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 לכבוד
 ר אביחי מנדלבליט"ד

 היועץ המשפטי לממשלה
 

 , מכובדי

 
לדיון בהמשך "( הקבינט)"דרישה לכינוס ועדת השרים לביטחון לאומי : הנדון

 המדיניות מול רצועת עזה
 

 

. מאס ברצועת עזהבשבועות האחרונים אנו חווים הסלמה באירועים הביטחוניים למול ארגון הטרור ח

 .לפני מספר שבועות שוגרה רקטה אל גוש דן ולאחר מכן פתח חמאס במטח רקטות אל עבר יישובי הדרום

. בשבוע שעבר הוחרב בית משפחת וולף במושב משמרת על ידי פגיעת רקטה ששוגרה משטח הרצועה

 .ביממה שלאחר מכן שוגרו עשרות רקטות נוספות אל עבר יישובי הדרום
 

ל לתגבר כוחות באופן "אשר הצריכו את צה" יום האדמה"סוף השבוע האחרון חלו אירועי במהלך 

, עשרות אלפי מפגינים הבעירו צמיגים וסיכנו את כוחותינו סכנת חיים ממשית. משמעותי בגבול הדרום

מדינת ישראל , לאורך כל אלו.  כאשר אמש שוב נורו טילים אל עבר יישובי המועצה האזורית אשכול

באופן נקודתי בלבד שאינו מייצר את ההרתעה הנדרשת למול פעולות החמאס שנועדו לפגוע לה פע

 .בביטחון אזרחי ישראל
 

 . רה מול חמאסממשלת ישראל מנהלת מגעים מתקדמים לקידום הסד, על פי הדיווחים בתקשורת
 

המוגדרת , עת עזהביחסי הכוחות מול רצו מהווים שינוי מהותירועי הימים האחרונים יצבר א, לטעמי

מ בנושא ואף "בשבוע שעבר פניתי למזכיר הצבאי לרוה. המצריך כינוס קבינט באופן, ישות טרור עוינת

 . לראש המועצה לביטחון לאומי אך פניותיי לא נענו

 

זמני מול 3 לרבות התקדמות להסדר קבע , אירועים ביטחוניים כה מהותייםניהול לא סביר בעיניי כי 

, ביטחוני-מבלי ששרי הקבינט המדיני, י ראש הממשלה ומערכת הביטחון בלבד"עמתבצע , חמאס

 .נותנים על כך את הדעת, הנושאים באחריות על פי חוק
 

דיון בנושא באופן לראש הממשלה לפעול על פי החוק ולכנס אני פונה אליך בבקשה להורות , היות שכך

 .כאשר מהלך העניינים עודנו רלוונטי, בהקדם האפשרי

 

 .לתשובתך אודה

 ,בברכה            
 

  
 נפתלי בנט       

 ר הימין החדש"ויו שר החינוך     


