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  !דחוף
  ,שלום רב

  
   פגיעה בחיי התושבים וגרימת נזק ליבול - אימונים בשטח הכפר אלעקבה: הנדון

  
  

הריני פונה אליך בעקבות דיווחים שהגיעו אלינו מתושבי הכפר אלעקבה שבצפון בקעת  .1

אודות כניסה של כוח צבאי אל הכפר , 900הממוקם בחלקו הדרומי של שטח אש , הירדן

  . והכל בניגוד להנחיות האימונים בשטח הכפר, אלעקבה וגרימת נזק ליבול

הגיעו אל הכניסה ,  בבוקר9בסביבות השעה , 20.1.2015ביום , על פי המידע שהובא לידיעתנו .2

הרכבים הצבאיים . הראשית לכפר שני רכבי שטח צבאיים ומתוכם יצאו עשרות חיילים

 .נכנסו אל תוך הכפר ונסעו בסמטאותיו ובין בתיו והחיילים נעו רגלית מאחוריהם

. התיישבו החיילים באחת החלקות המעובדות שבתוך שטח הכפר, במהלך שהותם בכפר .3

ראש הכפר פנה אליהם בבקשה שיעברו לשבת במקום אחר מכיוון שהם גורמים נזק לחלקה 

, והזכיר שיש הנחיות מפורשות לפיהן חל איסור על כוחות הצבא לנוע בין הבתים וכן לפגוע

 . ם בשטח הסגורלהרוס או לעקור גידולים חקלאיי

חיפשו החיילים שביל שיובילם אל מחוץ לכפר ומשלא , לקראת סיום שהותם בשטח הכפר .4

חתכו את הגדר שהקיפה , )בסמוך למסגד הכפר(מצאו שביל במקום שבו שהו באותה העת 

רמסו החיילים את השעורה , בזמן שחצו בחלקה. את האדמה החקלאית במקום ועברו דרכה

 ניסה בשנית לבקש מן החיילים לעבור בשביל אחר בקרבת מקום ראש הכפר. שצמחה בה

 . והשיבו לעברו בגידופים, אולם החיילים לא שעו לבקשתו, אשר מוביל אל היציאה מן הכפר

ץ "בניגוד להנחיות לאימונים בכפר שהוצאו מטעם הצבא במסגרת ההליכים בבג, כל זאת .5

בין אם באופן ,  הצבא לנוע בין בתי הכפרלפיהם חל איסור על, שר הביטחון' צביח נ 3950/99

וכן חל איסור לפגוע בשטחים חקלאיים מעובדים המצויים , שים"רגלי ובין על ידי תנועת נגמ

 . בשטח הסגור

 . ההנחיות מצורפות לפנייה זו ומסומנות נספח א
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. ברכושם ובפרנסתם, ביצוע אימונים בשטח הכפר פוגע בחייהם התקינים של התושבים .6

שהאירוע המתואר לעיל אינו עולה בקנה אחד עם חובותיו של הצבא על פי , לצייןלמותר 

 . המשפט הבינלאומי ההומניטארי

לרבות הטעמים , אבקשך לפתוח בבירור של נסיבות האירוע שתואר לעיל, לאור כל זאת .7

אבקשך לחדד בפני גורמי הצבא את ההנחיות , כמו כן. שהוביל לכניסת החיילים אל הכפר

ולפעול ללא דיחוי להפסקת כל פעילות , נים באזור שהוצאו מטעם פיקוד המרכזלאימו

 .ברכושם ובפרנסתם, צבאית שפוגעת בשגרת חייהם של תושבי הכפר

 . המהירהך הדחוף ולתגובתך לטיפול .8

  

  ,                                          בכבוד רב

  ד"עו,     שרונה אליהו חי                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  :העתקים

  ש"ל באיו"מפקד כוחות צה, ניצן אלוןהאלוף 

  ש"מפקד אוגדת איו, ל תמיר ידעי"תא

  ש"ש איו"יועמ, דורון בן ברקמ "אל
   

  

  

  

  

                  

 


