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 שלום רב,
לקבלת היתר לצרכי חקלאות במרחב  הלסרב לבקש כםתערר על החלט הנדון:

 מטעמי ביטחון התפר
                       עיסא, ת"ז                                  מר 

 5.11.2019ומיום  3.10.2019, 2.9.2019מיום  98348שלנו: מכתבינו 
 26.9.2019שלכם: טופס סכיום בירור רמת"ק מיום 

 

. אנו בכותרת ואשר פרטי עיסא              מר של  םבשמאנו פונים אליכם  .1
היתר כניסה אל  לולאור סירובכם לתת לוועדת ערר  ןיוזמ ואמבקשים כי ה

  מרחב התפר לצרכי חקלאות מטעמי ביטחון.

הינו פלסטיני תושב השטחים הכבושים, המתגורר בעאנין שבנפת עיסא מר  .2
זית אשר נכלאו מעבר לגדר  מיעיסא ירש ארבע חלקות של כרמר ג'נין. 

ההפרדה. מזה כשנתיים הוא מנסה לקבל פעם נוספת היתר כניסה למרחב 
התפר לצרכי חקלאות. מפני שלאף אחד מבני משפחותו אין היתר כניסה 

 נפגע. האדמה לא נחרשה וכרמים לא רוססו. תל בעצי הזילמרחב התפר, הטיפו

 4-1מסומנים א'  –מצ"ב המסמכים הבאים: מסמכי רישום האדמה  .3

 2-1מסומן ב'  –צווי ירושה  .4

 מסומן ג' –עיסאמר תעודת זהות של  .5

עיסא קיבל בעבר מר על בסיס זיקתו הקניינית לאדמה שבמרחב התפר,  .6
שהיה ברשותו היה היתר מסוג  היתרים לצרכי חקלאות. ההיתר האחרון

. 2017"חקלאי" אשר ניתן לו לתקופה של שנתיים והוא פג תוקף בחודש דצמבר 
 מאז הוא מנסה לקבל היתר חדש, אך ללא הועיל.

הוא הגיש כמה בקשות לקבלת היתר חדש. הבקשה האחרונה הוגשה בחודש  .7
בחלקה נמסרה לו הודעת סירוב לפיה מדובר  2019. בחודש יוני 2019מאי 

 מזערית.  

הגשנו בקשה לבירור רמת"ק, על מנת שהחלטת הסירוב תבחן   2.9.2019ביום  .8
 פעם נוספת.

עיסא הליך בירור רמת"ק.בהחלטת                מר נערך ל 26.9.2019ביום  .9
עיסא להמציא את צו הירושה פעם נוספת, וזאת לאור מר הרמת"ק נדרש 

עיסא חזר למת"ק. מר ם הטענה שההעתק שהוגש אינו קריא. עוד באותו היו
 לאחר המתנה ממושכת הוא הגיש את המסמך הנדרש לקצין בשם בהג'ת.



שלחנו אליכם  3.10.2019עיסא, ביום מר לשם קידום טיפולכם במתן ההיתר ל .10
 את המסמך הנדרש.

 עיסא ערר אי מענה. רמהגשנו בשמו של  5.11.2019ביום  .11

דאללה, קצין תפר במת"ק חת טלפון עם סרן סלימאן עביבש 11.11.2019ום בי .12
עיסא מסורבת מטעמי ביטחון. לא מר כי בקשתו של  הלחתומה מטמר ג'נין, נא

 שלא נמסרה פרפרזה.מר נמסרה סיבת הסירוב, קל וחו

 לאור זאת מוגש הערר שבנדון. מצ"ב טופס הבקשה. .13

רסמתם בחודש פ" אשר 2019בקובץ "נהלים והנחיות לכניסה למרחב התפר  .14
על סירוב למתן היתרי כניסה  יםה החמרה בטיפולכם בערר, חל2019ספטמבר 

 אל מרחב התפר מטעמי ביטחון. בקובץ הנ"ל נקבע: 

קרה בו אושר ההיתר למשך "ככלל, במקרה של סירוב בטחוני או במ
הקבוע בקובץ נהלים זה, בשל טעם ביטחוני, לא תתכנס זמן קצר מ

או לבא כוחו . במקרים אלו, תועבר לעורר הוועדה ולא יוזמן דיון
חסותו בכתב לאמור בה. עם פרפראזה גלויה בעניין ותתבקש התיי

ייחסות הכתובה, תדון הוועדה בערר. ואולם, טרם קבלת קבלת ההת
של גורמי הביטחון,  , תובא בפני הוועדה עמדתם העדכניתההחלטה

לאחר שאלה עיינו בהתייחסותו בכתובה שחל העורר לפרפראזה 
 לפרק העוסק בוועדת הערר.ז, .5הגלוי." סעיף 

לא נמסרה                      מר לאור הנחיות אלה, יחד עם האמור לעיל כי ל .15
 פרפראזה המנמקת את סירובכם לתת לו היתר, אנו דורשים:

 לקבל בדחיפות פרפראזה גלויה על מנת שנוכל להגיב עליה בכתב. .א

שהפרפראזה תימסר לנו באופן מיידי על מנת שההחלטה בערר, לאחר  .ב
הטיעונים בכתב ובחינה מחודשת של הבקשה על ידי גורמי  קבלת

 הביטחון, תתקבל בתוך חודש מהמועד בו הערר שבנדון הוגש.

דרישות אלה מוצגות מכיוון שבקובץ הנהלים החדשים אין כל הייחסות ללוח  .16
מנים בהם ייבחן ערר שמוגש בעקבות סירוב ביטחוני למתן היתר לכניסה זה

מועד הגשת המירבי למתן מענה מפרק הזמן לא מוגדר , כמו גם אל מרחב התפר
  .סופית של וועדת הערר לקבלת החלטהועד הערר 

מובן שבקובץ הנהלים וההנחיות לכניסה אל מרחב התפר נפל פגם  לפיכך .17
מהותי אשר מחייב תיקון מהיר של הנהלים. הרי לא ייתכן שפלסטיני המבקש 

י שיש מסגרת מנהלית לקבל היתר כניסה אל מרחב התפר, מסורב מבל
 . ההחלטההמקובעת בלוח זמנים לבחינת 

 לטיפולכם המהיר ולקבלת מענה בכתב, נקדים ונודה. .18
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