגבעה הצרפתית בירושלים, פיגוע התאבדות בצומת פ הם, פיגוע התאבדות

  .כולל אם ושלושת ילדיה אנשים 5המחריד באיתמר בו נרצחו 
מצליח וגורם  מחודש של מאמצי טרור שאת רובו היא מסכלת אך מיעוטו ישראל עומדת בפני גל

 הגל הזה החליטה ישראל לחזור ולהעמיק את פעילותה לנו נזק כואב הדגיש שר הבטחון. נוכח
  .המהוות חממות לטרור ,הפלשתיניות העיקריות באיו"שהמונעת והמסכלת בערים 

  .כרם-לחם, קלקיליה וטול-ג'נין, רמאללה, בית ישראל פועלת בשלב זה בתוך
הפועל ומאפשרת את העמקת החשיפה  השהות בערים משבשת ומקשה הוצאת פיגועים אל

את אין ז הטרור. ישראל תשהה ותפעל בערים ככל שיידרש, יחד עם וההריסה של תשתיות
  .הטרור בכוונתה לכבוש את השטח אלא לכבוש את

צה"ל  . בנוסף לפעילות בערים מקיים8סד"כ מילואים בצווי  שר הבטחון מציין כי אישר את גיוסו של
  .ומערות הבטחון סיכול ומניעה במרחב הכפרי

 שמתקיים בזירה הפלשתינית בדבר התועלת שר הבטחון מפנה את תשומת הלב לויכוח החריף
  .העימות האלים לרבות פיגועי התאבדות בישראל שבהמשך

  ."לפני הממשלה הוצגה תפיסת "מרחב התפר.2
ביטחונית שנועדה להקשות ככל הניתן על חדירת  שר הבטחון מדגיש כי מבחינתו מדובר בהפרדה

  .פוליטיים- ואמצעי לחימה לישראל, ואין זו הפרדה לצרכים מדינים מפגעים
בטחון  והמכשולים המרכיבים את "מרחב התפר" הינם אמצעי ש כי הגדרראש הממשלה מדגי

אמצעי בלבד. בתום הדיון שערך מספר שעות,  והקמתה אינה מבטאת גבול מדיני או אחר. היא
  :הממשלה כדלקמן החליטה

אחד  האחדות כבעלת חשיבות עליונה שתאפשר לה לעמוד כגוף א.הממשלה חוזרת ומציינת את
  .והמדיניות במערכה הצפויה בעתיד מול הבעיות הביטחוניות מול האתגרים או

ירושלים" ושל אזור  הממשלה תפישת הבטחון של "מרחב התפר", של "עוטף ב.הוצגה בפני
  .דיון הבטחון המזרחי, עליו יתקיים

  .על ידי מערכת הבטחון ג.לאשר ביצוע שלב א' של הגדר כפי שהוצג
טרוריסטים  בטחון ומכשולים למטרת צמצום חדירת הקמת גדרות ד.במסגרת שלב א' לאשר

  .מאיו"ש לפיגועים לתוככי ישראל
בטחון. הקמתה אינה מבטאת גבול מדיני או  גם, המכשולים האחרים, הינם אמצעי -ה.הגדר, כמו

  .אחר
לתוואי הגדר בפני ראש הממשלה או שר הבטחון,  ו.השרים יוכלו להביא הצעותיהם )בכתב(, בנוגע

  .חודש זה )יוני( לסוף עד
התוואי הסופי יוצג  .של הגדר יקבע על ידי ראש הממשלה ושר הבטחון ז.התוואי המדויק והסופי

יביא זאת  ,לאומי או הממשלה. במקרה ולא תהיה הסכמה ביניהם בועדת השרים לענייני בטחון
  .בטחון לאומי או הממשלה ראש הממשלה להכרעת ועדת השרים לענייני

  .יבואו בדברים בסוגיה התקציבית והאוצר ח.שרי הבטחון
שמורות טבע, אתרים  ,של השר לאיכות הסביבה ובהתאם לחוק הגנים הלאומים על פי הצעתו .3

הרשות  הממשלה את מר אלי אמיתי לתפקיד המנהל הכללי של לאומים ואתרי הנצחה, מינתה
; תת אלוף בצה"ל. 2י + , נשו1957הוא יליד  לשמירת הטבע והגנים הלאומים. מר אלי אמיתי

  .האחרון היה ראש חטיבת המבצעים של צה"ל בתפקידו
ובהתאם לחוק התקשורת )בזק  ,הממשלה החליטה למנות על פי הצעתו של שר התקשורת .4
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כנציג  -לווין  אחמד לחבר המועצה לשידורי כבלים ולשידורי -סייד ושידורים( את מר אחמד
  .הצרכנים

בירושלים, ומשמש  הינו סטודנט לתואר שלישי בכלכלה באוניברסיטה אחמד -מר מוחמד סייד 
  .באוניברסיטה מרצה לכלכלה בחוג לכלכלה

לתפקיד  החליטה הממשלה לאשר את מינויו של מר עמוס עמיר ,לפי הצעתו של שר התחבורה .5
מועמדים אשר כונסה על פי כתב מינוי של שר  ראש מינהל התעופה האזרחית. ועדה לאיתור

  .החליטה להמליץ בפי שר התחבורה על המינוי האמור תחבורהה
של אוניברסיטת הצי האמריקאי, שירת בחיל  , מוסמך החוג לניהול1935 -מר עמוס עמיר נולד ב

 -מפקד חיל האוויר בדרגת תת הישראלי כטייס קרבי, שימש בתפקיד ראש המטה וסגן האוויר
  .אלוף

  .בתחום התעופה עופה ולגורמים כלכלייםהאחרונה שימש יועץ לחברות ת בתקופה
 קדחת הנילוס המערבי אישרה הממשלה בישיבתה הקודמת לקראת התפרצות אפשרית של .6

והטילה על משרדי הממשלה הנוגעים  ,את ההיערכות הממשלתית לקראת ההתפרצות האמורה
את כדי למנוע  במסגרת סמכויותיהם ותקציביהם את האמצעים הדרושים לנקוט -בדבר 

  .התפרצותה של הקדחת
התקציביים למימון  אישרה הממשלה את ההיערכות התקציבית ואת המקורות בישיבתה היום

  .המשימה הפעולות של המשרדים עליהם הוטלה
הערוץ  והמנהל הכללי של רשות השידור סוקרים את עניין השר רענן כהן, יו"ר רשות השידור .7

  .חודש זה הים תיכוני שעומד לצאת לאוויר בסוף
מדינת ישראל הם דוברי ערבית והיותה של ישראל  בדבריו מציין השר רענן כהן כי שליש מאזרחי

הנותנים ביטוי לדוברי הערבית ומפיצים את  ליבו של אזור ערבי מחייבים קיומם של שידורים בלב
  .מדובר בערוץ תעמולה ישראל לעולם הערבי. יחד עם זאת מדגיש השר אין דברה של

ומציין כי  ליו"ר הרשות ולמנכ"ל הרשות על עבודתם בהפעלת הרשות ,ש הממשלה מודה לשררא
העולם הערבי אתת השגיה של ישראל בכל תחומי  מדובר בערוץ ישראלי שתפקידו להביא בפני

  .החיים
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