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 ,א0נ0

 רועים במצריםיהסדרת תנועה מעזה ואליה בעקבות האהנדון: 

ושבי עזה לחופש תנועה לקבוע הסדרים שיכבדו את זכותם של תהרינו לפנות אליך בבקשה  70

האירועים במצרים שבעקבותיהם צומצמה הפעילות  0 פנייתנו באה על רקעמעזה ואליה

בנסיבות בהן ישראל אינה מאפשרת תנועה דרך המים , במעבר רפיח עד מאוד

אנשים בעזה  ...,.7-למעלה מכתוצאה מכך, 0 הטריטוריאליים והמרחב האווירי של עזה

אינו יכול לממש את , ומספר בלתי ידוע של תושבי עזה ממתינים לצאת אולם אינם מצליחים

ובתי מלון במדינות  ו בשדות תעופהשהותלממן את  ונאלץזכותו הבסיסית לחזור הביתה 

 זרות0

צומצמה  השלטון במצרים, להחלפתהחלו האירועים שקדמו עת סוף חודש יוני, מאז  20

מצרים, בשל שיבוש הפעילות בי עזה לצאת את עזה ולחזור אליה דרך אפשרותם של תוש

, הוא פועל מחדש ומאז נפתח .30102.7-ל .30102.7כליל בין עבר רפיח0 המעבר נסגר מב

עבור חולים המחזיקים בהפניה ממשרד רק שמאפשרת יציאה מעזה  מצומצמתבמתכונת 

הבריאות הפלסטיני ובעלי אזרחות או תושבות זרה0 תושבי עזה השוהים במצרים מורשים 

אינו מורשה לחזור  ,דרך מצרים ה דרך רפיח, אולם מי שיצא למדינה שלישיתלחזור לעז

 0התעופה שלה למצרים דרך שדות

( .710102.7)עד מספר היוצאים בממוצע ליום דרך רפיח בשבועיים הראשונים של חודש יולי  0.

יוצאים  731) .2.7מאי  דעמד על פחות משליש מהממוצע היומי שנרשם בחודשי ינואר ע

בני  ...,.7-כליציאה מעזה  הצטברו ברשימת הממתיניםכתוצאה מכך,  0(133יום לעומת ב

בלתי ידוע של  מספרעוד את רשימת ההמתנה לעת הזו, כך ש משרד הפנים בעזה סגר 0אדם

לצאת מן הרצועה0 בקבוצה זו סטודנטים שמבקשים להגיע  אנשים נוספים מחכה

לאוניברסיטאות בחו"ל, תושבים פלסטיניים שמבקשים לחזור למקומות עבודתם במדינות 

לפגישות עבודה וכן קשים להגיע בעסקים שמאנשי מדינות אחרות, בעלי מקצוע ובהמפרץ ו
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חולים אשר אינם מחזיקים בהפניה ממשרד הפנים הפלסטיני אך מבקשים טיפול רפואי 

 בבתי מלון ובשדות תעופה  פר בלתי ידוע של תושבי עזה תקועמחוץ לעזה0 מאידך, מס

לממן את שהותם  נדרשיםאנשים אלה במדיניות שלישיות, ללא אפשרות לחזור הביתה, ו

 בחו"ל0המאולצת 

 ודיני זכויות האדם כיבושהדיני ליטתה של ישראל ברצועת עזה מטילה עליה חובה, מכוח ש 40

ולכבד את זכותם הבסיסית לחופש  , לאפשר חיים תקינים לתושבי הרצועההבינלאומיים

ככל שהתנועה דרך מעבר רפיח אינה 0 תנועה, במיוחד הזכות לצאת מעזה ולחזור אליה

אל מחויבת לאפשר לתושבי עזה לממש את זכותם מתאפשרת, מסיבה זו או אחרת, ישר

לחופש תנועה דרך המעברים האחרים, בין אם תנועה יבשתית דרך המעברים בין ישראל 

 0 לעזה, ובין אם תנועה אווירית וימית בין עזה לעולם

נזכיר, שבשנים האחרונות, בתקופות בהן צומצמה האפשרות לעבור דרך רפיח, ישראל  30

תושבי עזה לצאת את הרצועה וכן אפשרה, מפשר למאות ישא ,ותהפעילה מערך של הסע

אנו  באופן פרטני, לתושבי עזה לצאת מן הרצועה ולחזור אליה דרך המעברים אלנבי וארז0

לקראת מצב יצטרכו לצאת ללימודים בחו"ל ורבים עומדים בפתח התקופה בה סטודנטים 

 בזמן רוחזצליחו לאם לא י – המקומות עבוד עלולים לאבדעובדים במדינות המפרץ  שבו

 0 ובהן ילדיהם לומדים בבתי ספר דיםבעוהם בהן שלמדינות 

נמלי  להפעיליתכן שליטה ללא אחריות0 אם ישראל בוחרת שלא לאפשר לתושבי עזה לא ת 10

ת0 ככל יותעופה וים עצמאיים, עליה לאפשר את יציאתם מעזה וחזרתם בדרכים חלופ

ישראל מחויבת  – פתרון מספקמהווה  אינוהוא כעת ו –פתרון מהווה רפיח אינו מעבר ש

 לאפשר לתושבי עזה לנוע דרך המעברים שלה0

  ללא דיחוי0מעזה ואליה  תנועה לקבוע הסדרילאור זאת, אנו קוראים לך  10

     

 

 ,בכבוד רב

 

 

 *רן כהן    ראג'י סוראני*  שרי בשי, עו"ד

 מנכ"ל רופאים לזכיות אדם מנכ"ל המרכז הפלסטיני לזכויות אדם  מנכ"ל גישה

 

 

 דליה קרשטיין*      *עיסאם יונס

 מנכ"לית המוקד להגנת הפרט    מיזאן-מנכ"ל מרכז אל

 

 *אישור חתימה התקבל בדואר האלקטרוני  

     

 מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף איתן דנגוט, באמצעות הפקס העתק:


