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 חקלאות לצרכי התפר" אל"מרחב כגיסה היתרי החדמת על לתלונה הנדוו:
-1669 דו "מגו החלזלאי בשער האזרחי המנהל התייחסות "

ם פנייתכם □ ,16.12,19 מיו ס 22,12,19 מיו מיו 02.01.20 ו

שבנדון. בנושא פנייתך קבלת לאשר הריני .1

 אדמותיה□ את ולעבד לצאת החקלאים יכולת את לשמר רב במאמץ פועלת אייל נציגות .2

 נעשה זאת, עם יחד תפר(. היתרי 10,000 מעל 2019 שנת במהלך בנציגות הונפקו זאת )במסגרת

 פעילויות מספר המתי׳ק קיים זו, ובמסגרת התפר, בהיתרי לרעה הניצול תופעת את למגר מאמץ

 בהיתר בשימוש מדובר המקרים במרבית אמון. הוא עליהן וסלפית קלקיליה כרם، טול במחוזות

 יציאה מתבצעת וכך בישראל, תעסוקה היתר יש במקביל כאשר לישראל יציאה לטובת תפר

 תוך וזאת לישראל, לכניסה המיועדים המעברים עם נמנה שאינו מעבר באמצעות כדין שלא

ניתן. הוא לשמה החקלאית למטרה שלא התפר בהיתר שימוש

 הרלוונטי, במועד דן״ ״מגן לשער המת״ק נציגי הגיעו אכן הפנייה, בגוף המצוין למקרה באשר .3

 התפר בהיתר המחזיקים מן שרבים הבחינו, ולאחרונה, מאחר הבט״ש, כוחות של דרישה פי על

 נוסעים ומשם ״אורנית״ במסוף ההסעה לתחנות דרכם עושים דף׳, ״מגן שער דרך עוברים אשר

אוטובוסים(. או הסעה )ברכבי לישראל

 ציר על העולים מסחריים רכב כלי מיניבוסים/ הגעת של תופעה קיימת כי נציין, זה, בהקשר .4

 רכב כלי של התנועה איסור חרף זאת המעבר, בתחומי פועלים ואוספים הביטחון,

זה. ציר על אזרחיים/ציבוריים

 ברשות סלפית מחוז קישור מנהל עם פגישה במסגרת נדונה זו סוגיה 03.12.19ה- בתאריך .5

 מגן ובשער בכלל תפר היתרי למטרת שלא השימוש בעניין ברורים מסרים והועברו הפלסטינית,

התופעה. על הפלסטיני הקישור מנהל בפני אייל, נציגות מפקד התריע זאת, במסגרת בפרט. דן

 ממחזיקי 70 תושאלו ,10.12.19ה־ בתאריך דן מגן שער למרחב אייל נציגות מפקד הגעת עם .6

 חשד עלה אשר נוספים, היתר מחזיקי 48 עיכוב. ללא לדרכם שוחררו מהם 22 כאשר ההיתרים,

 מהתושבים אחד כל נדרש זו, במסגרת בשטח. כבר תושאלו היתרם, את לרעה מנצלים הם כי

בהיתר להחזיק הזכות בין סתירה על העידה הצבעתם אולם אדמתו, על להצביע תוחקרו אשר
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 בלוט דיר כמרחב מדינה אדמות על הצביעו חלקם קונקרטית, הצביעו. עליה הקרקע סוג לבין

 תפיסה בצו המצויות אדמות על הצביע נוסף חלק הנסון(, למחצבת הצמודות האדמות ؛ )לדוגמה

 48 בלל לכך אי החלקות. על כפול באופן הצביע מסף וחלק שומרון( חוצה מחסום :)לדוגמה

אייל. בנציגות להתייצב נדרשו ההיתרים ומחזיקי אייל נציגות מפקד ע״י ניטלו ההיתריס

 מתוך 8 זיהה אורנית, במסוף האוטובוסים בתחנת אייל נציגות מפקד עבר עת מכן, לאחר מיד .7

 הם וגם ניטל היתרם ולכן, קודם, וששוחררו למכתבי 6 בסעיף לעיל שצוינו היתר מחזיקי 22

אייל، בנציגות להתייצב נדרשו

 כניסה היתר נטילת טופס נמסר לא אכן ניטלו, אשר ההיתרים לבעלי כי עלה שנערך מבירור ،8

 הזדהה ההיתרים את נטל אשר הנציגות מפקד זאת עם יחד ברשותו היה לא אשר התפר למרחב

בפניהם.

؛12.19ה- בתאריך .9  היתר□ אשר ההיתר מחזיקי 56 מתוך בלבד תושבים 30 למת״ק הגיעו 1.

ניטל.

 רשאים המם כי הנציגות, מפקד ידי על לנציגות הגיעו אשר ההיתר מחזיקי לכלל הובהר ראשית ג.0

 בכך, שמעוניין למי הוצע הרב, העומס ומפאת לחילופין רמת״ק. בראשות לבירור ישירות להגיע

 ההיתר את לתושבים להחזיר מוסמך אשר הנציגות, מפקד של במשרדו מקדים לשימוע להיכנס

 על התושבים להצביע נדרשו המקדים, השימוע במסגרת רמת״ק. בבירור הצורך את וליתר

 להישאר העדיפו כולם התושבים כי יצוין מוגדלת. אוויר תצלוס מפת גבי על הקרקע מיקום

؛ הבאים הפרטים את ומסרו

 באדמות )מדובר מדינה אדמות בתחום המצויות חלקות על הצביעו חלקם א.

 את בנציגות שהוגשו המסמכים ע״ב לקבוע ניתן לא ולכן מוסדרות שאינן מלייה

המדויק(. הקרקע מיקום

 שלא כך ביניהם משפחתי קשר שאין בעוד זחה חלקה על הצביעו האחר חלקם ב.

הקרקע(. על לבעלות בנוגע אפשרית בלתי כפילות )קרי משותפת בירושה מדובר

 ולכן אחרים, לתושבים השייכות פרטיות אדמות על הצביעו נוספים תושבים ג.

מדידה. מפות להציג נדרשו
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 □ ٦٨١٠٦ את חזרה לקבל מעוניינים שהם ככל כי לתושבים הובהר המקדים, השימוע תוצאת לאור ,11

ם על המלמדת מדידה מפת ולהציג רמת״ק לבירור להתייצב עליהם  למועד נבון חלקתם. מיקו

מחזיקי איש אלה, שורות לכתיבת ™ שב לא ההיתר מ  את ?؛קדם מנת על מדידה מפות עם לנציג

ם שבפועל כד בתוקף ואף אייל בנציגות ממתינים עודם ההיתרים לפיכך הסוגיה, תרי הי  לא ה

.ل ا ^ؤ ا ت

ם היתרים היו ניטלו אשר בודדים היתרים כי אציין התמונה להשלמת .12  ומי היות מזויפי

שני□ 6מ־ למעלה לפני הנציגות מפקד שהיה קציו הינו עליהם חתום שלכאורה

ם, .لو צייו לסיכו תופעת ע□ מההתמודדות כחלק שגרתי באופו נעשו שבוצעו הפעולות כי נ

שור למשרד מוקדמת התראה קדמה אלו לפעולות התפר. מרחב היתרי של לרעה  הפלסטיני הקי

 הפעולות מטרת כביכול לפיה הטענה את וכל מכל דוחה האזרחי המנהל כי יודגש כן. לפני כשבוע

ם״ הינה קו לענייננו. רלוונטית אינה، אשר עתירה, הגשת בשל בתושבים >נ

תי. .14 ע לידי

בברכה,
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