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           לכבוד
    אמיר ידעיתא"ל 

   מפקד אוגדת איו"ש
 דחוף                                              3341499-14 :בפקס

 

 שלום רב,

 

  איסתיאדיר כפר להכניסות חסימת  הנדון: 

 41.03.02סימוכין: פנייתנו מיום           

  

הכניסה הראשית  במכתבנו שבסימוכין פנינו אליך בעקבות מידע שהגיע לידינו לפיו נחסמה .0

כי תורה על הסרת החסימה נוכח הפגיעה הקשה שהיא  . בקשנו בפנייתנודיר איסתיאכפר ל

 מענה לפנייתנו. מכתב זה טרם התקבלעד למועד כתיבת פוגעת בזכויותיהם של תושבי הכפר. 

 פנייתנו הקודמת מצורפת כנספח א למכתב זה. 

לא נעשה דבר לשיפור המצב. נהפוך הוא, לאחרונה הגיע לידינו ועד היום  הפנייהמאז אותה  .4

, דרך עפר החולפת במטעים ומגיעה אל כביש לפיו נחסמה גם הכניסה המשנית אל הכפרמידע 

ת הכפר בי הכפר יכולים לנסוע אך ורק בכביש הפנימי שמחבר אתושבמצב הנוכחי,  .6199

 .לכפר השכן חארס וממנו לצאת לכביש הראשי

מדובר בחסימות שהצבתן בלתי חוקית: הן בשל היותן בגדר ענישה קולקטיבית אסורה והן  .9

 מוצדקת ובלתי מידתית בזכויות האדם של תושבי הכפר.-בשל כך שהן גורמות לפגיעה בלתי

נשוב ונציין, כי נראה שסנקציה זו של סגירת דרכי הגישה לכפר הפכה למדיניות קבועה. סגירה  .4

של הכפר בנסיבות דומות למשך מספר ימים בכל פעם ארעה לפחות שלוש פעמים במהלך 

 החודשים האחרונים )ראה פירוט במכתבנו שבסימוכין(. 

יעה שכזו בחופש התנועה עשויה חסימתה של כל דרך גישה פוגעת בזכות לחופש התנועה. פג .6

להיות חוקית, ככל שהיא נדרשת עקב טעמי ביטחון הכרחיים, אשר לא ניתן לענות עליהם 

מובן מאליו, כי חסימת דרך איננה  בדרך אחרת, ורק כל עוד טעמים אלה עומדים בתוקפם.

 יכולה להינקט על מנת להעניש, 'לחנך' או להרתיע את האוכלוסייה. 

אין כל קשר רציונאלי בין חסימת הדרך למעבר תנועת כלי רכב מכתבנו הקודם, כפי שהודגש ב .9

אף כאשר דרכי הגישה לכפר חסומות  – מהעיירה לבין מניעת זריקת אבנים לעבר הכביש

למעבר כלי רכב אין בהן כדי למנוע מבודדים להגיע לאזור הכביש ולזרוק אבנים. ואכן, 

  את המטרה. המציאות בשטח מלמדת שהאמצעי לא משיג

file:///C:/Users/Sharona/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/RAHH0TU0/www.acri.org.il
file:///C:/Users/Sharona/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/RAHH0TU0/www.acri.org.il
mailto:sharona@acri.org.il


 

2 

 

____________________________________________________________________________ 

 30-7836087, פקס: 30-7836067תל אביב, טל':  57האגודה לזכויות האזרח בישראל )ע"ר(, נחלת בנימין 

www.acri.org.il :אימייל ,sharona@acri.org.il 

ואולם, גם אם היה בהצבת החסימות כדי להשיג מטרה זו, הרי שמדובר בפגיעה קשה הנגרמת  .4

לכלל תושבי הכפר ולא רק באלה האחראים למעשים, בה בשעה שישנה דרך אחרת בידי כוחות 

הביטחון להתמודדות עם הסכנה בה מדובר, כגון באמצעות פעילות כנגד מיידי האבנים באופן 

 .6199ידואלי, או באמצעות הצבת כוחות בכביש אינדיב

לאור האמור, ברור כי המענה לסיכון עליו דובר, של זריקת אבנים לעבר הכביש, יכול וצריך  .8

להינתן בדרכים אחרות ותוך נקיטה באמצעים אחרים שאינם כוללים פגיעה קולקטיבית 

 באוכלוסייה. 

החסימות שהוצבו על שתי דרכי ת של לפיכך, הנך מתבקש להורות לאלתר על הסרתן המיידי .3

  הגישה לכפר. 

 לכפר. סוד ההחלטות לחסום את דרכי הגישהבנוסף, נבקש לקבל את הטעמים העומדים בי .01

 

 לתשובתך הדחופה נודה.

 

 

 ,ובברכה בכבוד רב                      

 עו"ד שרונה אליהו חי,         

 

 

 העתק: 

 19-6916440האלוף ניצן אלון, מפקד כוחות צה"ל באיו"ש, בפקס: 

 14-3344949בפקס: "ש איו"ש, , יועמדורון בן ברק מאל"

 

         

 


