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 תשפ"ג ' טבתטכ

22/01/2023 

 ,לכבוד
 ח"כ איתמר בן גביר  
 השר לביטחון לאומי 

 
 שלום רב,

 קריאה דחופה לטיפול מיידי  בביטחון האישי לתושבי רמת הנגב. הנדון:

 ומהווה  ,הגדולה בשטחה במדינת ישראלמועצה אזורית רמת הנגב היא המועצה האזורית 
עדר המשילות ובעיות חוק וסדר יונמצאת באזורים בהם לצערנו סוגיית המשטחה.  20%-כ

 בלתי חוקיות,לגידולי קנאביס נוכחות באופן מובהק וקיצוני. זה בא לידי ביטוי במאות חממות 
 .בריונות בכבישים שלא מפסיקהפשיעה חקלאית, ו

 כגון: מצלמות, גדרות ושערים, באמצעיםיליוני שקלים השקיעה המועצה ממזה שלוש שנים, 
חרף המאמצים ושיתוף הפעולה המוצלח עם המחוז: למען הגברת הביטחון.  יזומות ופעולות

שלום ומשטרת דימונה ויחידת מג"ב האזורית, אנו עדיין מתמודדים עם פשיעה -משטרת שגב
לצערנו גם בסופשבוע האחרון בוצעו  הכוחות בשטח. יומיומית בשל הפריסה הגאוגרפית ומיעוט

חיתוך גדר  ,מחקלאים בפיתחת ניצנה על גבול מצרים: פריצות וגניבות בכל רחבי המועצה
 למוסדות מדינה כמו בית ספר צין במדרשת בן גוריון.  הבכפר רתמים, ופריצ הבטחון

ב כזה הציבור שומר החוק  במצ זהו מצב בלתי נסבל של חוסר ביטחון  ברמה הבסיסית ביותר.
ם למען בטחון יאת החוק לידי עלול לקחתשנמצא פה הלכה למעשה מתוך ציונות ואהבת הנגב,  

משפחתו וקהילתו. דוגמה לכך הייתה  כאשר תושבים מאזור פתחת ניצנה החליטו להקים 
רידה . חשוב לציין כי בתקופה שבא פעלו המחסומים הארעיים, הייתה י211מחסומים על כביש 

 משמעותית בפשיעה באזור. 

ולנקוט בצעדים  ,אני קורא לך לפעול ללא דיחוי, גם בהיעדר תקציב מדינה לאור כל אלו,
 הבאים:

לחיזוק   4389 על פי החלטת ממשלה מספר :מועצתיהשיטור המערך כללת רמת הנגב בה .1
ריות,  לגבי מערכי אכיפה במודל מותאם למועצות אזוהבטחון האישי במערך הכפרי 

אפשר נוכחות פיזית של שוטרים ופקחים מועצתיים על פני השטחים העצומים שיש יש
עפ"י החלטה זו, ניתן יהיה להרכיב כח שיטור ייעודי המורכב משוטרים למועצה. 

 ופקחים בהתאם למערך האכיפה המועצתי.
 

צלמות מהקמת מוקד ״רואה״: הקמת מערך שליטה ובקרה על ידי מוקד מאויש עם  .2
יש לציין שהמועצה השקיעה כבר שיאפשר מענה בזמן אמת לניסיונות פשיעה במרחב. 

 .בהתקנת עשרות מצלמות בטכנולוגיות  שונות ברחבי המועצה, על פי המלצת המשטרה
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כפי שמשרד הביטחון מתקצב רבש״צים ליישובים  :תקצוב רבש"צים בישובים העורפיים .3
ליישובים העורפיים שסובלים באופן קבוע  צורך לתקצב את הרבש״צים   יש  ,גדר-סמוכי

צים בהתנדבות וללא מקור "מפשיעה. היום במרבית היישובים העורפיים פועלים הרבש
 תקציבי, שמשפיע במישרין על איכות השמירה ביישובים אלה. 

 

אלפי  תהליך הגיוס וההכשרה שלמאחר ו: קיצור תהליך גיוס המתנדבים למג״ב  .4
יכולת מהירה  , ישהוא תהליך ארוך ומורכב ק משטרת ישראלוהשוטרים הנדרשים לחיז

מאות אזרחים אכפתיים, בוגרי יחידות קרביות שמעוניינים לתרום למען  להפעיל
מתנדבים עלול לקחת למעלה  ר הקהילות. כיום משך הזמן לגיוסונם האישי ועבחוטיב

 משנה ולעיתים אף שנתיים ויותר. 

 
ת את תמונת המציאות ולסייע בשמירה על ביטחונם של לו צעדים מידיים שיכולים לשנוא

  בכוחך לסייע ולפעול, ולהפוך את ההצהרות למעשים. -התושבים בהקדם האפשרי

 

 

 

  בברכה,

 ערן דורון
 הראש המועצ

 

 

  ח"כ יואב גלנט, שר הביטחון העתק:
 ח"כ יצחק וסרלאוף, שר הנגב, גליל וחוסן לאומי            
 רב ניצב יעקב שבתאי, מפכ"ל המשטרה            
 ניצב פרץ עמר, ממ"ז דרום            
 הילה קפלן, מנכ"לית המועצה            
 המוטי זנה ,קב"ט המועצ            
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