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  מתאם פעולות הממשלה     לממשלה תהמשפטיצת היוע     שר הביטחון

  

  שלום רב, 

  -   ר ת  ו  י  ב   ב ה ו ל  -
  

  רצועת עזה  בין המעברים   סגירתההחלטה על  את  בטל דרישה ל הנדון:
  מחוץ לעזה  ולאפשר יציאה מיידית של החולים המבקשים להגיע לטיפולים רפואיים

  

 מרכז לשמירה על הזכות לנוע", הרינו לפנות אליכם בבהילות בעניין הנדון כדלקמן: –ארגון "גישה בשם 

בבוקר,   .1 הפיי 2.8.2022היום  בעמוד  פורסמה  בערבית  ס,  בשטחים  בוק  הממשלה  פעולות  מתאם  של 

לפיה  ההחלטה ארז    המפתיעה  מעבר  את  לסגור  ישראל  שלום   פועלים  למעברהחליטה  כרם  ומעבר 

   ליציאת וכניסת סחורות.

, בעקבות החלטה זו ובניגוד לאמור בה, ישראל מונעת  בשעות אלה  בהתאם לדיווחים שאנחנו מקבלים .2

 מניעת יציאת חולים ומקרים הומניטריים דחופים יציאה וכניסה ממעבר ארז, כולל גם    באופן מוחלט

לחיים,  הדבר מוביל לפגיעה קשה בזכותם של האנשים  .  לאחר שאושרה יציאתם  אשר הגיעו למעבר 

 לבריאות ולשלמות הגוף. התנהלות זו מובילה לסיכון חייהם של רבים ולא יכולה להיות לה כל הצדקה!

פגיעה חמורה באוכלוסייה האזרחית   טומנת בחובה המעברים בין רצועת עזהשל  םסגירתההחלטה על  .3

 ומניטריים.  באלפי התושבים, ביניהם בעלי היתרים ה, במיוחד ברצועת עזה ובצרכיה ההומניטריים

נעדרת כל בסיס או הצדקה, במיוחד נוכח העובדה כי לא אירע כל אירוע בגבול עם רצועת    הנ״ל  ההחלטה .4

ממניעים  היא נובעת  ו האזרחית    האוכלוסיי עזה. כל כוונתה ותוצאתה של החלטה זו הוא פגיעה במכוון ב

קשה עוד יותר העובדה כי לא ידוע  .  שליטתכם על המעבריםשל  ניצול לרעה    ה ומהוו  פסולים ענישייתים  

בנדוןלא  ו ההחלטה  תקופת  משך  חיוניים    ברור  רפואיים  לטיפולים  חולים  יציאת  גם  מונעת  אשר 

מחזק את תחושת ההתנכלות לתושבי הרצועה, החיים באי יציבות כתוצאה   דברה  ומסכנת את חייהם. 

 והפתאומיות שמתקבלות בעניין סגירתם.מהשליטה של ישראל על המעברים, וההחלטות השרירותיות  

חוקית, .5 בלתי  בהחלטה  ואף    מדובר  העליון  המשפט  בית  של  לפסיקתו  לדין,  מובהק  באופן  המנוגדת 

להתחייבויותיה המוצהרות של מדינת ישראל. היא מובילה לפגיעה בלתי מוצדקת, בלתי סבירה ובלתי  

חה  לחיי משפ   לתעסוקה ופרנסה,  ועה, הזכות זכות לתנזכות לחיים, לבריאות ולשלמות הגוף, המידתית ב

 . בכלל  ולשיבוש חיי המסחר והתעשייה ברצועה משפחות , ולפגיעה באלפי וגישה להזדמנויות

ישראל    בהפרה  המדובר .6 של  חובתה  תקיניםשל  חיים  לנהל  האזרחית  לאוכלוסייה    חובה  ,לאפשר 

  .1907לתקנות הנספחות לאמנת האג בדבר דיני המלחמה ביבשה משנת    43  ה מעוגנת בהוראת תקנה

לאמנת ג'נבה    27סעיף  בנוסף, ב.  חיים תקינים כוללים קיום אנושי בכבוד ואפשרות להמשיך ולהתפרנס
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  ישראל אלה מטילים על    דינים   .נקבעה חובה להגן על כבודם של התושבים המקומיים  ) 1949(  הרביעית

  לצרכיה  לדאוג  פוזיטיבית  חובה  לצד,  עזה  ברצועת   האזרחית  באוכלוסייה  המפגיע  להימנע  חובה

' ואח  אדם  לזכויות  רופאים  4764/04בג"ץ    אור(     התקינים  והחיים  הציבורי  הסדר  ולקיום  ההומניטריים

  פוגעות   אנשים   מעבר  על   ההגבלות ,  דנן  במקרה).  )2004(   393,  385)  5, פ"ד נח(בעזה"ל  צה  כוחות   מפקד'  נ

  קיום של    ובאפשרות  עזהרצועת    תושביובחיים התקינים של    בחייהם ובבריאותם  ,  החיוניים  בשירותים

 . ואנושית סבירה  חיים רמתב

על כל האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה    ענישה קולקטיבית אסורה  תמהוו  סגירת המעברזאת ועוד.   .7

) לפרוטוקול הראשון  2(75סעיף  ו  );1949הרביעית (לאמנת ג'נבה    33סעיף  לתקנות האג;    50(ראו תקנה  

 ה).  הנוסף לאמנות ג'נב

ההחלטה הנוכחית אף מנוגדת למשפט המינהלי המחייב את שר הביטחון והמתפ"ש בהיותה, בין היתר,   .8

החלטה שאינה נשענת על תשתית עובדתית ראויה ואינה לוקחת בחשבון את משמעויותיה והשלכותיה  

כלל האוההרסניות   עזה.  על  ברצועת  עצמם  כלוסייה  על  חוזרים  פסולים אלה  צעדים  זאת,  עם  ויחד 

 ל פגיעתם הרעה על תושבי רצועת עזה.  ונמשכים מבלי לתת את הדעת ע

 

ולאפשר את יציאת החולים והמקרים    בנדוןאת ההחלטה    לאלתרלנוכח כל האמור לעיל, נבקשכם לבטל  

    .כבר היום םההומניטריי

  

 

  בברכה,

  מונא חדאד, עו"ד 

  העתק: עו"ד ענר הלמן, מנהל מחלקת הבג"צים. 


