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הבג״צים מחלקת מנהלת
02-64-67011 פקס: באמצעות המדינה פרסליטות

התפר למרחב נגיסה היתרי גבי על שגי הסלאי שעד הוספת - בג"א סדם :הנדון

 לפי יפעלו שאלו מנת על הצבא, גורמי אצל תפעלי כי בבקשה הפרט, להגנת המוקד בשם אליך לפנות הרינו .1

 חקלאים לצרכים להיתרים השנה ימות בכל הפתוח שעד של הוספתו בעניין לבג״ץ המדינה התחייבות

יום. בכל נפתח אינו גביהם על הרשום השער אשי

 לוטה ד׳׳ד של מיסודה הפדט להגנת המוקד 9961/03 בבג״ץ המדינה מטעם התשובה לכתב 48 בסעיף .2

 צה״ל כוחות מפקד נ׳ בישראל האזרה לזכויות האגודה 639/04 ובבג״ץ ישדאל ממשלת נ׳ זלצברגר

,13.11.2006 ביום כבר שהוגש ההיתרים/ משטר עתירות :להלן ,■ 5.4.2011 פורסם, ושומרון)לא ביהודה

 גבי על הרשום התפר, למרחב המעבר שער בו במקרה כי המדינה התחייבה שנים, לעשר קרוב לפני קרי

 הפתוח נוסף, שער ההיתר גבי על תציין היא יום, בכל נפתח אינו התושב, של התפר למרחב כניסה היתר

השנה: ימות בכל

•ו. '

לחלקות הקרוב החקלאי השער בו מקום בכל לפיה הנחייה ניתנה לאחרונה, ועוז־ן זאת

לשער שמוסף חרי השנה, ימות בכל פתוח אינו הפלסטי%*יקה הוכיח אליהן החקלאיות

השנה, ימות בכל הגפתח נוסף מעבר או שער אדם לן$תו שיינתן חחיתר גבי על יצויין זה,

 מדינת לתחומי התושב מיסת את יחייב לא הנוסף ח^ער דרך שהמעבר לכך בכפוף וזאת

4 בתוך מיושמת לחיות צפויה אך טכני, קושי ע|זכ יושמה טרם זו הנחיה ישראל 0 

שבועות.

 עדכנה ,25.5.2009 ביום שהוגשה ההיתרים, משטר בעתירות המדינה מטעם המעדכנת להודעה 64 ובסעיף .3

מיושמתבשטח: האמורה ההנחיה כי המדינה

 הקרוב החקלאי השער בו מקום בכל לפיה הנחייה, ניתנה כי נמסר, התשובה לכתב 48 בסעיף

 להיתר שבנוסף הרי השנה, ימות בכל פתוח אינו זיקה, הוכחה אליהן החקלאיות, לחלקות

 ימות בכל הנפתח נוסף מעבר או שער לאדם, הנמסר חהיתר גבי על יצויין זה, בשער מעבר המאפשר

ישראל(. מדינת לתחומי התושב בכניסת כרוך יהיה לא השער דרך שהמעבר לכך השנה)בכפוף

זו, הנחיה יושמה טרם שעה באותה כי התשובה, לכתב 48 בסעיף נאמר, זאת, עם

למעשה. חלכח מקויימת זו הנחייה כיום כי נעדכן,

:ההיתרים משטר בעתידות הדין לפסק 33 בסעיף דין פסק של תוקף קיבלו אלו התחייבויות .4

 חקלאי שער בו מקום בכל לפיה הנחייה ניתנה כי התשובה בכתב עוד המדינה ציינה זה ״בהקשר

 על יצוין השנה, ימות בכל פתוח אינו התושב של לעניינו הרלוונטיות החקלאיות לחלקות הקרוב

 אל להיכנס התושב יוכל דרכו ואשר השנה ימות בכל הנפתח נוסף מעבר או שער ההיתר גבי

-המרחב,-בכפון^לכך-שהמעב^לאיחליבאתכנלסודהתושב"ללשראל.^
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 ובהודעה התשובה בכתב לנאמר בניגוד מצבא. ידי על יושמה לא מעולם זו התחייבות למעשה, .5

 התפר למוהב כניסה היתרי גבי על נוסף שער מציין אינו והצבא כלל מקוימת אינה זו הנהייה המעדכנת,

השנה. ימות בכל פתוה אינו גבם על המצוי) שהשער

 שלהם הכניסה היתר על אשר פלסטינים שתושבים אלא מיוזמתו, זאת עושה אינו שהצבא בלבד זו לא .6

 ואם עצמאי באופן אם לצבא, לפנות נאלצים השנה, ימות כל פתוח שאינו שער מופיע התפר למרחב

 מנת על נוסף, חקלאי שער שבידם להיתר להוסיף ונשנות חוזרות בבקשות הפרט, להגנת המוקד באמצעות

השנה. ימות בכל לאדמותיהם להגיע שיוכלו

 הוגשה אף ה׳ליל אימן מר של בעניינו מספיקות. אינן הצבא גורמי אל ונשמת חוזרות פניות גם לעיתים, 7

 נוסף חקלאי שער להוספת בבקשתו הצבא גורמי של לקוי טיפול בעקבות (7083/15 )בג״ץ לבג״ץ עתירה

 לאהד הוגשה העתירה מחזיק. הוא בו התפר למרחב הכניסה להיתר והוספתו אדמתו עיבוד לצורך

 שעו לו ויוסף יתוקן העותר של ההיתר כי בבקשה המשיבים, אל ספור אין פניות נעשו בה משנה למעלה

הועיל. לא דבר אך נוסף, חקלאי

 האזרחי, במנהל הציבור פניות לקצין האחרונים בחודשים פנו והח״מ הפרט להגנת המוקד כי יצוין, .8

שו שישה של בעניינם  ימות בכל פתוח אינו היתריהם גבי על המצוין החקלאי השער אשר תושבים ע

עניינית. נענו לא צורך, כל בהם היה לא לבג״ץ בהתחייבותו עומד הצבא היה לו אשר אלו, פניות השנה.

א׳. כנספה מצורפים נספחיהם, ללא המכתבים, העתקי

 היה לא אם היה טוב אשר עתירה ״זוהי ח'ליל: אימן מר של בעניינו העתירה לכתב במבוא שנכתב כפי .9

זה. בעניין נוספות עתירות בהגשת צורך יהיה לא כי מקווים אנו בהגשתה״. צורך

 שעו בו במקוה וכי תיושם, לבג״ץ המדינה התחייבות כי לוודא מנת על לפעול נבקשך זאת, כל לאור .10

יום, בכל נפתה אינו התושב, של התפר למוהב כניסה היתו גבי על הושום התפו, למוהב הכניסה

 בכל הפתוח נוסף, שעו בעניין, אליהם בפנייה צורך כל וללא מיוזמתם, ההיתו גבי על הצבא גוומי יציינו

השנה, ימות

אודה. המהירה לתשובתך .11

מראש, בתודה

דין עורך עילם, ידין


