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שלום רב,
*דחוף*

הנדון :הצבת מחסומים משטרתיים ופעילות לא חוקית בסמוך לכפר סעווה
הרינו לפנות אליכם בבקשה דחופה להפסיק את פעילותכם הלא חוקית בסמוך לכפר סעווה ולהסיר
את המחסומים המשטרתיים שהוצבו במקום ולאפשר גישה חופשית לתושבים ,לרכביהם באזור
ולהסעות בתי הספר במקום ,הכל כמפורט להלן:
 .1מפניות שהתקבלו במשרדנו עולה כי החל מאתמול ,יום שני ה ,10.1.2022-הוצבו מחסומים
משטרתיים בסמוך לכפר סעווה ,באזור שבין כביש  31לכביש  ,25אשר מנעו ו/או עיכבו כניסת
רכבים לאזור המתוחם ולפיכך הגבילו את גישת התושבים ,כולל תלמידי בתי ספר ,לבתיהם.
הגבלות דומות הוצבו במשך שלושה ימים רצופים גם בשבוע שעבר.
 .2בעקבות פעילות המשטרה והצבת המחסומים ,נמנעה כניסת עשרות רכבים ,לרבות הסעות
תלמידים מבתי הספר ,אל האזור שמהווה ציר תנועה מרכזי ושביל גישה בלעדי למספר כפרים
הממוקמים בבקעת באר שבע .יודגש ,כי בסמוך לאזור שבו הוצבו המחסומים קיים מתחם שבו
ממוקמים מספר בתי ספר וקופת חולים ,המשרתים את תושבי אזור בקעת באר שבע ,לרבות
תושבי הכפרים סעווה ,ח׳רבת אלווטן ,אלרוויס ואלג׳רא .בעקבות הצבת המחסומים ,נמנעה
גישת התושבים והסעות בתי הספר אל הכפרים והבתים.
 .3המחסום הוצב במקום ,כנראה ,כחלק מפעילות משטרית אגרסיבית ,הכוללת כוחות משטרה
בהיקף של מאות שוטרים ,בטענה לאפשר פעילות ייעור של קק״ל ,כביכול ,באדמות שלגביהן
קיימות תביעות בעלות של תושבים מהאזור.
 .4במנותק ,לעת הזו ,משאלת חוקיות פעילות קק"ל באזור ,שכן אנו בדעה כי פעילות זו לקויה
בפגמים חוקיים רבים ונפנה בעניין זה לגורמים הרלוונטיים בנפרד ,הרי שהצבת המחסומים
ומניעת תנועה חופשית של תושבי האזור ,לרבות תלמידי בתי הספר ,בציר חיוני למקום מגוריהם
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פוגעת בזכותם החוקתית של הנ"ל—וכל המבקש להגיע או לצאת מהמקום—לחופש התנועה
ו היא מעיקה ,מעכבת ומכשילה קיום וניהול חיים סדירים ותקינים.
 .5אין צורך להכביר במילים על מעמדה הרם של זכות היסוד לחופש התנועה שהגבלתה חייבת
לעמוד במבחנים שהותוו בדין ,ובתוך כך בדרישת הסמכות והמידתיות (ראו :בג״ץ  5016/96חורב
נ׳ שר התחבורה ,פ״ד נא( .)) 1997( 1 )4ברי ,כי ההגבלות הדרסטיות על תנועתם של התושבים
מבתיהם ואל בתיהם ,לרבות המגבלות על כניסת הסעות תלמידי בית ספר ,היא הגבלה משוללת
סמכות ,לא סבירה ,שלא לתכלית ראויה ולא מידתית ,שפוגעת לא רק בחופש התנועה אלא
נלווית לה גם פגיעה קשה וישירה בזכות לחינוך ובזכות לבריאות וניהול חיי תעסוקה וחברה
תקינים.
 .6ויובהר :הצבת מחסומים הנ"ל הינה חסרת כל סמכות ,שכן אין כל הוראה מפורשת בחוק
המסמיכה את המשטרה להציב את המחסומים ולמנוע גישה כאמור בנסיבות ענייננו .הפגיעה
בזכות החוקתית לחופש התנועה מחייבת הוראת חוק מפורשת .הוראה כאמור איננה קיימת.
השוו עם עניין עאדל מנאע שם קיבל בג"ץ עתירה נגד הצבת מחסומי גביה בירושלים ,בשל
פגיעתה בזכות לכבוד וחופש התנועה ללא כל סמכות מפורשת בחוק (בג"ץ  6824/07מנאע נ'
רשות המסים ,פ"ד סד(.))2010( 479 )2

משכך ,הרינו לבקשכם להפסיק את פעילותכם הלא חוקית לאלתר ,להסיר את המחסומים
שהוצבו במקום ,לא לנקוט בפעילות דומה בעתיד ולאפשר לתושבים תנועה חופשית ללא כל
מגבלה .המשך הצבת המחסומים יאלצנו לפנות לערכאות בעניין.
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רביע אגבריה ,עו״ד

