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 חיזמאיישוב העל  כתרהטלת  -בהול הנדון:       

 28.7.2016מיום המוטלות  ותחמור הגבלות תנועה בענייןלהגנת הפרט, המוקד מטעם  ךהרינו לפנות אלי .1

 .חיזמאעל היישוב 

 מחוץ ליישוב.  עובדים למחייתם  םתושביהמרבית  .נפשות 8,000-מונה כ חיזמאהיישוב  .2

הכניסות אל היישוב, כאשר  תיים משלושנחסמו ש 28.7.2016יום ב ישנן שלוש כניסות. חיזמאליישוב  .3

בר היוצר עומסי תנועה כבדים בכניסה וביציאה , דליישוב דרך הכניסה הצפונית אך ורקמתאפשר המעבר 

 מהיישוב.

 כתגובה ליידוי אבנים מהיישוב. הינן אשר הוטלו על ידי הצבא, לראשי היישוב נמסר כי הגבלות התנועה  .4

אין זו הפעם הראשונה בה מוטל עונש קולקטיבי על תושבי חיזמא בשל זריקות אבנים. בחודש אפריל  .5

 הצפונית ליישוב והציב שלט בערבית, עליו נאמר, בתרגום לעברית:, סגר הצבא את הכניסה 2015

אל תושבי האזור: מיעוטכם אחראים להפרות הסדר, שבגללם הוצב המחסום הזה. אתם "

למען . חייבים לא לשתף פעולה אתם! הפסיקו את הפעולות האלה שפוגעות במהלך חייכם

מידע אודות אלה שפוגעים בסדר  שלומכם ולהשבת השקט והביטחון לאזורכם תשלחו כל פיסת

: לדואר האלקטרוני או 0722587990 לטלפון: ועל פעילויותיהם באזור

makeitstop2015@gmail.com .אבו סלאם מפקדת צבא ההגנה הישראלי". 

 ws/politics/.premiumhttp://www.haaretz.co.il/ne-1.2616050ראו: 

, וכן לנהל את שגרת חייהם חיזמאתושבי  8,000-כביכולתם של  שהקפגיעה  ותפוגע הגבלות התנועה .6

 ., ובהן הזכות לחופש תנועה, לחופש העיסוק, לקניין, לבריאות, לחינוך ולכבודהםבזכויות היסוד של

בתשובה לעתירה  סותרת התחייבויות מפורשות של המדינה לבית המשפט העליון זומדיניות נזכיר כי  .7

  .(7577/06לבג"ץ של האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד הכתר שהוטל על העיר שכם )בג"ץ 

בנוגע לטענת העותרת כי הטלת הכתר הינה בבחינת ענישה קולקטיבית, תשובת המדינה היתה חדה  .8

 וברורה:
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 http://www.hamoked.org.il/items/8711.pdfה נמצאת ב: תגובת המדינ

, דומה כי לא ניתן לחלוק על גם אם המוקד אינו מסכים לכל אשר כתוב בסעיפים אלה לתגובת המדינה .9

ובה לידויי אבנים אשר התבצעו , כתגחיזמאהיישוב תושבי  8,000 על קשות הגבלות תנועהכך שהטלת 

 מניעתי. -סנקציה עונשית קולקטיבית ולא אלמנט ביטחוני ןהינ על ידי יחידים,

 מגבלות התנועה שהוטלו עלדורש את ההסרה המיידית של המוקד להגנת הפרט  ,לאור כל האמור לעיל .10

 .ופסקת הענישה הקולקטיבית של תושביוה היישוב

לפנות לערכאות בעניין זה. לצורך כך, המוקד באופן מיידי, בכוונת  ולא יוסרוהגבלות התנועה היה  .11

ואת כל  היישובעל  הגבלות התנועה יםלהעביר לידינו את ההכרזה או הצו מכוחם מוטל נבקשך

 .הנימוקים להטלתם

 

 

 בתודה מראש, 
 

 
 
 

 ידין עילם, עורך דין
     

 העתקים:
 , יועמ"ש הגדה המערביתאייל טולדנואל"מ 
 בפרקליטות המדינה סנת מנדל, מנהלת מחלקת בג"ציםעו"ד א
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