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 שלום רב,

 
 גרימת אסון הומניטארי ברצועת עזה ה מפני התרע הנדון:

    חשמל אם תצמצם ישראל את אספקת ה
  

ת להתריע כי אם על מנ ,בעניין שבנדון בדחיפותלפנות אליך  והרינבשם עמותת "גישה", 

, תגרום לאסון הומניטארי ודאי ברצועה. למדינת תצמצם ישראל את אספקת החשמל לעזה

לאומי. נשפטה הפנימי והן מכוח המשפט הביישראל אחריות כלפי תושבי הרצועה הן מכוח מ

משכך, עליה לחתור למציאת פתרון אשר יאפשר הספקת נפח חשמל שיבטיח לתושבים קיום 

 הכל כמפורט להלן:  חיים ראויים. 

אלוף יואב מרדכי, כי ישראל המתאם פעולות הממשלה בשטחים,  הודיעלפני כשבועיים  .1

לדברי מרדכי בעיות  את כמות החשמל שהיא מוכרת לרצועת עזה. צמצםעומדת ל

פנימיות בין הרשות הפלסטינית ברמאללה לבין החמאס ברצועת עזה הובילה להחלטת 

מסר דומה הופץ לאחר פגישה בין שר האוצר, משה כחלון  הרשות לא לממן את החשמל.

 אשר גם בה נכח האלוף מרדכי. ראמי חמדאללהלראש הממשלה הפלסטיני 
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מזה שנים  .כבר כעת המצב ברצועה חמור ומסוכןש לקוות כי אין צורך להזכיר כי י .2

תחנת הכוח היחידה ברצועה  מגה ואט.  120מספקת ישראל לרצועה נפח חשמל מזערי של 

 100-ל 80בין חמאס לרשות, ומאז, בין  סכסוך כספימושבתת מאז אמצע אפריל בשל 

שבי הרצועה מסופק על ידי ישראל )תלוי אחוז מהחשמל שעומד לרשות שני מיליון תו

 באספקה ממצרים(.

מיליון ליטרים של  100 ההשלכות הקשות של אספקת החשמל הנמוכה מרחיקות לכת: .3

ארבע שעות חשמל  לכל היותר התושבים מקבלים; ביוב לא מטופל זורמים לים מדי יום

 ;ם לא נשאביםשפכי ;תחנות התפלה מושבתות ;שעות נתק לפחות 12 שלאחריהן רצופות

מחלקות בבתי חולים מושבתות בשל המחסור  ;גנרטורים מופעלים עד קצה היכולת

לנוכח תמונת מצב קשה זו, . ומי שתלויים במכשור מציל חיים נמצאים בסכנה ;בחשמל

  גופים מקצועיים מתריעים כבר עכשיו מפני אסון הומניטרי מתקרב.

גם כאשר פועלת תחנת הכוח ברצועה, סך החשמל, כולל זה הנרכש ממצרים, כידוע,  .4

זה נוצר תחת שלטון ישראל ברצועה. גם לאחר חמור מספיק לכמחצית מהדרישה. חסך 
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 שליטה, מקיימת ישראל היבטים רבים מאוד של 2005שנת יישום תוכנית ההתנתקות, ב

 על חיי התושבים ומנווטת בפועל את הכלכלה בעזה. 

ולקהילה  ין לכחד כי גם לרשות הפלסטינית, לממשלה בפועל בעזה, למצריםא .5

הבינלאומית אחריות למצב הרעוע של התשתיות ברצועת עזה, עם זאת אין הדבר מבטל 

 את אחריותה הניכרת של ישראל למצב.

די נענה לדרישה של לקוח. ה נייטרלי סּפקעל רקע זה, אין ישראל יכולה לטעון כי היא  .6

 ברצועה מהפריטים הנחוצים לתיקון, תחזוק או פיתוח התשתיותאחוז  100כי בעובדה 

מתוקף כדי לבסס את אחריותה הישירה של ישראל. גם  חייבים אישור של ישראל

עזה היא אחראית לתקינות החיים של של תושבי  על נסיבות חייהםהשליטה הרבה שלה 

ך ולספק את מלוא החשמל וגם תושביה. עליה גם האחריות למצוא פתרונות כיצד להמשי

. לדאוג לקדם את הגדלת כמות החשמל הנחוצה לחיים מודרניים תקינים של תושבי עזה

   . נגבים ונאספים בידי ישראלשל התושבים מסיהם אחריות זו אך גוברת בשל העובדה כי 

הצורך באספקת חשמל סדירה אינו נובע רק בשל החובה לכבד את זכויותיהם של תושבי  .7

הביטחוני והמדיני  בכירים בממסד, 2014ועה. מזה זמן רב, ובמיוחד מאז שנת הרצ

הוא שיפור תנאי המחייה ברצועה וסיוע  האינטרס הישראליטוענים בעקביות כי  בישראל

עומדת בניגוד מוחלט לעמדת  המתוכננות על ידי ישראל עתהלפיתוח כלכלתה. הפעולות 

 מיותר נוסף. לחימהור, ועלולות להוביל לסבב מסכנות גם את האיזון באז המומחים ובכך

צמצום אספקת החשמל ידרדר עוד יותר לנוכח כל האמור לעיל, ארגון גישה מתריע כי  .8

הפחתת כמות החשמל  .וביל לאסון הומניטאריעלול להברצועה ו מצב מסוכן ולא יציב

ד על הפרק כזו לא תעמואפשרות אנו קוראים לך להבטיח כי היא קו אדום שאין לחצותו. 

לחתור להתאמת התשתיות ברצועת עזה ובשום מקרה לא תיושם. תחת זאת עליך 

 לצרכים של תושביה.
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