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 סודי
 לחברי הממשלה

 

בישיבת הממשלה לפני כמה שבועות מסרתי כבר שהמלצתי על המטה לעבד יחד עם המשטרה 

 .גנבים ושודדים, תכנית לשמירת הגבולות מפני מסתננים

שמירה על , וגם אין פעולה זו הצבא לא היה יכול להפריש הכוחות הדרושים למטרה זו

 .מתפקידו הרגיל של הצבא אלא במקרים יוצאים מהכלל, הבטחון הפנימי

הפסד , המצב הקיים כידוע לכם גורם לנו אובדן חייהם של עשרות אזרחים וחיילים כל שנה

 ,כגון צינורות, זה רכוש יקר לא רק מבחינה כספיתבכלל )לשנה  רכוש של מאות אלפי לירות

ההכרח בפעולות תגמול  .הרגשה של חוסר בטחון בישובי הספר ובסביבות ירושלים, (חוטי טלפון

מחדד היחסים בינינו ובין שכנינו ומשמש חומר הסתה נגדנו בפי דוברי מדינות ערב ושאר 

ואם רק  .ם ארצות הברית ואנגליההוא עלול גם לסבך ולהחריף את יחסינו ע .שונאינו בעולם

 .אפשר למנוע זאת בכל מחיר

לים ידרשו כשני מליון צעי מניעה ושמירה יותר יעימהודעתי באחת הישיבות שיש להניח כי א

 . ושר האוצר אפילו הציע להקים חטיבה מיוחדת למשמר הגבולות, וחצי

דרומה מקו  .ץ לשני חלקיםהמסקנות המשותפות של הצבא והמשטרה מחלקות את האר

הצבא  .ימסר למשטרה 07צפונה מקו . רת הצבאיישאר גם להבא אך ורק בשמ (הנגב) 07רוחב 

כגון , יהיה אחראי גם להבא לבטחון הגבולות מבחינה צבאית ויוסיף להחזיק במשלטים חיוניים

וכל ת ,לדעת הועדה .ובמקומות מיוחדים בירושלים( במזרח כינרת)סוסיתא , הר הצופים

אם יוקם ברשותה ( כאמור 07פרט לנגב הדרומי מקו )המשטרה לקבל על עצמה שמירת הגבולות 

ויופעל כמשמר גבול ויעסוק אך ורק  (איש 237כל פלוגה בערך ) פלוגות 23ימנה  רכוח מיוחד אש

 .ויקבל לשם כך אימון מיוחד, במניעת הסתננות ושמירת הגבול

פלוגות  9ויש להוסיף עוד , קיימות כבר שלש פלוגות ,יש כבר התחלה של כוח כזה במשטרה

(: י במטבע חוץ"ל 02.777בתוך זה )י "ל 3.492.777דבר זה ידרוש תקציב נוסף של . איש( 277)

, ציוד)השקעות  527.777, החזקה 200.477, י הוצאות ארגוניות"ל 332.477, י משכורת"ל 2.003.777

גדור לפי וה( בדרום 57, במרכז 04, בצפון 22)בי ספר יהיה גם צורך לגדור מספר ישו. (רכב ועוד

 .(לעבודה 309.777, חומרים במטבע חוץ 347.777מזה )י "ל 429.777-הערכה כ

 י בערך"ל 000.777הוועדה גם מציעה סידורי תאורה ואזעקה בישובים אלה שיעלו סכום של 

 .(י"ל 337.777עבודה , י"ל 500.777חומרים )

 .הצעה זו כוללת רק ישובים הנגועים ביותר בנגע ההסתננות

 :הדבר דחוף משני טעמים .זהו הקמת כוח משמר הגבולות –הדבר הדחוף 

 .מפני חומרת המצב כפי שהבהרתי בראשית מכתבי .א

והם קציני קבע שעוזבים את הצבא , רגע יש החומר האנושי הרצוי לגיוס כוח זהכמפני ש .ב

 .ציהבעקבות הריאורגנז

אעמיד הצעה זו לדיון והחלטה ורציתי במכתב לתת לחברים ( לפני הפסח)בישיבת הממשלה הבאה 

 .יסודות הצעה לעיון

 ח"בב

  דוד בן גוריון


