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 התנהלות אדנותית של המינהל האזרחי –זימון פונים לוועדות ערר   הנדון:

 

בו  רקצין פניות הציבו מכתב אצלנוהתקבל  16:31בשעה  2016.88.יום ב .1
מועד לוועדת ערר.  למכתב זה, 7בסעיף זומנו ארבעה פונים, שפרטיהם 

, 4:001בשעה  10.8.2016 ,ליום רביעי הישיבה של ועדת הערר נקבע על ידכם
 יומיים לאחר המכתב. 

אין זו הפעם הראשונה בה נשלחים זימונים מסוג זה בהתראה כה קצרה.  .2
כולן שבעדות ערר, ויבות של ישהתקיימו  2016בחודשים פברואר, מרץ ומאי 

 התקבלו הזימונים יומיים או פחות מכך לפני מועד הוועדה. 

 ארבעה שבועות", לרשותכם עומדים 2014לפי "נהלי קפ"ק מרחב התפר  .3
 די והותר זמן להודעה בזמן סביר.  –לזימון הפונים לוועדת הערר 

רשת את נוכחות המוזמנים בוועדות הערר, המתקיימות במת"ק בית אל, דו .4
את יומם מכל עיסוקיהם  פנותעליהם לברי כי ו מראשהיערכותם לכך 

 . או למחרתיים. לא ייתכן להקפיצם מהיום למחרהאחרים. 

באפשרותו של  אם איןועדת הערר בקפ"ק נקבע כי לנהלי  8בסעיף  כי נזכיר .5
כיצד  לפני מועד קיומה. שעות 48העורר להגיע לוועדה, עליו להודיע על כך 

שעות לפני  48-פחות מ קיום הישיבהאדם אשר קיבל את ההודעה על אמור 
 נהל האזרחי?י, לעמוד בכללי המהמועד

על  מעידהנהל האזרחי בנושא הזימון לוועדות הערר יהתנהלות נציגי המ .6
אשר על  ,זלזול בזמנם ועל אטימות לצרכיהם של תושבי השטחים הכבושים

 רווחתם הם אמונים.

 הארבעה שזומנו הפעם בהתראה קצרה הם:  .7
  _________צלאח, ת"ז  ___ר מ

 2.8.2016ומיום  25.7.2016מיום  91676מכתבינו 

 )התקבל( 28.7.2016מיום  38649שלכם: מכתב קצין פניות הציבור 

 _______צעאבנה, ת"ז  ____מר 

 20168.8.ומיום  31.7.2016מיום  94458מכתבינו 

 _________בשאראת, ת"ז  _______מר 

 7.8.2016ומיום  21.7.2016, 5.7.2016מיום  84940מכתבינו 

)התקבל( ומכתב  14.7.2016מיום  38581שלכם: מכתב קצין פניות הציבור 
 28.7.2016מיום  38649קצין פניות הציבור 

 ________קבהא, ת"ז  ______מר 



 4.8.2016ומיום  25.7.2016, מיום 5.7.2016מיום  16941מכתבינו 

)התקבל(, ומכתב  14.7.2016מיום  38581שלכם: מכתב קצין פניות הציבור 
 28.7.2016מיום  38649קצין פניות הציבור 

 8.8.2016מיום  38742שלכם: מכתב קצין פניות הציבור 

כדי לאפשר  ,וועדות הערר ייעשה די זמן מראשלאנו עומדים על כך שהזימון  .8
 למוזמנים אליהן להיערך לכך. 

 ודה להתייחסותך בכתב.א .9

 

 בכבוד רב,
 

 דליה קרשטיין
 מנכ"לית המוקד

 
 

 העתקים:
 יועמ"ש גדה מערבית, אל"מ אייל טולדנו
 רת"ח מעברים ותפר, רס"ן עמוס זוארץ

 קצין פניות הציבור, סרן אלירן ששון
 
 
 


