 02באוקטובר 0202
לכבוד
אל"מ דורון בן ברק
היועץ המשפטי לאיו"ש
באמצעות פקס20-2277709 :

דחוף!
שלום רב,
הנדון :יישום בג"ץ  :44011330הסדרי פתיחת השערים בגדר שבאזור הכפרים
ח'רבת ג'בארה ,פלאמה וג'יוס
שלנו מיום  ,02.02.00שלכם מיום 00.02.00

 .0הריני פונה אליך בבקשה כי תפעל להסדיר את פעילותם של השערים החדשים בתוואי הגדר
החדש באזור הכפרים ח'רבת ג'בארה ,פלאמה וג'יוס ,כך שיענו על צרכיהם של תושבי הכפרים
ויאפשרו להם גישה סבירה לאדמותיהם.

 .0בהתאם להנחיות בית המשפט בבג"ץ  ,00722327העלנו בפניכם במכתבנו שבסימוכין העלנו את
בקשות תושבי הכפרים בנוגע להסדרי הפתיחה של השערים ולמיקומם לאחר תיקון תוואי
הגדר ,באופן שיקל על החקלאים את הגישה לאדמותיהם .זאת ,לאחר שבפגישה שנערכה ביום
 07.2.00באדמות הכפר ג'יוס הבעתם את נכונותכם להאזין לבקשות החקלאים ,על מנת לצמצם
את הפגיעה בזכויותיהם כתוצאה מהצבת הגדר על אדמתם והסטתה לתוואי החדש .באותה
פגישה הצהרתם כי הסדרי פעילות השערים שהיו נהוגים עד להסטת הגדר לא ישונו.

 .7כעת הגיע לידינו מידע לפיו ,בניגוד להצהרתכם ,הסדרי הפעילות החדשים שנקבעו לא רק
שאינם תואמים את בקשות התושבים ,אלא שהם מהווים שינוי לרעה לעומת ההסדרים שהיו
נהוגים לפני הסטת תוואי הגדר ,וכתוצאה מכך חקלאי הכפרים מתקשים להגיע אל האדמות
שנותרו מעבר לגדר.

 .2ממידע שנמסר לנו מאת מועצת הכפר ג'יוס ,מפי חקלאים תושבי הכפרים וכן מתצפיות שערכנו
בשטח עולה ,כי נכון להיום הסדרי הפעילות של השערים הם כדלקמן:
שער  :005ממידע שנמסר לנו על ידי מועצת הכפר ג'יוס ,שער זה החליף את שער  207אשר
הועתק למקום חדש בעקבות תיקון תוואי הגדר .כפי שביקשנו במכתבנו שבסימוכין ,השער היה
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אמור לפעול במתכונת שהייתה נהוגה בשער  ,207דהיינו להיות פתוח ברציפות לאורך כל שעות
היום .לעומת זאת ,על פי מידע שנמסר לתושבים ממועצת הכפר גיוס ,שעות הפתיחה החדשות
של השער ,הינן .07:72-07:22 ,07:72-07:22 ,9:06-6:72 :כתוצאה מהסדר זה ,סיפרו לנו
חקלאים שבבעלותם אדמות המצויות בשני צידי הגדר ,כי הם מתקשים להתנייד בין חלקות
אדמותיהם ,שכן אם הם עוברים לצידה השני של הגדר ,הם אינם יכולים לחזור לאדמות
שבשטח הכפר עד לפתיחת השער הבאה .כך גם משאיות שנועדו לשינוע יבולים שנקטפו מן
האדמות אל מקומות הפצתם נאלצות להתעכב בשטח במשך שעות ארוכות עד לפתיחת השער
בשנית.
יתר על כן ,נמסר לנו על ידי חקלאים העוברים בשער ,כי לעתים קרובות חלים עיכובים
משמעותיים בשעות הפתיחה המצוינות לעיל ,ולעתים השער אף לא נפתח כלל בשעות הפתיחה
האמורות.
שער ( 040פלאמה הצפוני) :כפי שהעלנו במכתבנו שבסימוכין ,התושבים ביקשו שהשער יפתח
שלוש פעמים ביום על מנת לאפשר תנועה סדירה של חקלאים לאדמות הנותרות מן העבר הצפון
מערבי של הגדר .על פי מידע שנמסר לנו מחקלאים שעוברים בשער (שמספרו ככל הנראה שונה
ל )202-חלים שיבושים קשים בשעות הפתיחה של השער .כך ,למשל ,ביום  00.2.02התקבלה
פנייה אל רכזת השטח של האגודה ,לפיה השער ,שהיה אמור להיפתח לדברי הפונה בשעה
 ,07:22נפתח רק בשעה  .02:26משיחה שערכה רכזת השטח עם קצין במינהל האזרחי ,טען
האחרון כי העיכוב חל בשל מחסור זמני בכוח אדם.
בנוסף ,על פי עדויות החקלאים ,השער נפתח בבוקר לרבע שעה בלבד .פרק זמן זה אינו מספיק
למעבר כל החקלאים שמתגוררים באזור ,המונים כ 022-062 -איש .כך ,למשל ,ביום  00.2.02רק
כמחצית מהחקלאים הצליחו לעבור בשער בשעת הפתיחה בבוקר .יצוין ,כי מאחר שכבר החלה
רשמית עונת המסיק הבעיה אף מחמירה.
שער  ,010שער ג'יוס :עובר לתיקון תוואי הגדר היה השער נפתח שלוש פעמים ביום למשך שעה
אחת בכל פעם .במכתבנו שבסימוכין בקשנו כי שעות הפעילות בשער לא יתקצרו .על פי מידע
שנמסר לנו ממועצת הכפר ג'יוס ,שער  227סגור מאז הסטת תוואי הגדר .על פי עדויות חקלאים,
כיום הם מגיעים אל אדמותיהם דרך שער  .277ממידע שנמסר לנו על ידי מועצת ג'יוס ,שעות
הפעילות של שער  277הינן קצרות בהרבה משעות הפעילות שהיו נהוגות בשער  227והן:
.09:26-09:72 ,02:72-02:06 ,7:72-9:06

 .6אבקש לשוב ולהדגיש ,כי על פי קביעת בג"ץ "לאחר הקמת התוואי המוצע יהיה על המפקד
הצבאי לבחון מחדש את מיקומם של השערים ואת שעות פתיחתם ,בהתאם לצורכי החקלאים
ועל-מנת לצמצם את הפגיעה בהם ככל הניתן .יש לקוות כי יתקיים בהיבט זה שיתוף פעולה בין
נציגי הכפרים העותרים לבין נציגיו של המפקד הצבאי ,אשר יביא לשיפורם של הסדרי המעבר
באופן שיאפשר גישה נוחה ככל הניתן של החקלאים לאדמותיהם( ".פסקה  27לפסק הדין).
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 .9אציין ,כי בפגישה שנערכה ב 0.02.02-בנושא הערכות לקראת עונת המסיק הנוכחית בנוכחותך
ובנוכחות גורמים בכירים נוספים במינהל האזרחי ,העליתי בפניכם את הבעיות המוזכרות
לעיל ,ונעניתי כי תבדקו ותפעלו לפתרונן עוד לפני הפתיחה הרשמית של עונת המסיק .ככל
שהדבר נעשה ,נשמח לקבל עדכון באשר לכך .אם טרם נעשו שיפורים ,נבקשך לפעול ללא דיחוי
להרחבת שעות הפעילות בשערים ,בהתאם לצרכי התושבים המפורטים לעיל :פתיחה רציפה
לאורך כל שעות היממה של שער  ,276פתיחה ממושכת יותר וקבועה של שערים  202ו.227-
נבקשך להנחות את כוחות הצבא המפעילים את השערים לדאוג לפתיחתם בזמנים המיועדים,
ללא עיכובים וללא ביטולים .פרנסתם וכבודם של אנשים תלויים בכך.

בכבוד רב,
שרונה אליהו חי ,עו"ד

העתק:
תא"ל דוד מנחם ,ראש המנהל האזרחי ,בפקס20-2277720 :
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