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 לכבוד 
 ד״ר אביחי מנדלבליט 

 המשפטי לממשלה היועץ  
 02-6467001בפקס: 

 באמצעות טופס מקוון ו
 
 

 שלום רב, 

 *דחוף*

 המשך הגבלת תנועת התושבים באופן בלתי חוקי  הנדון:
 11.1.2022סימוכין: מכתבנו מיום 

למכתבנו   את  מאתמול  בהמשך  להסיר  דחופה  בבקשה  שוב  אליכם  לפנות  הרינו  שבסימוכין, 

להוציא   המחסומים הלא חוקיים שממשיכים להיות מוצבים בסמוך לכפר סעווה שבנגב, וכן בבקשה 

 הנחיות ברורות שאוסרות על הצבת מחסומים כאמור והגבלת תנועת התושבים, כמפורט להלן: 

לכפר    11.1.2022ביום   .1 בסמוך  שהוצבו  המחסומים  את  לאלתר  להסיר  בדרישה  אליכם  פנינו 

סעווה והגבילו את תנועת התושבים, לרבות הסעות תלמידי בתי הספר באזור. כמו כן, ביקשנו  

 לא לנקוט בפעילות לא חוקית זו בעתיד ולאפשר לתושבים תנועה חופשית ללא כל מגבלה. 

ואולם, גם היום התקבלו במשרדנו פניות מהן עולה כי הצבת המחסומים נמשכת ליום השלישי   .2

הצבת   כי  ונדגיש  נחזור  מתאפשרת.  אינה  ורכביהם  התושבים  ותנועת  השבוע  ברציפות 

המחסומים בסמוך לכפר סעווה מהווה הפרה בוטה ומשוללת סמכות של חופש התנועה. מדובר  

ובניהול אורח חיים תקין, שכן  בהגבלה שפוגעת, בה בעת, גם   בזכות לחינוך, בזכות לבריאות 

מדובר בחסימת ציר תנועה מרכזי ושביל גישה בלעדי למספר כפרים הממוקמים בבקעת באר  

  שבע.

לעיל האמור  את  לאור  להסיר  לאלתר,  חוקית  הלא  פעילותכם  את  להפסיק  לבקשכם  הרינו   ,

במקום שהוצבו  תנועה  המחסומים  לתושבים  מגבלה.  ולאפשר  כל  ללא  הרינו    חופשית  כן,  כמו 

 .  המשךב  לבקשכם להוציא הנחיות ברורות וחד משמעיות שיאסרו על הצבת מחסומים כאמור

, בשעה 13.1.2022תשובתכם עד מחר, יום ה׳  בקשים להעביר אלינו את  אנו מלאור דחיפות הנושא ,  

 הצבת המחסומים יאלצנו לפנות לערכאות בעניין.. המשך 10:00

  __________________ 

 , עו״ד רביע אגבריה
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