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 שלום רב,

 -ד ח ו ף    -

 ציוד תקשורת לרצועת עזהשל  הכניס תמניעההחלטה על  ביטולהנדון: 

 ה של כניסת מניעההחלטה על המיידי של  הבדרישה לביטול ,נדוןשבליכם בעניין א הרינו לפנות

והכל  , ולאפשר את הכניסה המיידית של הסחורות המעוכבות בישראל,לרצועת עזה ציוד תקשורת

 כדלקמן:

, 21.5.2021תיים ביום מאז ההתקפות על רצועת עזה במבצע המכונה ״שומר החומות״ שהס .1

הטילה מדינת ישראל הגבלות חמורות על מעבר סחורות מרצועת עזה ואליה דרך מעבר כרם 

את  מות למחסור רב בשוק בעזה ומעצימותגורהן ו הרות אסוןהשלכות שלום. להגבלות אלה 

 המצב הכלכלי הקשה, במיוחד לאחר הלחימה והצורך בביצוע עבודות שיקום.

, הוא ענף התקשורת וטכנולוגיית המידע מההגבלות ע בצורה משמעותיתאחד הענפים שנפג .2

. פגיעה בענף זה משפיעה וטכנולוגיהכניסת ציוד תקשורת  המניעה הגורפת עלוזאת כתוצאה מ

על אף הכרזות ישראל על  מסחר.החינוך והל ענפים חיוניים אחרים, ביניהם הבריאות, ע

הקלות אלה אינן כוללות ציוד  ,כי נכון להיום ,ההקלות במעבר סחורות, ממידע שקיבלנו עול

 תקשורת וטכנולוגית מידע.

(, PITAבהתאם למידע שהתקבל מהתאחדות חברות טכנולוגיית המידע הפלסטיניות ) .3

אשר  ,מיליון דולר 20 – 15בשווי של  המוערך ,ציוד תקשורת רבכיום נמצא ובגדה בישראל 

הרישיונות וההיתרים את כל קיבל  כברד זה . חלק גדול מציויועד לכניסה לרצועת עזה

ציוד זה כולל: מחשבים נייחים וניידים, טאבלטים, מעבר בכרם שלום. ההנדרשים לצורך 

וכן מערכות טכנולוגיות לאנרגיה  חלקי חילוף, מקרנים, ,טלפונים, נתבים, כבלים, מדפסות

ציוד למוסדות  תספקהעבור חברות שזכו במכרזים ל נרכשמהציוד  רבסלולארית. חלק 

, ביניהם ארגון הבריאות העולמי וארגוני האו״ם ברצועת עזה חינוכיים וארגונים בינלאומיים

 השונים.

ענף התקשורת  ,דרך כרם שלום צועהלר הציודאת כניסת כתוצאה מהמניעה לאפשר  .4

 מחסור קשה בשוק המקומי למוצרים בסיסיים וחיוניים ביותרנוצר , והטכנולוגיה נפגע קשות

, כגון מכרזים חברות רבות אשר זכו במכרזים הפסדים אדירים.מ סובליםובעלי עסקים רבים 

, אינם יכולים לעמוד , בתי ספר וארגונים בינלאומייםלספק ציוד לאוניברסיטאות
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בהתחייבויותיהם ואינם יכולים לגשת למכרזים נוספים. הן נאלצות לספוג הפסדים 

אחסון הציוד במחסנים  בגיןסכומים גבוהים  לשלם, וגם משמעותיים ואף לפטר עובדים

 .דבר העלול לעלות לכדי התעשרות שלא כדין ,בישראל

באופן ו תשתיות הצורך בכניסת הציוד התעצם נוכח סבב הלחימה האחרון במהלכו נפגע .5

 ציוד רב אשר דורש החלפה לצורך המשך ניהול תקין של מגזרים חיוניים.משמעות ונהרס 

 13טכנולוגיה נפגעו, כאשר הת ורחברות בתחום התקשו PITA ,56ארגון ל בהתאם להערכה ש

 דולר.  5,021,495 -מהם נהרסו כליל, והנזקים הישירים לענף מוערכים ב

ידועה  לרצועת עזה ציוד תקשורת ה שלמשמעותה והשלכותיה של ההחלטה על מניעת כניס .6

מובילה . החלטה זו קורונה, במיוחד בנסיבות הנ״ל ובתקופת התפשטות נגיף ההיטב לכם

בראש ובראשונה באוכלוסייה פוגעת . ההחלטה ונעדרת כל הצדקה להרס של ענף חיוני ביותר

 .מצרכים בסיסיים תעל ידי מניע הענשתה על לא עוול בכפהתוך האזרחית ברצועת עזה 

ההחלטה הנוכחית הינה שרירותית, גורפת וגורמת לפגיעה קשה בתושבי רצועת עזה, ובין  .7

מניעה גורפת זו לפרנסה, לחינוך ולכבוד.  לתעסוקה, יתר, בזכויותיהם הבסיסיות לקניין,ה

קולקטיבית בלתי  ענישהבבנסיבות אלו, מדובר אף  חורגת מגדר הסביר ואינה מידתית.

 ההאוכלוסיישמור על תקינותם של החיים האזרחיים של להפרה של החובה לכבד וחוקית ו

 . האזרחית בעזה

 

 ה שלמניעת כניסההחלטה על על ביטול  באופן מיידיהורות האמור לעיל, נבקשכם ל אשר על כל

 וכניסתאת ולאפשר ציוד זה נחוץ ביותר,  במיוחד נוכח תקופה זו שבהה, לרצועת עז ציוד תקשורת

  .ללא דיחוי נוסף ובגדה של הציוד הממתין בישראללרצועת עזה 

 

 , נודה.לטיפולכם הדחוף

 

 , בברכה

 אד, עו"דמונא חד

 

 


