
.אנחנו מצרפים אלינו את האלוף במילואים אילן בירן: אסתי פרז 

.שלום לך

.שלום רב:  אלוף במיל אילן בירן  

בין תפקידים, ל משרד הביטחון בעבר"מי שהיה מנכ:  אסתי פרז 

יש, אומרת בכלל מערכת האוצר, אומר שר האוצר. רבים נוספים

לנו עוד תחומים אזרחיים שאנחנו רוצים להשקיע בהם את הכסף

אנחנו לא רוצים לפגוע. גם באמת אם יש לנו רזרבות, הזה

אנחנו רוצים לתת, בעוד העמסה של מיסים, בשכבות הביניים

למה. לניצולי שואה, שמענו עכשיו את שר האוצר. לחינוך, לבריאות

?כמו שאומר לפיד, צריך לתת לביטחון שיש שם שומנים

השאלה הזאת של חלוקת העוגה, כן:  אלוף במיל אילן בירן  

אני מבקש קודם כל את נושא ניצולי השואה לא. במרכאות נכונה

וצריך לתת את אשר מגיע להם, לייחס לדיון הזה כלל ועיקר
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,באשר לחלוקת העוגה. בבקשה לעשות כן ולהפסיק לדבר, ויותר

אבל הם חוזרים על עצמם, אני רוצה להגיד כמה דברים פשוטים

הם תוכניות רב, תוכניות הביטחון כמו תוכניות אחרות. משום מה

הוקמה, 2008-  ו2006- אנחנו ראינו את אשר התרחש ב. שנתיות

,ל משרד האוצר לשעבר"ועדה מקצועית חיצונית בראשות מנכ

,וכללה ועדה, שלשיטתי הוא מכיר את משרד האוצר טוב מאוד

הועדה הזאת קבעה, בין השאר גם את קרנית הנגידה של היום

אנחנו.  שנים10- תקציב מאוזן בין צרכי החברה לצרכי הביטחון ל

לבנות, ואני מציע לבנות כוח.  שנים10- בתוככי התוכנית הזאת ל

 שנים ותוכנית12-  ו8מערכות נשק שמשך בנייתן והרכשתן זה 

לצערי מונעים את התוכנית הזאת, רב שנתית כבר שנים רבות

,היא יכולה להיות יותר שמנה או יותר רזה. מלהיות יציבה

.היציבות הרב שנתית היא החובה והכורח

למה לדעתך מונעים את התוכנית הזו שהיא תהפוך:  אסתי פרז 

?ליציבה

אני לא בפוליטיקה ואין לי... אני לא:  אלוף במיל אילן בירן  

בדגש על צבא המילואים, אני מסביר שלאמן צבא. כוונה כזאת

,חלק מהותי מהטייסים גם הם במילואים, ביבשה ולא רק ביבשה

יש. תהליך רב שנתי, לבנות מערכות נשק. זה תהליך רב שנתי

התמרון קטן מאוד, מהותיים דרך אגב, שינוים באיומים
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צריך להקטין את, להעמיד מענה לאש על ידי הגנה אקטיבית

דווקא, צריך לעשות הרבה מאוד שינוים. הכוחות המתמרנים

במונחי האיום על תופעות הקיצון מסוג היכולת הלא קונבנציונלית

הם, לצד יכולת הטרור או הסייבר הטרוריסטי, למשל הבליסטית

גדלו מהותית והגופים הגדולים שאנחנו מכירים אותם בדפוסי יום

40, אני בתוך יום עיון דרך אגב ברגע זה על יום כיפור, כיפור

.לכן את העובדות שום דיון לא ישנה, השתנו מהותית, שנה אחרי

,חינוך לביטחון, בריאות, בין רמת חיים, את ההקצאה בין רווחה

,ולא דיון, ובלבד זה תוכנית רב שנתית, זה חובתה של הממשלה

ומי שחושב שהוא משנה תקציב שנתי הוא לדעתי לא מבין

אני אישית סבור שטיפוח, ולסוף. מקצועית בכלל את ההוויה

ר של המכללה פה בכנרת"אני במקרה יו, החברה במונחי חינוך

אבל דבר אחד אין. צריך לעשות ולעשות בזה ויותר, עמק הירדן

הרתעה, התכלית והתוחלת של כוחות הביטחון היא הרתעה, לוותר

,שבשדה הקרב לא ייצלח, קרוב רחוק, חזקה שמשכנעת כל שכן

כל. ורק סביב שולחן הדיונים יש הרבה מקום לפשרה והשלמה

אני, אימת שטעינו בהבנה הזאת שילמנו מחירים בלתי נסבלים

לעשות מהלכים, לעשות תקציב יציב, מציע להעצים את ההרתעה

והאתגר הזה עומד בפני הממשלה. מדיניים ולטפח את החברה

.וההחלטות באמת קשות
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או במקרה הזה, כמה באמת יש פגיעה בביטחון כאשר מקצצים

עד כמה באמת, ל"עכשיו לא מוסיפים עוד תוספת כפי שרוצה צה

,כמו ששמענו לעשות פחות איומים, יש הצדקה לסגור טייסות

בפנסיות, ולא לקצץ במשכורות אולי גבוהות, דברים מהסוג הזה

בדברים, בהטבות אולי כאלה שמכנים שומנים. אולי מוגזמות

.שאפשר לגעת בהם בלי לגעת ביטחון

תראי... אני חושב שאחרי שמניתי:  אלוף במיל אילן בירן  

הוא מכיל בתוכו את כל, תקציב הוא איננו אמירה על כסף

התוכנית הזאת יכולה. אנחנו דנים על התוכנית. מרכיבי התוכנית

לרבות המרכיבים שאת, להיות יותר רחבה או יותר מצומצמת

אי אפשר למשל. ובלבד שהיא תהיה יציבה ורב שנתית, מנית

לפתח עכשיו על שולחן המפתחים נמצא שרביט קסמים או דיויד

מערכת שאמורה להשלים שכבה שלמה, קלינג בלשון הגוים

בפני טילי, מטוסים, באטמוספירה כדי להגן בפני טילים בליסטים

השאלה אם ישלימו את התוכנית הזאת. שיוט ושאר מריעין ובישין

ולשכנע שגם בהיבט הזה, ויפרסו אותה כדי להעצים את ההרתעה

אני חושב שצריך את המערכת. אנחנו מוגנים והעורף מוגן היטב

אני אומר את. אני חושב שאני גם יודע על מה אני מדבר. הזאת

כמו שנתקל בשומנים צריך באמת להוריד, הדברים באותה נחישות

מעניין ונדמה לי שגם את ערה. זה אחד לא פוגע בשני, אותם
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.כן:  אסתי פרז 

דיון... ועצם הדיון וזאת הטענה שלי:  אלוף במיל אילן בירן  

, שנים10תקציבי כל כמה חודשים במקום תוכנית רב שנתית בת 

.שצריך ואפשר לשנותה ואפשר להוריד ולהוסיף

כל מה, אתה יודע, כי זה קצת בשיטת השנור:  אסתי פרז 

.אולי, חודשים אולי תתנו עוד קצת

חוויתי את? מה זה נקרא אתה יודע:  אלוף במיל אילן בירן  

.זה

.כן:  אסתי פרז 

אני לכן התנדבתי להיות חבר בתוך:  אלוף במיל אילן בירן  

ואני חושב שמי שהיה, 2006- אחרי מה שראינו ב, הועדה הזאת

שאלה,  ימים תחת אש בצפון צריך לשאול את עצמו שאלה34

אז אם עוסקים. וזה לא בעבר המאוד רחוק, כבדה מאוד

אני דרך אגב הייתי צעיר מאוד גם במלחמת. אני לא, בשיכחה

,אני לא מאיים במלחמות, ששת הימים וגם במלחמת יום כיפור

לחזק, כל מה שאני מנסה לומר הוא שצריך לחדד. המצב השתנה

,אבל אני אומר שתקציב ביטחון. כך שנגיע למהלכי שלום, הרתעה

צריכים להיות רב שנתיים ויציבים וכל, אגב גם תקציב חינוך

,הפולסים האלה מטה ומעלה לא רק שלא מתקנים את הדברים

.נקודה, הם מריעים אותם
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מערכת הביטחון החליטה לבטל את האבטחה. היא גדולה מאוד

אמרו את זה חד, משיקולי תקציב, ל שם בישובים"של צה

,אני לא יודעת אם השתמשו בזה בצורה כזאת או אחרת, משמעית

זה משהו מנסיונך שהיו צריכים לעשות. או שזה באמת האמת

שאפשר להשאיר את הישובים האלה בלי האבטחה של? אותו

?ל"צה

אני. אין לי מושג ולא צל של מושג:  אלוף במיל אילן בירן  

.ואני לא יודע לתת על זה תשובה, לא בקיא בהתרעות המקומיות

אני כן יודע שכל פעם מישהו יעלה נושא אחד וישאל האם אלה

.ארבעת המיליונים האחרונים שאם יורידו אותם פותרים את הבעיה

שאותם צריך, יש מאות נושאים של ארבעה מיליון שקל. לא

ולפני רגע גם. ואם לא אז לקצוץ אותם. להחליט כן או לא

בסוף היום הערכת המצב זה מי. שמעתי מדברים על שומנים

מהלך, אחראי לגיזרה ודומני עד שר הביטחון, שעוסק במלאכה

כזה צריך להיות מאושר ומן הסתם אושר וחזקה עליהם שהם

ואם למישהו יש ערעור הוא לא, יודעים בדיוק מה הם עשו

יש מספיק קשרים לישובים במקום לשבת איתם ובסוף, בתקשורת

.וההחלטות לא הם החלטות קשות, צריך להחליט

ל משרד הביטחון"תודה רבה לך מי שהיה מנכ:  אסתי פרז 

.אלוף במיל אילן בירן

.תודה רבה לכם:  אלוף במיל אילן בירן   5289696 מתוך   6עמוד  6


