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 חווארהסגירת בתי העסק בציר הראשי של העיר הנדון: 

, להגנת הפרטהמוקד , ומטעם _____אלחוארי, ת"ז  _____, חווארהראש עירית  בשם ךהרינו לפנות אלי .1

אשר התבצעה השבוע, מיום  חווארה,סגירת בתי העסק הממוקמים על הציר הראשי של העיר  בעניין

 .5.4.2016עד ליום  3.4.2016

, הורה הצבא על סגירת כל בתי העסק הממוקמים על הציר הראשי אשר חוצה את 3.4.2016בבוקר יום  .2

בתי  400-350-אורכו מצויים כ. אורך הציר הינו כשלושה קילומטרים ולדשה, עד להודעה חחווארההעיר 

 עסק.

-אין זו הפעם הראשונה בה נדרשים בעלי העסקים בציר הראשי לסגור את עסקיהם. גם ביום ה', ה .3

 למחרת. 8:00ועד לשעה  15:00הורה הצבא על סגירת בתי עסק אלו החל משעה  31.3.2016

בכתב לעירייה או לבעלי העסקים. הציווי לסגור את בתי העסק התבצע ע"י  יצוין, כי הצבא לא מסר צו .4

ם לסגור את בתי העסק שלהם. טענת הצבא בעלי העסקי ג'יפ צבאי אשר עבר לאורך הציר והורה לכל

 בקרבת המקום.שעבר הייתה כי סגירת העסקים הינה בעקבות אירוע של ידוי אבנים על רכב של מתנחל 

בו לבתי התושבים המתגוררים סמוך לציר המדובר, אשר  דףחולק  ילת חודש אפרילבתחעוד יצוין, כי  .5

גם יביא לנקיטת הליכים וביטחונית יגרור תגובה  כל אירוע או פעולה: "כי)בתרגום חופשי מערבית(  נכתב

 ."כפרלביטחוניים והחרפת הבידוק והחיפוש בכניסות 

דומה כי לא ניתן לחלוק על כך גם אם לכוחות הביטחון ישנה סמכות לנקוט בצעדים נגד מיידי אבנים,  .6

 הינה סנקציה עונשית קולקטיביתמאות במספר, שסגירת כל בתי העסק לאורך צירה הראשי של העיר, 

ולא  בנים,אשר נועדה להפעיל לחץ על בעלי עסקים, נגדם אין כל טענה כי הם אחראים בעצמם ליידוי א

 הן על פי הדין הבינלאומי.  ,ניעתי, ולכן הינה פסולה הן על פי התחייבויות המדינהמ-אלמנט ביטחוני

נדרשו בעלי העסקים לסגור להעביר לידינו את ההכרזה או הצו מכוחם  נבקשך ,לאור כל האמור לעיל .7

 .ואת כל הנימוקים להטלתואת עסקיהם 

וארה לסגור ידרוש שוב ממאות בעלי העסקים בציר הראשי של חוהצבא היה וכמו כן נבקש להודיעך כי  .8

לפנות המוקד בכוונת את עסקיהם כעונש קולקטיבי על הפרות סדר אשר אין להם כל קשר להן, 

 .לערכאות בעניין זה

 בתודה מראש, 

 
 ידין עילם, עורך דין

     
 :יםהעתק

 בפרקליטות המדינה בג"ציםהעו"ד אסנת מנדל, מנהלת מחלקת 
 ברק, יועמ"ש הגדה המערבית-אל"מ דורון בן


