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לאחרונה אשר החלו  ,עניינו של העותרבהבטחון גורמי  התנהלותלפנות אליך בעניין  אבקש .1
 תוך ,יטחוןפעולה עם גורמי הב לגייסו כמשתף ןניסיוב, שיחות טלפון מאיימותעותר בללפנות 

  ."בקשותיהם"ליתן את הסכמתו המשך הפגיעה בזכותו לצאת מארצו אם לא על איומים 

, 14.9.08מיום  למחיקת העתירה מוסכמתהבקשה כאמור בו, העתירהבעקבות הגשת , כזכור .2
תוסר , אם במשך שנה לא יהיה מידע חדש שיצדיק את המשך המניעה"התחייב המשיב כי 

  ."בכפוף להגשת בקשה חדשה, ל"ההתנגדות הביטחונית ליציאתו של העותר לחו

יציאתו של העותר ל כי אכן הוסרה המניעהבה ביקשנו לוודא  ,27.9.09יום בתשובה לפניתנו מ .3
למרות , זאת( "בקשה חדשה"כך שהעותר יגיש מסרתם לנו כי הנכם עומדים על  ,ל"לחו

ועל אף שברור שגורמי הבטחון מכירים את הסוגייה על , שהדבר לא נדרש במקרים אחרים
 . )מיותר בירוקרטיבוריה וכי לא מדובר אלא בטרטור 

סוכם כי העותר יגיש , ון המוחלט הטמון בכךועל אף חוסר ההגי, בניסיון לקדם את העניין
מייד לאחר וכי העניין ייבחן , 14.9.09הבקשה המוסכמת מיום אליה יצרף את , ק בקשה"במת
  .)בקשה או השגה נוספתבלא צורך בהגשת (בעניין ותינתן תשובה סופית מכן 

מאז  .שה כאמורק בק"הגיש העותר במת, 4.11.09ביום , 11.11.09כפי שציינו בפנייתנו מיום  .4
  .טרם נתקבלה תשובהאך , חלף למעלה מחודש ימים

שיחות החל העותר לקבל , בעוד הוא ממתין לתשובה בעניינו, שבוע האחרוןבמהלך ה, והנה .5
שאם לא ישתף איים עליו החל לאשר ו, "קפטן איתי"סתוריות מאדם שהציג עצמו כמטלפון 

  .ל"ודיו בחולהמשיך את לימלא יוכל  ם גורמי הביטחוןפעולה ע

הוא עצמו אף הציע לשלוח לו כרטיס לטעינת חשבון הטלפון הנייד שלו בכדי שיוכל אותו אדם 
   !כ"ליצור קשר עם השב

לא חדל להתקשר ולהטריד  "קפטן"אולם אותו , "הצעות"לשוב ושוב סירב כמובן העותר 
ובעוד , יחותמדובר עד כה בשלוש ש .לא ניתן להפליג בחומרת התנהלות זומובן ש. אותו

  .עשר שיחות שלא נענולמעלה מ
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הבהיר  ,14.12.09ה ביום רכשנע, "קפטן איתי"אותו בשיחתו האחרונה של העותר עם  .6
 – י עורכי הדין של המוקד להגנת הפרט"מיוצג משפטית ע ידוע לו שהעותרכי " קפטן"ה

לנסוע מעוניין  העותראם ו ,"בהחלטתו שלוו כ"שברק באך ותלוי "ל "עניין יציאתו לחואולם 
הפעם  .לחזור ללימודיו במלזיה "יעזרו לו"כך הם רק ו, "להםלעזור "כל שעליו לעשות זה 

אם לא יחזור אליו עם תשובה חיובית עד : הציב בפני העותר אולטימטוםאף " קפטן איתי"
   !חזור ללימודיולא יתירו לו ללמחרת 

מאיים אף " איתי קפטן"תוך ש, ברורה של הפחדה ואיומים מגמהבכי השיחה התנהלה יודגש 
 ."החליט שלא לעשות זאת עד כה"וכי , לשלוח חיילים שיעצרו את העותר בביתובמפורש 

הגיעו לביתו של העותר , בשעות הבוקר ,יוםה למחרת ,מופלא םכי תוך צירוף מקרי, יצוין .7
לקחו אותו , "הרשות הפלסטיניתביטחון של אנשי "בטולכרם כמה גברים שהציגו את עצמם כ

 .צ"אחה, 19.12.09, שם הוא הוחזק עד לשחרורו ביום שבת מביתו למשרדים בעיר טולכרם

שגורמת התנהלות זו של גורמי העצומה במילים את תחושת ההשפלה והחרדה לתאר לא ניתן  .8
 אשר ,העותרימים על א על מנת להלךכל שביכולתם אשר נראה כי החליטו לעשות  ,הביטחון

 . אך לשוב להמשך לימודיומבקש 

מצד גורמי של איומים והטרדה של אנשים שנמצאים במצב נואש התנהלות  ,ראשית .9
כפי . של המשפט הבינלאומי והוראות החוק הישראלי חמורהמהווה הפרה , הביטחון

על כוחות הצבא והביטחון ללחוץ באיסור חמור המשפט הבינלאומי אוסר , שבוודאי ידוע לכם
על אחת כמה וכמה כאשר מדובר  – עימם לפעול במשותף המוגנת האזרחית ההאוכלוסייעל 

  .מימוש זכויותיו הבסיסיות ביותרהממתין ביאוש ומצוקה לבאדם 

בזמן , וכוחיתכן שגורמי המשיב יפנו ישירות אל העותר מאחורי גבם של באי ילא , שנית .10
המשיב מודע שובזמן  ,הצדדים כ"בבין פורמליים מגעים מתנהלים שבאותן סוגיות ממש 

 .משפטית מיוצגהינו שהעותר  לכך

ת אופן בחינביחס ל ,התנהלות זוקשה להמנע מן החשד הכבד אשר מעוררת מותר לציין כי ל .11
לשיקולים אשר עמדו מלכתחילה מאחורי מניעת ביחס הסוגייה על ידי גורמי הביטחון ו

 .ל"יציאתו לחו

וכי  התנהלות זואת החומרה הרבה שב הרלוונטיים םגורמילכי תבהירי , נבקש בכל תוקף .12
בוודאי ו -באי כוחו באמצעות להעביר יש כל פנייה לעותר בסוגייה שבנדון שהם תדגישי בפני

אין לנו אלא לקוות . הפחדה ואיומיםשל וטקטיקות מטרידות  לא באמצעות שיחות טלפוןש
 .רו לעותר באמצעות באי כוחםשאלה ותשובה יימס, כי התנהלות כזו לא תשנה וכי כל בירור

טרם  אך חמישה שבועות חלפו ק"שהגיש העותר את ההשגה במת מאזכי , נשוב ונזכיר .13
אבקש לזרז את הטיפול בעניינו בכדי להתיר את , לאור האמור. התקבלה התייחסות כלשהי

  .בלא דיחוי נוסף ל"יציאתו לחו

  

  

  ,בכבוד רב
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