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 שלום רב,
  היערכות לעונת מסיק הזיתים הנדון:

 
עונת המסיק הקרובה צפויה להתחיל עם בוא הגשם הראשון, בחודש  .1

אוקטובר הקרוב, ועתידה להימשך כשלושה חודשים. תקופה זו מחייבת 

לפרנסה של המוסקים היערכות מיוחדת ומוקדמת על מנת שזכויותיהם 

לא תיפגענה, ותכובד המסורת התרבותית של עיבוד משותף ולחופש התנועה 

 .בני משפחה, בפרט בתקופת מסיק הזיתים של האדמות על ידי

מניסיון העבר שלנו עולה כי חקלאים רבים נותרו ללא היתרי כניסה למרחב  .2

התפר על מנת להגיע לאדמותיהם בתקופת המסיק, זאת בשל משך הזמן 

היום, אנו לחידושם. הארוך בו מטופלות בקשות להנפקת היתרים או 

כה חמורה בזכויותיהם של מבקשים להיערך מראש וכך למנוע פגיעה 

  המוסקים.

יודגש כי ההתפשטות של וירוס הקורונה אינה מצדיקה פגיעה בגישה של  .3

החקלאים לאדמותיהם. העבודה החקלאית בשטח הפתוח מותרת על פי הדין 

ואינה מסכנת את החקלאים בהדבקה, ומנגד, הצורך של החקלאים בפרנסה 

פת המסיק יוטלו הגבלות נוספות גם אם בתקוגדול במיוחד בתקופה קשה זו. 

של התושבים  גישההעל כניסת פלסטינים לישראל, אסור שזה ישפיע על 

 למרחב התפר, שבגדה המערבית.  המוגנים

לחקלאים נדרשת גישה לאדמותיהם עוד קודם למסיק עצמו, כדי לבצע  .4

 עבודות הכנה כגון ניקיון החלקות, סיקול אבנים וביעור קוצים. 

 ר לעיל, נבקש כדלקלמן:לאור כל האמו .5

למרחב התפר  קיימיםלפעול להארכה אוטומאטית של היתרי כניסה  .א

לצורך המסיק  למחזיקים בהיתרי חקלאי ובהיתרי תעסוקה חקלאית 

 כאחד, שמועד היתריהם יפקע בסמוך לתחילת המסיק או במהלכו.

אשר להנפקת היתרי כניסה חדשים למרחב התפר לצורך המסיק, אנו  .ב

תוקפם יהיה ארוך דיו, זאת על מנת למנוע את  לכתחילהשממבקשים 

הצורך להידרש לתהליך המפרך של חידוש היתר תוך כדי עונת המסיק 



צמם בלא ע עצמה והגעה למצב (הצפוי) שבו חקלאים ופועלים מוצאים

 היתר בשיאו של המסיק. 

נבקש זאת, שוב, עבור המבקשים היתר חקלאי והיתר תעסוקה חקלאית  .ג

הפחות, נבקש לדאוג למנגנון לטיפול מהיר בהנפקה וחידוש  כאחד.לכל

 של היתרים בתחילת עונת המסיק ובמהלכה.   מיידי

המגבילים את גישתם  יםמחזיקים בהיתרהשחקלאים אנו מבקשים כי  .ד

לגשת  ויכול, "כרטיסיה") י(היתרלאדמתם למספר פעמים בשנה 

   . לפחות בתקופת המסיק מגבלהכל ותיהם ללא אדמל

אנו מבקשים לדאוג ולוודא כי כלל השערים החקלאיים אשר בגדר  .ה

ההפרדה ייפתחו במועדים הקבועים, זאת כדי למנוע מהחקלאים להמתין 

 שלא לצורך.

על תופעה רחבת היקף של מתן היתרי כזכור, בשנה שעברה התלוננו בפניכם  .6

ק מסיק, התקפים לשבועות ספורים בלבד, לבעלי אדמות, הזכאים על פי קפ"

מרחב התפר להיתרים בתוקף לשנתיים. נבקש כי השנה תתנו דעתכם לזכות 

, כפי שנקבע לוש שניםאדמות ושל עובדיהם לקבל היתרים לשהשל בעלי 

 , ללא קשר לעונה שבה מוגשות הבקשות שלהם. בנהליכם

וכן עניינים אחרים בהם מטפל המוקד להגנת הפרט, שבים  עניינים אלו, .7

הקשה והמתמשכת של משטר ההיתרים באוכלוסייה וממחישים את הפגיעה 

צורך בהתארגנות מראש לימי הפלסטינית. עובדה זאת אך מחזקת את ה

זאת על מנת לשמור על זכויותיהם של הפלסטינים המבקשים להיכנס  המסיק,

 אל אדמותיהם, בארצם, אדמות הנמצאות מעברה המערבי של גדר ההפרדה.

 אודה להתייחסותך המהירה בכתב. .8
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