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 דחוף!

 
 

 שלום רב,

 

שהייה של היתרי  אישורםיית השעל דיווחים בתקשורת בדבר החלטה הנדון:
  חברון בישראל לפלסטינים תושבי נפת

 

 
(, ארגון זכויות אדם, המוקדלפנות אליך בשם המוקד להגנת הפרט )להלן: הריני  .1

של תושבי ירושלים המזרחית ובני  כויותיהםבהגנה על זהמטפל בין השאר, 
לאיחוד משפחות בהם הם במסגרת הליכים  ,החיים עימם בישראל םיהתומשפח

, (מוזמנים)להלן:  במקור  חברוןמנפת  וביניהם, בין השאר, תושבים נוטלים חלק
  לדברים הבאים.הדחופה ולבקש את תשומת ליבך ותגובתך 

דווח בכלי התקשורת השונים כי בעקבות אירוע הדקירה  ,20.11.2015-ה 'ביום ו .2
 על ידיככל הנראה שבוצע  ,שארע ב"בניין פנורמה" בתל אביב יום קודם לכן

 200,1ת הזאת את אישורם של ות לעעלהש החלטתתושב נפת חברון, פלסטיני 
תוך הדגשה כי אין נפת חברון, מ הגדה המערבית לתושביהיתרי שהייה בישראל 

 לצרכי עבודה או לצרכים רפואיים.הניתנים היתרים הקפאת מדובר ב

, כי מעבר לדיווחים הסותרים בכלי התקשורת בדבר סוג היתר עתהכבר  יצוין .3
וסוג ההיתרים  ,שבנדוןך החלטתניתנה  שבגינוהשהייה שהחזיק בידו המפגע 

 בידולא עלה  ,שערך המוקדהרי שמבדיקה , על פי ההחלטה הנ"לה שאישורם מושע
על האם אכן ניתנה יבהיר אשר  ,או פרסום רשמי מטעמךכל מסמך למצוא עד כה 

יעד לאיזו אוכלוסיית כמו גם  ,כוללתהיא מה  ,ובאם ניתנהברוח זו החלטה ידך 
 .היא מכוונת

היתרי " ו"היתרי שהייה כללייםלמה הכוונה בהגדרות "ן השאר, לא ברור בי .4
בפרט " אשר הופיעו בדיווחים השונים בכלי התקשורת. שהייה לצרכים אישיים

נפת מבהליכים לאיחוד משפחות  מוזמניםהגדרות אלו כוללות גם האם לא ברור 
  .חברון

השוהים בישראל כדין  מוזמניםאותם מכוונת לאכן  ךיודגש, כי במידה והחלטת .5
אף ש ,במסגרת הליכים לאיחוד משפחות, הרי שמדובר בהחלטה פסולה מהיסוד

 כפי שנפרט מיד.  ,זרים לכאורה משיקוליםניתנה נראה כי 

 –שבנדון  בהחלטהוללא קשר לסוג היתרי השהייה שאישורם מוקפא  – ראשית  .6
 פן אנוש בסדר יומםהפוגעת באוהחלטה היא , , באם ניתנההחלטה שכזוכי  ,יצוין



. על לא עוול בכפם ,של אלפי אנשים תמימיםחיי המשפחה לובזכות החוקתית 
. מעבר לצורך וענייןמהווה ענישה קולקטיבית לכל דבר ה ,צעד בלתי מידתימדובר ב

כלפי תושבים מוגנים אסורה על שכאלו נקיטה בצעדי ענישה קולקטיביים כי  ,נציין
 בתכלית האיסור:  יהבינלאומפי הדין ההומניטארי 

עונש קיבוצי, כספי או אחר,  ההאוכלוסייאין להטיל על 
בשל מעשיהם של בודדים, כשאין לראותה כנושאת 

 .באחריות משותפת למעשים אלה

 (  1907לאמנת האג,  50)ס' 

שום מוגן לא ייענש על עבירה שלא עבר אותה בעצמו. 
השלטת עונשים קיבוציים וכן כל אמצעי הפחדה או 

טרור אסורים. הביזה אסורה. מעשי תגמול כלפי מוגנים 
 .ורכושם אסורים

בדבר הגנת אזרחים בימי הרביעית אמנת ג'נבה ל 33)ס' 
 (. 1949, מלחמה

 שחיים ,מנפת חברון מוזמניםזאת ועוד. במידה וההחלטה שבנדון אכן מכוונת כנגד  .7
מדובר בהחלטה שבד כעולה חשש הרי ש ,במסגרת הליך לאיחוד משפחות בישראל

כלי בהשונים על פי הדיווחים ש מאחר ,. זאתופסולים זרים משיקוליםניתנה ש
, שבנדון ההחלטהלכאורה המפגע מ"בניין פנורמה" שבגינו ניתנה  ,התקשורת

, פוגעת שניתנה על ידך, באם ניתנהההחלטה  . ברם,החזיק בהיתר עבודה בישראל
, קבוצה של יצא המפגעלכאורה ממנה מזו ששונה לחלוטין  האוכלוסייבקבוצת 

ד משפחות שעניינם הביטחוני נבדק מפעם לפעם ואין ומוזמנים במסגרת הליך לאיח
 בו רבב. 

  :נבקשך ,לאור האמור .8

 שבנדון ניתנה על ידך ההחלטהאכן האם רבית ילהבהיר לנו בדחיפות המ; 

 לפרט באופן בהיר לאיזה קהל נבקשך ניתנה, שבנדון אכן ההחלטה במידה ו
במסגרת איחוד  מוזמניםה של אף אוכלוסייכוללת היא האם ו מכוונתהיא יעד 

  משפחות;

  ן ההחלטה, אם ישנה כזאת. עותק מבדחיפות עביר לידינו להנבקשך  

 .נבקשך לדאוג לפרסום ההחלטה באתר האינטרנט של המתפ"ש, לפחות שם 

זאת, ניתנה על ידך, נבקשך לבטלה לאלתר.  ובמידה וההחלטה שבנדון אכן ,לסיכום .9
בחייהם של אלפי אנשים שלא חטאו שפוגעת הלא מידתית נוכח הפגיעה הקשה ו

 . למעשיו של אדם בודדואחריות נגיעה אין להם אשר ו

 

 בכבוד רב,
 

 דבנימין אחסתריבה, עו"
 
 

 6467001-02, פקס ן, עו"ד, היועץ המשפטי לממשלהינשטימר יהודה וי העתק:
 
 


