 41באוקטובר 1041
לכבוד
עו"ד רס"ן עדי נוי
לשכת היועץ המשפטי לאיו"ש
באמצעות פקס02-9977326 :

שלום רב,
הנדון :תוואי גדר הבטחון באזור הכפרים פלאמה וג'יוס –
יישום פסק הדין בבג"צ  43035535ו44011530
שלכם מיום4404001041 :

 04בפתח דברנו נבקש להודות לכם על הפגישה שנערכה באדמות הכפר ג'יוס ועל נכונותכם
להאזין לבקשות החקלאים על מנת לצמצם את הפגיעה בזכויותיהם כתוצאה מהצבת הגדר
על אדמתם והסטתה לתוואי החדש0
 01ראשית ,נבקש להתייחס לסוגיה המקדמית שהועלתה על ידיכם בנוגע לאפשרות שלא
להסיט את הגדר לתוואי שנפסק בבג"צ 0לאחר דיון בהצעתכם ,רצונם המפורש של באי
כוחנו באמצעות נציגיהם הוא כי פסק הדין של בג"צ יבוצע בהקדם האפשרי0
 03כידוע ,במסגרת הדיון המאוחד בבג"צ  44311303ובג"צ ( 40901301וכן בג"צ  44711301ובג"צ
 )9409307נקבע ,כי הדיון בהסדרים הנוהגים בשערים באזור האמור התייתר זמנית לאור
פסק הדין שקבע כי הגדר תיבנה בתוואי חדש וכי " 000הסדרי המעבר החדשים ייבחנו לאחר
השינויים שיחולו עם הקמתו של התוואי המוצע( "000פסקה  17לפסק הדין) 0בקשות
התושבים בנוגע להסדרי הפתיחה של השערים לאחר תיקון תוואי הגדר יפורטו להלן 0עם
זאת ,בהתאם לפסיקת בג"צ ,נבקש להבהיר ,כי אין בכך כדי לפגוע בטענות עתידיות שאפשר
ויעלו בנוגע לגישה למרחב התפר באמצעות השערים האמורים ובכלל 0יתר על כן ,בשלב זה
מוטלת לפתחכם החובה לשוב ולשקול באופן עצמאי את הסדרי המעבר בשערים
הרלוונטיים במטרה להקל על גישת החקלאים לאדמותיהם0
מיקום השערים בגדר העתידית והסדרי פעולתם:
 01שער  ,917שער פלאמה הדרומי  -נבקש כי מיקומו החדש של שער  917יהיה ,בהתאם לצרכי
התושבים ,כמסומן על המפה המצורפת למכתב זה 0כן נבקש כי שער זה יהיה פתוח

האגודה לזכויות האזרח בישראל ,ת"ד  ,01543ירושלים  ,04333טלפון ,8524246-32 :פקס8524240-32 :
01543

04333

32 8524246

www.acri.org.il, maskit@acri.org.il

32 8524240

1
ברציפות בדומה להסדרים הנוהגים בשער  917במיקומו הנוכחי ,היינו לאורך כל שעות
היום0
 01שער  ,949שער פלאמה הצפוני – נבקש כי שער זה יפתח שלוש פעמים ביום על מנת לאפשר
תנועה סדירה של חקלאים לאדמות הנותרות מן העבר הצפון מערבי של הגדר0
 01שער  ,913שער ג'יוס – שעות הפעילות בשער לא יתקצרו0
דרך המערכת:
 07בהמשך לדיון בסוגיה במהלך פגישתנו ,נבקש כי תיוותר על כנה דרך המערכת בתוואי
הקיים0
תוואי הגדר:
 09נבקש כי תוואי הגדר יעבור באופן שיפגע כמה שפחות באדמות חקלאיות מעובדות 0במפה
הרצ"ב מסומן התוואי הרצוי בפועל (במסגרת צו התפיסה הקיים) ,לבקשת בעלי האדמות
נשואות צו התפיסה במקום זה0
הסדרי כניסה הנוכחיים למרחב התפר:
 09נבקש ליידעכם כי ממידע שקיבלנו מבאי כוחנו ,מספר היתרי הכניסה למרחב התפר במהלך
המסיק נמוך משמעותית מן המבוקש וזאת בניגוד להתחייבותכם המפורשת להקל על מעבר
החקלאים במהלך עונה קריטית זו ועל רקע העובדה שחלק ניכר מהם נזקקים להיתרים
בשל אי ביצוע פסק הדין 0נבקשכם לפעול בהקדם להנפקת היתרים כמבוקש על ידי תושבי
הכפרים האמורים0
 040לסיכום ,נשוב ונבקש כי לוחות הזמנים בהם נקבתם יתקצרו באופן משמעותי 0זאת ,לאור
העובדה כי פסק הדין ניתן ביום  ,90901009לפני למעלה משלוש שנים והפגיעה הקשה
בזכויות התושבים נמשכת0

בכבוד רב
ובברכת שנה טובה,
משכית בנדל ,עו"ד

העתק:
תא"ל מוטי אלמוז ,ראש המנהל האזרחי ,בפקס01-9977314 :
אל"מ אלי בר-און ,יועמ"ש איו"ש ,בפקס01-9977311 :
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