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 שלום רב,
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 , כדלקמן:מתן היתרי כניסה למרחב התפראודות 

 

 : נא פרטו ?2014כמה בקשות להיתר חקלאי במרחב התפר הוגשו בשנת  .1

 כמה ההיתרים יועדו כמה מתוכן אושרו? מתוך כלל הבקשות שאושרו,  .א

 לעונת מסיק הזיתים?

 כמה בקשות אושרו אחרי השגה? כמה בקשות בירור רמת"ק?  .ב

 כמה בקשות אושרו במסגרת עתירה לבג"ץ? 

 עמידה בקריטריונים?-כמה מתוכן סורבו בשל אי .ג

 כמה מתוכן סורבו מטעמי ביטחון?  .ד

 מתוכן כלל לא נענו?כמה  .ה

 ניתנו מתוכם , כמה 2014מתוך כלל היתרי החקלאי שניתנו בשנת  .ו

 לתקופה הקצרה מפרק הזמן המירבי הקבוע בנהלים?

 ? 31.12.2014אי במרחב התפר היו בתוקף ביום קלכמה היתרי ח .ז

 : נא פרטו? 2014כמה בקשות להיתרי תעסוקה חקלאית במרחב התפר הוגשו בשנת  .2

מתוך כלל הבקשות שאושרו, כמה ההיתרים יועדו לעונת כמה מתוכן אושרו?  .א

 מסיק הזיתים?

כמה בקשות אושרו אחרי השגה? כמה בקשות בירור רמת"ק? כמה בקשות  .ב

 אושרו במסגרת עתירה לבג"ץ? כמה היתרים יועדו לעונת מסיק הזיתים?

 עמידה בקריטריונים?-כמה מתוכן סורבו בשל אי .ג

 סורבו מטעמי ביטחון? כמה מתוכן  .ד

 לא נענו?כלל כמה מתוכן  .ה

ניתנו מתוכם , כמה 2014מתוך כלל ההיתרים לתעסוקה חקלאית שניתנו בשנת  .ו

 לתקופה הקצרה מפרק הזמן המירבי הקבוע בנהלים?

 ? 31.12.2014אית במרחב התפר היו בתוקף ביום לכמה היתרים לתעסוקה חק .ז

 : נא פרטו? 2014הוגשו בשנת במרחב התפר כמה בקשות להיתרי מסחר  .3



 כמה מתוכן אושרו?  .א

מתוך כלל הבקשות שאושרו, כמה בקשות אושרו אחרי השגה? כמה בקשות  .ב

 בירור רמת"ק? כמה בקשות אושרו במסגרת עתירה לבג"ץ? 

 עמידה בקריטריונים?-כמה מתוכן סורבו בשל אי .ג

 כמה מתוכן סורבו מטעמי ביטחון?  .ד

 כמה מתוכן כלל לא נענו? .ה

ניתנו לתקופה מתוכם , כמה 2014מתוך כלל ההיתרים למסחר שניתנו בשנת  .ו

 הקצרה מפרק הזמן המירבי הקבוע בנהלים?

 ? 31.12.2014ביום  תוקףכמה היתרים למסחר במרחב התפר היו ב .ז

 : נא פרטו ?2014כמה בקשות להיתרי תעסוקה מסחרית במרחב התפר הוגשו בשנת  .4

 כמה מתוכן אושרו?  .א

מתוך כלל הבקשות שאושרו, כמה בקשות אושרו אחרי השגה? כמה בקשות  .ב

 בירור רמת"ק? כמה בקשות אושרו במסגרת עתירה לבג"ץ? 

 עמידה בקריטריונים?-כמה מתוכן סורבו בשל אי .ג

 כמה מתוכן סורבו מטעמי ביטחון?  .ד

 כמה מתוכן כלל לא נענו? .ה

ניתנו מתוכם , כמה 2014מתוך כלל ההיתרים לתעסוקה מסחרית שניתנו בשנת  .ו

 לתקופה הקצרה מפרק הזמן המירבי הקבוע בנהלים?

 ? 31.12.2014ביום  תוקףכמה היתרים לתעסוקה חקלאית במרחב התפר היו ב .ז

 

 : נא פרטו ?2014כמה בקשות כניסה למרחב התפר לצרכים אישיים הוגשו בשנת  .5

מתוך כלל הבקשות שאושרו, כמה ההיתרים יועדו לעונת כמה מתוכן אושרו?  .א

 מסיק הזיתים?

כמה בקשות אושרו אחרי השגה? כמה בקשות בירור רמת"ק? כמה בקשות  .ב

 אושרו במסגרת עתירה לבג"ץ? כמה היתרים יועדו לעונת מסיק הזיתים?

 עמידה בקריטריונים?-כמה מתוכן סורבו בשל אי .ג

 ו מטעמי ביטחון? כמה מתוכן סורב .ד

 כמה מתוכן כלל לא נענו? .ה

ניתנו מתוכם , כמה 2014מתוך כלל היתרים לצרכים אישיים שניתנו בשנת  .ו

 לתקופה הקצרה מפרק הזמן המירבי הקבוע בנהלים?

 ? 31.12.2014ביום  תוקףכמה היתרי כניסה למרחב התפר  לצרכים אישיים היו ב .ז

 ? 2014כמה היתרי כניסה למרחב התפר הוחרמו בשנת  .6

*** 

 : נא פרטו? 2015כמה בקשות להיתר חקלאי במרחב התפר הוגשו בשנת  .7



מתוך כלל הבקשות שאושרו, כמה ההיתרים יועדו לעונת כמה מתוכן אושרו?  .א

 מסיק הזיתים?

כמה בקשות רי השגה? כמה בקשות בירור רמת"ק? כמה בקשות אושרו אח .ב

 במסגרת עתירה לבג"ץ? כמה היתרים יועדו לעונת מסיק הזיתים?אושרו 

 עמידה בקריטריונים?-כמה מתוכן סורבו בשל אי .ג

 כמה מתוכן סורבו מטעמי ביטחון?  .ד

 הכמה מתוכן כלל לא נענו? .ה

ניתנו לתקופה מתוכם , כמה 2015מתוך כלל היתרי החקלאי שניתנו בשנת  .ו

 הקצרה מפרק הזמן המירבי הקבוע בנהלים?

 ? 31.12.2015ביום  תוקףאי במרחב התפר היו בהיתרי חקל כמה .ז

 : נא פרטו ?2015כמה בקשות להיתרי תעסוקה חקלאית במרחב התפר הוגשו בשנת  .8

מתוך כלל הבקשות שאושרו, כמה ההיתרים יועדו לעונת כמה מתוכן אושרו?  .א

 מסיק הזיתים?

ות כמה בקשות אושרו אחרי השגה? כמה בקשות בירור רמת"ק? כמה בקש .ב

 אושרו במסגרת עתירה לבג"ץ? כמה היתרים יועדו לעונת מסיק הזיתים?

 עמידה בקריטריונים?-כמה מתוכן סורבו בשל אי .ג

 כמה מתוכן סורבו מטעמי ביטחון?  .ד

 כמה מתוכן כלל לא נענו? .ה

ניתנו מתוכם , כמה 2015מתוך כלל ההיתרים לתעסוקה חקלאית שניתנו בשנת  .ו

 הקבוע בנהלים? לתקופה הקצרה מפרק הזמן המירבי

 ? 31.12.2015ביום  תוקףלאית במרחב התפר היו בקכמה היתרים לתעסוקה ח .ז

 : נא פרטו? 2015הוגשו בשנת במרחב התפר כמה בקשות להיתרי מסחר  .9

 כמה מתוכן אושרו?  .א

מתוך כלל הבקשות שאושרו, כמה בקשות אושרו אחרי השגה? כמה בקשות  .ב

עתירה לבג"ץ? כמה היתרים יועדו בירור רמת"ק? כמה בקשות אושרו במסגרת 

 לעונת מסיק הזיתים?

 עמידה בקריטריונים?-כמה מתוכן סורבו בשל אי .ג

 כמה מתוכן סורבו מטעמי ביטחון?  .ד

 כמה מתוכן כלל לא נענו? .ה

ניתנו לתקופה הקצרה מתוכם , כמה 2015מתוך כלל היתרי המסחר שניתנו בשנת  .ו

 מפרק הזמן המירבי הקבוע בנהלים?

 ? 31.12.2015קף ביום ומסחר במרחב התפר היו בתכמה היתרים ל .ז

 : נא פרטו ?2015כמה בקשות להיתרי תעסוקה מסחרית במרחב התפר הוגשו בשנת  .10

 כמה מתוכן אושרו?  .א



מתוך כלל הבקשות שאושרו, כמה בקשות אושרו אחרי השגה? כמה בקשות  .ב

 בירור רמת"ק? כמה בקשות אושרו במסגרת עתירה לבג"ץ? 

 עמידה בקריטריונים?-סורבו בשל איכמה מתוכן  .ג

 כמה מתוכן סורבו מטעמי ביטחון?  .ד

 כמה מתוכן כלל לא נענו? .ה

ניתנו מתוכם , כמה 2015מתוך כלל ההיתרים לתעסוקה חקלאית שניתנו בשנת  .ו

 לתקופה הקצרה מפרק הזמן המירבי הקבוע בנהלים?

 ? 31.12.2015כמה היתרים לתעסוקה חקלאית במרחב התפר היו בתוקף ביום  .ז

 : נא פרטו ?2015כמה בקשות כניסה למרחב התפר לצרכים אישיים הוגשו בשנת  .11

מתוך כלל הבקשות שאושרו, כמה ההיתרים יועדו לעונת כמה מתוכן אושרו?  .א

 מסיק הזיתים?

כמה בקשות אושרו אחרי השגה? כמה בקשות בירור רמת"ק? כמה בקשות  .ב

 אושרו במסגרת עתירה לבג"ץ? 

 עמידה בקריטריונים?-בשל אי כמה מתוכן סורבו .ג

 כמה מתוכן סורבו מטעמי ביטחון?  .ד

 כמה מתוכן כלל לא נענו? .ה

ניתנו מתוכם , כמה 2015לצרכים אישיים שניתנו בשנת  םמתוך כלל היתרי .ו

 לתקופה הקצרה מפרק הזמן המירבי הקבוע בנהלים?

 ? 31.12.2015ביום  תוקףכמה היתרי כניסה למרחב התפר  לצרכים אישיים היו ב .ז

 ? 2015כמה היתרי כניסה למרחב התפר הוחרמו בשנת  .12

*** 

 : נא פרטו ?2016כמה בקשות להיתר חקלאי במרחב התפר הוגשו בשנת  .13

מתוך כלל הבקשות שאושרו, כמה ההיתרים יועדו לעונת כמה מתוכן אושרו?  .א

 מסיק הזיתים?

כמה בקשות בירור רמת"ק? כמה בקשות אושרו אחרי השגה? כמה בקשות  .ב

 במסגרת עתירה לבג"ץ? כמה היתרים יועדו לעונת מסיק הזיתים? אושרו

 עמידה בקריטריונים?-כמה מתוכן סורבו בשל אי .ג

 כמה מתוכן סורבו מטעמי ביטחון?  .ד

 כמה מתוכן לא נענו? .ה

ניתנו לתקופה מתוכם , כמה 2016מתוך כלל היתרי החקלאי שניתנו בשנת  .ו

 הקצרה מפרק הזמן המירבי הקבוע בנהלים?

 ? 31.12.2016ביום  תוקףלאי במרחב התפר היו בקהיתרי חכמה  .ז

 : נא פרטו ?2016כמה בקשות להיתרי תעסוקה חקלאית במרחב התפר הוגשו בשנת  .14

מתוך כלל הבקשות שאושרו, כמה ההיתרים יועדו לעונת כמה מתוכן אושרו?  .א

 מסיק הזיתים?



בקשות כמה בקשות אושרו אחרי השגה? כמה בקשות בירור רמת"ק? כמה  .ב

 אושרו במסגרת עתירה לבג"ץ? כמה היתרים יועדו לעונת מסיק הזיתים?

 עמידה בקריטריונים?-כמה מתוכן סורבו בשל אי .ג

 כמה מתוכן סורבו מטעמי ביטחון?  .ד

 כמה מתוכן לא נענו? .ה

ניתנו מתוכם , כמה 2016מתוך כלל ההיתרים לתעסוקה חקלאית שניתנו בשנת  .ו

 הקבוע בנהלים?לתקופה הקצרה מפרק הזמן המירבי 

 ? 31.12.2016ביום  תוקףאית במרחב התפר היו בקלכמה היתרים לתעסוקה חו .ז

 : נא פרטו ?2016הוגשו בשנת במרחב התפר כמה בקשות להיתרי מסחר  .15

 כמה מתוכן אושרו?  .א

מתוך כלל הבקשות שאושרו, כמה בקשות אושרו אחרי השגה? כמה בקשות  .ב

 ? כמה בקשות אושרו במסגרת עתירה לבג"ץ? בירור רמת"ק

 עמידה בקריטריונים?-כמה מתוכן סורבו בשל אי .ג

 כמה מתוכן סורבו מטעמי ביטחון?  .ד

 כמה מתוכן לא נענו? .ה

ניתנו לתקופה הקצרה מתוכם , כמה 2016מתוך כלל היתרי מסחר שניתנו בשנת  .ו

 מפרק הזמן המירבי הקבוע בנהלים?

 ? 31.12.2016ביום  תוקףהיו ב כמה היתרים למסחר במרחב התפר .ז

 : נא פרטו ?2016כמה בקשות להיתרי תעסוקה מסחרית במרחב התפר הוגשו בשנת  .16

 כמה מתוכן אושרו?  .א

מתוך כלל הבקשות שאושרו, כמה בקשות אושרו אחרי השגה? כמה בקשות  .ב

 בירור רמת"ק? כמה בקשות אושרו במסגרת עתירה לבג"ץ? 

 עמידה בקריטריונים?-בשל אי כמה מתוכן סורבו .ג

 כמה מתוכן סורבו מטעמי ביטחון?  .ד

 כמה מתוכן כלל לא נענו? .ה

ניתנו מתוכם , כמה 2016מתוך כלל היתרים לתעסוקה חקלאית שניתנו בשנת  .ו

 לתקופה הקצרה מפרק הזמן המירבי הקבוע בנהלים?

 ? 31.12.2016ביום  תוקףכמה היתרים לתעסוקה חקלאית במרחב התפר היו ב .ז

 : נא פרטו ?2016כמה בקשות כניסה למרחב התפר לצרכים אישיים הוגשו בשנת  .17

מתוך כלל הבקשות שאושרו, כמה ההיתרים יועדו לעונת כמה מתוכן אושרו?  .א

 מסיק הזיתים?

כמה בקשות אושרו אחרי השגה? כמה בקשות בירור רמת"ק? כמה בקשות  .ב

 מסיק הזיתים?אושרו במסגרת עתירה לבג"ץ? כמה היתרים יועדו לעונת 

 עמידה בקריטריונים?-כמה מתוכן סורבו בשל אי .ג

 כמה מתוכן סורבו מטעמי ביטחון?  .ד



 כמה מתוכן כלל לא נענו? .ה

ניתנו מתוכם , כמה 2016שיים שניתנו בשנת ילצרכים א םמתוך כלל ההיתרי .ו

 לתקופה הקצרה מפרק הזמן המירבי הקבוע בנהלים?

 ? 31.12.2016ביום  תוקףיים היו בכמה היתרי כניסה למרחב התפר  לצרכים איש .ז

 ? 2016כמה היתרי כניסה למרחב התפר הוחרמו בשנת  .18

 *** 

 עד למועד מתן תשובתכם   2017כמה בקשות להיתר חקלאי במרחב התפר הוגשו בשנת  .19

 : נא פרטו

מתוך כלל הבקשות שאושרו, כמה ההיתרים יועדו לעונת כמה מתוכן אושרו?  .א

 מסיק הזיתים?

כמה בקשות אושרו אחרי השגה? כמה בקשות בירור רמת"ק? כמה בקשות  .ב

 אושרו במסגרת עתירה לבג"ץ? כמה היתרים יועדו לעונת מסיק הזיתים?

 עמידה בקריטריונים?-כמה מתוכן סורבו בשל אי .ג

 כמה מתוכן סורבו מטעמי ביטחון?  .ד

 כמה מתוכן כלל לא נענו? .ה

עד ליום מתן תשובתכם כמה ניתנו  2017מתוך כלל היתרי החקלאי שניתנו בשנת  .ו

 לתקופה הקצרה מפרק הזמן המירבי הקבוע בנהלים?

 ף עד ליום מתן תשובתכם? וקלאי במרחב התפר היו בתקכמה היתרי ח .ז

עד ליום מתן  2017כמה בקשות להיתרי תעסוקה חקלאית במרחב התפר הוגשו בשנת  .20

 : טונא פר תשובתכם?

מתוך כלל הבקשות שאושרו, כמה ההיתרים יועדו לעונת כמה מתוכן אושרו?  .א

 מסיק הזיתים?

כמה בקשות אושרו אחרי השגה? כמה בקשות בירור רמת"ק? כמה בקשות  .ב

 אושרו במסגרת עתירה לבג"ץ? כמה היתרים יועדו לעונת מסיק הזיתים?

 עמידה בקריטריונים?-כמה מתוכן סורבו בשל אי .ג

 כמה מתוכן סורבו מטעמי ביטחון?  .ד

 הכמה מתוכן כלל לא נענו? .ה

עד ליום מתן  2017מתוך כלל ההיתרים לתעסוקה חקלאית שניתנו בשנת  .ו

 תשובתכם, כמה ניתנו לתקופה הקצרה מפרק הזמן המירבי הקבוע בנהלים?

 עד למועד מתן תשובתכם? 2017הוגשו בשנת במרחב התפר כמה בקשות להיתרי מסחר  .21

 : ונא פרט

 כמה מתוכן אושרו?  .א

 מתוך כלל הבקשות שאושרו,  .ב

כמה בקשות אושרו אחרי השגה? כמה בקשות בירור רמת"ק? כמה בקשות  .ג

 אושרו במסגרת עתירה לבג"ץ? 

 עמידה בקריטריונים?-כמה מתוכן סורבו בשל אי .ד



 כמה מתוכן סורבו מטעמי ביטחון?  .ה

  כמה מתוכן כלל לא נענו? .ו

, כמה ניתנו 2017שניתנו בשנת  עד ליום מתן תשובתכם מתוך כלל היתרי המסחר .ז

 לתקופה הקצרה מפרק הזמן המירבי הקבוע בנהלים?

עד למועד מתן  2017כמה היתרים למסחר במרחב התפר היו בתוקף בשנת  .ח

 תשובתכם? 

עד מועד מתן  2017כמה בקשות להיתרי תעסוקה מסחרית במרחב התפר הוגשו בשנת  .22

 : נא פרטו תשובתכם?

 כמה מתוכן אושרו?  .א

מתוך כלל הבקשות שאושרו, כמה בקשות אושרו אחרי השגה? כמה בקשות  .ב

בירור רמת"ק? כמה בקשות אושרו במסגרת עתירה לבג"ץ? כמה מתוכן סורבו 

 עמידה בקריטריונים?-בשל אי

 כמה מתוכן סורבו מטעמי ביטחון?  .ג

 ? כמה מתוכן לא נענו .ד

עד ליום מתן  2017יתנו בשנת  מתוך כלל ההיתרים לתעסוקה חקלאית  שנ .ה

 תשובתכם, כמה ניתנו לתקופה הקצרה מפרק הזמן המירבי הקבוע בנהלים?

עד מועד  2017כמה היתרים לתעסוקה חקלאית במרחב התפר היו בתוקף בשנת  .ו

 מתן תשובתכם? 

 : נא פרטו ?2017בשנת  כמה בקשות כניסה למרחב התפר לצרכים אישיים הוגשו עד כה .23

מתוך כלל הבקשות שאושרו, כמה ההיתרים יועדו לעונת כמה מתוכן אושרו?  .א

 מסיק הזיתים?

כמה בקשות אושרו אחרי השגה? כמה בקשות בירור רמת"ק? כמה בקשות  .ב

 אושרו במסגרת עתירה לבג"ץ? כמה היתרים יועדו לעונת מסיק הזיתים?

 עמידה בקריטריונים?-כמה מתוכן סורבו בשל אי .ג

 ו מטעמי ביטחון? כמה מתוכן סורב .ד

 כמה מתוכן לא נענו? .ה

ד ליום מתן ע 2017בשנת    מתוך כלל ההיתרים לצרכים אישיים שניתנו .ו

 , כמה ניתנו לתקופה הקצרה מפרק הזמן המירבי הקבוע בנהלים?2תשובתכם

ביום מתן  2017ף בשנת וקכמה היתרי כניסה למרחב התפר  לצרכים אישיים בת .ז

 תשובתכם?

 ? 2017למרחב התפר הוחרמו עד כה בשנת כמה היתרי כניסה  .24
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