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רבים של יציאתם על שהוטלה הגורפת *»ת»וו דוזש וזמג>ע7 לפניות מענה ןבלת7ל דרישה :הנדון
אלנבי גשר דדד להו^ל המערבית הגדה מתושבי

 הן משרדנו ידי על הן שבוצעו לפניות מענה לקבלת בבקשה הפרט, להגנת המוקד בשם אליך לפנות הרינו .1

 רבים של יציאתם על שהוטלה והגורפת השרירותית למניעה בנוגע הפרט, להגנת המוקד ידי על ישירות

אלנבי. גשר דרך לחו״ל המערבית הגדה מתושבי

 של לאלתר הסרה נדרשה בו דחוף במכתב הביטחון, לשר הפרט להגנת המוקד פנה 13.8.2014 ביום .2

 הצבאי המפקד ואל אליך גם נשלח ממנה העתק אשר בפנייה, למכתב. מענה ומתן השרירותית המניעה

כך: היתר, בין נאמר, המערבית, הגדה לאיזור

 הגדה מתושבי וגובר הולך בקצב פניות הפרט להגנת המוקד מקבל האחרונים ״בחודשיים
 החיים אנשים הם הפונים מרבית .אלגבי גשר דדד ל;/לחו יציאתם את מונעת שישראל המערבית

 וביניהם פיטר אל עיד ולקראת הרמדאן חג במהלך לביקור המערבית לגדה הגיעו אשר בחו״ל
וכדומה. בחו״ל העובדים ועסקים אקדמיה אנשי סטודנטים,

 שיציאתם רבים פלסטינים ולתושבים מאחר האחרונים בשבועיים וגברו הלכו אף אלה פניות
 בכל הפלסטיני הקישור במשרדי ואם השונים הישראליים במת״קים אם בעל-פה, נמסר נמנעה
 ונתקלנו האחרונים בימים .1.8.2014 ביום תוסר יציאתם על המניעה כי המערבית, הגדה רחבי

.1.9.2014 ביום תוסר המניעה כי נמסר בהם רבים במקרים
 למימוש מלא באופן לפעול הדברים, מטבע מהם, מנע לתושבים שנמסר זה מידע כי אדגיש,

 אלה מניעות כי מוסמך ממקור להם ונמסר מאחר לחו״ל, יציאתם מניעת כנגד ולהשיג זכויותיהם
 של אלנבי גשר דרך לחו״ל יציאתם את ומנעה ישראל שבה במפתיע, שלא אוטומטית. יוסרו

במקור(. זה במכתב ההדגשות )כל ״2.8.2014 מיום החל לצאת שניסו אלה, פלסטינים תושבים

המפקד על חובה כנדרש. פורסמה לא מעולם זו גורפת מניעה של להחלתה ״ההוראה כי במכתב נאמר עוד

ולא הנפגעת, האוכלוסייה לידיעת ולהביאו ,אלו מעיו הגבלות מוטלות שמכוחו הצו את לפרסם הצבאי

מהשטח״. העולה מציאות תמונת על להסתמך

 חרף כי הודגש בה הביטחון, לשר תזכורת הפרט להגנת המוקד שלח מענה, נתקבל משלא ,20.8.2014 ביום .3

המערבית, הגדה מתושבי אלפים של התנועה בחופש הקולקטיבית הפגיעה מן הנובעת העליונה הדחיפות

 הגדה לאיזור הצבאי המפקד ואל אליך הוא אף הועבר התזכורת העתק למכתב. מענה התקבל טרם

המערבית.

 הבג״צים מחלקת מנהלת מנדל, אסנת לעו״ד בהול בג״ץ בקדם עילם ידין עו״ד יום באותו פנה במקביל, .4

 צורך מבלי העניין את לפתור אחרון ובניסיון מענה נתקבל ולא ״מאחר כי וכתב המדינה, בפרקליטות

 המניעה להסרת ובראשונה בראש תביא שהתערבותך בתקווה אלייך זו פנייה נעשית עתירה, בהגשת

 ומה פורסמה היא וכיצד האם סמכות. איזו מכוח הוטלה, היא מדוע מענה לסבלת כן וכמו השרירותית

 הפגיעה ״לאור כי בפנייה נכתב עוד הוסף(. התחתון הקו במקור, )ההדגשה ״להטלתה הנימוסים היו

 /25.8.2014ה- הקרוב, ,ב ליום עד רק להמתין נוכל רבים, תושבים של בזכויותיהם והמתמשכת הקשה

בעניין". עתירה להגיש נאלץ בטרם

א/ כנספח מצורף 20.8.2014 מיום הבג״ץ קדם העתק
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 היתר, בלן נמסר, בה מנדל, עו״ד אצל המתמחה רענן, טוב יום מר של תשובתו התקבלה 24.8.2014 ביום .5

 הגורמים להתייחסות פנייתכם הועברה הצורך, מן ולמעלה טענותיך של לגופן להתייחס ״מבלי כי

במישרין״. לכם ישיבו אשר האזרחי, במנהל הרלוונטיים

.,כ כנטפח מצורף 24.8.2014 מיום רענן מר של מכתבו העתק

 המוקד לית”מנכ קרשטיין, דליה לגב׳ חאמד, ויסאם סא״ל אג״מ, רע״ן התקשר היום באותו כי יצוין, .6

 הטמכות המגיעה, להטלת הטעם זאת, עם הוסרו. כולן אך מניעות 30,000 היו אכן כי ומסר הפרט, להגנת

עלומים. נותרו - פודטמה היא וכיצד האם והשאלה הוטלה מכוחה

 נתונים אוסף הוא כי ששון, אלירן סרן הציבור, פניות קצין קרשטיין לגב׳ מסר היום באותו כי יצוין עוד .7

ה׳, ביום ששון סרן עם המוקד נציג שערך בשיחה אולם, מסודרת. תשובה יעביר השבוע סוף עד וכי בנושא

 שהיא מקווה הוא וכי אישורים מספר עוד לעבור צריכה התשובה כי ששון סרן ידי על נמסר ,28.8.2014ה־

 תישלח שהתשובה מקווה הוא כי ששון סרן מסר ,31.8.2014ה- אתמול, שנערכה ובשיחה בקרוב, תשלח

בכתב. ענייני מענה כל נתקבל לא עתה עד מקום, מכל יום־יומיים. תוך

 ידי על ישירות הן שבוצעו לפניות מיידי מענה קבלת על עומדים אנו כי להבהיר נבקש לעיל, האמור לאור .8

 הוטלה מכוחה הסמכות המניעה, להטלת הטעם מטירת על ובפדט באמצעותנו, הן הפרט להגנת המוקד

 המניעה כי בכתב אישור לאלתר לקבל נבקש כן, כמו פודטמה. היא וכיצד האם לשאלה והמענה

הוסרה. אכן אלנבי גשר דרך לחו״ל המערבית הגדה מתושבי רבים של יציאתם על והגורפת השרירותית

נודה. המהירה לתשובתך .9

מראש, בתודה

דין עורכת אילני, ניצן

:העתקים

 המדינה בפרקליטות הבג״צים מחלקת מנהלת מנדל, אסנת עו״ד
 המערבית הגדה יועמ״ש בן־ברק, דורון אל״מ

הציבור פניות קצין ששון, אלירן סרן
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