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הנדון :הצבת מחסומים בכניסה וביציאה לג'דידה מכר בצפון
בשם תשובי המועצה המקומית ג'דידה מכר הריני לפנות אליכם בדרישה בהולה להסיר את כל המחסומים
שהוצבו בשלושת הכניסות והיציאות לשטח ג'דיה מכר והכל כמפורט להלן:
 .1במהלך הלילה הציבו כוחות משמר הגבול מחסומי בלוקים בכניסה וביציאה לג'דידה –מכר .לג'דיה מכר
ארבע כניסות ,שלוש ממזרח מכוון הכביש הראשי  70וכניסה אחת ממערב מכוון הכביש הראשי  .85כל
שלושת הכניסות ממזרח הכפרים מכוון כביש  70נחסמו באמצעות המחסומים הנ"ל והצבתם גורמת
לחסימה טוטאלית וגורפת לכלל התושבים הן בכניסה לכפרים והן ביציאה מהם.
להלן תיעוד מהשטח:
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 .2תושבי הכפרים פנו למשטרה ולמשמר הגבול לבירור הצידוק המשפטי להצבת המחסומים הנ"ל ודרשו כי
הם יוסרו באופן מיידי .המענה שנתקבל הוא שהמחסומים הוצבו על מנת למנוע חיכוכים בין התושבים
לבין המשטרה ולמנוע מהתושבים לצאת ולהפגין.
 .3נדגיש ,כי כתוצאה מהצבת מחסומים אלו נמנעה גישת התושבים בכניסה וביציאה אל ג'דידה .אמנם
כניסה אחת לכפרים נותרה פתוחה מכוון הכביש הראשי  ,85אך יחד עם זאת ,שלושת הכניסות העיקריות
ביותר המ אפשרות גישה לכפרים הנ"ל מכל שטח הצפון והמרכז ,הן הכניסות מהמזרח ,היינו אותן
כניסות שנחסמו.
 .4הצבת המחסומים הינה בלתי חוקית שכן אין הוראת חוק המסמיכה את המשטרה להציב מחסומים
המובילים לסגירת ערים וכפרים שלמות .השוו עם עניין עאדל מנאע שם קיבל בג"ץ עתירה נגד הצבת
מחסומי גבביה בירושלים ,בין היתר בשל העדר סמכות בחוק להציבם (בג"ץ ד"ר עאדל מנאע נגד רשות
המסים (ניתן ביום .)20.12.2010
 .5מיותר לציין עד כמה חמורה הגבלת חופש התנועה של כלל התושבים והשלכתה על חירותם של עשרות
אלפי תושבי המקום .הגבלת תנועתם הגורפת של התושבים מקבלת משנה חומרה בימים אלו ,כאשר עיד
אלפטר עודנו חל .מדובר בענישה קולקטיבית של עשרות אלפי תושבים על לא עוול בכפם .חופש התנועה
הוא זכות יסוד המובטח לכל אדם והוא נגזר מהזכות לכבוד המעוגנת בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו
(ראו :בג"צ  5016/96ליאור חורב ואח' נ' שר התחבורה ואח' ,פ"ד נא(.))1997( 59 ,1 )4
 .6כמו כן ,נבקש להדגיש כי הצבת מחסומים בנסיבות לעיל לענישה קולקטיבית גם בהקשר למניעת כלל
התושבים מהשתתפות בהפגנות וממימוש זכותם החוקתית למחות.
 .7לפיכך ,הנכם מתבקשים בזאת לפעול באופן מיידי להסרת המחסומים הנ"ל .לאור דחיפות העניין נודה
לתשובתכם תוך  5שעות.

בכבוד רב,
סאוסן זהר ,עורכת דין
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