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שלום רב,

 דחוף -הנדון :דרישה לביטולה המידי של המניעה להעברת דואר לרצועת עזה וממנה
הריני לפנות אליכם בדרישה לפעול באופן מיידי לביטול המניעה למעבר דואר דרך מעבר ארז לרצועת עזה
וממנה ,כדלקמן:
 .1בהתאם לדיווחים שקיבלנו ,מאז יום  8.5.2021ישראל הפסיקה העברת דואר מישראל לרצועת עזה
ומרצועת עזה לישראל דרך מעבר ארז.
 .2הפסקת שירותים אלה ,שנמשכת כבר קרוב לחודש ,מונעת מתושבים רבים ברצועת עזה לקבל דברי
דואר ,שלחלקם הוא נדרש בדחיפות ,והיא גוררת אחריה נזקים כבדים .הפגיעה היא חמורה ביותר
במיוחד עבור התושבים אשר ממתינים כבר תקופה ארוכה לקבל את דרכוניהם משגרירויות בישראל
המספקים שירותים לתושבי עזה .מניעת קבלת הדרכונים מובילה למצב שבו אנשים אינם יכולים
לצאת מרצועת עזה גם לצרכים הומניטריים ,דוגמת קבלת טיפול רפואי שאינו זמין בעזה.
 .3כידוע ,שירות הדואר נחשב לשירות חיוני אשר חובה לספקו בצורה תקינה ושוטפת .ההחלטה הנוכחית
למניעת מעבר הדואר הינה שרירותית ,בלתי סבירה ובלתי מידתית .היא גורמת לפגיעה קשה בתושבי
רצועת עזה ,ובין היתר ,בזכויותיהם הבסיסיות לקניין ולכבוד .מניעת העברת הדרכונים מעצימה
הפגיעה בתושבים רבים ובזכויותיהם לחופש תנועה ,לפרנסה ולחיי משפחה .בנסיבות אלו ,מדובר אף
בהפרה של החובה לכבד ולשמור על תקינותם של החיים האזרחיים של האוכלוסייה האזרחית
בעזה.
 .4ההחלטה הנוכחית מנוגדת גם למשפט המינהלי המחייב את הרשויות בהיותה ,בין היתר ,החלטה
שאינה נשענת על תשתית עובדתית ראויה ואינה לוקחת בחשבון את משמעויותיה והשלכותיה
החמורות על כלל האוכלוסייה ברצועת עזה.
 .5מאז נכנסה לתוקפה הפסקת האש עושה ישראל ככל שלאל ידה על מנת להכביד על האוכלוסייה
האזרחית ולמנוע ממנה לשוב לשגרה לאחר המתקפה ההרסנית שספגה .אי העברת הדואר הוא צעד
פסול נוסף שנוקטת ישראל לצד צעדים נוספים וביניהם :תנועת אנשים במעבר ארז (לרבות חולים
קשים) ,צמצום מרחב הדייג ,איסור על שיווק וייצוא סחורות ,הגבלות על ייבוא סחורות ,אשר כולם
נועדו למרר את חיי תושבי הרצועה באמצעות הפעלת לחץ שלטוני פסול ושלא כדין ,ומשכך יש לחדול
מנקיטתם לאלתר.

אשר על כל האמור לעיל ,נבקשכם לפעול באופן מיידי להורות על ביטול המניעה על העברת הדואר
מרצועת עזה וממנה ולהבטיח כי כל הדואר המעוכב בישראל שלא כדין יועבר לאלתר לרצועת עזה.

בברכה,
מונא חדאד ,עו"ד
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