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שלום רב,

 דחוף ביותר -הנדון :ביטול ההחלטה על מניעת יציאת דייגים לים ברצועת עזה
בשם הארגונים "אלמיזאן -המרכז לזכויות אדם"" ,עדאלה -המרכז המשפטי לזכויות המיעוט
הערבי בישראל" ו"גישה -מרכז לשמירה על הזכות לנוע" ,הרינו לפנות אליכם בדרישה דחופה
לביטול ההחלטה על מניעת יציאת הדייגים לים ,כמפורט להלן:
 .1היום ,26.4.2021 ,פורסמה בכלי התקשורת ובעמוד הפייסבוק בערבית של מתאם פעולות
הממשלה בשטחים ,החלטה של הצבא הישראלי על סגירתו המוחלטת של מרחב הדיג
ברצועת עזה עד להודעה חדשה .מהפרסום עולה כי ההחלטה התקבלה בתגובה לאירועי הירי
מרצועת עזה לעבר ישראל בימים האחרונים.
 .2כעולה מההודעה ,ישראל נוקטת בצעד זה במטרה לפגוע באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה,
ותוך הטלת האחריות על חמאס .לגישתה ,״חמאס נושא באחריות לכל הנעשה ברצועת עזה
וממנה לפי ישראל״ .ישראל מודעת לעובדה כי בכך היא למעשה פוגעת באלפי הדייגים
ומשפחותיהם הנסמכים על הדייג למחייתם ,ועל כלל השוק המקומי והאוכלוסייה ברצועת
עזה .כל אלו יינזקו קשות ,במיוחד בתקופה זו של חודש הרמדאן ולנוכח התפשטות מגפת
הקורונה בעזה שגרמה לנזקים כבדים לכלכלה שם.
 .3העובדה כי אין בין המרחב הימי ומניעת יציאת הדייגים לים ,לבין המתרחש בגבול עם ישראל
כל קשר ,מחזקת את המסקנה כי הצעדים הננקטים על ידי ישראל הם צעדים המכוונים כלפי
האוכלוסייה האזרחית וממניעי ענישה פסולים .העובדה כי סגירת המרחב הימי אינה מוגבלת
בזמן מעמיקה את הפגיעה ומחזקת את תחושת ההתנכלות לתושבי הרצועה.
 .4נדגיש ,כי ההחלטה לסגור את המרחב הימי מהווה הפרה בוטה של חובות ישראל כלפי
האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה ופגיעה קשה בזכויותיהם וביכולתם לנהל חיים תקינים.
מדובר בהחלטה בלתי חוקית ,המנוגדת באופן מובהק לדין ,לפסיקתו של בית המשפט העליון

ואף להתחייבויותיה המוצהרות של מדינת ישראל .היא מובילה לפגיעה בלתי מוצדקת ,בלתי
סבירה ובלתי מידתית בזכות לתנועה ,לחופש עיסוק ופרנסה ,ולכבוד.
 .5המדובר בהפרה של חובתה של ישראל לאפשר לאוכלוסייה האזרחית לנהל חיים תקינים,
חובה המעוגנת בהוראת תקנה  43לתקנות הנספחות לאמנת האג בדבר דיני המלחמה ביבשה
משנת  .1907חיים תקינים כוללים קיום אנושי בכבוד ואפשרות להמשיך ולהתפרנס .בנוסף,
בסעיף  27לאמנת ג'נבה הרביעית ( )1949נקבעה חובה להגן על כבודם של התושבים
המקומיים .דינים אלה מטילים על ישראל חובה להימנע מפגיעה באוכלוסייה האזרחית
ברצועת עזה ,לצד חובה פוזיטיבית לדאוג לצרכיה ההומניטריים ולקיום הסדר הציבורי
והחיים התקינים (ראו בג"ץ  4764/04רופאים לזכויות אדם ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל
בעזה ,פ"ד נח( .))2004( 393 ,385 )5במקרה דנן ,ההגבלות על יציאה לים פוגעות בשירותים
החיוניים ובחיים התקינים של תושבי רצועת עזה ובאפשרות של קיום ברמת חיים סבירה
ואנושית.
 .6זאת ועוד .איסור היציאה למרחב הימי מהוות ענישה קולקטיבית אסורה על כל האוכלוסייה
האזרחית ברצועת עזה (ראו תקנה  50לתקנות האג; סעיף  33לאמנת ג'נבה הרביעית (;)1949
וסעיף  )2(75לפרוטוקול הראשון הנוסף לאמנות ג'נבה).
 .7ההחלטה הנוכחית אף מנוגדת למשפט המינהלי המחייב את שר הביטחון והמתפ"ש בהיותה,
בין היתר ,החלטה שאינה נשענת על תשתית עובדתית ראויה ואינה לוקחת בחשבון את
משמעויותיה והשלכותיה ההרסניות על כלל האוכלוסייה ברצועת עזה .ויחד עם זאת ,צעדים
פסולים אלה חוזרים על עצמם ונמשכים מבלי לתת את הדעת עליהם.

לנוכח כל האמור לעיל ,נבקשכם לבטל לאלתר את ההחלטה בנדון .נוכח הפגיעה ההומניטרית
החומרה באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה ,נבקש לקבל את התייחסותכם עד ליום רביעי
.28.4.2021

בברכה,
מונא חדאד ,עו״ד

אסנת כהן ליפשיץ ,עו״ד
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