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 לכבוד
 מר אלכס קושניר 

 יו"ר וועדת הכספים 
 

 שלום רב, 
 

 מהוראת שעה לצו השעה  –המציאות שבה וטפחה לתושבי קו העימות לבנון בפנים הנדון: 
 

כשבוע ימים מקיום הדיון בנושא הטבות המס בוועדה שבראשותך, והמציאות הבטחונית שבה וטפחה   חלף
 לבנון בפנים.-לתושבי קו העימות

 
כידוע אין מדובר באירוע בטחוני חד פעמי שכן הקראתי בפני חברי הוועדה את יומן המבצעים החודשי שהמחיש 

 פיין באיום הייחוס החמור בישראל.  כי תושבינו חיים בקו תפר בטחוני רגיש מאד המאו
 

האיום : "בזירה הצפונית, בשונה מעזה,  20.7.2021להלן ציטוט של אלוף פיקוד צפון, אמיר ברעם, מתאריך  
מחייבים אותנו שיתבצע תמרון החמור על העורף היקפו ופוטנציאל ההיזק ליישובים הרבים בגבול הלבנון  

 רה להסיר את האיום ולנצח". אגרסיבי וקטלני לשטח שברשות האויב במט
 

לטובת מתן   " הצעת חוק ליישוב תחת איום מיידי"סבור כי היו"ר צדק כאשר הגדיר בהצעת החוק שיזם  אני  
יישוב שבו זמן הכניסה למרחב מוגן בהתאם להוראות פיקוד    הינו"יישוב תחת איום מיידי"  הטבות מס כי  

 שניות. 30העורף אינו עולה על 
 

  כניסה מידית המנחה על  ק"מ מגבול הלבנון    9-0אפנה למפת פיקוד העורף המגדירה את קו העימות הצפוני,  
נוספת שדורשת כך שלתושבינו ותלמידינו בהיעדר מיגון )סוגיה אסטרטגית    מוגן מעת הישמע התרעה,  למרחב

 !0אלא ברוב יישובינו זמן ההתרעה הוא , שניות 30מענה( אין את הפריבילגיה של 
 

לצערנו, ישנם אף איומים מידיים וממשיים בתצורות שונות מצד האויב שכלל לא כוללים התרעה ופוטנציאל 
 הנזק שלהם הוא אדיר וחסר תקדים.  

 
י לתושבינו כולם, במרחב הכפרי והעירוני באופן שוויוני מכאן שברור כי נדרש תמריץ משמעותי, קבוע וודא

 וברף המקסימלי, כדי להבטיח ההתיישבות במרחב הצמוד לגדר ובמרחב הסמוך לגדר.  
 

הפסיקה והחוק מאפשרים בנסיבות המיוחדות והדחופות הללו ולאור מבחן הסבירות של הנושא בפן התקציבי  
יב ההמשכי( המינורי אשר הובא בפניי הוועדה בתחשיב מקסימום  כבר כעת להצביע על המקור התקציבי )בתקצ

הכולל ניצול מקסימלי של ההטבות, מציאות שאנו יודעים שאינה קיימת, כך שבאופן מיידי וללא דיחוי היקף 
וועדת  ההטבה תשוב להיקפה טרם פקיעת הוראת השעה.   זאת תוך שהצוות הממשלתי בפיקוח ובמעורבות 

 לבנון.-יקון החוק כך שתובטח הטבה מקסימלית ושיווניות לכלל יישובי קו העימותהכספים יביא הצעה לת
 

אשר על כן ולאור דבריך החשובים מאד בוועדה ביחד עם חברות וחברי הכנסת מכל סיעות הבית כולן, אבקשכם 
דה הוראת השעה וזאת במקביל לעבודה הסדורה עליה הוחלט בווע-לפעול בהקדם האפשרי להבאת הצעת חוק

 על ידי משרדי המשפטים והאוצר.
 

 בכבוד רב,       
 

 משה דוידוביץ                       
 ראש מועצה אזורית מטה אשר                                       

 הצפוני ויו"ר פורום קו העימות
 העתק:

 חברי וועדת הכספים, כנסת ישראל
   ישראל וועדת הכספיםעו"ד שגית אפיק, יועצת משפטית, כנסת 


