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  2005פברואר ב 20

  ה"תשסה 'אדר אבא  "י

  
  

  
  :2005בפברואר  20בתום ישיבת הממשלה מיום , ד ישראל מימון"עו, הודעת מזכיר הממשלה

  

    [...]  .א

  [...]  .ב

הממשלה דנה בעניין התוואי המתוקן המוצע לגדר הביטחון והחליטה בהמשך .   ג

צ "ולאחר בחינת המשמעויות הנובעות מפסיקת בג, להחלטותיה הקודמות בנושא

  :צוע העבודות להקמת הגדרלעניין המשך בי

  

כאמצעי שהוכחה יעילותו , הממשלה רואה חשיבות בהמשך הקמת גדר הביטחון  

למניעת ההשפעה השלילית שעלולה להיות , להגנה על מדינת ישראל ועל תושביה

של השפעתו , ככל הניתן, ותוך הקפדה על צמצום, לפיגוע טרור על מהלכים מדיניים

  .צ"ים בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקת בגעל אורח החיים של הפלסטינ

  :ל"בהתאם לנ  

  

o  אישרה הממשלה את הקמת גדר הביטחון למניעת פיגועי טרור בהתאם למפה

המפה באה במקום ומבטלת את המפה שצורפה להחלטת . המצורפת להחלטה זו

המפה המצורפת להחלטה זו שמורה במזכירות . 1.10.2003הממשלה מיום 

 ;הממשלה

o הינה אמצעי , כמו גם קטעי הגדר שהוקמו עד כה, מוקמת על פי החלטה זוהגדר ה

 ;ביטחוני זמני למניעת פיגועי טרור ואינה מבטאת גבול מדיני או אחר

o הפרעות העלולות , ככל הניתן, במהלך התכנון המפורט ייעשה כל מאמץ לצמצם

 ;להיגרם לאורחות החיים של הפלסטינים בעקבות הקמת הגדר

o ומיים בתוואי הגדר או בביצוע שיתחייבו מן התכנון הכולל של שינויים מק

התוואי או מן הצורך לצמצם את ההפרעה לאורחות החיים התקינים של 

 .ביטחוני-יובאו לאישור הקבינט המדיני, הפלסטינים

o שר הביטחון ושר האוצר יסכמו את היקף התקציב הנדרש לביצוע , ראש הממשלה

 .ת ממנוההחלטה ופריסת המימון הנגזר
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o  אזור (הקטעים בתוואי הגדר שטרם אושרו משפטית כפופים לאישור משפטי

 ).אזור מעלה אדומים ומדבר יהודה, מערב השומרון

    

הקמת גדר הביטחון בהתאם להחלטות הקודמות הוכיחה כאמור את יעילותה 

השלמת הגדר חיונית להבטחת ההגנה על . בהפחתה משמעותית של פיגועי הטרור

  .ראל ותושביהמדינת יש

צ אשר קבע אמות מידה להקמת המכשול "ניתן פסק הדין בבג 30.6.2004ביום   

והדגיש את הצורך בקביעתו של תוואי מידתי אשר יאזן בין צורכי הביטחון לצרכיה 

, ל"לאחר מתן פסק הדין נערכה עבודת מטה בצה. הפלסטינית השל האוכלוסיי

המשפטים ונבחנו מחדש כל קטעי תוואי ש ומשרד "בשיתוף עם המינהל האזרחי לאיו

  .צ"בהתאם לאמות המידה שהיתווה בג, הגדר

, בעקבות עבודת מטה זו הובא לאישור הממשלה התוואי המתוקן של גדר הביטחון  

  .אשר יחליף את התוואי שאושר בהחלטות הממשלה הקודמות

שלמה מעלה אדומים ומדבר יהודה טרם הו, בחלק מהתוואי באזור מערב השומרון  

האזרחיים והמשפטיים , וזו תכלול בחינת ההיבטים הביטחוניים, עבודת מטה

  .הנוגעים לעניין

  

   
  
  


