 17ביוני2019 ,
לכבוד
אלוף-משנה איתמר בן חיים
מח"ט חברון

באמצעות דוא"לmadormiv@gmail.com :

שלום רב,
הנדון :אטימת חלונות ביתם של בני משפחת א .בחברון
 .1הריני לפנות אליך בנושא שבנדון ולבקש לבטל את ההחלטה לאטום את חלונות ביתם של מר
ע.ע.א בני משפחתו ,אשר פונים אל ציר המתפללים בסמטת ארז בחברון .כמו כן אבקש ,לאפשר
לו להסיר את האטימות ולפתוח את חלונות ביתו.
 .2מר א .מתגורר יחד עם בני משפחתו – אשתו ,ארבעת ילדיו ,גיסתו ושתי נכדותיו – בבית בן שתי
קומות שנמצא ליד ציר המתפללים ,בסמטת ארז.
 .3לפני כמה שנים אטמו חיילי הצבא את ארבעת החלונות של הבית בו מתגוררים בני המשפחה,
אשר פונים אל ציר המתפללים ,וזאת באמצעות אבנים ובטון .כמו כן ,הם אטמו את הדלת
הראשית של הבית ,אשר כיום נמצאת מתחת לכביש שהרשויות הישראליות הגביהו ,כך
שהוצאה כלל משימוש.
 .4אטימת החלונות מונעת כניסת אוויר נקי ואור שמש לבית .היא פוגעת בקניינו של מר ע.ע.א,
בבריאות בני משפחתו ובאיכות חייהם .בביקור בבית ובפגישה עם דייריו ,ניתן להבחין בקלות
בהשלכות הקשות שיש לאטימת החלונות על המבנה עצמו ,זאת על אף שהמבנה עבר שיפוץ.
העובש והרטיבות נמצאים כמעט על כל קיר בבית .האוויר בבית כבד ונודף ממנו ריח עז של
רטיבות .דיירי הבית תלויים בתאורה מלאכותית ברוב שעות היום .אם לא די בכך ,גב' ל.א,
אשתו של מר א ,.סובלת מאסתמה שהחמירה בגלל הרטיבות הקשה בבית ,והיא תלויה
בתרופות רוב הזמן.
להמחשת ההשלכות של אטימת החלונות:
תמונה מחדר השינה של בני הזוג א.
תמונה של חדר שמשמש גם כמטבח וגם כחדר שינה של אחד הילדים של בני הזוג א.
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 .5על כל החלטה של המפקד הצבאי ונציגיו לעמוד בכללים שמתווה המשפט הבינלאומי
ההומניטרי ,לרבות שמירה על הסדר הציבורי ואורח החיים לטובת התושבים המוגנים (ראו:
תקנה  43לתקנות האג בדבר חוקיה ונוהגיה של המלחמה ביבשה משנת  .)1907נוסף על הכללים
של הדין הבינלאומי חלים על המפקד הצבאי גם עקרונות היסוד של המשפט המנהלי הישראלי
(ראו :בג"ץ  7957/04מראעבה נ' ראש ממשלת ישראל ,פ"ד נח( ,))2005( 455 ,443 ,)3ההחלטה
צריכה להתקבל על בסיס שיקולים ענייניים לגיטימיים ,ועל בסיס תשתית עובדתית עדכנית.
כמו כן ,על כל החלטה להיות סבירה ומידתית.
 .6חשוב להדגיש כאן ,כי רוב החלונות של הבתים הפלסטינים שפונים אל סמטת ארז פתוחים,
ואף לחלק מהבניינים יש גישה ישירה מהבתים שלהם אל סמטת ארז -ציר המתפללים ,כך שלא
ברור מדוע ההחלטה לאטום את חלונות ביתה של משפחת א .עדיין עומדת בעינה היום.
 .7אין ספק ,כי החלונות של הבית נאטמו על רקע תקופות מתוחות שהיו בחברון ,אך עברו מאז
שנים רבות ,כך שיש צורך לבחון מחדש את ההחלטה בהתאם לתשתית העובדתית העדכנית,
כדי למנוע המשך הפגיעה בדיירי הבית.
 .8לאור האמור לעיל אני פונה אליך ומבקשת:
א .לבחון מחדש את ההחלטה לאטום את החלונות של ביתה של משפחת א .שפונים אל ציר
המתפללים בסמטת ארז ,ולבטל אותה.
ב .לאפשר למר א .לפתוח את חלונות ביתו שפונים אל ציר המתפללים בסמטת ארז.
 .9במידה וההחלטה תעמוד בעינה ,אבקש להצביע על הבסיס המשפטי להחלטה; כמו כן ,אבקש
לקבל העתק מהצווים השונים שהוצאו לצורך אטימת החלונות ו/או המשך אטימתם.
 .10לתשובתך וטיפולך המסור אודה.
בכבוד רב,

עביר ג'ובראן דכוור ,עו"ד

העתקים:
אל"מ איל טולדנו ,יועמ"ש גדמ"ע
רס"ן חגי רוטשטיין ,רמ"ד מבצעים וזכויות אדם ביועמ"ש גדמ"ע
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