
  
 

   פינוי המוקשים הלא מבצעיים משטחה של מדינת ישראל-נייר עמדה 

) בחדר ההרצאות(בוועדת החוץ והביטחון פתוח  יתקיים דיון 10:00בשעה , 2010 במרץ 16, 'יום ג, מחר

   - אנו מבקשים להפנות תשומת לבך לנושא חשוב זה. בנושא בעיית שדות מוקשים בישראל

  

חלקם הונחו עוד , לא נחוצים ומסוכנים, בלתי מבצעיים מוקשים אלפי-ברחבי ישראל טמונים מאות

. ל כאמצעי הגנה בשעתם"י צה" וחלקם ע1967אחרים על ידי צבאות ערב לפני , במלחמת העולם השנייה

הצבא מכיר בכך כי מאות שדות מוקשים אינם . פצצות מתקתקות אלו אינן נחוצות ואינן יעילות עוד

ח מבקר המדינה בנושא הורה על פינויים של השדות "ואף דו,  לביטחון המדינהמבצעיים ואינם תורמים עוד

והם ממשיכים להלך אימים ,  מהשדות הללו נותרו במקומם90%-למעלה מ, למרות זאת. הלא מבצעיים

  .על חיי הציבור הרחב

  

אסונות ה, אך כשאלו מתבלים בשל פגעי מזג האוויר, את שדות המוקשים אמורים לתחום גדרות ושלטים

דניאל , בחודש פברואר האחרון נפצעו שני ילדים ממוקש בזמן ששיחקו בשלג בגולן; רובצים לפתחם

נהרג תושב ואדי ערה כשדרך על  במהלך חודש אחד בשנה שעברה . איבד את רגלו11-יובל בן ה

 צנחןו, בשדה מוקשים בדרום הגולןעובד חקלאי מתאילנד איבד את רגלו , מזרחית לגלבועמוקש 

שדות מוקשים מהווים מוקד משיכה לגורמי , בנוסף.  אחר בדרום הגולןרחיפה נפל לתוך שדה מוקשים 

  . וחסר פיקוח, זמין, נוח, זול, המבקשים לנצל את כלי הנפץ לשימוש חבלני, טרור ופשע

  

מנטרלים כאחוז משטח וכיום הם , עם השנים שדות המוקשים התפשטו בעקבות סחף ושיטפונות

בין האזורים המנוטרלים נמצאים אתרים דתיים וארכאולוגיים מהמעלה .  דונם33,000-למעלה מ -המדינה

תצאנה , בחג האביב הקרוב .שדות חקלאיים ועתודות קרקע לפיתוח, אוצרות טבע ותיירות, הראשונה

שדות המוקשים ממשיכים לאיים על , טרם הסדרת הנושא בחקיקה. אלפי משפחות לטייל בשבילי הארץ

כדי שבחגים הבאים לא יהיו הטיולים פתח , לכן יש לפעול לקידום חקיקה במהרה. יילים הרביםהמט

מסוכנות " מזכרות"בכך תצטרף ישראל למשפחה הגדולה של מדינות שניקו את אדמתן מ. לאסונות

  . ומיותרות אלו לטובת ביטחון ורווחת תושביהן

  
נוי המוקשים המסכנים את ביטחון  לפעול לפיט"הבן מערוהשתתפותכם בדיון קריטית לדרב

באמצעותה שולהוביל לחקיקה לשים הנושא על סדר היום , אנו קוראים לכם. תושבי המדינה

כדי לשים , כם הכרחיתפעולת. יהיה ניתן לפנות את כל המוקשים הבלתי מבצעיים תוך זמן קצוב

 .ע"י פחי גורמ"סוף למחדל המסוכן לחיי האזרחים ולניצול חומרי הנפץ הזמינים ע


