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 מניעת הכניסה של חקלאים למרחב התפר בשל וירוס הקורונה הנדון:

 

נמנעת באופנים  למוקד להגנת הפרט הגיעו תלונות על כך שבימים האחרונים .1
שונים הגישה של חקלאים המחזיקים בהיתרי כניסה למרחב התפר 

 לאדמותיהם שבגדה המערבית, בשל וירוס הקורונה. 

כך, למשל, נמסר למוקד להגנת הפרט כי אתמול בבוקר מנעו החיילים  .2
את מעברם של החקלאים שגילם מעל חמישים,  436המוצבים בשער קפין 

ה למרחב התפר, אל אדמותיהם. החקלאים הופתעו ושמחזיקים בהיתרי כניס
מהדבר והסבירו שסגר הקורונה אינו קשור אליהם ושהם אינם נכנסים 
לישראל אלא לאדמותיהם שבגדה המערבית. אולם, החיילים סירבו לאפשר 

 להם להגיע לאדמותיהם והחזירו אותם לבתיהם. 

מחזיקים נמנעה הכניסה למרחב התפר מחקלאים ה 609גם בשער עתיל  .3
בהיתרי כניסה למרחב התפר, בטענה שגילם מעל חמישים. אחד ממרשיו של 
המוקד להגנת הפרט, מר מונתצר עבד אלע'אני, ביקש לעבור בשער באמצעות 
היתרו גם אתמול וגם הבוקר, והחיילים סירבו לאפשר את הדבר, בטענה שהוא 

חייל לא הקשיב , אך ה29מעל גיל חמישים. מר עבד אלע'אני הסביר שהוא בן 
לו. החיילים בשער לעגו לחקלאים ואף קיללו אותם ושלחו את כל החקלאים 

 שגילם מעל חמישים לבתיהם. 

מהקישור הפלסטיני בג'נין נמסר כי מאז שהכריזה ישראל בשבוע שעבר על  .4
הפסקת הכניסה של פועלים שגילם מעל חמישים לתוך שטח ישראל, הצבא 

חמישים להיכנס לאדמותיהם שבגדה מונע גם מחקלאים שגילם מעל 
 המערבית באמצעות היתרי הכניסה שלהם למרחב התפר.

מהקישור הפלסטיני בטולכרם נמסר כי התקבלה הודעה מהמת"ק הישראלי  .5
, על פיה חקלאים המחזיקים בהיתרי כניסה למרחב התפר 16.3.2020ביום 

אום מראש. ושגילם מעל חמישים לא יוכלו עוד להיכנס למרחב התפר אלא בתי
המת"ק הישראלי ביקש מהקישור הפלסטיני להעביר לו רשימה של שמות 
החקלאים שגילם מעל חמישים ושיש "צורך חקלאי" בעיבוד האדמות שלהם 
בתקופה זו, והבהיר שמדובר רק בגידולי חממות וכיו"ב, ושכל מי שמגדל עצי 

 זית לא יוכל להגיע לאדמותיו. 

דן סגור מזה כשבועיים, -ר כי שער מגןמהקישור הפלסטיני בסלפית נמס .6
לתקופה בלתי מוגבלת, וכי החקלאים הרשאים להיכנס למרחב התפר דרך שער 



זה לא הופנו לשער חלופי. החיילים שהגיעו לשער אמרו לחקלאים שהסיבה 
 לכך היא סגר הקורונה. 

מהקישור הפלסטיני בקלקיליה נמסר כי לפני כעשרה ימים הודיע המת"ק כי  .7
ו הנחיות חדשות ונהלים חדשים בשל התפרצות הקורונה. בין היתר, התקבל

נמסר כי הצבא יגביל את הכניסה של החקלאים המחזיקים בהיתרים תקפים 
חקלאים בלבד למרחב התפר  250למרחב התפר כך שתתאפשר כניסתם של 

ביום, על פי רשימה שהקישור הפלסטיני נדרש להעביר למת"ק מדי יום. ראש 
לסטיני סירב לשתף פעולה עם דרישה זו. כן נמסר לקישור הקישור הפ

הפלסטיני בקלקיליה כי הצבא יצמצם את מספר השערים והמחסומים שדרכם 
 לארבעה בלבד.  11-ניתן להיכנס למרחב התפר מ

פורסמו הנחיות הנוגעות לא אולם, למוקד להגנת הפרט נמסר מהפרקליטות ש .8
ר בתקופת ההתפשטות של וירוס לאופן הטיפול בהיתרי כניסה למרחב התפ

הקורונה, וכך עולה גם מההתנהלות השונה של הצבא בכל אזור. על כל פנים, 
ספק אם הצבא מוסמך לטפל בווירוס הקורונה באמצעות המניעה של גישתם 
של החקלאים המחזיקים בהיתרי כניסה למרחב התפר לאדמותיהם, שאינן 

 בישראל. 

במניעת הכניסה של פועלים לישראל, אלא  אנו מבקשים להזכיר כי לא מדובר .9
במניעת הגישה של אנשים לאדמות שבבעלותם הפרטית, ושאינן בישראל, 

. הדבר פוגע בצורה קשה ביותר בזכויות היסוד של בעלי אלא בשטח הכבוש
האדמות לקניין, לחופש העיסוק ולחופש תנועה, ונעשה, ככל הנראה, בחוסר 

 סמכות. 

ה של האוכלוסייה המקומית באמצעים המתאימים נבקשכם לדאוג לבריאות .10
לכך ובהתאם לדין, ולא באמצעות מניעה גורפת של הגישה של אנשים לשטחם 

 הפרטי.    

 

 בכבוד רב,
 

 תהילה מאיר, עו"ד                
 

  
 
 

 העתק:
 אל"מ אייל טולדנו, יועמ"ש גדה

 


