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 ומניעת יציאת דייגים לים ברצועת עזהסגירת המעברים ההחלטה על  ביטולהנדון: 
 

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

של מתאם פעולות הממשלה  עמוד הפייסבוק בערביתת ובכלי התקשור ורסמה, פ25.2.2020היום,  .1

שיקולי ביטחון הוחלט על סגירת נוכח הפרת הרגיעה ומ :ל לפיהההחלטה של ישרא בשטחים

רצועת עזה לישראל עד להודעה חדשה, כך שמעבר כרם שלום ייסגר למעט לכניסת ציוד המעברים בין 

הומניטרי חיוני, ומעבר ארז ייסגר למעט למקרים הומניטריים חריגים. בנוסף, מרחב הדיג ברצועת 

 עזה נסגר לחלוטין. 

כי אין החלטה רשמית על סגירת  עות הבוקר פרסם המתפ"ש הודעה בה הוא מבהירשאתמול ב .2

המעברים, אך כי קיימים שיבושים והגבלות זמניות על תנועת האנשים במעבר ארז והסביבה בכדי 

לשמור על שלום ובטחון העוברים בו ותושבי האזור. בפועל, נמענה יציאתם של תושבי הרצועה, ועד 

 יציאתם של חולים ומלוויהם.  אף נמנעהאותו יום  לשעות הצהריים של

אוכלוסייה ב יגררו אחריהם פגיעה חמורה שהםבמודעות מלאה לכך כעת צעדים אלה הורחבו  .3

יר בכך שצעדים אלה כהוא הת המתפ"ש מהיום בהודע .צרכיה ההומניטרייםהאזרחית ברצועה וב

ר יפגע בצורה ישירה בתושבי רצועת באלפי הסוחרים ואנשי העסקים מרצועת עזה וכי הדבפוגעים 

הגבלת פעילותו של מעבר כרם מה גם ש. של הרצועה שיקוםהעזה ובהתפתחות הכלכלית וניסיונות 

רות להיות משווקות היו אמו החקלאיותבחקלאים אשר סחורותיהם  קשה פגיעה אחריהשלום גוררת 

ם בישראל ם מול סוחריויותיהיוכלו לעמוד בהתחייב אחרים שלארבים תעשיינים וב ,בישראל ובגדה

 ובגדה על לא עוול בכפם. 

לים, אשר אין בינם לבין המתרחש בגבול עם  ר ונמנעת יציאת דייגיםהעובדה כי אף המרחב הימי נסג .4

המכוונים כלפי  ישראל הם צעדים כי הצעדים הננקטים על ידי החשש אתמחזקת  ישראל ולא כלום,

ברור לא קשה עוד יותר העובדה כי לא ידוע ופסולים. ענישייתים ממניעים והאזרחית  ההאוכלוסיי

מחזק את תחושת ההתנכלות לתושבי הרצועה, החיים באי יציבות ש ברמשך תקופת ההחלטה בנדון, ד

כתוצאה מהשליטה של ישראל על המעברים, וההחלטות השרירותיות והפתאומיות שמתקבלות 

 בעניין סגירתם. 
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נדגיש, כי ההחלטה לסגור את המעברים והמרחב הימי מהווה הפרה בוטה של חובות ישראל כלפי  .5

ה ופגיעה קשה בזכויותיהם וביכולתם לנהל חיים תקינים. מדובר עת עזהאוכלוסייה האזרחית ברצו

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 

בזכות לפרנסה של סוחרים  חה וגישה להזדמנויות, כמו גםמידתית בזכות לתנועה, הזכות לחיי משפ

 וחקלאים רבים, ולפגיעה עקיפה באלפי עובדים ולשיבוש חיי המסחר והתעשייה ברצועה.

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

 .1907בר דיני המלחמה ביבשה משנת לתקנות הנספחות לאמנת האג בד 43 המעוגנת בהוראת תקנה

לאמנת  27סעיף בנוסף, ב. חיים תקינים כוללים קיום אנושי בכבוד ואפשרות להמשיך ולהתפרנס

אלה מטילים על  דינים .נקבעה חובה להגן על כבודם של התושבים המקומיים (1949) ג'נבה הרביעית

 לדאוג פוזיטיבית חובה לצד, עזה ברצועת האזרחית באוכלוסייה מפגיעה להימנע חובה ישראל

 לזכויות רופאים 4764/04בג"ץ  אור)  התקינים והחיים הציבורי הסדר ולקיום ההומניטריים לצרכיה

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

 עזהרצועת  תושביחיים התקינים של וב החיוניים בשירותים פוגעות ויציאה לים סחורותו אנשים

 .ואנושית סבירה חיים רמתב קיוםשל  ובאפשרות

על כל  ענישה קולקטיבית אסורה תמהווהמעברים ואיסור היציאה למרחב הימי סגירת זאת ועוד.  .7

לאמנת ג'נבה הרביעית  33סעיף לתקנות האג;  50)ראו תקנה האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה 

 ה(. ( לפרוטוקול הראשון הנוסף לאמנות ג'נב2)75סעיף ו (;1949)

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

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

עם זאת, צעדים פסולים אלה חוזרים  ויחדוהשלכותיה ההרסניות על כלל האוכלוסייה ברצועת עזה. 

 על עצמם ונמשכים מבלי לתת את הדעת עליהם.

, סגרה מדינת ישראל את המעברים בין רצועת עזה 2019בהתאם לרישומינו, במהלך שנת כך למשל,  .9

האזרחית ברצועת עזה חמש  הנגד האוכלוסיי כצעד ענישתילישראל או הגבילה את הפעילות בהם 

אלה פנינו במכתבים דחופים לשר הביטחון, היועץ המשפטי לממשלה ולמתאם  פעמים. כנגד צעדים

 .ילא קיבלנו מענה עניינ אחד מהמקרים באףפעולות הממשלה בשטחים. 

 

נוכח הפגיעה ההומניטרית החומרה  בנדון.את ההחלטה  לאלתרלנוכח כל האמור לעיל, נבקשכם לבטל 

 .27.2.2020 חמישיליום ת התייחסותכם עד באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה, נבקש לקבל א

 

 בברכה,

 מונא חדאד, עו"ד    אסנת כהן ליפשיץ, עו"ד


