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 סגירת מעבר כרם שלום  לעביטול ההחלטה דרישה  ל הנדון:
 לרצועת עזהוהעברת דלק וסולר 

 15.7.2018: מכתבנו מיום סימוכין
 

 בבהילות בעניין הנדון לפנות אליכם הריני "לשמירה על הזכות לנועמרכז  –גישה "ארגון בשם 

 כדלקמן:

לסגור מעבר כרם שלום, כך שרק מעבר  םכפורסמה בכלי התקשורת החלטת 9.7.2018ביום  .1

המטרה החלטה זו התקבלה כצעד ענישתי ובהתאם לפרסומים, יותר דרכו. ציוד הומניטארי 

 מגר את תופעת עפיפוני התבערה.היא להפעיל לחץ על שלטון החמאס ל המאחורי

בדרישה בהולה לבטל לאלתר את  15.7.2018החלטה זו, פנינו אליכם כבר ביום  בעקבות .2

ההגבלות שהוטלו על מעבר הסחורות בכרם שלום. בפנייתנו זו הדגשנו את הפגיעה החמורה 

להיותה של ההחלטה הנ"ל ענישה באוכלוסייה האזרחית בעזה, ביניהם הסוחרים, ו

אוכלוסייה האזרחית ברצועת להגורמת לנזק מכוון וחסר אבחנה  ,קולקטיבית בלתי חוקית

 עזה.

 ".אמצ"ב ומסומן " 15.7.2018ום העתק מכתבנו מי

, ביום לביטול ההגבלות שהטלתם על מעבר סחורות בכרם שלוםואולם, במקום לפעול  .3

הטיל מגבלות נוספות על לי התקשורת כי שר הביטחון בכ ערב, פורסםשעות הב 16.7.2018

המטה הכללי, על סגירת  וכי החליט, בהתייעצות עם ראש העברת הסחורות לרצועת עזה

. בהתאם להחלטה זו, המעבר סת דלק וגז עד ליום הראשון הקרובמעבר כרם שלום להכנ

 שיאושרו באופן פרטני. לאחר ובמידה ימשיך להעביר מזון ותרופות 

לדין,  מנוגדותודגש כבר עתה, כי סגירת מעבר כרם שלום ומניעת הכנסת דלק וגז לרצועה י .4

, כפי של מדינת ישראל המוצהרות ותיהון ואפילו להתחייבויילפסיקתו של בית המשפט העל

היכול להצדיק  כטעם והצגתו הטלת המגבלות הנ"להוא המניע ל חמור מכך. להלן ושיפורט

של תוך התנערות מוחלטת מחובותיה  ,. זאתהוחלט לנקוט את הצעדים הדרסטיים בהם

באופן  מילוי הצרכים ההומניטאריים החיוניים של תושבי הרצועהעל לשמור מדינת ישראל 

   .וזכויותיהם הבסיסיים ביותר םבצרכיההפוגע 

כפי שציינו במכתבנו בסימוכין, החלטתכם מנוגדת למשפט הבינלאומי בהיותה ענישה  .5

חובות מדינת ישראל  זאת ועוד, החלטה זו מפרה אתכלל אוכלוסיית עזה.  קולקטיבית של
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לתקנות  50-ו 43)ראו תקנות עזה לדאוג לרווחתם של התושבים המוגנים המתגוררים ברצועת 

)ד( (2)75(  2)51-(1)51(; סעיפים 1949לאמנת ז'נבה הרביעית ) 33-ו 27; סעיפים 1907האג 

כל פגיעה בגוררת אחריה  . בנוסף, ההחלטה((1977ז'נבה ) לפרוטוקול הראשון הנספח לאמנות

. התברואהו ת הבריאות, החינוך, הביוב, המיםמערכוכמו גם ב ,התחומי החיים ברצוע

  .על סף קריסה בשל המחסור החמור הקיים בדלק מערכות אלו, נמצאות גם כיום

(, בעניין החלטת הקבינט 30.1.2008) אלבסיוני ואח' נ' ראש הממשלה ואח' 9132/07בבג"ץ  .6

 נקבע: מצם את אספקת הדלק והחשמל לרצועת עזה,לצ 2007משנת 

"לא מוטלת על מדינת ישראל העברת כמות בלתי מוגבלת של חשמל ודלק 

לרצועת עזה... החובה המוטלת עליה נגזרת מהצרכים ההומניטריים החיוניים 

של תושבי רצועת עזה. על המשיבים למלא את החובות המוטלות עליהם מכוח 

זה עליהם לאפשר לרצועת עדיני המשפט הבינלאומי ההומניטרי, ובמסגרת זו 

אספקה רק של הטובין הדרושים לשם קיום הצרכים ההומניטריים החיוניים 

 (., ההדגשה אינה במקורלפסק דין 11" )פסקה של האוכלוסייה האזרחית

 ובהמשך: 

"המשיבים כלל אינם חולקים על קיומן של החובות ההומניטריות המוטלות 

מוצרים  עליהם, ואשר מחייבות את מדינת ישראל לאפשר מעבר של אספקת

להימנע מפגיעה מכוונת במתקנים הומניטריים חיוניים לרצועת עזה, 

 , ההגשה אינה במקור(.15" )פסקה הומניטריים

 במעברים לרצועת עזה, ,מתוקף שליטתה, בין היתר בעוד שלעמדתנו על מדינת ישראל, .7

ת דנן עומד , הרי שהחלטתכם"מינימום הומניטרי"העולות על  םתושביביחס לחובות מוטלות 

. ההחלטה פסיקתו של בית המשפט העליוןשאומץ ב מינימליהלסטנדרט אף  וד מוחלטבניג

, כפי שהוצגו בבית המשפט, לאפשר עצמה התחייבויותיה של מדינת ישראלגם את מפרה 

 המינימום ההומניטארי הדרוש. המקיימת אתסדירה של דלק, בכמות  אספקה

אשר הוגש לאחר פסק הדין (, 5.6.2008) גישה ואח' נ' שר הביטחון 4258/08ודוק. בבג"ץ  .8

בעניין אלבסיוני, בית המשפט חזר והדגיש כי נוכח שליטתה של ישראל על המעברים לרצועה, 

לאפשר מעבר דלק מסוגים שונים לקיום הצרכים ההומניטאריים מוטלת עליה החובה 

אינה  מדינת ישראלהחשוב מכך, בית המשפט קבע במפורשות כי . החיוניים לרצועת עזה

והיא אינה יכולה לאמץ מדיניות  היכולה להימנע בצורה מכוונת מהעברת הדלק לרצועת עז

לעשות כל שביכולתה על מנת למלא אחר התחייבויותיה כפי שנקבעו בעניין מעין זו וכי עליה 

 אלבסיוני: 

"כפי שעולה מכתבי הטענות ומהחומר המצוי בתיק, וכפי שהוברר במהלך הדיון 

מנת למלא אחר התחייבויותיו כפי שנקבעו -ה המשיב ככל יכולתו עלבעתירה, עוש

בעניין אלבסיוני. העובדה שעל אף מאמצים אלה לא הועברו לרצועת עזה 

בשבועות האחרונים מלוא כמויות הדלק אותן התחייב המשיב להעביר אינה 

נובעת, כטענת העותרים, ממזימה מכוונת להימנע מהעברת הדלק לרצועת עזה 
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ה נעוצה במדיניות שרירותית, אלא היא תוצאה של אילוצים ביטחוניים ושל ואינ

התנהלות שלטונות החמאס ברצועת עזה, הפוגעת הן בגורמים הישראליים 

 הפועלים במסוף להעברת הדלק והן בתושבי הרצועה הנתונים לשליטתם..."

נובעת מהכרח  לא ,רוסול מעבר כרם שלום ומניעת מעבר דלק הנוכחית על סגירתהחלטה ה .9

 "מזימה מכוונת"זו היא אם כן, חלטה ה .כזה או אחר ואינה משרתת צרכים ביטחוניים

על מנת להשיג מטרות שאין לה  חפה מפשע, אזרחיתירותית שנועדה לפגוע באוכלוסייה ושר

 דבר וחצי דבר עימן. 

ת על מעבר סחורות בכרם כל ההגבלו בטל לאלתר אתנבקשכם ל לעיל, כל האמור לנוכח .10

נוכח הפגיעה ההומניטרית החמורה באוכלוסייה האזרחית בעזה, נבקש לקבל את  שלום.

 בטרם נפנה לערכאות המשפטיות. למחרהתייחסותכם עד 

 בברכה,

 ד", עוכהן ליפשיץת אסנ

 המחלקה המשפטיתמנהלת 

  

 

 

 

 


