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דאוד אשר פרטיו בכותרת  בבקשה לזמנו לוועדת     אנו פונים אליכם בשמו של מר  .1

ייעודה של ", לפיהם 7201בהתאם לנהלים שפורסמו ב"קפ"ק מרחב התפר ערר 

והחלטותיו בנושא מתן היתרי  ועדת הערר היא לקיים ביקורת על עבודת המת"ק

 בפרק העוסק בועדת הערר. 1כניסה ושהייה במרחב התפר. ראו, סעיף 

מקרה זה ממחיש פעם נוספת עד כמה מסורבלת ומייאשת הבירוקרטיה הניצבת  .2

בפני החקלאים הפלסטינים הנאלצים בעל כורחם להתמודד עם משטר ההיתרים 

 אדמתם. נפרט.הפוגעני שעה שהם מבקשים להמשיך ולעבד את 

דאוד הינו פלסטיני תושב השטחים הכבושים, המתגורר נזלת עיסא שבנפת     מר  .3

טול כרם. לאביו אדמה חקלאית אשר נכלאה במרחב התפר ובה הוא מגדל פרדס 

 הדרים )לימונים ותפוזים( ועצי זית. 

דאוד לחדש את     מנסה מר   - 2017מאז חודש נובמבר  -במהלך השנה החולפת  .4

ר הכניסה למרחב התפר אשר היה ברשותו  מסוג תעסוקה חקלאית. היתר זה הית

ניתן לו על מנת שיוכל לסייע לאביו בעבודת הפרדסנות. הוא הגיש כמה בקשות ולא 

קיבל הנחיה להגיש למת"ק מפת מדידה של החלקה הוא לבסוף  זכה למענה.

 ותצהיר כי החלקה לא נמכרה והיא אינה משועבדת.

זמן קצר לאחר שהגיש את המסמכים הנדרשים נמסרה למר דאוד תשובה כי  .5

בקשתו מסורבת מפני שהחלקה "מחוץ לגדר", זאת אומרת היא אינה נמצאת 

 במרחב התפר. 

  מו של מר דאוד בקשה לבירור רמת"ק.שהגשנו ב 31.5.2018לאור זאת ביום  .6



כי טרם בירור קבלנו בדוא"ל ממת"ק טול כרם את ההודעה " 5.6.2018ביום  .7

היום  ועוד באות רמת"ק על התושב להגיע  לשימוע ע"י מפקד הנציגות/סגניתו."

( שלחנו אליכם בקשה חוזרת להזמין את מר דאוד לבירור רמת"ק, וזאת 5.6.2018)

שני הליכים מנהלים לדיון בבקשות לקבלת רק בהתאם להוראות הקפ"ק הקובעות 

 ור רמת"ק וועדת ערר.רי כניסה למרחב התפר שסורבו: ביריתה

 .11.7.2018לבירור רמת"ק שנקבע ביום  תטלפוניהוזמן מר דאוד  9.7.2018ביום  .8

 רמת"ק. עם הרמת"ק דאוד שיחת בירור     נערכה למר  11.7.2018ואכן, ביום 

יחה, מאחר שבניגוד שלחנו בקשה לקבל את טופס סיכום הש 12.11.2018ביום  .9

 ר דאוד מיד בסיכום הפגישה.לא נמסר למלנהלים, טופס הסיכום 

סיור אל  כי יש לערוך. בסיכום זה נקבע הטופס האמורקבלנו את  15.7.2018ביום  .10

שלחנו בקשה  6.8.2018ביום  חלקת האדמה הרלוונטית לבקשה של מר דאוד.

 סיור.את הליישום החלטת הרמת"ק לערוך 

טול כרם כי הסיור האמור יערך ביום  קבלנו הודעה בדוא"ל ממת"ק 8.8.2018ביום  .11

15.8.2018. 

דאוד.      אביו, מר  ףדאוד הצטר    התקיים הסיור. אל מר  15.8.2018ביום ואכן  .12

. , וזאת בניגוד לנהליםהם טופס סיכום ובו החלטהיבסיום הסיור לא נמסר ליד

שלחנו בקשה לקבלת טופס סיכום והחלטה בעקבות  26.8.2018ביום משום כך 

 הסיור.

של "סיכום הסיור" שבנדון,  3קיבלנו את סיכום הסיור. בסעיף  3.9.2018רק ביום  .13

אשר נחתם ע"י מפקד הנציגות נאמר: "התושב העלה כי אין באפשרותו לעסוק 

באדמה מכיוון שעובד בבית מרקחת ברמאללה, ובקש לתת את ההיתר לאבא שלו 

 אשר נכח גם כן בסיור".

וויתר על זכותו הוא אוד הקביעה של מפקד הנציגות כאילו מכיוון שלדבריו של מר ד .14

בקשה  12.9.2018איננה נכונה, שלחנו ביום  - אדמות אביו לקבל היתר לעבד את

כי עבודתו דאוד     של מר במכתבינו הנ"ל הגדשנו את עמדתו  .סיכום הסיור לתיקון

ו לסייע ברמאללה אינה סותרת את זכותו לעבד את אדמת משפחתו ואת מחויבות

 לאביו בעבודת החקלאות.

לחדש את היתרו כדי שיוכל לעבד  דאודלסיכום, בחלוף כשנה, במהלכה ניסה מר  .15

הוא יוזמן ללא דיחוי לוועדת ערר על מנת את אדמותיו, אנו מבקשים כי עם אביו 

 שזכאותו לקבלת היתר לתעסוקה חקלאית תיבחן על פי נהלי המנהל האזרחי.

 "ב המסמכים הבאים: לשם ייעול טיפולכם מצ .16

 מסומן א' –מסמך רישום אדמות  .א

 מסומן ב' –צו ירושה  .ב

 2-1מסומנים ג'  –דאוד ושל אביו     העתקי תעודת זהות של מר  .ג

 מסומנת ד' –מפת המדידה  .ד

  מסומן ה' –התצהיר אודות מעמד החלקה  .ה

 מסומנת ו' –הודעת סירוב הבקשה  .ו



 .לועדת עררמצ"ב טופס בקשה  .17

 והמסור נודה, כמו גם לקבלת תשובתכם בכתב.לטיפולכם המהיר  .18
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