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 מפקד פיקוד מרכז
 2530574-02 :בפקס

 רב,  לוםש

 תקשורת ציוד והחרמת וסגירתם פלסטינים תקשורת ערוצי לע פשיטה : הנדון

משרדים ואולפנים של פשט הצבא על  באוקטובר 18-בליל ה לפיהם ,פרסומיםבעקבות  פונים אליך אנו

. במהלך הפשיטה ובעולם בגדהב המשרתות כלי תקשורת רבים מרכזיות וחברות תקשורת כלי תקשורת

חלקם נסגרו לפרק זמן של כחצי שנה וחלקם  .המפקד הצבאי את חלקם, והחרים ארכיונים וציוד סגר

 ערוצי תקשורת בגדהחברות ועל כוחות הצבא פושטים . זו אינה הפעם הראשונה בה לזמן קצר יותר

 היא חריגה ומדאיגה. אחד בלילה משרדים , אם כי סגירת שמונה וסוגרים אותם

אין חולק על כך שהמשטר הצבאי בשטחים הכבושים אינו דמוקרטי כלל ועיקר ואף אינו מתיימר להיות 

, כבושהבשטח  הסיקור העיתונאיבחשיבות  והכיר כמו גם פסיקת בג"ץ כזה. עם זאת, המפקד הצבאי

נזכיר כי  בשטח. עיתונות עצמאית המסקרת את הנעשה לעליונה לקיומה שישנה חשיבות ואין חולק כי 

על פי הדין הבינלאומי תפקידו של השלטון הצבאי הוא לאפשר חיים אזרחיים תקינים ככל הניתן בשטח 

 יתונות הוא חלק ממארג זה.הכבוש, וקיומה של ע

אף השלטון הצבאי בנוסף, המבנה השלטוני הקיים בגדה מאז החתימה על הסכמי הביניים מחייב את 

פלסטיני. קיומה של עיתונות מפותחת ומגוונת בשטחי -לאפשר דיון ציבורי פניםבעבר אשר יותר מ

ברשות הפלסטינית. לתושבים הדמוקרטיה ו מצב זכויות האדםתתרום לקידום של  הפלסטינית הרשות

עומדת הזכות לבקר את ההנהגה הפלסטינית ללא התערבות של השלטון בגדה המערבית הפלסטינים 

כי משרדי חברות התקשורת שנסגרו פעלו  ,כל אלה מקבלים משנה תוקף בהתחשב בעובדההצבאי. 

 פלסטינית.הסמכות השלטונית מצויה בידי הרשות ה ,על פי הסכם הביניים הם,, בA ימשטח

יש שנסגרו לחברות לפי הפרסומים, וזאת בעיקר שסגירת חברות התקשורת בגדה תמוהה במיוחד, 

אם התכלית . ולספק תוכן לערוצי תקשורת שונים תוכלנה להמשיך ולשדר םהברצועת עזה ממשרדים 

שעומדת שעמדה בפני המפקד הצבאי היא השתקתם, הרי שקיומם של משרדים נוספים והטכנולוגיה 

 איננה להפסיק את הפצת המידע אלא להביא תכלית הפשיטה לרשותם, מעקרים תכלית זו. ככל ש

אשר עובדים בחברות  ,נהלהישלילת פרנסתם של עשרות רבות של עיתונאים ואנשי מערכת ומל

, הרי שזוהי ענישה והפחדה או כאמצעי הרתעה כעונש על התכנים ששודרו ,ובערוצים שנסגרו

 אסורה.  קולקטיבית
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בשל כל זאת אנו קוראים לך לחזור בך מהחלטתך לסגור משרדי תקשורת הפועלים בגדה המערבית 

 כזו בעתיד. מסגירה גורפתמנע יולהשיב את הציוד והארכיונים שהוחרמו לאלתר. כן הינך מתבקש לה

 בברכה,

 רוני פלי, עו"ד

 העתק:

   9977326-02 , בפקס:אייל טולדנו, יועמ"ש איו"ש םאל"


