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 דרישה לביטול ההחלטה על הפסקת העברת הדלק וגז לרצועת עזה הנדון:
 
 

 כדלקמן: הילות בעניין הנדוןבב ךלפנות אלי הריני ,"מרכז לשמירה על הזכות לנוע –בשם ארגון "גישה 

עזה פורסמה בכלי התקשורת החלטתך להפסיק את אספקת הדלקים והגז לרצועת  13.10.2018ביום  .1

 לפיה: שלך טוויטר"ה" בעמוד פרסמתש ההודע על מים אלה נסמכיםעד להודעה חדשה. פרסו וזאת

י התבערה כל עוד לא תיפסק האלימות ברצועת עזה באופן מוחלט, כולל שיגורי בלונ"
והצתות הצמיגים מול הישובים הישראלים, לא תחודש אספקת הדלקים והגז לרצועת 

 "עזה

מהפרסומים בתקשורת עולה כי החלטתך זו התקבלה בניגוד לעמדת של בכירים במערכת הביטחון  .2

עולה  "טוויטר"-במהודעתך כמו כן, אשר הזהירו מפני החמרה במצב ההומניטארי ברצועת עזה. 

החלו הרשויות הישראליות ליישמה,  כברהכנסת הדלק והגז, אשר וע מנל ההחלטהי בבירור כ

לפגוע באותה אוכלוסייה חפה  מכוונתתי כנגד האוכלוסייה האזרחית בעזה והיא התקבלה כצעד עניש

  מפשע.

יטריים חיוניים לרצועת עזה ומניעת הכנסתם פוגעת כידוע לך, הדלק והגז מהווים מוצרים הומנ .3

ם ייור בצרכיה ההומניטאריים של האוכלוסייה שם, אשר כבר כעת סובלת מתנאים אנושבאופן חמ

לדין, לפסיקתו תי חוקית המנוגדת באופן מובהק מדובר בהחלטה בלוהומניטאריים קשים ביותר. 

של בית המשפט העליון, ואפילו להתחייבויותיה המוצהרות של מדינת ישראל. חמור מכך הוא המניע 

נקיטת הצעדים הדרסטיים בהם את החלטתך אשר אינו יכול בשום אופן להצדיק הפסול מאחורי 

 לנקוט.  תהחלט

מאחר נוגדת למשפט הבינלאומי למנוע כניסת דלק וגז לרצועת עזה מההחלטה ראשית כל נדגיש, כי  .4

חובות  זאת ועוד, החלטה זו מפרה אתענישה קולקטיבית של כלל אוכלוסיית עזה. והיא מהווה 

 50-ו 43)ראו תקנות עזה ראל לדאוג לרווחתם של התושבים המוגנים המתגוררים ברצועת מדינת יש

)ד( (2)75(  2)51-(1)51(; סעיפים 1949לאמנת ז'נבה הרביעית ) 33-ו 27; סעיפים 1907לתקנות האג 

כל תחומי פגיעה בגוררת אחריה  . בנוסף, ההחלטה((1977לפרוטוקול הראשון הנספח לאמנות ז'נבה )

. מערכות אלו, נמצאות התברואהת הבריאות, החינוך, הביוב, המים ומערכוים ברצועה, כמו גם בהחי

  .על סף קריסה בשל המחסור החמור הקיים בדלק גם כיום

(, בעניין החלטת הקבינט משנת 30.1.2008) אלבסיוני ואח' נ' ראש הממשלה ואח' 9132/07בבג"ץ  .5

 נקבע: ת עזה,לצמצם את אספקת הדלק והחשמל לרצוע 2007
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"על המשיבים למלא את החובות המוטלות עליהם מכוח דיני המשפט הבינלאומי 

עליהם לאפשר לרצועת עזה אספקה רק של הטובין הדרושים ההומניטרי, ובמסגרת זו 

 11" )פסקה לשם קיום הצרכים ההומניטריים החיוניים של האוכלוסייה האזרחית

 (., ההדגשה אינה במקורלפסק דין

 ובהמשך: 

"המשיבים כלל אינם חולקים על קיומן של החובות ההומניטריות המוטלות עליהם, 

ואשר מחייבות את מדינת ישראל לאפשר מעבר של אספקת מוצרים הומניטריים 

, 15" )פסקה להימנע מפגיעה מכוונת במתקנים הומניטרייםחיוניים לרצועת עזה, 

 גשה אינה במקור(.דהה

מוטלות  במעברים לרצועת עזה, ,ינת ישראל, מתוקף שליטתה, בין היתרבעוד שלעמדתנו על מד .6

 בניגוד מוחלטת דנן עומד , הרי שההחלטה"מינימום הומניטרי"העולות על  םתושביביחס לחובות 

גם את . ההחלטה מפרה פסיקתו של בית המשפט העליוןשאומץ ב מינימליהלסטנדרט אף 

סדירה של דלק,  שהוצגו בבית המשפט, לאפשר אספקה , כפיעצמה התחייבויותיה של מדינת ישראל

 המינימום ההומניטארי הדרוש. המקיימת אתבכמות 

אשר הוגש לאחר פסק הדין בעניין (, 5.6.2008) גישה ואח' נ' שר הביטחון 4258/08ודוק. בבג"ץ  .7

עליה אלבסיוני, בית המשפט חזר והדגיש כי נוכח שליטתה של ישראל על המעברים לרצועה, מוטלת 

. לאפשר מעבר דלק מסוגים שונים לקיום הצרכים ההומניטאריים החיוניים לרצועת עזההחובה 

מדינת ישראל אינה יכולה להימנע בצורה מכוונת מהעברת כי  גילה דעתוחשוב מכך, בית המשפט 

לעשות כל שביכולתה על מנת למלא אחר התחייבויותיה כפי שנקבעו וכי עליה  ההדלק לרצועת עז

  .ין אלבסיוניבעני

, לא נובעת מהכרח כזה או אחר ואינה משרתת צרכים גזמניעת מעבר דלק ועל ההחלטה הנוכחית  .8

והיא אינה  חפה מפשע אזרחיתנועדה לפגוע באוכלוסייה ו מכוונתהיא אם כן, לטה זו ביטחוניים. הח

מחייב מנוגדת למשפט המינהלי ה אף ההחלטהרלוונטית למטרה המוצהרת של הפסקה האלימות. 

נת על תשתית עובדתית ראויה החלטה שאינה נשע , בין היתר,את שר הביטחון והמתפ"ש בהיותה

  ה ברצועת עזה.יתיה והשלכותיה ההרסניות על כלל האוכלוסייומשמעואת ואינה לוקחת בחשבון 

החלטתך אף סותרת את עמדתך ביחס לצורך להבחין בין האוכלוסייה האזרחית ברצועה, זאת ועוד,  .9

, בעניין פתיחתו של מעבר כרם 15.8.2018ין ארגון החמאס השולט בה: מהודעתך לציבור מיום לב

שלום, עלה בבירור כי ההחלטה לפתוח את כרם שלום נבעה מההבנה שהיא פוגעת באוכלוסייה 

 מה ופוגעני כנגד אותה אוכלוסייה. האזרחית בעזה. אף משכך, לא ברור מדוע החלטת לנקוט בצעד דו

את החלטתך למניעת כניסת דלק וגז לרצועת עזה. נוכח  לאלתרמור לעיל, נבקשך לבטל אל הלנוכח כ .10

הפגיעה ההומניטרית החומרה באוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה, נבקש לקבל את התייחסותכם 

 בטרם נפנה לערכאות המשפטיות. 16.10.2018 ליום שלישיעד 

 

 בכבוד רב,

 מונא חדאד, עו"ד


