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דיוו לביטול מוסכמת במשה

 מעבר באזור הביטחון, גדר של שער - דף ׳מגן שער של הפתיחה שעות העתירה, של עניינה .1
השעד(. - אלקנה)להלן ליישוב ומדרום שומרוף ״חוצה הגבול

 יועבר השער תפעול כי המשיב הודיע 9.2.2020 מיום המשיב של המקדמית בתגובה .2
 הפעלת הוא ייעודו שעיקר הצבאית, המשטרה גדוד לאחריות הבט״ש כוחות מאחריות
באזור. המעברים

 האחריות הצבאית למשטרה הועברה טרם ,9.9.2020 ביום העותרים מהודעת כעולה .3
השער. לפתיחת

 האירועים וריבוי הקורונה נגיף התפשטות עם האחרונה, התקופה מאורעות בשל .4
 נוצר - זו בגזרה בעיקר הביטחון בגדר פגיעה זה ובכלל - הביטחון גדר על הביטחוניים

 עם ולהתכיודד כוחות להסיט באיזור הצבאי המפקד את שחייבו האדם כוח במצבת חוסר
מורכבות. משימות של רב מספר

ם 9.9.2020 ביום .5  אפרים, סמח״ט ובהשתתפות אפרים, חטיבת מפקד בראשות דיון התקיי
וסגנו. צבעים קשת מנהלת ראש צבאית, משטרה מג״ד אפרים, רמת״ק

 השער פתיחת על המלאה האחריות תועבר ,10.9.2020 מהיום, שהחל סוכם הדיון בתום
 בעיית את תפתור הבעיה האם ייבחן הקרובה בתקופה הצבאית. המשטרה לידי

ת בכל יפתח השער כי הוחלט כן כמו האיחורים. מ'  בזמנים ושבת, בשישי לרבות השבוע, י
ם- ;06:30-06:00בוקר :הבאים רי ה ב- ؛ 13:00-12:00צ ר .17:20-17:00ע



 הנכבד. המשפט בית בפני דיון של בקיומו זה בשלב טעם אין כי דומה האמורות, בנסיבות .6
 המשיב, יבקש לריק, הנכבד המשפט בית של זמנו את להשחית שלא מנת ועל כן, על

 כי המשיב יבקש כן .14.9.2020 ליום הקבוע הדיון של ביטולו את העותרים, בהסכמת
 ניהול בהמשך הצורך בדבר הודעה חודשים שלשה בתוך להגיש לעותרים יתאפשר
העת. באותה שיהיו כפי לנסיבות בהתאם העתירה,

 כשער האמור, החקלאי השער בהותרת הצורך ייבחן הקרובה שבתקופה יצוין כן, כמו
 בהתאם זאת עונתי. חקלאי לשער הסבתו לבין השנה ימות כל לאורך קבוע באופן הפתוח
 בהתחשב המקצועיים והגורמים האזרח״* המנהל ידי על שוטף באופן המבוצע למיפוי
האוכלוסיה. בצרכי

 להגיש לעותרים ולאפשר הדיון את לבטל הנכבד המשפט בית מתבקש האמור, נוכח .7
.31.12.2020 ליום עד מטעמם הודעה

מאיר. עוה״ד העותרים כ״ב של ובהסכמתה דעתה על זו בקשה .8

צבעים. קשת מנהלת ראש סגן אהרון, צברי במיל׳ סא״ל של בתצהירו נתמכת זו הודעה .9

היום,
 תש^ף אלול כ״א
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