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 דחוף            לכבוד:                                                                         

 אל"מ אורי מנדס
 4199773-02באמצעות פקס:                                         סגן ראש המנהל האזרחי

         
 (1262השער העונתי אלח'ראבה )פתיחת  :הנדון

, ראש עיריית כפר תולת, ובשם המוקד ______שואהנה, ת"ז  ___מרשנו, לפנות אליך בשם הריני  .1

ולהרחיב  , 1262 אלח'ראבה שמספרו חקלאי שערהאריך את תקופת פתיחתו של להגנת הפרט, בבקשה ל

 .את זמני פתיחתו

דונמים  700-כבבעלותם של תושבי היישוב תושבים.  5,500-יה המונה ככפר תולת הינו ישוב בנפת קלקיל .2

 של אדמות חקלאיות המצויות במרחב התפר.

 החקלאיםנמצא במרחק של כשלושה קילומטרים מהכפר, וכאשר הוא נפתח, הוא משרת את  1262שער  .3

 שבבעלותם אדמות במרחב התפר, אשר עוברים דרכו בדרכם לעבד את אדמותיהם.

נאלצים  יישובסגור, תושבי ה 1262. כאשר שער יישובנוסף בקרבת ה, אין שער 1262כי מלבד שער יצוין,  .4

 3-ממעבר אליהו להמשיך ברגל כו, יישובקילומטרים מה 10-, אשר נמצא כ(109) אליהו עברלעבור במ

 . עד ההגעה לאדמותקילומטרים נוספים 

 .יישוב לצורך עבודות החרישלתושבי ה תחיוני 1262שער  ו שלתיחתופ בעונה זו של השנה מתבצע החריש .5

מול המת"ק  םמכתב לראש הקישור הפלסטיני, בבקשה שיתאפנה ראש העירייה ב 13.3.2016ביום  .6

, על מנת לאפשר לחקלאים 19.3.2016החל מיום  ,של חודש הלתקופ 1262הישראלי את פתיחת שער 

 ת הנגזרות הדרושות. לחרוש את אדמותיהם, לגזום את העצים ולהשלים את העבודו

 נספח א'.מצורף כ 13.3.2016העתק מכתב ראש עיריית כפר תולת לראש הקישור הפלסטיני מיום 

 .30.3.2016-ו 19.3.2016הקישור הפלסטיני העביר שתי פניות בעניין למת"ק הישראלי, בתאריכים  .7

יה על ידי הקישור , נמסר לראש העיריהראשונה , כשלושה שבועות מיום הפנייה5.4.2016-היום, ה .8

, 6לחמישה ימים בלבד, החל ממחר. מדובר בימים  1262 המת"ק אישר את פתיחת שערהפלסטיני, כי 

 16:15-16:00ובין  7:50-7:30באפריל בלבד, כאשר זמני הפתיחה הינם בין השעות  12-ו 11, 10, 7

 .בלבד

המוקד להגנת הפרט מיסודה  9961/03בג"ץ ) עתירות משטר ההיתריםלפסק הדין ב 28סעיף בנזכיר כי  .9

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' מפקד  639/04ובג"ץ  של ד"ר לוטה זלצברגר נ' ממשלת ישראל

נכתב כך לגבי התחייבויות המדינה בנוגע לשערים , ((5.4.2011)לא פורסם,  כוחות צה"ל ביהודה ושומרון

 החקלאיים:



 

2 

 

, פירטה המדינה עוד בכתב תשובתה את מערך בכל הנוגע להסדרי הכניסה למרחב התפר"
ידה, אשר -השערים הקיים בתוואי הגדר בכניסה למרחב התפר, ואת ההסדרים המופעלים על

. כך, ציינה פי הטענה, לסייע ככל הניתן במעבר נוח של התושבים לשטחי מרחב התפר-נועדו, על
שערים,  53ב' קיימים -והמדינה בכתב תשובתה, כי במרחב התפר שהוכרז לאורך שלבים א' 

  ..שערים חקלאיים המשמשים למעבר פלסטינים לאדמותיהם או לבתיהם. 37מתוכם 

ידה פעולות שוטפות לשפר את מערך המעברים -המדינה שבה והדגישה בתגובותיה כי נעשות על
ידה מאמץ רב, כספי -סוגי המעברים השונים הכלולים בו. כך, הדגישה כי מושקע על-שהוקם, על

אחר, בבניית המעברים בסטנדרט גבוה תוך שיפור איכות השירות בהם והצבת אמצעי בידוק ו
בדומה, צוין כי הושקעו משוכללים המאפשרים בידוק טוב יותר לצד קיצור זמני ההמתנה במעבר. 

סכומי כסף משמעותיים אף בשיפור השערים החקלאיים, וכי הורחבו שעות הפתיחה שלהם, כך 
צוין כי קיימות מספר אפשרויות  שונים הנוגעים לפתיחתם בעת הצורך. גם נקבעו הסדרים

לפתיחת השערים החקלאיים גם מחוץ לשעות הפתיחה הרגילות שלהם, בין היתר באמצעות פנייה 
 "אל.-למוקד ההומניטארי הממוקם במפקדת המנהל האזרחי בבית

עונה על צרכי החקלאים ואינה אינה פתיחה של שער חקלאי לחמישה ימים בלבד ולמספר דקות ביום  .10

עומדת בקנה אחד עם התחייבויות חוזרות ונשנות של המדינה, בעתירות משטר ההיתרים ובעתירות 

 . נוספות, לצמצם ככל שניתן את הנזק הנגרם לחקלאים כתוצאה ממשטר ההיתרים

לכל הפחות,   , לתקופה של חודש 1262ורה להאריך את תקופת פתיחתו של שער לאור האמור, אבקש כי ת .11

 .ולהרחיב את שעות )ונכון לעכשיו דקות( פתיחתו

 ודה.נלתשובתך המהירה  .12

 בתודה מראש,  

  
 
 

  
 ידין עילם, עורך דין

 

 

 

 

 העתקים:

 עו"ד אסנת מנדל, מנהלת מחלקת הבג"צים בפרקליטות המדינה

 ברק, יועמ"ש הגדה המערבית-אל"מ דורון בן

 אלירן ששון, קצין פניות הציבורסרן 

 


