23.4.2020
לכבוד
מר עפר שלח
יו"ר הוועדה המיוחדת בעניין התמודדות עם משבר הקורונה
באמצעות דוא"ל
שלום רב,

הנדון :דרישה לקיום דיון דחוף בוועדה
בנוגע לתוכניות ישראל למקרה של התפשטות נגיף הקורונה ברצועת עזה

אנו ,ארגוני זכויות אדם וחברה אזרחית בישראל ,פונים אליך בקריאה לקיים דיון דחוף בוועדה שבראשותך ,תוך
זימון הגורמים הרלוונטיים ,בראשם משרד הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים ,כדי לחשוף ולבחון את
תוכנית ישראל להתמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה ברצועת עזה.
כל מדינות העולם נדרשות לפעול בהתאם לתרחישים של ההשלכות השונות של התמודדות עם סכנת התפשטות
הנגיף .נזכיר כי מתוקף שליטתה הניכרת בהיבטים רבים של החיים ברצועת עזה ,המשפט הישראלי והדין
הבינלאומי מטילים חובה של ישראל להבטיח את שלומם ואת בריאותם של תושבי רצועת עזה בכל עת ,קל וחומר
בצל המגפה.
בעזה מתגוררים כשני מיליון בני אדם והיא מהמקומות הצפופים בעולם .שנים רבות שאוכלוסיית הרצועה סובלת
מתשתיות רעועות של חשמל ,של מי שתייה ושל סילוק שפכים; הכלכלה ברצועה נאבקת על קיומה ,אחוזי האבטלה
גבוהים מאוד ,רבים סובלים מאי-ביטחון תזונתי ומערכת הבריאות חסרה מאוד .כדי לספק את הצרכים הנדרשים,
על ישראל ,בין היתר ,לאפשר כניסה של כל הנחוץ לקיום פעילות כלכלית מרבית ולחזק את מערכת הבריאות כך
שתוכל לתת מענה למקרה של התפרצות מגפה .בשני תחומים נדרשת פעולה מידית:
 .1בתחום הבריאות
על פי הנתונים הרשמיים ,נכון למועד כתיבת שורות אלה ,ברצועת עזה אובחנו  15חולי קורונה ,אך קיים חשש כי
מספר החולים גבוה בהרבה ,בעיקר בשל מיעוט הבדיקות שנערכות ברצועה ,לנוכח המחסור האקוטי בערכות
בדיקה .מצב מערכת הבריאות בעזה היה חסר ביותר גם קודם לסכנת התפשטות המגפה .בעזה רק כ 65-מכונות
הנשמה ,רובן בשימוש חולים קיימים .במכשירים רפואיים רבים אחרים בבתי החולים ברצועה אי אפשר לעשות
שימוש כי מדיניות ההגבלות שמטילה ישראל מונעת הכנסת חלקי חילוף ,את הוצאת המכשירים לתיקון או כניסה
של מומחים וטכנאים.

בעזה גם מחסור חריף בתרופות ,בציוד רפואי ובמומחיּות רפואית .בשגרה הופנו חולים לבתי חולים מחוץ לרצועה,
כעת ,עם סגירת המעברים לרוב התנועה ,אפשרות זו צומצמה למינימום .משכך ,על ישראל להבטיח את כניסתם
המיידית שלציוד רפואי ותרופות ,במיוחד כאלה שיאפשרו טיפול בחולים כרוניים ,למשל חולי סרטן.
על ישראל להסיר מידית את כל ההגבלות על העברת ציוד רפואי ,בראשונה מכשירי דימות בהם יש חוסר חריף,
וחלקי חילוף עבור ציוד רפואי מהרצועה ואליה .על ישראל לאשר את כל הבקשות להעברת ציוד רפואי לצורך
תיקונו .על ישראל להסיר המגבלות על מעבר צוותי רפואה מהרצועה ואליה ,ולהבטיח מעבר של תושבי עזה
הזקוקים לטיפול רפואי מחוץ לרצועה .על ישראל להסיר את המגבלות על העברת תרומות וציוד רפואי ממדינות
ומארגונים בינלאומיים .עליה גם להבטיח אספקת אמצעי מיגון ואמצעי מנע ,להבטיח אספקת תרופות וציוד רפואי
הדרוש ,ובמקרה הצורך ,להיות מוכנה לנקוט בפעולות שיבטיחו כי שירותי הבריאות והטיפולים הרפואיים
הנדרשים לטיפול בנגיף יהיו זמינים עבור תושבי הרצועה.
 .2בתחום הכלכלה והביטחון התזונתי
האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה מתמודדת כבר שנים עם מצוקה כלכלית בשל הסגר והמגבלות שמטילה ישראל
על כניסה ויציאה של אנשים וסחורות .בעוד שתנועת אנשים נעצרה כמעט לחלוטין ,פעילות העברת סחורות ,אל
ומרצועת עזה ,ממשיכה לפעול כסדרה ,כך שניתן לנקוט בצעדים שיסייעו לכלכלה בעזה וימנעו את קריסתה ,וכן
ישפרו את הביטחון התזונתי.
בין היתר ,על ישראל להסיר הגבלות שהיא מטילה על מוצרים "דו-שימושיים" ,שהכרחיים לענפי הבריאות ,הדיג
והחקלאות ,לשם תחזוקה וטיוב ,ולאפשר שוב שיווק של מזון מעובד מתוצרת עזה בגדה המערבית ובישראל.
ההגבלות שמטילה ישראל כעניין שבשגרה פוגעות בשירותים החיוניים ובחיים התקינים של תושבי רצועת עזה
ובאפשרות של קיום ברמת חיים נאותה .המשך עמידה על מגבלות אלו ,על אף האתגר הקשה עמו תידרש להתמודד
האוכלוסייה ברצועה אם יתפשט בה נגיף הקורונה ,עלולה למוטט לחלוטין את מערכת הבריאות ואת כלכלת
הרצועה ,ולהותיר מאות אלפים ללא ביטחון תזונתי.
לסיכום ,נבקש שהוועדה בראשותך תקיים דיון בנושא חשוב זה ,תוך זימון כל הגורמים הרלוונטיים ,בראשם משרד
הביטחון ומתאם פעולות הממשלה בשטחים ,כדי לחשוף את תוכנית ישראל להתמודדות עם משבר רפואי אפשרי
ברצועת עזה ולמניעת קריסת הכלכלה שם.
על החתום,
ארגון רופאים לזכויות אדם
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