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| 12,8.2018 מיום 40670 מפתבנו שלנו:

 היתרי במתן העוסקים האזרחי המנהל גורמי כי בבקשה פנינו שבנדון במכתבנו .1

הזיתים. מסיק עונת לקראת מראש יערכו חקלאות לצרכי התפר למרחב כניסה

 מנת על ומוקדמת מיוחדת היערכות מחייבת זו חקלאית עונה שכתבנו, כפי

 במכתבנו תיפגענה. לא החקלאים של התנועה ולחופש לפרנסה שזכויותיהם

 פגיעה למנוע מנת על מראש להיערך יש כי מלמד שלנו העבר ניסיון כי הדגשנו

המוסקים. של בזכויותיהם

 למרחב סיימים כניסה היתרי של אוטומטית להארכה תפעלו כי ביקשנו במכתבנו .2

 חקלאית תעסוקה ובהיתרי חקלאי בהיתרי למחזיקים המסיק לצורך התפר

במהלכו. או המסיק לתחילת בסמוך יפקע היתריהם שמועד כאחד,

 יהיו המסיק, לצורך התפר למרחב חדשים כניסה היתרי שמלכתחילה בקשנו .3

 לתהליך להידרש הצורך את למנוע מנת על זאת דיו, ארוך זמן למשך בתוקף

 שבו למצב)הצפוי( והגעה עצמה המסיק עונת כדי תוך היתר חידוש של המפרך

 לא זו לפנייתנו המסיק. של בשיאו היתר בלא עצמם מוצאים ופועלים חקלאים

מענה. כל התקבל

 החקלאים על להקל כדי פעלתם שלא בלבד זו לא כי התברר מכך, חמור אך .4

מדיניותכם. את והקשחתם הכבדתם אף אלא זו, בתקופה

 ההיתרים לחידוש בקשות הגישו אשר מחקלאים רבות תלונות הגיעו ארגוננו אל .5

 להם ושניתנו חקלאית״, ״תעסוקה למטרת או ״חקלאי״ למטרת ברשותם שהיו

קצרה. מאוד לתקופה ״מסיק״ למטרת היתרים

 של הציבור פניות קצין נאוראני, בר סרן אל במכתב 11.10.2018 ביום פנינו לכן .6

היתרים לקבלת בבקשות הטיפול סטאטוס את לברר בבקשה האזרחי, המנהל
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 כפי לנהלים בהתאם החקלאים, אותם ידי על הוגשו אשר חקלאות לצרכי

 ״.2017 התפר מרחב ב״קפ״ק שפורסמו

א. ומסומן מצורף המכתב, העתק

הנ״ל. למכתב הקפ״ץ תגובת התקבלה לא עתה עד

 אל לעיל המוזכר מהמכתב העתק הדוא״ל באמצעות שלחנו 17.10.2018 ביום .7

ב. ומסומן מצ״ב ג׳נין. ממת״ק מענה קבלנו 22.10.2018 ביום ג׳נין. מת״ק

 היתרים לקבלת בקשות הגישו במכתבנו המוזכרים החקלאים המת״ק, לטענת .8

 הועברו אשר למסיק בקשות בריכוז המת״ק, לדברי מדובר, המסיק. לעונת

 לפי חקלאיות. למטרות בבקשות ולא הפלסטיני, הקישור ממשרדי למת״ק

 כי נכתב המת״ק הודעת בסיום הקש״פ. לנציגי להפנות יש הטענות את המת״ק,

 יכולים הם לכן חקלאיות, למטרות נוספת בקשה להגיש מהם מונע לא אחד ״אף

 להגיש תוקפו תום ולפני להם שנופק הזיתים המסיק בהיתר עתה לעת להשתמש

אחרת״. או כזו חקלאית למטרה בקשה

זו. בתגובה עוסקת שבנדון התלונה .9

 באופן ניתנו המסיק לעונת ההיתרים ,11.10.2018 מיום במכתבנו שכתבנו כפי .10

לנהלים. ובניגוד פרטנית בחינה ללא רשלני,

 במרחב חקלאיים לצרכים היתרים ג׳־ ל״פרק 4 בסעיף התפר, מרחב בקפ״ק .11

 היתרים ״ככלל, כי נקבע עוד שנתיים״. הינו ההיתרים ״תוקף כי נקבע התפר״,

יותר, קצר זמן למשך היתר ניתן בו במקרה בקפ"ק. הקבוע הזמן למשך יונפקו

 התפר מרחב ב״קפ״ק 19 סעיף כלליות, הנחיות א׳־ פרק ראו מדוע.״ לצמק יש

ע.ע.(. במקור, )ההדגשה ״2017

 וחשיבות בייחודיות הכרה ״מתוך נקבע: ,הזיתים מסית ,16 בסעיף הפרק באותו .12

 למכסה מעבר חקלאית תעסוקה היתרי המסיק בעונת לבקש ניתן המסיק, תקופת

 מכיר האזרחי המנהל כי עולה אלה מדברים חקלאי״. משפחת בני עבור הקבועה,

 המסיק בתקופת להנהיג מקום רואה הוא ולכן החקלאים, עבור המסיק בחשיבות

 גם חקלאית תעסוקה היתרי יונפקו במסגרתה מהרגיל, יותר ליבראלית מדיניות

השנה. ימות בשאר היתרים מקבלים שאינם לאנשים

 נוספים היתרים לקבלת בקשות הגישו לא התלוננו שבשמם החקלאים אולם, .13

 להארכת בקשות הגישו הם אלא בשכר, ולפועלים משפחה לבני המסיק לעונת

 להיתרי בבקשות שמדובר הבקשות בטפסי ציינו הם כרשותם. שהיו ההיתרים

הנדרשים. המסמכים כלל את לבקשותיהם וצירפו חקלאית, תעסוקה או חקלאי

 ״משטר יישום על הממונה הרשות האזרחי, שבמנהל הדעת על יעלה לא .14

 ממת״ק שקבלנו התשובה פרטני. ובאופן לגופה תיבחן לא בקשה כל ההיתרים״,

 כנדרש. נבחנו לא ולכן ובמרוכז סיטונאי באופן טופלו הבקשות כי מלמדת ג׳נין

 לתקופה היתרים קבלו אשר חקלאים אותם כל נפגעו זה ממחדל יוצא כפועל

 המסיק בתקופת שתונהג שבמקום אירע כך שנתיים. של לתקופה ולא קצרה

דווקא החקלאים, של הצרכים על שתענה היתרים, מתן של יותר נדיבה מדיניות



 של מצבם את המרעה במיוחד, ופוגענית מצמצמת מדיניות הונהגה זו בתקופה

התפר. מרחב קפ״ק להוראות ומנוגדת החקלאים

 כי מבקשים אנו החקלאים, אותם בכל לפגוע שלא מנת ועל בזאת האמור לאור .15

 פעם תיבחנה האמורות הבקשות כי דורשים אנו יתוקנו. להם שניתנו ההיתרים

 הרלוונטיים ההיתרים יהיו לחקלאים שיונפקו וההיתרים פרטני, ובאופן נוספת

מהבקשות. ואחת אחת לכל

נודה. בכתב, מענה ולקבלת המהיר, לטיפולכם .16

רב, בכבוד
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:העתקים
 טולדנו אייל אל״מ מערבית, גדה יועמ״ש
 סנדלר דני סא״ל אפרים, רמת״ק
 סעד סלים סא״ל ג>נין, רמת״ק

 זוארץ עמוס רס״ן ותפר, מעברים רת״ח
| נאוראני בר סרן מנהא״ז, קפ״ץ


