תאריך22.8.2018 :
לכבוד
מר אביגדור ליברמן,
שר הביטחון

באמצעות פקס03-6976218 :

שלום רב,
ד ח ו ף ב י ו ת ר-ה דון :ביטול מיידי של ההגבלות על ת ועת א שים במעבר ארז
הרי י לפ ות אליך בדרישה לביטול מיידי של כל ההגבלות אשר הוטלו על ת ועת א שים במעבר
ארז ,וזאת מהטעמים שיפורטו כדלקמן:
 .1כידוע ,מעבר ארז הוא המעבר היחידי המאפשר ת ועת ב י אדם בין ישראל לרצועת עזה,
ודרכו מתאפשרת ת ועה של א שים בין רצועת עזה ,ישראל ,הגדה המערבית וחו"ל ,ומשכך
הוא חיו י ביותר.
 .2ביום  19.8.2018בשעות הערב ,פורסם בכלי התקשורת כי שר הביטחון קיבל החלטה לסגור
את מעבר ארז לת ועת א שים החל מיום  20.8.2018ועד להודעה חדשה ,למעט במקרים
הומ יטריים דחופים .כעולה מהדיווחים ,מטרתו של צעד זה היא ע ישתית והוא קט בתגובה
למחאות אשר התקיימו בסמוך לגדר בין ישראל ורצועת עזה.
 .3החלטה זו ,אם כן ,מכוו ת ו ועדה לפגוע באוכלוסייה אזרחית חפה מפשע ,על מ ת להשיג
מטרות פסולות שאין לה דבר וחצי דבר עימן.
 .4כתוצאה מהחלטתך ה וכחית ,מ ע מסוחרים רבים מרצועת עזה לצאת לגדה המערבית
ולישראל לצורך קיום עסקיהם .ב וסף ,מ עה יציאתם של מאות א שים אשר קיבלו את
האישורים ה דרשים ,בין היתר ,לצורך יציאה מעזה לביקורי קרובי משפחותיהם במהלך חג
הקורבן החל בימים אלה.
 .5המ יע המוצהר להטלת מגבלות אלה אי ו יכול להוות טעם המצדיק את הצעדים הדרסטיים
בהם הוחלט ל קוט .כעולה מהדיווחים ,החלטתך להורות על סגירת מעבר ארז ,לא ובעת
מהכרח כזה או אחר ואי ה משרתת צרכים ביטחו יים .החלטתך אף סותרת את עמדתך ביחס
לצורך להבחין בין האוכלוסייה האזרחית ברצועה ,לבין ארגון החמאס השולט בה :מהודעתך
לציבור מיום  ,15.8.2018בע יין פתיחתו של מעבר כרם שלום ,עלה בבירור כי ההחלטה לפתוח
את כרם שלום בעה מההב ה שהיא פוגעת באוכלוסייה האזרחית בעזה .אף משכך ,לא ברור
מדוע החלטת ל קוט בצעד דומה ופוגע י כ גד אותה אוכלוסייה.

 .6ב סיבות המתוארות ,סגירת מעבר ארז מהווה ע ישה קולקטיבית אסורה על כל האוכלוסייה
האזרחית ברצועת עזה )ראו תק ה  50לתק ות האג; סעיף  33לאמ ת ג' בה הרביעית );(1949
וסעיף  (2)75לפרוטוקול הראשון ה וסף לאמ ות ג' בה( .ההחלטה אף מ וגדת למשפט המי הלי
בהיותה ,בין היתר ,החלטה שאי ה שע ת על תשתית עובדתית ראויה ואי ה לוקחת בחשבון
את משמעויותיה והשלכותיה ההרס יות על כלל האוכלוסייה ברצועת עזה.
 .7ל וכח כל האמור לעיל ,בקשך לבטל באופן מידי את כל הגבלות הת ועה במעבר ארז.

בברכה,
אס ת כהן ליפשיץ ,עו"ד
מ הלת המחלקה המשפטית
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