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מול  םפלסטיניתושבים המוקד להגנת הפרט הינו ארגון זכויות אדם המייצג  .1
 הרשויות בישראל.

, ניםיפלסטחקלאים עשרות פגיעה קשה באליך בתלונה חמורה אודות  הפונ יאנ .2
כניסה ההיתרי  שרירותית שלה תםהחרמ יעל ידשהתבצעה במהלך השבוע שחלף 

  זרחי.על ידי המנהל הא להםשניתנו  ",מרחב התפר"אל 

ומבקשים  זואנו דורשים את התערבותך המיידית כדי למנוע את המשך התעמרות  .3
 כי תורה על השבת ההיתרים שהוחרמו לחקלאים לאלתר.

בימים האחרונים התקבלו בארגוננו תלונות רבות על כך שבשעת פתיחת נפרט:  .4
, ליהיבשער מפקד מת"ק קלקעמדו  ,06:30בשעה ים, דן בבקר-השער החקלאי מגן

מכל אחד מהחקלאים  דרשקצין מת"ק בשם עלי. מפקד המת"ק ושאדי הקצין 
 להראות לו את ההיתרבשער, לשם כך וביקשו לעבור אדמתם  אלשעשו את דרכם 

הקצין שאדי  , החריםגורף ןבאופוכך, . ו, ומשהוצג ההיתר, החרים אותושברשות
עושים את ם אינ הםכי  טען באוזניהםחקלאים. הוא עשרות של את ההיתרים 

 שזאתמובן בישראל.  נצל את ההיתר כדי לעבודבכוונתם לשאדמתם אלא  לאדרכם 
שנכחו  חקלאים, שהוחלה על כל הקנטרניתהשערה נטולת הוכחה ואינה אלא טענה 

 .במקום

שהתפרסמו בחודש ספטמבר האחרון בקובץ "נהלים  ,ם המעודכניםכיבניגוד לנהל .5
מהם הקצין שאדי לא מסר לאף אחד מהחקלאים  ,התפר" בוהנחיות לכניסה למרח

 . , כמתחייב"מסמך החרמה" יםהחרים את ההיתר

סא"ל דני סנדלר,  ,כמו כן הוא לא יידע אותם בדבר האפשרות לפנות אל מפקדו .6
 בהליך הנקרא "בירור רמת"ק". תיבחן החלטת ההחרמה שכדי הרמת"ק, 

הם מוזמנים כי  ,יתריםהה הוחרמוהם מהקצין שאדי לחקלאים שתחת זאת, מסר  .7
כדי לברר את  ,(12.12.2019-ה) בהמשך אותו שבוע להגיע למת"ק ביום חמישי

התקבצו במת"ק בבוקר,  08:00שעבר, בשעה ביום חמישי  ,בהתאם לזאתעניינם. ו
  .ליה עשרות חקלאיםיקלק

עם קבוצה רק להיפגש שאדי קרוב לארבע שעות הואיל הקצין לאחר שהמתינו  .8
קמת ומפה ממהעל היכן הקצין ביקש מכל אחד מהם להצביע  .מתוכםקטנה 
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בעת שניסו למלא אחר  םחקלאיאת ה. הקצין צילם ורה ניתן לו היתרועבהחלקה 
עים לקרוא מפה ולכן לא הצליחו דיואינם אלה שכלל כבינהם היו דרישתו זו. 

 להצביע על מיקום אדמתם. 

מהם טופס סיכום "בירור לאחר מכן הוא שילח אותם לדרכם מבלי שנתן לאיש  .9
רמת"ק" ובו ההחלטה שהתקבלה, ואף לא הודעה, כמתחייב, בדבר הזכות לפנות 

 לוועדת הערר בעניין ביטול ההיתר.

הקצין לא קיים מפגש אם שאר החקלאים שהמתינו במת"ק, אלא הסתפק בלומר  .10
ם מפות או עם למת"ק עיע געליהם לה ,ר חדשתהי לאם הם מעוניינים לקבלהם ש

התייחס לא כלל  ןשלהם. הקצי ותלומי אוויר כדי להצביע על מיקום החלקתצ
 ףמקי רבירוהליך שההיתרים שניתנו להם הונפקו לאחר  ,רבים מהםה שהעלו לטענ

 מיותרת.הינה דרישה זו ולכן דרישתו  ,ומעמיק של המנהל האזרחי

 שהתייצבו במת"קהחקלאים כל אחד מטענותיהם הפרטניות של מכאן עולה כי  .11
 . כקבוע בנהליםלא נשמעו במסגרת "בירור הרמת"ק" כלל לא נבחנו כנדרש, ו

נוכח העובדה פוגענית במיוחד הינה לעיל החרמת ההיתרים המתוארת יצויין כי  .12
שמדובר באנשים הנאבקים לשמר את זיקתם לאדמותיהם החקלאיות ולהמשיך 

החופשית אל  תםהמגביל את גיששמשליט הצבא, על אף משטר ההיתרים ולעבדן 
  הקרקע שלהם.

 ,ארגוננוהתרחשו ימים אחדים אחרי שהללו אנו מבקשים להדגיש כי האירועים  .13
עתירה לבג"ץ  בשמן של אותן קהילות חקלאים הגיש ,המוקד להגנת הפרט

חוזרים ונשנים של הצבא בפתיחת השער העיכובים , שעניינה הה(8084/19)
אותו  ו שלה חשש כבד שהתנהלותמהשתלשלות העניינים עול .החקלאי שבנדון

 .על הגשת העתירה נקמנית ענישהת פעולקצין מהווה 

באשר ל"מרחב מנוגדת לנהלי הצבא עצמו  זה קצין ו שלהתנהלותכך או אחרת,  .14
, ומהווה הפרה בוטה של חובת הצבא לאפשר גישה של בעלי אדמות אל התפר"
 .ההפרדה מעבר לגדרשקניינם 

נותרו ללא  ומסחה , ראפאתזאוויה-א ישוביםחקלאים מהעשרות נכון לעכשיו,  .15
 המת"ק. קצין חוקיים של  הבלתים בשל מעשיו יהתולאדמ גישהאפשרות 

 בכתב. תךהמהיר ועל קבלת תגוב ךעל טיפולאודה  .16

 
 
 

 בכבוד רב,
 
 

 ג'סיקה מונטל, מנכ"לית
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