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הזיתים מסיק לעונת היערפות :הנדון

 בחודש הראשון, הגשם בוא עם להתחיל צפויה הקרובה המסיק עונת .1

 מחייבת זו תקופה חודשים. כשלושה להימשך ועתידה הקרוב, אוקטובר

 התנועה ולחופש לפרנסה שזכויותיהם מנת על ומוקדמת מיוחדת היערכות

תיפגענה. לא במלאכה העושים החקלאים של

 למרחב כניסה היתרי ללא נותרו רבים חקלאים כי עולה שלנו העבר מניסיון .2

 הזמן משך בשל זאת המסיק, בתקופת לאדמותיהם להגיע מנת על התפר

 אנו היום, לחידושם. או היתרים להנפקת בקשות מטופלות בו הארוך

 של בזכויותיהם חמורה כה פגיעה למנוע וכך מראש להיערך מבקשים

המוסקים.

 לבצע כדי עצמו, למסיק קודם עוד לאדמותיהם גישה נדרשת לחקלאים .3

קוצים. וביעור אבנים סיקול החלקות, ניקיון כגון הכנה עבודות

:כדלקלמן נבקש לעיל, האמור כל לאור .4

 התפר למרחב סיימים כניסה היתרי של אוטומאטית להארכה לפעול א.

 תעסוקה ובהיתרי חקלאי בהיתרי למחזיקים המסיק לצורך

 או המסיק לתחילת בסמוך יפקע היתריהם שמועד כאחד, חקלאית

במהלכו.

המסיק, לצורך התפר למרחב חדשים כניסה היתרי להנפקת אשר ב.

 מנת על זאת דיו, ארוך יהיה תוקפם שמלכתחילה מבקשים אנו

 כדי תוך היתר חידוש של המפרך לתהליך להידרש הצורך את למנוע

ופועלים חקלאים שבו למצב)הצפוי( והגעה עצמה המסיק עונת
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 עבור שוב, זאת, נבקש המסיק. של בשיאו היתר בלא עצמם מוצאים

כאחד. חקלאית תעסוקה והיתר חקלאי היתר המבקשים

 וחידוש בהנפקה מהיר לטיפול למנגנון לדאוג נבקש הפחות, לכל ג.

ובמהלכה. המסיק עונת בתחילת היתרים של מיידי

 בגדר אשר החקלאיים השערים כלל כי ולוודא לדאוג מבקשים אנו ד.

 מהחקלאים למנוע כדי זאת הקבועים, במועדים ייפתחו ההפרדה

לצורך. שלא להמתין

 שבים הפרט, להגנת המוקד מטפל בהם אחרים עניינים וכן זה, עניין .5

 באוכלוסייה ההיתרים משטר של והמתמשכת הקשה הפגיעה את וממחישים

 לימי מראש בהתארגנות הצורך את מחזקת אך זאת עובדה הפלסטינית.

 המבקשים הפלסטינים של זכויותיהם על לשמור מנת על זאת המסיק,

 גדר של המערבי מעברה הנמצאות אדמות בארצם, אדמותיהם, אל להיכנס

ההפרדה.

בכתב. המהירה להתייחסותך אודה .6

מונטל ג׳סיקה
הפרט להגנת המוקד מנכ״לית

:העתקים
טולדנו אייל אל״מ מערבית, גדה יועמ״ש

הלמן ענר עו״ד המדינה, בפרקליטות בג׳׳צים מחלקת מנהל

 סנדלר דני סא״ל אפרים, רמת״ק
 אבי משה סא״ל לחם, בית רמת״ק
 סעד סלים סא״ל ג׳נין, רמת״ק
 ספדי חריז סא״ל חברון, רמת״ק
 גרוס ערן סא״ל יריחו, רמת״ק
 כרמונה שי סא״ל ירושלים, עוטף רמת״ק
 גאנם אזהאר סא׳׳ל רמאללה, רמת״ק
מרעי בהגת סא״ל שכם, רמת״ק


