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 לכבוד      לכבוד     לכבוד
 עו"ד אביחי מנדלבליט     מר שרון אפק    מר בנימין גנץ

 היועץ המשפטי לממשלה   הפרקליט הצבאי הראשי    שר הביטחון

 6467001-02 בפקס:     בדוא״ל  6976711-03פקס: ב
 

 
 שלום רב,

 

עזה  בשטחי רצועת והריסת אדמות חקלאיות יישורפעולות להפסקת דרישה הנדון: 

 13.10.2020מיום  י הריסת האדמותחקירת אירועבולפתיחה מידית 

בתוך שטחי  פעולות יישור והריסת אדמות חקלאיותבקשה להורות על הפסקת בם הרינו לפנות אליכ

ופיצוי החקלאים על ההפסדים  13.10.2020בחקירת האירועים מיום הורות על פתיחה ול ,רצועת עזה

 הכל כמפורט להלן: ,הקשים שנגרמו להם

בשעות הבוקר, נכנסו דחפורים של הצבא הישראלי אל תוך רצועת עזה, למרחק  13.10.2020 ביום .1

. חקלאית שם רות דונמים של אדמהעשוהשמידו  ,מטרים מהגדר באזור ח׳אן יונס 300-של כ

גרמו נזקים כבדים  ,לאדמותיהם פלשו , הדחפורים של הצבאבאזור חקלאיםהבהתאם לדיווחי 

, בעיקר ציוד חקלאיגרמו נזקים ל. בנוסף, הם ר פרנסתםמקושהוא  ,יבול רבוהשמידו  לאדמות

  רשתות ההשקיה.ל

שלא בעת  עזהים לתוך שטח רצועת דחפורים וטנקנכנס עם  יישראלהצבא המזה שנים רבות ש .2

של משרד  באזור הסמוך לגבול. בהתאם לתיעוד יישור אדמותחפירות ולצורך בין היתר  ,לוחמה

פלש קרקעית , הצבא 19.10.2020נכון ליום  ,(OCHAהאו״ם לתיאום עניינים הומניטריים )

מספר הפלישות הקרקעיות , 2019 - 2017השנים  ביןו  ,2020במהלך שנת  פעמים 42לרצועת עזה 

 .225 -של הצבא הגיע ל

  october-19-https://www.ochaopt.org/poc/6-2020לדו״ח: קישור 

הם מבין החמורים בשנים האחרונות.  13.10.2020האירועים מיום , איםלמהחק נמסר לנוהפי  על .3

 ויבוליהם שנפגעו כתוצאה מפעולות הצבא נמצאים באזור הרחוקהחקלאים ציינו כי אדמותיהם 

 ,בעיקר חצילים, קישואים ופטרוזיליה הם ושנפגע יםוהיבול תישראלימהגדר ה יםמטר 300-כ

, נשוי ואב לחמישה ילדים, אחד החקלאים .ראייהה ואינם פוגעים בשדה הם גדלים לגובנשאי

 באדמתוהרס את רשת המים  ,חצילשטחי גידול של  דונמים הצבא השמיד ארבעהמסר לנו כי 

. חקלאי נוסף, נשוי ואב דולר חמשת אלפיםלמעל בכתוצאה מכך העריך את הנזקים שנגרמו לו ו

ורשת  קישואיםהיבולי הפטרוזיליה וואת דונם של אדמתו  15ציין כי הצבא הרס לשבעה ילדים, 

 .דולר 8,200של  םהפסדיכי כתוצאה מהפעולות נגרמו לו עריך ה. הוא המים המרכזית
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חקלאים לפחות   10פגעו באדמותיהם של  מאותו יוםפעולות הצבא על פי משרד החקלאות בעזה,  .4

 . לפחות דולר 32,000-ב ךהמוערנזק אדיר לחקלאים  ורמגבאזור ח׳אן יונס ו

גידוליהם, המהווים את מפני פגיעות קשות בחשש מתמיד שגרה של חיים ב באזור החקלאים .5

. החמור מכל, פעולות אלה גם מעמידות את מפעולות הצבא באזורמקור פרנסתם, כתוצאה 

החקלאים תחת  , נמצאיםדווקא בתקופה זו של התפשטות נגיף הקורונהחייהם בסכנה מתמדת. 

הנזקים הקשים שגרמו להם הדחפורים  לכך לחצים רבים ומצבם הכלכלי מחמיר. כעת, התווספו

 ., לכל הפחותבעשרות אלפי דולרים כאמור הישראליים המוערכים

לבקשת חופש מידע שהגישה עמותת גישה, נטען כי הריסת  15.12.2019בתשובת הצבא מיום  .6

מעבר לגדר בין מדינת ישראל לשטח רצועת  האדמות החקלאיות, כמו גם ביצוע ״פעולות תשתית

כוחות עיים שתכליתם הגנה על ביטחון אזרחי ישראל וצבת, ״נעשות לצרכים מאחרו ״עזה

 לתשובה(. 2הביטחון״ )סעיף 

מדובר צרכים אלה אינם יכולים להצדיק את הפגיעה באדמות בתוך שטחי רצועת עזה. נדגיש כי  .7

 לצבא הישראלי אין כל סמכותהמנוגדות למשפט הישראלי והבינלאומי, ואשר הרסניות בפעולות 

חייהם של החקלאים, שלמות גופם וקניינם, ובכך פעולות אלה מסכנות את  הן.בחוק לנקוט ב

 בצורה אנושה הזכות לכבוד, לקניין ולתעסוקה, ןביניה, פוגעות בזכויותיהם הבסיסיות ביותר

 . ובלתי מידתית

מפרות ברגל גסה את חובות מדינת ישראל לדאוג לרווחתם של  הפעולות המפורטות לעיל .8

ולהפרת החובה  לתקנות האג, 43, כאמור בסעיף ם המוגנים המתגוררים ברצועת עזההתושבי

, 1949לאמנת ג'נבה הרביעית  27ובסעיף  לתקנות 46לכבד, בין היתר, רכוש פרטי, כאמור בסעיף 

רץ כלפי גופם, כבודם, זכויותיהם המשפחתיות, א-המטיל חובה על ישראל לנהוג ביחס של דרך

אמונתם ולפולחנם, נימוסיהם ומנהגיהם, של תושבי רצועת עזה, ומגן עליהם מפני כל מעשה 

 אלימות. 

מאפשר, בקניין ״האויב״. הוא על הפגיעה  המפורש ( לתקנות האג קובע את האיסורg)23סעיף  .9

מלחמה בזמן  ומוחלט מיידיקניין במידה ומתקיים צורך ממשי,  כיוצא מן הכלל, פגיעה באותו

 unless such destruction or seizure be imperatively demanded by the necessities of״

war.מתבצעותהצבא פעולות לא מתקיים והדבר בולט כאשר צורך זה  שפורטו לעילבמקרים  ״ 

  ין של מדיניות וכדבר שבשגרה.  יכענ

עם חריג האזרחית,  האוכלוסייהובע איסור להרוס רכוש של קלאמנת ג׳נבה הרביעית  53סעיף גם  .10

 where such destruction is rendered absolutely necessary by the: ״מאוד מצומצם ,אחד

military operationsגם חריג זה לא מתקיים כאן.. ״ 

 ,פגיעה בקניין פרטי תצורך צבאי מאפשרטענה בדבר כל  לא ,אם כן, על פי המשפט הבינלאומי .11

ולהרוס  בתוך רצועת עזה אזורלהעניק למדינה סמכות להשתלט על  ידי בצורך צבאי כד ואין

והוא צריך להיות  מיידיבהתאם לחריגים לעיל, הצורך הצבאי צריך להיות . אדמות חקלאיות

 . דרוש באופן מוחלט בזמן שבו מתרחשת לחימה



 

 

 

- 3 - 

לבקשת חופש המידע, הצבא הבהיר כי הריסת האדמות נעשות בתוך שטח  ובתשובתכאמור,  .12

 טעם. רצועת עזה ״לצרכים מבצעיים שתכליתם הגנה על ביטחון אזרחי ישראל וכוחות הביטחון״

ין של יכענהמבוצעות לישות . מדובר בפלעיל יםמקיים את החריג אינוו ,ערטילאיוכללי  הואזה 

 לא חוקית, שמדובר במדיניותמכאן . ישראלללא קיומה של סכנה ממשית על אזרחי ומדיניות 

 ת. מיואת הוראות הדין הבינלאו מפרהה

אלוף פיקוד עדאלה ואח׳ נ׳  4969/04פעולות אלה אף מנוגדות להצהרת המדינה במסגרת בג״ץ  .13

ידי כוחות  לע דובר על הריסת מבנים אזרחיים באותו עניין .(7.7.2005)פסק דין מיום  דרום

כנגד טענת העותרים כי מדובר באזור הגבול ברצועת עזה. , בין היתר, של הצבא קרקעיים

עם . פעולות ההריסות ברצועת עזה תפסיק אתהצהירה כי בפעולות לא חוקיות בעליל, המדינה 

 יהאדמותאת הורסים עזה ו שטחי זאת, ועל אף הצהרה זו, דחפורי הצבא עדיין נכנסים לתוך

 החקלאיות. 

של  בזכויות היסוד, תוך פגיעה קשה מות החקלאיות והריסתןמכאן, שהפעולות של יישור האד .14

  במבחני המידתיות. ותעומד ןואינ ותחוקיבלתי  ןה ,הזכות לקניין ןובראש החקלאים

 

בתוך שטח רצועת עזה;  כלשהן ״תשתית״אשר על כל האמור לעיל, נבקשכם להימנע מביצוע פעולות 

, אשר אינם פוגעים באדמה בתוך שטחי ישראל בלבדוכן לנקוט באמצעים מידתיים אחרים, 

 הנכם , ונוכח הפגיעה החמורה באדמות החקלאיות,. בנוסףהוביבוליהחקלאית ברצועת עזה 

ל לפצות את החקלאים עכן ו ,שתוארו לעיל 13.10.2020מתבקשים לפתוח בחקירת האירועים מיום 

 .שנגרמו להם ההפסדים הקשים

 

 

 בברכה,

 מונא חדאד, עו"ד


