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 34496סימוכין: 

 
 לכבוד

 אלוף רוני נומה
 pniot-tzibur@mail.idf.ilבאמצעות דוא"ל:                                                         מפקד הגדה המערבית

  חיזמאיישוב העל  הגבלות התנועה המוטלותתשובתכם התמוהה לפנייתנו בעניין הנדון:   

 15.8.2016מיום  00152-77819382-3099; שלכם 15.8.2016מיום  34357, 3.8.2016מיום  34089שלנו סימוכין: 

בעניין הגבלות תנועה חמורות המוטלות מיום להגנת הפרט, הרינו לפנות אליך פעם נוספת מטעם המוקד  .1

 על היישוב חיזמא. 28.7.2016

ביום  כי נטעןבמכתב שבסימוכין. הראשון , באמצעות מכתבנו בעניין זה פנינו אליך 3.8.2016ביום  .2

נחסמו שתיים משלוש הכניסות אל היישוב, כאשר המעבר מתאפשר אך ורק דרך הכניסה  28.7.2016

את ההסרה דרשנו הצפונית ליישוב, דבר היוצר עומסי תנועה כבדים בכניסה וביציאה מהיישוב. 

 . שה הקולקטיבית של תושביווהפסקת העניהיישוב המיידית של מגבלות התנועה שהוטלו על 

 .15.8.2016משלא נתקבלה תשובה נשלח מכתב תזכורת ביום  .3

 עליו חתום סרן בני וינסטון, בשם יועמ"ש הגדה המערבית. ,באותו יום התקבל מכתבכם שבסימוכין .4

במכתב נטען כי בניגוד לטענתנו כי שתיים משלוש הכניסות ליישוב חיזמא נחסמו, בפועל נחסמה רק  .5

אחת, "כאשר בחלק מהזמן כלל הכניסות היו פתוחות לחלוטין" וכי ביתר הכניסות לחיזמא נערך כניסה 

 :"בידוק עיתי"

 

, עם 17.8.2016למוקד להגנת הפרט, יצא הח"מ ביום היה ידוע היות וטענות אלו סתרו לחלוטין את ש .6

 . ם נוספים מהיישובפגישה עם ראש העירייה ועם נציגילנציגי המוקד להגנת הפרט, לסיור בחיזמא ו

 –הטענה אשר הובאה במכתבינו לפיה שתיים משלוש הכניסות לחיזמא חסומות מהסיור עולה כי  .7

לפיה רק כניסה אחת ליישוב  ,נכונה. לאור זאת אין מנוס מלקבוע כי הטענה אשר הובאה במכתבכם

 .תמוהה בלשון המעטה –נחסמה 

בד( שלוש הכניסות ליישוב כ"כניסה ראשונה", זו מפת היישוב חיזמא, עליה מסומנות )להמחשה בל .8

 :ו"כניסה שלישית" "כניסה שנייה"
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 :17.8.2016, אשר צולמו ביום לנוחיותך, מצ"ב מספר תמונות להמחשה .9

הכניסה השנייה נמצאת בקו ישר מהכניסה הדרומית. כניסה השנייה, התמונה הראשונה הינה של ה

הראשי של היישוב נמצא בין שתי כניסות אלו ועד שנחסמה הרחוב המסחרי הראשונה, הפתוחה, ליישוב. 

להיכנס מכניסה אחת, להשתמש בשירותיהם של בתי העסק בחיזמא  רבים נהגים, נהגו שנייההכניסה ה

 ולצאת מהיציאה השנייה. 

 סגורה לחלוטין למעבר כלי רכב. השנייה כפי שניתן להבחין היטב בתמונה, הכניסה

 

הכניסה השלישית ליישוב, באיזור הנקרא טובלאס. כפי שניתן להבחין היטב,  התמונה השנייה הינה של

בצידה השני של החסימה ישנם מספר בתי מגורים וכן  גם כניסה זו סגורה לחלוטין למעבר כלי רכב.

אל  משמשת, בין היתר, למעבר של תושבי השכונות המזרחיות של היישובהכניסה השלישית נגרייה. 
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של לקוחות וספקים המגיעים אל בתי עסק רבים הנמצאים בתוך היישוב, בקרבת וכן  מחוץ ליישוב

 הכניסה השלישית.

 

, והן ניצבות שם מאז 28.7.2016ית הוצבו, כאמור, ביום קוביות הבטון בכניסה השנייה ובכניסה השליש

 ועד היום.

משלוש הכניסות ליישוב נחסמה, "כאשר בחלק  רק כניסה אחתלפיה  כםכלומר, בניגוד לטענה במכתב .10

ובשום  28.7.2016, שתיים משלוש הכניסות חסומות מאז יום מהזמן כלל הכניסות היו פתוחות לחלוטין"

 שלב מאז לא היו פתוחות כלל הכניסות ליישוב.

כי דומה כי אין זה חוסר הדיוק היחיד במכתבכם. במכתבנו הראשון נכתב כי: "לראשי היישוב נמסר  .11

אין זו הפעם הגבלות התנועה אשר הוטלו על ידי הצבא, הינן כתגובה ליידוי אבנים מהיישוב" וכי "

, סגר הצבא 2015הראשונה בה מוטל עונש קולקטיבי על תושבי חיזמא בשל זריקות אבנים. בחודש אפריל 

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

שבי האזור: מיעוטכם אחראים להפרות הסדר, שבגללם הוצב המחסום הזה. אתם אל תו'
למען . חייבים לא לשתף פעולה אתם! הפסיקו את הפעולות האלה שפוגעות במהלך חייכם

שלומכם ולהשבת השקט והביטחון לאזורכם תשלחו כל פיסת מידע אודות אלה שפוגעים בסדר 
: לדואר האלקטרוני או 0722587990 לטלפון: ועל פעילויותיהם באזור
makeitstop2015@gmail.com .אבו סלאם מפקדת צבא ההגנה הישראלי".' 

, חסימת אין כל קשר בין המטרה של הפחתת המקרים של יידוי אבנים מהיישוב לבין האמצעי שנבחר .12

 תושבי היישוב, אשר לרובם 8,000שתיים משלוש הכניסות ליישוב. חסימות אלו נועדו להעניש את 

 . המכריע אין כל קשר למקרים של יידוי אבנים

בהם נטען כי יודו אבנים מקרים למיטב ידיעתנו, בהחסימות אינן משרתות בפועל את המטרה היות ו

אינן סמוכות  לצורך זריקתן והנקודות מהן נטען כי יודו אבנים, בכלי רכב לא נעשה כל שימוש מהיישוב,

 לשתי הכניסות שנחסמו. 

החליט המפקד הצבאי להציב חסימות באחת ה במכתבכם לפיה עקב יידוי האבנים "לפיכך, האמיר

וזאת לשם סיוע לכוחות הביטחון בהתמודדותם עם המפגעים ופעילותם", הינה אמירה  הכניסות לכפר

, היות חסרת שחר ואין פלא כי לא נעשה כל ניסיון במכתבכם לנמק את הקשר בין המטרה לבין האמצעי

  ואין קשר כזה.
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 לאור כל האמור לעיל הנכם נדרשים: .13

למעבר חופשי של כלי רכב את שתי הכניסות החסומות. היות ובמכתבכם נטען כי ת לפתוח מיידי .א

דומה כי "כאשר בחלק מהזמן כלל הכניסות היו פתוחות לחלוטין", רק כניסה אחת ליישוב חסומה 

 .ניתן לפתוח את הכניסות החסומות ללא כל קושי

ל היישוב ואת כל הנימוקים ו את ההכרזה או הצו מכוחם מוטלים הגבלות התנועה עלהעביר לידינ .ב

 . נימוקים ולא אמירות בעלמא.להטלתם

כללה קביעות עובדתיות לחקור כיצד קרה כי תשובה רשמית אשר נשלחה מטעמכם, לפניותינו,  .ג

   .ולידע אותנו בדבר תוצאות החקירה אשר אין כל קשר בינן לבין המציאות בשטח

 לערכאות בעניין זה.יובהר כי אין בפנייה נוספת זו כדי לעכב את הפנייה  .14

  

 בתודה מראש, 
 

 
 
 

 ידין עילם, עורך דין
   

 העתקים:
 , יועמ"ש הגדה המערביתאייל טולדנואל"מ 

 בפרקליטות המדינה עו"ד אסנת מנדל, מנהלת מחלקת בג"צים


