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 מרחב התפר תכנית 

  

למעבר  מכו ניו ת  ,  חים"במיוחד  בנו גע  לשב ,  שאין  תשוב ות  הו למות  לנושא,  כי  שר  הבי טחון   זיהה,  בסיכום  הד יונים  נכתב .  דיונים  ב נוש א  מרחב  התפר  2001אליעזר  קיים  במאי  וביוני  -שר  הביטח ון  בנ ימין  בן
 שהתקיים , בדיון. ולהעברת סחורות בלתי חוקית

כי  הצ ורך  לקב ל  החלטו ת  בעניין ,  קבע  ראש  המ משלה,  ל  וראשי  גופ ים  במ ערכת  הב יטחון"הרמטכ,  ובהשתתפות  שר ים   נ וספ ים,  )ראש  ה ממשלה  -להלן  (אריאל  שרו ן  ,  בראשות  רא ש  הממש לה  24.6.01-ב
לקיים  עב ודת  מ טה ,  המשרד  לביט חון  הפנ ים  ומשטרת  ישרא ל,  ל"צה,  ל"בסיכום  הדיון   ה נחה  ראש  הממש לה  את  מל.  מרחב  הת פר  נוב ע  מצור ך  ב יטחונ י  מו בה ק  ע קב  האיומים   בהמשך  פיגו עים  בתוך  ישראל

 . ל ירכז את עבודת המטה ויפקח על ביצוע החלטות ראש הממשלה"וכי צוות היגוי בראשות ראש מל, בסוגיות שונות הקשורות למרחב התפר

ש ל ישראל  דרך  מרח ב  התפר וש הייתם  הבלתי חו קית  "תכנית  למניע ת הסתננות  של  פלסטינים  מאיו,  2001בחודשים יונ י ויולי ,  ל ומ שטרת  ישראל"בשיתוף  צה,  ל"גיבשה מל, בעקבות ה נחיי ת  ראש  הממשלה
ש "על  יד י  ק יום   מ שטר   למנ יעת  וסי כול  הסת ננות   דרך  מרחב  התפ ר  מאיו ,  מרכיב  בהת מו דדות  אפ קטיב ית  עם   הטרור"כי  היא  נו עדה   להוות  ,  בתכנית  נ קב ע).  התכנית  -או  ,  תכנית  מרחב  התפ ר  -להלן  (בישראל  

 ". קו הירוק"בתכנית הוגדר מרחב התפר על גבי מפה משני צדי ה". ועם השהייה הבלתי חוקית בישראל

כולל (התכנית  נו עדה  לטפל  בב עיית   מרחב  ה תפר   לכל  אור כו  .  חשיבות  רבה   ב יכולת  להשיג  את  מטר תה,  לדעת  גו רמ י  ה ביט חון,  שליישומם  המשולב  ה ייתה,  תכנית  מר חב  התפ ר  הושתת ה  על  מספ ר  מר כיבים
ולהגנה  על  האינטר ס  ה ישר אל י ,  למניעת  שהייה  ב לתי  חו קית,  לסיכול  ולי ירו ט  ש ל  הס תנ נות,  שיאפשר  פ עילו ת  א פק טיבית  למני עה ,  "משטר"ולהנהיג  במר חב  ;  בראייה  כוללת  ו אר וכ ת  טוו ח")  עוטף  י רו שלים"

 . לטווח ארוך

 ).החלטת הקבינט -להלן (לאשר את תכנית מרחב התפר ) הקבינט -להלן (החליטה ועדת שרים לענייני ביטחון לאומי  18.7.01-ב

  

 הטיפול בתחום התקציב    . 1

 :להלן הממצאים העיקריים שעלו בנושא התקציב

משרד  ה אוצ ר  לא  נטל  ח לק  בעבודת  המ טה  לה כנת  התכנ ית  לקר את משרד  ה אוצ ר  לא  נטל  ח לק  בעבודת  המ טה  לה כנת  התכנ ית  לקר את משרד  ה אוצ ר  לא  נטל  ח לק  בעבודת  המ טה  לה כנת  התכנ ית  לקר את משרד  ה אוצ ר  לא  נטל  ח לק  בעבודת  המ טה  לה כנת  התכנ ית  לקר את ,  ,  ,  ,  למרות  זאתלמרות  זאתלמרות  זאתלמרות  זאת.  .  .  .  ח  מת קציבי  משרדים  ממשלתייםח  מת קציבי  משרדים  ממשלתייםח  מת קציבי  משרדים  ממשלתייםח  מת קציבי  משרדים  ממשלתיים""""יישומה  של  ת כנית  מרח ב  הת פר  כר וך  בהוצאה  כספ ית  של  מיליונ י  שיישומה  של  ת כנית  מרח ב  הת פר  כר וך  בהוצאה  כספ ית  של  מיליונ י  שיישומה  של  ת כנית  מרח ב  הת פר  כר וך  בהוצאה  כספ ית  של  מיליונ י  שיישומה  של  ת כנית  מרח ב  הת פר  כר וך  בהוצאה  כספ ית  של  מיליונ י  ש                                        .  .  .  .  אאאא
 . . . . נציג משרד האוצר שולב בדיונים הנוגעים לתכנית רק לאחר שזו אושרה על ידי הקבינטנציג משרד האוצר שולב בדיונים הנוגעים לתכנית רק לאחר שזו אושרה על ידי הקבינטנציג משרד האוצר שולב בדיונים הנוגעים לתכנית רק לאחר שזו אושרה על ידי הקבינטנציג משרד האוצר שולב בדיונים הנוגעים לתכנית רק לאחר שזו אושרה על ידי הקבינט. . . . ולא נדרש לחוות דעתו בנוגע להיבטיה התקציבייםולא נדרש לחוות דעתו בנוגע להיבטיה התקציבייםולא נדרש לחוות דעתו בנוגע להיבטיה התקציבייםולא נדרש לחוות דעתו בנוגע להיבטיה התקציביים, , , , הבאתה לאישור הקבינטהבאתה לאישור הקבינטהבאתה לאישור הקבינטהבאתה לאישור הקבינט
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