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 מגבלות חמורות שהוטלו על הכניסה והיציאה מהעיר רמאללה  -בהול הנדון: 

מגבלות חמורות שהוטלו על הכניסה והיציאה  בענייןפרט, להגנת ההמוקד  מטעם ךהרינו לפנות אלי .1

 .מהעיר רמאללה

, מאז שעות הבוקר, מוטלות הגבלות תנועה 1.2.2016-מבירור שערך המוקד להגנת הפרט, היום, יום ב' ה .2

חמורות על העיר רמאללה. הכניסה לעיר מתאפשרת אך ורק לתושבים שמקום מגוריהם הרשום הוא 

 עיר מתאפשרת אך ורק לתושבים שמקום מגוריהם הרשום אינו ברמאללה.ברמאללה והיציאה מה

  כלומר, המטרה היא ליצור נתק בין רמאללה ותושביה לבין שאר שטחי הגדה. .3

 : הבוקרעיתון "הארץ" אתר האינטרנט של העל פי כתבה שהתפרסמה ב .4

שני( כתר על לראשונה זה ארבעה חודשים, מאז החל גל הטרור הנוכחי, צה"ל מטיל מהבוקר )"

רמאללה. היציאה ממנה אסורה על תושבי העיר, להוציא פועלים בעלי היתר עבודה בישראל, 

מקרים הומאניטריים )חולים בעיקר( ובכירי הרשות הפלסטינית, לפי אישור של מנהלת התיאום 

והקישור. הכניסה לעיר נמנעת מפלסטינים להוציא תושבי העיר, ערבים ישראלים ומקרים 

 ."ארייםהומניט

 http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2836077ראה: 

בתשובה לעתירה לבג"ץ של  מדיניות זו סותרת התחייבויות מפורשות של המדינה לבית המשפט העליון .5

יודגש כי העתירה  .(7577/06על העיר שכם )בג"ץ  האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד הכתר שהוטל

היות ודובר עיר רמאללה עסקה בכתר שהגבלותיו היו קלות יותר מההגבלות המוטלות כרגע על ה

 :7.1.2007מיום לעתירה על פי תגובת המדינה כי בהגבלות על קבוצת גיל מסוימת וכן 

שמעו, איסור גורף על יציאה וכניסה "לעניין זה יודגש כבר עתה, כי המונח "כתר", ככלל, אין מ

. דהיינו, כתר מדובר בהתניית התנועה אל ומחוץ לאותו אזור בבידוק בטחונימשטח מסוים, אלא 

על העיר שכם, משמעה, הצבת מחסומים וחסימות המונעים מעבר חופשי אל ומחוץ לעיר שכם, 

 ."המעבר אל ומחוץ לעיר בכפוף לבדיקה בטחונית אך מאפשרת את

 http://www.hamoked.org.il/items/8711.pdfלתגובת המדינה הנמצאת ב:  15 סעיף

כי העיר רמאללה משמשת כמרכז העירוני עבור עשרות אלפי אנשים. רמאללה הינה מרכז ממשלתי נדגיש  .6

או לומדים במוסדות חינוך  מוצאים את פרנסתם ברמאללהחשוב של הרשות הפלסטינית, תושבים רבים 

. ברמאללה אף נמצאים מוסדות חינוך גבוה, בתי ספר תיכון במגוון גדול, בתי חולים, הנמצאים בה

 מוסדות ציבור ועוד.

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2836077
http://www.hamoked.org.il/items/8711.pdf
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 בתגובת המדינה המובאת לעיל נאמר, בנוגע לעיר שכם, כי: .7

 

 

 

התייחסה לכך שתושבי שכם יכולים לקבל את כל  כפי שניתן להבין, טענת המדינה בנוגע לעיר שכם .8

מחוץ לעיר, השירותים בתוך העיר אך היא לא עסקה בקשיים הניכרים העומדים בפני כל התושבים 

 התלויים בשירותים אותם הם מקבלים בעיר עצמה.

בנוגע לטענת העותרת כי הטלת הכתר הינה בבחינת ענישה קולקטיבית, תשובת המדינה היתה חדה  .9

 רה:וברו
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לכל אשר כתוב בסעיפים אלה לתגובת המדינה, דומה כי לא ניתן לחלוק על  םמסכי המוקד אינוגם אם  .10

מגבלות התנועה החמורות על הכניסה והיציאה מהעיר רמאללה והפגיעה הקשה הנגרמת מכך כך שהטלת 

אללה לצרכי פרנסה, התלויים בקשר עם רמלזכויותיהם של עשרות ואולי מאות אלפי תושבים פלסטינים 

 מניעתי. -הינה סנקציה עונשית קולקטיבית ולא אלמנט ביטחוניחינוך, בריאות, ממשל ועוד 

אשר הובא בכתבה בעיתון הארץ לפיו: "הסיבה ער לציטוט העלום מפי "גורם צבאי"  המוקדכי יצוין  .11

לטענתו, . שהיה אתמול בבית אל, שבו נפצעו שלושה חיילים פיגוע הירי לצעדים הללו של צה"ל אינה רק

, התרעות ערטילאיות באזור ומקרי ירי יש כמה התרעות באזור ומקרי ירי שלא פוענחו בגזרה". עם זאת

  תושבים.ולא פוענחו, אינם עילה להטלת עונשים קולקטיביים על עשרות או מאות אלפי  שאירעו בעבר

המגבלות אשר הוטלו על דורש את ההסרה המיידית של המוקד להגנת הפרט לאור כל האמור לעיל  .12

תושבים ורמאללה  והפסקת הענישה הקולקטיבית של תושביהכניסה לעיר רמאללה והיציאה ממנה 

 .מחוץ לרמאללה התלויים בה

 נבקשךות בעניין זה. לצורך כך, לפנות לערכא המוקדבאופן מיידי, בכוונת  ולא יוסרמגבלות היה וה .13

 .םואת כל הנימוקים להטלתהוטלו ההגבלות להעביר לידינו את ההכרזה או הצו מכוחם 

 

 בתודה מראש, 
 

 
 
 

 ידין עילם, עורך דין

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2835003
http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.2835003
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 העתקים:
  שר הביטחון, ח"כ משה יעלון
 ברק, יועמ"ש הגדה המערבית-אל"מ דורון בן

 ציםעו"ד אסנת מנדל, מנהלת מחלקת בג"
 


