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דחוף!
שלום רב,
הנדון :קדם בג"ץ בעניין הסגירה של המחסום שבכניסה לכפר נבי סמואל
 .1הכפר נבי סמואל מצוי בגדה המערבית ,מדרום לרמאללה .לכפר יש כניסה אחת
בלבד ובה מוצב מחסום.
 .2ביום  21.2.2020בשעה  22:00הודיע הצבא ,באמצעות מת"ק קלנדיה ,למועצה
המקומית כי בתוך שעתיים ייסגר המחסום שבכניסה לכפר והוא ייפתח רק לצורך
מקרים הומניטריים קשים ורק בתיאום מראש.
 .3המועצה המקומית מחתה כנגד ההחלטה על הסגירה של הכניסה לכפר ,ומחתה גם
על ההתראה הקצרה שניתנה בעניין ,שלא איפשרה לתושבי הכפר להצטייד במזון
ובתרופות ,ולא איפשרה לתושבים שהיו באותו הזמן מחוץ לכפר לשוב לבתיהם.
 .4אולם ,הצבא לא שינה את החלטתו בעניין הסגירה של הכניסה לכפר והוא רק דחה
את הסגירה בשתים עשרה שעות .המחסום שבכניסה לכפר נסגר ביום 22.3.2020
ואין עוד כל אפשרות להיכנס לכפר או לצאת ממנו.
 .5בכפר נבי סמואל אין חנויות ומוסדות המספקים שירותים חיוניים לתושבים,
ותושבי הכפר תלויים לחלוטין ברמאללה ובערים הסמוכות למילוי הצרכים
הבסיסיים שלהם.
 .6כך ,למשל ,אין בכפר סופרמרקט ויש בו רק מכולת קטנה .כעת המכולת כמעט
ריקה מסחורה ובשל החסימה של הכניסה לכפר ,לא ניתן להעביר סחורה חדשה
לתוך הכפר ולתושבים אין כל אפשרות לרכוש מזון.
 .7כמו כן ,בכפר נבי סמואל יש מרפאה אחת בלבד ובה עובד רק רופא כללי אחד .אין
בכפר רופאים מומחים או שירותים רפואיים אחרים .הרופא העובד במרפאה אינו
מתגורר בכפר והוא מגיע למרפאה רק פעם אחת בשבוע ,בימי רביעי .כעת לא ניתן
עוד להיכנס לכפר ,והרופא לא הגיע למרפאה היום.
 .8כלומר ,בשל הסגירה של הכפר אין לתושבים אפשרות לקבל טיפול רפואי .רק
כאשר הצבא ישתכנע שמדובר במקרה הומניטארי קשה יתאפשר לחולה לצאת
מהכפר ולקבל טיפול ,וגם זאת רק לאחר תיאום מראש .כל יתר החולים ייוותרו
ללא כל טיפול .מדובר בפגיעה קשה ביותר בזכות של התושבים לבריאות ,עד כדי
סיכון החיים שלהם ,וזאת אך בשל מקום המגורים שלהם.

 .9הסגירה של הכניסה לכפר נבי סמואל פוגעת בצורה קשה ביותר ושרירותית
לחלוטין בשורה של זכויות בסיסיות וחיוניות של התושבים המוגנים ,ובהן הזכות
לחיים ולשלמות הגוף ,הזכות לכבוד והזכות לחופש תנועה .פגיעה כזאת אינה
יכולה לעמוד.
 .10אם לא תיפתח הכניסה לכפר נבי סמואל בימים הקרובים ,ניאלץ לפנות לבית
המשפט בעניין בדחיפות.
בכבוד רב,
תהילה מאיר ,עו"ד

