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, ראש המועצה                          אנו פונים אליך בשמו של מר סעיד הרשה, ת"ז .1
 בקפין, המייצג חקלאים נוספים להם אדמות שנכלאו במרחב התפר.

הוצבו שלוש בטונדות לפני שער קפין שבגדר ההפרדה.  26.9.2019ביום כידוע לך,  .2
מונעות מהחקלאים המחזיקים בהיתרי כניסה למרחב התפר לעבור  הבטונדות

בשער עם טרקטורים ועם סוסים ועגלות, והדבר פוגע בצורה קשה בעבודתם 
 החקלאית.

. אם החסימה של השער לא תוסר, נת מסיק הזיתים מתחילה בימים אלועו .3
ות , בהיעדר אפשרהיבול של המסיקהחקלאים לא יוכלו להוציא ממרחב התפר את 

 להכניס טרקטורים או עגלות לאדמות. 

 פנינו בעניין זה למפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית ולראש המינהל האזרחי ביום .4
 .6.10.2019בג"ץ בעניין ביום -. הפניות לא נענו, ולכן פנינו בקדם2.10.2019

התקבל מכתבך, על פיו החסימה הוצבה בגלל שנפרצו שערים  7.10.2019ביום  .5
דר ההפרדה, וביניהם שער קפין. כן נמסר במכתבך כי יתאפשר מעבר חקלאיים בג

תיאום עם גורמי כפוף ל, ב387של טרקטורים ועגלות עם סוגים באמצעות שער 
 המת"ק. 

על פי הדיווחים שהגיעו למוקד להגנת הפרט מתושבי המקום, בתקופה האחרונה  .6
רכב באין מפריע.  השערים בגדר ההפרדה נשארו פתוחים ואנשים עברו בהם עם כלי

אולם, כעת השערים סגורים והחיילים חזרו לפקח על המעברים בהם, ורק בעלי 
הצדקה איננו רואים כל משכך,  בהם.היתרי כניסה למרחב התפר יכולים לעבור 

המשך החסימה של שער קפין, המונעת מבעלי ההיתרים לעבור בשער הרשום על ל
, אינו 387פי מכתבך, השער הסמוך, ההיתרים שלהם עם טרקטורים ועגלות. על 

 ךחסום, ולכן ככל הנראה, אין מניעה מהסרת החסימה גם משער קפין, כ
 שהחקלאים יוכלו לעבור בו כמו בעבר.

התחליף שהצעת להסרת החסימה מאריך את הדרך של החקלאים לאדמותיהם,  .7
ף, יותר מבתיהם ומאדמותיהם. בנוסכיוון שהוא מאלץ אותם להגיע לשער מרוחק 

על פי מכתבך, מעברם של החקלאים באותו השער יתאפשר רק בכפוף לתיאום עם 
עולות הדורשות תיאום ניסיונו של המוקד להגנת הפרט מלמד כי פגורמי המת"ק. 

ורק במקרה הטוב, נוטות להתבצע רק לאחר שעות של המתנה,  עם גורמי המת"ק



, החקלאים עטיםלא מלאחר פניות רבות מצד המוקד להגנת הפרט. במקרים 
שבים לבתיהם בלא כלום נאלצים להמתין במשך שעות רבות בחום ולבסוף 

. משכך, ההצעה ונדרשים לחזור ביום אחר ולהתחיל את התהליך מההתחלה
שהחקלאים יעברו בשער אחר בתיאום עם גורמי המת"ק אינה מהווה פתרון מעשי 

 עבורם. 

ה ולהשבת הסדרי המעבר בשער על כן, אנו שבים ומבקשים שתפעלו להסרת החסימ .8
 קפין על כנם.
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