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מועצה אזורית הגליל העליון מתריעה :המשטרה מסירה אבטחה
משלושה בתי ספר סמוכי-גדר עם לבנון
במועצה אזורית הגליל העליון נדהמו מהודעת חטיבת אבטחת מוסדות חינוך במשטרת
ישראל לבטל את תקן המאבטח בשלושה מוסדות חינוך ותיקים הנמצאים מרחק קילומטר
בלבד בקו אוירי מגבול ישראל עם לבנון ,ברכס הרי נפתלי שבגליל העליון .המדובר בבית ספר
תיכון אזורי "אנה פרנק" ובית ספר יסודי "נוף הרים" בקיבוץ סאסא ,ובבית ספר יסודי
"פסגות" בקיבוץ יראון .בשלושת בתי הספר לומדים יותר מאלף ילדים ובני נוער מקיבוצים
ומושבים.
הנימוק שנמסר במכתב הרשמי לקצין הביטחון (קב"ט) מועצה אזורית הגליל העליון אסף
לנגלבן הוא ששלושת בתי הספר לא מגודרים ו"אין כל יתרון מבצעי או הצדקה להצבת
מאבטח בשטח שאינו מגודר ואינו מאפשר שליטה על תחום בית הספר" .במועצה האזורית,
שאחראית על בתי הספר ,הגיבו בזעם על הנימוק ,ואומרים כי הנימוק של המשטרה תמוה,
משום ששלושת בתי הספר נמצאים בתחום שטח של קיבוץ המגודר היטב ,משום קרבתו לגדר
נוספת -גדר מעובה -גדר הגבול של מדינת ישראל עם לבנון .התלמידים מוגנים מאחורי שתי
גדרות ,אומרים במועצה ,ואין צורך בגדר נוספת ,אלא במאבטח חמוש שיידע לתת מענה בעת
אירוע ,אם חלילה יידרש לכך .עוד אומרים במועצה ,בתי הספר האחרים שלנו ,הנמצאים
למטה בעמק החולה הם צמודי קיבוצים ולא בתוך קיבוצים -לכן הם מגודרים.
במכתב למעשה מעבירה המשטרה את האחריות לרשות המקומית ,ומציעה להעסיק את
השומרים על חשבון הרשות.
במכתב דחוף ל שר לביטחון פנים גלעד ארדן כותב ראש מועצה אזורית הגליל העליון גיורא
זלץ הוא מביע את כעסו מהצעד המסוכן" ,הופתעתי לקבל את מכתבה של ראש תחום
אבטחת מוסדות חינוך במשטרת ישראל ...ההחלטה מתעלמת ממיקום בתי הספר בהם
מדובר ,בסאסא וביראון ,הנמצאים סמוך לגבול ,קילומטר אחד ממדינת אויב .חשוב לציין כי
הקיבוצים מגודרים באופן מלא ,אך המבנה הטופוגראפי של בית הספר איננו מאפשר גידור
נפרד בתוך היישוב" .במכתבו שואל זלץ "הייתכן ,כי בתקופה כה רגישה ביטחונית ,יאיימו
קציני משטרה שיושבים במטה במרכז הארץ על שלומם של ילדים והוריהם בצפון הארץ,
בהתעלמות מהמציאות הביטחונית הנפיצה מעבר לגבול הלבנוני ? .זלץ כתב לשר "אני
מבקש את מעורבותך בנדון ,על מנת שנוכל לפתוח את שנת הלימודים הקרובה בצורה
מיטבית כפי שידענו לעשות כן עד עתה ולהורות על השארת השומרים כפי שהיה עד עתה".
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