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  ישראלים הנערים על רקע אירוע חטיפת הצעדי ענישה נגד פלסטינים  :הנדון

 
 ישראל שוקלתממשלת ש ואמצעי לחץ ענישהצעדי נוגע לבפנות אליך הריני ל .6

כפי שלמדנו מכתבתו , המערבית יה הפלסטינית בגדהסיוהאוכלנגד כלנקוט 
הריסת צעדים של דובר על מבין השאר ". הארץ"היום בעיתון , ברק רבידשל 

 . מהגדה המערבית לרצועת עזה םבתים וגירוש פלסטיני

צעדים אלו בהיותם שימוש בהעת בקש את התערבותך לצורך מנינלהלן  .6
 .בינלאומי ההומניטאריהחוק לישראלי ולחוק המנוגדים 

 גירוש לרצועת עזה

יה למקום אחר פוגעת יהוצאתו של אדם מביתו וגירושו או העברתו בכפ .4
 הרביעית נבה'גלאמנת  80-ו 12 פיםסעי. בכבודו ובקניינו, קשות בחירותו

בכפייה של  אוכלוסייה אזרחית  העברהעל גירוש משטח כבוש או על אוסר 
 נבה'גלאמנת  618סעיף ראו )מהחמורים באמנה זה הינו איסור . מוגנת

 . (הרביעית

פלסטינים לרצועת עזה  ם שלגירושמטרת , לפי הדיווחים באמצעי התקשורת .1
נו אסור לפי ישיקול שה, הנעריםעל רקע חטיפת  ,ענישה והפעלת  לחץא הי

  .יהמשפט הבינלאומי ההומניטאר

גדה אל רצועת עזה נועד להעניש פלסטינים ללא גירוש של פלסטינים מה .5
דבר העולה לכדי , אשמה ישירה או מעורבות ישירה בהליך חטיפת הנערים

 . רדיפה פוליטית

 הריסת בתים

, טראומה קשה למשפחהם אכזרי ובלתי אנושי הגורד צעהריסת בתים היא  .2
 . ומותיר אותה חסרת כל ובמצב של פליטות

, הזכות לחיים בכבוד –הריסת בית משפחה מהווה הפרה של זכויות יסוד  .8
ההריסה מהוה פגיעה מכוונת במי שלא פשע . קנייןלזכות ההזכות לקורת גג ו

לא יומתו "על פיו   ,ומנוגדת לעקרון יסוד מוסרי ומשפטי ראשון במעלה
מלכים " )כי אם איש בחטאו יומת, אבות על בנים ובנים לא יומתו על אבות

אלוף פיקוד ' גנימאת נ 22..7286ץ "חשין בבג' הש' ו וראה דברי כב-ה, ד"י
 (. 251' עמ, 256( 6)ד נא"פ המרכז

על של המשפט הבינלאומי ההומניטארי האוסר  ההריסת בתים מהווה הפר .0
רכוש של ועל פגיעה והרס ( נבה הרביעית'לאמנת ג 44' ס)טיבית ענישה קולק

 (. נבה הרביעית'לאמנת ג 54' לתקנות האג וס 12תקנה )פרטי 
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 לפיה פעל ,חשוב להזכיר כי מדיניות הריסת בתים של משפחות מפגעים .2
לא הוכיחה עצמה כמדיניות מרתיעה  ,הצבא במשך שנים ארוכות בעבר

 ,ל"ון את המלצת הוועדה שמינה הרמטכקיבל שר הביטח 5..6ובשנת 
להפסיק את הריסות הבתים כיוון שההרתעה לא הוכחה כאפקטיבית וכיוון 

 . שנזקן של ההריסות עולה על תועלתן

 לסיכום

צעדי ענישה ואמצעי לחץ קשים ישראל לנקוט במדינת  מתכוונתאם אכן  ..6
נבקש את  ,ט הבינלאומי והישראליפלמשהמנוגדים  ,וקיצוניים כמפורט לעיל

   : התערבותך כדלקמן

ריסות בתים הגירוש פלסטינים מהגדה המערבית לרצועת עזה ו וע מנל .66
  .מהטעמים שפורטו לעיל

ה המערבית לרצועת עזה נבקש כי ויוחלט על גירוש פלסטינים מהגד במידה .66
 ,כחות עורכי דינםבנו ,למועמדים לגירושתינתן זכות שימוע טרם הגירוש 

 .הגירוש בטרםות לעתור לבית המשפט תינתן להם האפשרו

אודות  ות בכתבלהודיע למשפחיש , בתיםת והריס לעמידה ויוחלט ב .64
 למצות  אותכלעראפשר להן לפנות כך שית ,פרק זמן סביר מראש ההחלטה

 . ההריסה בטרםאת ההליכים 

 .  ל"ך ובטיפולך בסוגיות הנתלעדכננו בעמד .61
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