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תיאום הכניסה של חקלאים לאדמותיהם הסמוכות להתנחלויות  :הנדון
 והשמירה על החקלאים מפני התקפות אלימות

 
המוקד להגנת הפרט הוא ארגון זכויות אדם המטפל, בין היתר, בהגנה על חופש  .1

 התנועה של פלסטינים תושבי השטחים הכבושים. 

בכל שנה הרשות הפלסטינית מתאמת עם הצבא את כניסתם של החקלאים  .2
לאדמותיהם, הסמוכות להתנחלויות, בתקופת מסיק הזיתים. הצבא נדרש 

הצבה של חיילים שישמרו על החקלאים מפני לדאוג לפתיחה של השערים ול
 התקפות אלימות מצד מתנחלים.

בשל הפסקת התיאום האזרחי על ידי הרשות הפלסטינית, כתוצאה  .3
מההצהרות של מדינת ישראל על כוונותיה לספח את הגדה המערבית, ארגוננו 
התבקש לסייע בשנה זו בהבטחת הכניסה של החקלאים לאדמותיהם 

 פני אלימות. והשמירה עליהם מ

על כן, נבקש כי תדאגו לקיום מסיק הזיתים באופן ראוי, בטוח ומסודר בכל  .4
 השטחים החקלאיים הסמוכים להתנחלויות.

כן נבקש כי תודיעו בהקדם לכל קהילה מהם המועדים שנקבעו למסיק הזיתים  .5
 באדמותיה.

 בכל שנה מגיעים למסיק הזיתים מתנדבים ומשקיפים בינלאומיים המסייעים .6
לחקלאים בעבודתם, וכך מתאפשר להם לסיים את המסיק במהירות. בשל 
הגבלות התנועה שנקבעו ברחבי העולם על רקע ההתפשטות של וירוס 
הקורונה, השנה לא יגיעו למסיק הזיתים מתנדבים מחו"ל, ולכן החקלאים 

 יזדקקו לזמן רב יותר מהרגיל לביצוע המסיק, בהיעדר עזרה. 

ו לחקלאים להגיע לאדמותיהם השנה לתקופה ארוכה על כן, נבקש שתאפשר .7
 יותר מהרגיל, כדי שיוכלו להשלים את עבודתם, על מנת שפרנסתם לא תאבד.

נזכיר כי הפסיקה קובעת כי אין למנוע את הגישה של פלסטינים לאדמות  .8
שבבעלותם לצורך ההגנה עליהם מפני אלימות, וכי אתם מחויבים להגן על 

אופן אפקטיבי, על ידי מניעת האלימות כלפיהם החקלאים הפלסטינים ב
 ואכיפת החוק כלפי התוקפים שלהם:

על המפקד הצבאי למלא את חובתו להגן על ביטחונם של 
התושבים הפלסטינים בדרך אחרת ולא בדרך של סגירת 
השטחים החקלאיים, ובלבד שלא תיפגע אחריותו הפיקודית. 
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ניסת פלסטינים שהסיבה לסגירתם מפני כ –"אזורי החיכוך" 
צריכים להישאר,  –היא השאיפה להגן על הפלסטינים עצמם 

אפוא, פתוחים לתנועת פלסטינים ועל המשיבים לנקוט בכל 
האמצעים הנדרשים על מנת להבטיח את ביטחונם של 
החקלאים הפלסטינים באזורים אלה. ההגנה על הפלסטינים 
צריכה להינתן על דרך של הקצאת אבטחה הולמת, מתן 
הנחיות ברורות לכוחות הצבא והמשטרה כיצד לנהוג, והטלת 
מגבלות שתהיינה אפקטיביות כלפי אותם אנשים המתנכלים 
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לאים לאדמותיהם וכי תפעלו על כן, נבקש כי תדאגו להסדרת הגישה של החק .9
 באופן אחראי ואקטיבי להבטחת שלומם ולהגנה על רכושם. 

 לטיפולכם המהיר נודה. .10

 בכבוד רב,
 

 תהילה מאיר, עו"ד
 
 

 העתק:
 אל"ם עאסם חאמד יועמ"ש גדה


