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  ,שלום רב
  "עסקת שליט"אצל מגורשי  משפחותביקורי  -מעבר מהגדה לרצועה  :הנדון

התגוררו אשר , "עסקת שליט"הם של מגורשי בני משפחותיבעניינם של  הריני לפנות אליך .1

 .ממאסר לרצועת עזה עם שחרורםוהועברו בכפייה טרם מאסרם בגדה המערבית 

, הוריהם, נמנע מאסירים אלה לשוב לביתם ולחיות עם משפחתם בגדה, בגירושם לרצועת עזה .2

לא , לא קרוב, בו לא מחכה להם דבר, והם מצאו עצמם במקום זר להם, ילדיהם, בני זוגם

 . בית ולא פרנסה

לאחר , מבקשים לפגוש איש את רעו, אשר חיים בגדה, הם וקרוביהם, מטבע הדברים .3

בקושי ובהתרגשות שיצר הנתק , בשמחה, ולחלוק בכאב, שחרורם ממאסרם הממושך

 .לתמוך זה בזה ולחוש את מגעו של אדם קרוב, הממושך ביניהם

המעוגנות , פוגע באופן אנוש בזכויותיוגוריו ממקום מגירושו של אדם נקודת המוצא הינה כי  .4

איסור קובע אף המשפט הבינלאומי . דיני זכויות האדםבההומניטארי ובמשפט הבינלאומי 

 ). )1949( הרביעית נבה'לאמנת ז 49סעיף ' ר(על גירושם של תושבים מוגנים מביתם  מפורש

נבה חובה 'מטילה אמנת ג, כי אף במקרים של תיחום מגורים מטעמים ביטחוניים, יצוין עוד .5

 ). לאמנה 78סעיף ' ר(לדאוג למימוש זכויותיו של אותו אדם אשר תוחמו מגוריו 

, גירושם של אסירים אלו לרצועה אינו שולל מהם את זכויותיהם הבסיסיות לחיי משפחה .6

חלה על רשויות , עם גירושם :להיפך הוא. משפחותיהם ומובן כי אף לא את זכויות בני

ולאפשר להם להתראות , לכבד את זכויותיהם ואת זכויות קרוביהם חובה אקטיביתהמדינה 

נזכיר שאף במהלך תקופת מאסרם עמדה להם הזכות לפגוש את בני . אלו עם אלו ברצועה

 .משפחותיהם

לבני המשפחה לבקר את להתיר  חובה מוגברתמדינה מוטלת על השעם גירושם , מכאן .7

 .המצויים ברצועה –בניהם , הוריהם, בני זוגם –יקיריהם 
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לבקרם ברצועת עזה " עסקת שליט"לאפשר לקרוביהם של מגורשי נבקש , לאור האמור לעיל .8

 .בהקדם האפשרי

 . אודה על תשובתך המהירה בכתב .9

  

  ,בכבוד רב

  ד"עו, נמרוד אביגאל

  , :העתק

   ש הגדה המערבית"און יועמ-מ אלי בר"אל

  מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי מזרחי

  ראש מחלקת הדין הבינלאומי, מ לירון ליבמן"אל

  פרקליטות המדינה, צים"מנהלת מחלקת הבג, ד אסנת מנדל"עו

 


