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 הגבלות תנועה קשות על פסלטינים תושבי חברון והגדה המערבית  :הנדון

 
מו בכלי התקשורת דיווחים על הגבלות תנועה קשות בימים האחרונים התפרס .5

נפת ובפרט אלו המתגוררים ב, המוטלות על פלסטינים תושבי הגדה המערבית

ערב יום חמישי זאת בעקבות אירוע חטיפתם של שלושה נערים ישראלים ב. חברון

 . 2.6.5156., האחרון

, ים נוספיםמוקד להגנת הפרט באמצעות כלי התקשורת וערוצללפי מידע שהגיע  .6

ל "מניעת יציאה לחו; סגר כללי על נפת חברון: מדובר בעיקר בהגבלות הבאות

ועת נסגירת מעבר ארז לת; .1דרך מעבר אלנבי של כלל תושבי חברון מתחת לגיל 

הכלואים המשפחות אצל והקפאת כל ביקורי ; ישראלים לתוך רצועת עזה

 .בישראל

ההנחיה  כנגדובעיקר , ה המדוברותכלל הגבלות התנוע כנגדנחרצות  אנו מוחים .0

 הנחיה זו פוגעת .05ל של תושבי חברון מתחת לגיל "שלא להתיר את יציאתם לחו

ואשר זכותם לחופש תנועה , בעשרות אלפי בני אדם אשר אינם אשמים בדבר

 . וללא הגבלת זמן ללא הבחנה, באופן מוחלטנשללה 

 : יא זכות יסודטחים לחופש תנועה הזכותם של פלסטינים תושבי הש  .1

, זכותו של הפרט לנוע באופן חופשי בגבולות מדינתו ומחוצה להן
 -העיקרון החוקתי . היא ביטוי מובהק לאוטונומיה של הרצון הפרטי

כולל בחובו , בדבר פיתוח אישיותו של כל פרט -הנגזר מכבוד האדם 
ההגנה החוקתית על חופש התנועה היא , אכן. את חופש התנועה

 6921.52ץ "בג)נה החוקתית הניתנת בישראל לחירות גביטוי לה
 (. שר התחבורה' חורב נ

יש לבצע איזון בין הצורך הביטחוני הדוחק לבין הזכות , גם בעיתות חירום .1

 : הנפגעת

אין אפשרות לקיים הבחנה חדה בין מעמד זכויות האדם בעת 
כך . א דקקו הגבול בין טרור לרגיעה הו. לחימה ומעמדן בעת שלום

אין אפשרות לקיים אותו לאורך . כך בוודאי בישראל. בכל מקום
עלינו להתייחס לזכויות האדם ברצינות הן בעת לחימה והן . זמן

כי עם חלוף , עלינו להשתחרר מהאמונה התמימה. בעת רגיעה
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עדאלה  6.02.16ץ "בג) הטרור ניתן להשיב את מחוגי השעון אחורה
 (.  שר הפנים' מיעוט הערבי נהמרכז המשפטי לזכויות ה –

שכן כלל העוברים , א ברור איזה צורך ביטחוני משיגה פקודה זוכלל ל ,בנוסף .2

החלה על , הוראה גורפת זו; וכן נבדקת כבודתם, נבדקיםובמעבר אלנבי מזוהים 

עה שהוטלו על וכן יתר הגבלות התנו ,חת לגיל חמישיםגילה מתכלל האוכלוסיה ש

, כדי ענישה קולקטיבית עולות, בימים האחרוניםהאכלוסיה הפלסטינית 

 :האסורה באיסור חמור על פי הדין הבינלאומי

No general penalty, pecuniary or otherwise, shall be 

inflicted upon the population on account of the acts of 

individuals for which they cannot be regarded as jointly and 

severally responsible. 

 ( 59.2, לכללים הנספחים לאמנת האג .1סעיף )

מעולם לא פורסמו , וכן כלל הגבלות התנועה שפורטו לעיל, הוראה זו, כמו כן .2

, הגבלות אלו מוטלותלפרסם את הצו שמכוחו חובה על המפקד הצבאי . כנדרש

י רשמיים ולא להסתמך על פרסומים בלת ,ולהביאו לידיעת האוכלוסיה הנפגעת

 . בכלי התקשורת( ולעתים סותרים)

, לתת מענה למקרים הומניטאריים דחופיםחובה על המפקד הצבאי , לבסוף .8

עד כה . דוגמאת טיפולים רפואיים דחופים ,ל"שעלולים לחייב יציאה מיידית לחו

 . לא פורסם כיצד יש לפנות במקרים אלו ומה המענה שיינתן להם

עד לשעות  52.2.6.51ולא יאוחר מיום , בהקדםזה  מכתבאנו מצפים לתשובתכם ל .9

 .  משפטיותאחרת ניאלץ לשקול פנייה לערכאות  ,הצהריים
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