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 צבא הגנה לישראל 
 מנהל אזרחי איו"ש 
 פניות הציבור 

  42424 -תא 
 בתמוז התשע"ז ב"כ

 7112ביולי  16
 

 
 
 לכבוד,

 עו''ד ידין עילם
 info@yelaw.co.ilדוא''ל:  באמצעות

 
הערות והצעות מטעם המוקד להגנת הפרט לקראת פרסום נוסח חדש של קפ''ק מרחב : הנדון

 התייחסות מנהא''ז איו''ש -התפר 
                                                          

 

רוב הטענות שהועלו בפנייתכם זו, קיבלו התייחסות בקפ"ק מרחב ציין כי אבראשית הדברים,  .4

 .7112התפר 

כבר סגנון הכתיבה ותוכנה של הפנייה קטנוני וממחזר טענות שעלו אלינו  מצאנו אתמעבר לכך  .2

 קבלו התייחסותינו כבר בעבר.ו  7112בעת פרסום קפ"ק 

כי כיום המנהא"ז מתמודד עם תופעה רחבה של ניצול ההיתרים לרעה למטרות עוד אציין,  .3

קבלת  ולכן אנו מתאמצים לאפשר לזכאים, ,שונות בתוך ישראל )בעיקר תעסוקה לא חוקית(

 כאי לא יכנס.שלא זעל כך שמי היתרי כניסה למרחב התפר ומאידך לעמוד 

 ביא התייחסותנו לגופו של עניין כדלקמן:אלאחר שנאמרו דברים אלו,   .4

באתר מתפ"ש פורסם בשפה הערבית  הקפ"ק -הנגשת הקפ"ק לאוכלוסייה בשפה ערבית" .א

 והנגישות אליו היא קלה ופשוטה.

  -"נהליקטנונית מצד גורמי המו בלתי סבירה גישה" .ב

, שאם לא כך ניאלץ בקשה לקבלת ההיתרהחובה על התושב לציין בבירור את מטרת  (1

וזאת מפני שאיננו יכולים  לדחות על הסף את בקשתו באם אינו עומד בקריטריונים

 .בבקשתו להניח מה הייתה כוונת התושב

, הינה  בכל הנוגע להיתרים מתקיים דרך הרש"פ עם התושבים כלל הקשרכ כי ההחלטה (7

בין , על כן גם טפסי הסירוב מועברים לתושב דרך הרש"פ אשר תפקידה מדינית.החלטה 

העברת הטפסים לתושב. בהקשר זה ובהתבסס על שיקולים אלו אנו עומדים  הוא היתר

 על דרישתנו להמשיך לעבוד מול הרש"פ וכך גם מניין הימים להגשת ערר.
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הועבר אליו, בקשתו לקיום ערר ככל שהתושב יוכיח באופן פוזיטיבי כי דבר הסירוב לא  (3

 .שקל בחיוב ע"י בעל הסמכותילפני משורת הדין, ת

 אפשרות הגשת הערר בערבית. מצוינתעוד אציין כי ע"ג טופס הבקשה החדש  (2

 

 -בני משפחה של בעלי אדמות בתפר .ג

מרחב התפר הינו שטח צבאי סגור ואנו עמלים קשות על מנת לאפשר לבעלי הזיקות  (1

כא לאדמותיהם. איננו רואים טעם לשים את צו השטח הצבאי הסגור לחוכנס ילה

 .ואיטלולה ולאפשר כניסה ללא עילה

כי בתקופת מסיק הזיתים ניתנים היתרים ביד רחבה על מנת לאפשר את  ,עוד נציין (7

האוירה המיוחדת של המסיק כנהוג בחברה הפלסטינית )עיבוד קולקטיבי, קשר 

 משפחתי וכו'(.

הנפקת היתרים לקרובי משפחה מדרגה ראשונה, הייתה ועודנה אפשרות כמו כן  (3

 בסמכות רמת"ק.

 היתרים דרך מעברים שאינם מאפשרים כניסה בכל ימות השנה, כוללים מעבר נוסף. (2

 

 -שוכרי וחוכרי אדמות .ד

למטרות חקלאיות ולכן הגישה המנחה אותנו בבואנו לדון  כידוע שכירה וחכירה הינם (1

 יבוד הקרקע.בבקשותיהם הינה ע

בהקשר זה ניתנים היתרים מספקים לעיבוד הקרקע, כולל היתרו של השוכר/חוכר  (7

 עצמו.

 

 -נוכחות בועדת ערר .ה

, וזאת , קרי המעסיקלתעסוקה חקלאית ומסחרית הוא על המבקש חובת הגשת הבקשה (1

"צרכים -)"צרכים חקלאיים" ו לפי ההגדרה בפרקים הרלוונטיים בקפ"ק התפר

 מסחריים"(.

 ,ש הבקשהבקבעת שאנו מסרבים בקשה מטעמים שונים אנו דורשים מהמעסיק, מ לכן (7

על מנת לעמוד על הצורך שלו במועסק הספציפי וכן לתת הסבר בדבר צורך את נוכחותו, 

 שלו במועסקים.
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ישנה אחריות של המעסיק על המועסק ופעילותו במרחב התפר ברצוננו לחשוף אותו  (3

 למידע בטרם קבלת ההחלטה.

 המבקש.ככל שקיימים נסיבות הומניטאריות לא ניתן לקבלן שלא מפי  ,כןכמו  (2

 

 -כניסת צאן למרחב התפר .ו

ע"פ חוו"ד טחוניות והוסדרה בקפ"ק החדש יסוגייה שהוגבלה בעבר מנסיבות ב (1

 הגורמים המקצועיים.

 

 -התלייה והחרמת היתרים .ז

ליית ההיתר, טופס התליית היתר מפורסם בקפ"ק וקיימת חובת מסירתו לתושב עם הת (1

 נוהל זה חודד לגורמים במעברים.

טל )התלייה( בשל כניסת מניעה, יועבר הטופס למת"ק לשם אבחונו ובככל שההיתר מ (7

 מחדש של התושב.

 ככל שההיתר מוחרם נמסרת פרפראזה בדבר ההחרמה לרש"פ. (3

 

 -שינויים בלוחות הזמנים .ח

 הוארך זמן להגשת בקשה לחידוש היתר לשמונה שבועות. (1

טחון, לאחר בחינה מעמיקה הוחלט כי לא ישמקורם בהמלצת גורמי הבסירובי בקשה  (7

 תקוצר תקופת ההמתנה לשישה חודשים.

עדכון זה יבוא לידי ביטוי בעדכון הקפ"ק  -שינוי נסיבות מהותי יבחן לגופו של עניין (3

 הבא.

 

 -מעבר קטינים .ט

כניסת קטינים כנלווים לבעלי היתרי תעסוקה חקלאית בשל  מתאפשרת בקפ"ק החדש (1

הנסיבות המשפחתיות של עיבוד הקרקע הקולקטיבי, אולם לא מצאנו לנכון להתיר זאת 

 בתעסוקה מסחרית וזאת לאור החשש לניצול עבודת קטינים.
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 -ועדת הערר .י

 אין בכוונתנו לבטל את ערכאת ועדת הערר. (1

 -טפסי סירוב .יא

טפסי סירוב מפורטים מועברים בעבור כלל הבקשות שסורבו לידי הרש"פ, שנדרשים  (1

 להעביר זאת לתושבים.

 -מועדי וזמני פתיחת השערים .יב

 אין בכוונתנו לפרסם בקפ"ק, שמהותו תהליך קבלת ההיתרים, את זמני השערים. (1

חב תיאום פרטני מתבצע מול נציגות הרש"פ הגזרתית בלבד ואינו מפורסם לציבור הר (7

 .טחונייםימטעמים ב

 נבחנו על ידינו, והושבו תשובות בעניינן.מדובר בטענות ממוחזרות אשר כי ציין שוב נ ,לסיכום .5

 .לידיעתכם .6

 בברכה,  
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