
  

  

  

 מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים (ע.ר.) - בצלם
  ةلحقوق اإلنسان في األراضي المحتل مركز المعلومات اإلسرائيلي - بتسيلم

B’Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories 
  

  

  )02( 6749111), פקס 02( 6735599, טלפון 91531 , ירושלים53132ת.ד.  ,35מקור חיים רחוב 

 35 Mekor Haim St. (1st Floor), P.O.Box 53132, Jerusalem 91531, Tel. (02) 6735599, Fax (02) 6749111   

 )02( 6749111) ، فاكس 02( 6735599، تلفون 91531، القدس 53132(الطابق األول)، ص. ب 35ماكور حاييم 

mail@btselem.org                               http://www.btselem.org  

  
  

  

1.6.2015  

  15482 ש.מ.

  לכבוד,

  סג"מ גיא בן חיים

  מדור זכויות אדם ופניות ציבור

  דובר צה"ל

  

  5693971-03 - באמצעות פקס 

  

  Aכרמל בשטח - של מתנחלים באתר אל הביטחון לסיורכוחות של הנדון: ליווי 

  

ת באזור ולפי פרסומים של גופי תיירות השייכים להתנחלויו ,על פי עדויות שנאספו על ידי בצלם

קיים המרכז לסיור ולימוד סוסיא אירוע  ,במהלך חופשת הפסח ,7.4.15דרום הר חברון, בתאריך 

טרם הגעת תחקיר בצלם, סמוך לעיר יטא. על פי  ,Aהנמצא בשטח  כרמל- באתר בירכת אל

. המקיפות אותהפלסטינים אשר רחצו בבריכה ושהו במדשאות  200-כ ושהו ב למקום המתנחלים

כוח שמנה עשרות חיילים  מלווים על ידיהגיעו למקום כאלף מתנחלים,  14:00ה בסמוך לשע

לפלסטינים שרחצו בבריכה לצאת מהמים, הרחיקו הורו  כוחות הביטחון .משמר הגבול ושוטרי

במים ושהו באתר רחצו אותם מאזור הבריכה והגבילו את שהותם לשולי הפארק. המתנחלים 

מפרסומי המארגנים כי אין זאת הפעם הראשונה בה מתקיים . לערך 17:30עד לשעה  בחופשיות

  בירכה, וגם בפעמים קודמות הוא נעשה בתיאום עם כוחות הביטחון. - אירוע מסוג זה באתר אל

  

  נבקש לקבל את התייחסותך לשאלות הבאות:

מהן הפקודות שניתנו לחיילים ולשוטרי משמר הגבול שליוו ואבטחו את המתנחלים   .א

האם הן כללו הנחיה למנוע מפלסטינים לבלות במקום או להגביל את  באירוע המדובר?

 נוכחותם שם?

 מה היה היקף הכוח שהוקצה למשימה?  .ב

 ?בעבר כרמל-כמה אירועים מסוג זה ליווה ואבטח הצבא באתר בירכת אל  .ג

מתנחלים בשטחים ספקים כוחות הביטחון ליווי ואבטחה למ באילו אירועים נוספים  .ד

 פלסטינים?

 ?   Aסיורי מתנחלים בשטחמהו הבסיס המשפטי לאבטחת   .ה
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, נשמח לקבל את 4.6.15ידיעה בנוגע לאירוע עתידה להתפרסם באתר בצלם ביום ה' 

 התייחסותכם קודם לכן. 

  

  אודה לתשובתך בהקדם.

  

  בכבוד רב,

  ניב מיכאלי

  בצלם

 

  


