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 לכבוד

 אלוף נדב פדן

 מפקד פיקוד מרכז

pniot-:בדוא"ל
tzibur@mail.idf.il 

 וף כמיל אבו רוקוןלא

 אם פעולות הממשלה בשטחיםמת

 inquiries@cogat.gov.il בדואל:

 א"ל רסאן עליאןת  

 ראש המינהל האזרחי  

 mnz@mgar.co.il: בדוא"ל

 בהול !

 שלום רב,

 

 הקפאת הריסות בתים בגדה המערביתהנדון: 

 25.3.2020ומיום  18.3.2020נו מיום יתוסימוכין: פני

 

בוצעו  ו של משבר הקורונה,, בעיצומ26.3.2020ביום חמישי, לאחר ש פעם נוספתכם נים אליואנו פ

הוחמרו עוד יותר  קודם לכןיום זאת, לאחר ש .הריסות ותפיסות של מבנים באיזור הבקעה

אינה המשך הריסת הבתים בעת הזו כפי ששבנו וכתבנו, ה. יההגבלות המוטלות על האוכלוסי

ת ומסכנ הריסות בעת הזו ככלל. זו שהיתה ביום חמישי האחרון אינה סבירה באופן מיוחד .סבירה

ת עם ההנחיות לציבור ועם הצורך למנוע התקהלות ומתיישב האוכלוסיה ואת הכוחות, ואינןאת 

 נפרט אודות האירועים האחרונים: .הזו ככל שניתן בעת ולאפשר לאנשים חיים תקינים

החרימו כוחות של המינהל האזרחי  בבוקר 7:30בסביבות השעה  ,26.3.2020 ,ביום חמישי .1

ן האוהלים שהוחרמו שבצפון בקעת הירדן. שניים מ איבזיק ירבת'חמבנים ארעיים ב והצבא

. בנוסף, ושאר האוהלים עבור אנשים שפונו מביתם לתקופה זו לשמש כמרפאה אמורים היו

  מיכל מים, וציוד נוסף. מד במקום כבר למעלה משנתיים, גנרטור,וצריף פח שע הוחרם

של חקלאים תושבי  מבני מגורים עונתייםשלושה האזרחי נהל יהרס המהיום, באותו עוד  .2

 .שממערב ליריחו תחתא-דיוכ א-ירושלים בכפר עין א

 לאחר ההריסות יצאה הודעה לעיתונות מטעם המינהל האזרחי: .3

 המנהל האזרחי מנע בנייה בלתי חוקית בשטח אש שבצפון בקעת הירדן" 
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היום )חמישי( ביצעה יחידת הפיקוח במנהל האזרחי, בליווי ובאבטחת 

, פעילות אכיפה כנגד מבנה יביל שהוצב באופן בלתי 417כוחות חטיבה 

 חוקי בשטח אש פעיל של צה״ל שבאזור צפון בקעת הירדן. 

מבנה היביל אשר שימש הבמסגרת פעילות האכיפה, הוחרמו חלקי 

 טות שהונחו לצידו לצורך בנייה עתידית.כעמדת תצפית, וכן יריעות ומו

כחלק מהמאמץ למיגור תופעת הבנייה הבלתי חוקית בשטחי האש 

באזור יהודה ושומרון, פקחי יחידת הפיקוח ממשיכים לערוך סיורים 

 יזומים לצורך איתור ופינוי מבנים הנבנים שלא כחוק בשטחים אלו.

הנוכחית יחידת מנהל יחידת הפיקוח, מרקו בן שבת, מסר: ״גם בעת 

הפיקוח במנהל האזרחי פועלת למיגור תופעת הבנייה הבלתי חוקית 

ברחבי יהודה ושומרון ככלל, ובשטחי אש בפרט. אנו נמשיך לפעול ללא 

לאות על מנת לשמור על החוק ברחבי יהודה ושומרון ונשקיע את מירב 

המאמצים והמשאבים בכדי למנוע את המשך הבנייה הבלתי חוקית 

 "״.cבשטחי 

הריסת אין להצדיק בודאי שו ,מרפאה בעת הזו אין כל דרך להצדיק החרמה של ציוד לבניית .4

, תוך שכל העולם מתמודד עם מגיפה בסדר גודל מרפאה לקהילה המנותקת ממרכזים רפואיים

 יםעל המבצע הזה מעידדת הפיקוח בהריסה ושל העומד בראשה ישל יח ם. התפארותלא מוכר

 .םעל אטימות לב וחוסר אכפתיות מוחלט לשלומה ובריאותה של האוכלוסיה שתחת אחריות

באחריותה של ישראל נזכיר שוב, בריאותה של האוכלוסיה הפלסטינית בגדה המערבית היא  .5

כך בנוגע  .Cמתוקף הדין הבינלאומי. הדבר נכון אף יותר לגבי בריאותם של תושבי שטח 

 לדאגה לשירותי רפואה וכך גם בנוגע לשמירה על בריאות הציבור.

פעולות אכיפה יוצרות חיכוך עם האוכלוסיה המקומית ויכולות להוות מוקד הדבקה.  .6

מסכנת את  –הותרת אנשים ללא מרפאה, ללא מים וללא חשמל  –ההשלכה של ההריסה 

לדאוג לבריאותם של התושבים, זוהי פגיעה חייהם באופן מיידי. אין זו רק התנערות מהחובה 

 מכוונת בהם.

 מכלל לחדול לאלתרלהורות בדחיפות לכלל גורמי האכיפה  כםנבקשנשוב ו רקע דברים אלהל ע

 וכן כל פעולות הפיקוח עד יעבור זעם.  והתפיסהפעולות ההריסה 

 

 בברכת בריאות לכל,

 

 רוני פלי, עו"ד       

 : העתקים

 אל"ם עאסם חאמד ,יועמ"ש איו"ש      

  : ErezK@justice.gov.ilארז קמיניץ מר , (אזרחיץ המשפטי לממשלה )המשנה ליוע     
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