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שלום רב,
הנדון :שימוש לא חוקי בצו שטח צבאי סגור להגבלת מחאה חוקית – הכפר א-תוואנה
סימוכין :מכתבנו מיום 27.9.2011
בהמשך לפנייתנו הראשונה בעניין שבנדון ,ובטרם התקבלה תשובה כלשהי לפניה ,אנו פונים
אליך שוב ,במטרה להעלות בפניך מקרה נוסף של שימוש לא חוקי בצו שטח צבאי סגור ,ולדרוש
ממך שתוציא הנחיות ברורות לכל הכוחות תחת פיקודך ,שיבהירו להם את חובתם לאפשר
פעולות מחאה בשטחים ,ואת הכללים והנהלים לגבי תנאי ואופן השימוש בצו שטח צבאי סגור
להגבלת פעולות מחאה לא אלימות בשטחים הכבושים ,כפי שפירטנו באריכות במכתבנו הקודם.
תיאור האירוע הנוסף מיום – 24.9.2011
 .1בבוקר של יום שבת ,24.9.2011 ,ובעקבות קריאה לעזרה ממתנדבים בינלאומיים שהותקפו
ככל הנראה ע"י מתנחלים מהתנחלות חוות מעון שליד הכפר א-תוואנה ,הגיעה קבוצה של
פעילים ישראליים למקום כדי לסייע למתנדבים הבינלאומיים ולתעד את המתרחש.
 .2בהגיעם לאזור ,הבחינו הפעילים במספר של חיילים ושוטרי מג"ב משוחחים עם המתנדבים
הבינלאומיים ,ובמספר רעולי פנים שעמדו באזור קרוב .לאחר שיחה קצרה עם כוחות
הביטחון הנמצאים באזור ,ובטרם הוצג בפניהם צו שטח צבאי כלשהו ,נתבקשו הפעילים
לעזוב את השטח ואף הוזהרו מפני מעצר במידה ולא יעזבו כמבוקש .לאחר סירוב הפעילים
לעזוב את המקום ,הציג מפקד הכוח בשטח ,קצין מילואים בדרגת סגן אלוף ,צו שטח צבאי
סגור ודרש מהם שוב לפנות את המקום .כשנשאל המפקד ע"י אחד הפעילים על מי חל הצו?
הוא הסביר לפעילים שהדבר נתון לשיקול דעתו ושהוא החליט שהצו חל על הפעילים בלבד
ולא על המתנחלים.
 .3בנוסף ,על המפה שצורפה לצו לא סומן השטח הספציפי שהצו חל עליו והיא כללה את כל
השטח של הכפר א-תוואנה ,ההתנחלויות מעון וחוות מעון והשטחים הסמוכים להם ,וזאת
בניגוד להנחיות היועץ המשפטי לאיו"ש ולפסיקת בית המשפט.
שני צילומים של הצו האמור והמפה שצורפה לו מצורפים לפניה זו כנספחים א' ו-ב'.

 .4יתר על כן ,בשלבים שונים במהלך האירוע ,מאז הגיעם של הפעילים לזירת האירוע ועד
להצגת הצו ,כוחות הביטחון שנכחו באזור ניסו למנוע מהפעילים לצלם ולתעד את המתרחש,
וגם זה בניגוד להנחיות היועץ המשפטי לאיו"ש וכללי המשפט הבינלאומי.
 .5השימוש הרב והלא חוקי בצווי שטח צבאי סגור במהלך הפגנות ואירועי מחאה באזור הכפר
א-תוואנה ובאזורים רבים נוספים בשטחי הגדה המערבית מעלה חשד לקיומה של פרקטיקה
פסולה לדיכוי גורף של הפגנות לא אלימות ואירועי מחאה בשטחים הכבושים ,דבר שמהווה
פגיעה קשה בחופש המחאה וההפגנה והחובה של המפקד הצבאי להגן עליהם לפי המשפט
הבינלאומי והפרה בוטה לכללי השימוש בצווים אלה שנקבעו על ידי היועץ המשפטי לאיו"ש.
 .6בנוסף על כך ,ממקרים רבים שאנו נחשפים אליהם במסגרת עבודתנו השוטפת עולה ,כי בכל
הנוגע לכללי השימוש בצווי סגירת שטח ,ולא רק במסגרת טיפול בהפגנות ואירועי מחאה,
הכוחות הפועלים בשטח אינם מכירים את הדין .כתוצאה מכך ,ננקטות על ידם פעולות
הנובעות מפרשנות שגויה של נפקות הכרזה או אי הכרזה על שטח כסגור.
 .7לאור האמור לעיל ,ובטרם קיבלנו תשובה כלשהי לפנייתנו הראשונה בעניין שבנדון ,נבקשך
שתוציא הנחיות ברורות לכל הכוחות תחת פיקודך ,שיבהירו להם את חובתם לאפשר פעולות
מחאה בשטחים ,ואת הכללים והנהלים לגבי תנאי ואופן השימוש בצו שטח צבאי סגור
להגבלת פעולות מחאה לא אלימות בשטחים הכבושים.
 .8נודה לקבלת התייחסותכם המיידית והעניינית לפניה.

בכבוד רב,
רגד ג'ראיסי ,עו"ד
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