
 

 

 

 

 
 
 

 21.2.2.62תאריך:         
 1...6מספרנו:                                                                              

 לכבוד:
                                                         מר אהוד ברק

 30-6126796באמצעות פקס:                                                                          הביטחון שר
              

 דחוף!                                                                                                

 ,א.נ.

 הגבלת התנועה מעזה ואליה לאחר ירי רקטה לעבר אשקלוןהנדון: 

ד האוכלוסייה נגמנקיטת צעדים של ענישה קולקטיבית להימנע  בדרישה הריני פונה אליך .6

ע החלטתך לסגור את מעבר כרם שלום ולהגביל את זאת, על רק ,האזרחית ברצועת עזה

 .ארז, לאחר שנורתה רקטה הבוקר לעבר העיר אשקלוןהתנועה דרך מעבר 

עבר  לאמעשה ירי לא מובחן על ידי חמושים בעזה של  החומרעל האין צורך להכביר מילים  .2

רחים אל מעגל אוכלוסייה אזרחית בדרום ישראל. אין ולא יכולה להיות הצדקה להכנסת אז

ההומניטרי, שעשויה להיחשב . מדובר בהפרה חמורה של המשפט הבינלאומי האלימות

 כפשע מלחמה.

דווקא בשל חומרת האיסור על פגיעה מכוונת באזרחים, נקיטת צעדים על ידי ישראל, שגם  .2

 הם מכוונים נגד אזרחים, פסולה מכל וכל.

 תנועההבוקר, לאחר ירי הרקטה לעבר אשקלון, נסגר מעבר כרם שלום למעבר סחורות וה .4

ישראלים שמבקשים לצאת את רצועת עזה. לזרים ול, לחולים ה"ארז" הוגבלמעבר דרך 

אומי מאפשר לישראל להגביל את התנועה מרצועת עזה ואליה אך ורק לנהמשפט הבי, כידוע

של טחוני עם חובותיה ין האינטרס הבוזיאתוך טחוניות קונקרטיות, וגם אז יבשל סיבות ב

עיתוי סגירת ל שולטת. ישרא ישראל כלפי אזרחים תושבי רצועת עזה, אשר ברוב מעבריה

ביטול מעברם המתוכנן של עשרות פלסטינים דרך מעבר ארז גם מעבר כרם שלום, כמו 

משקל, -טחוני כבדיהיום, מעלים חשש כבד שלא מדובר בהגבלת תנועה שנובעת מאילוץ ב

מעשיהם של ל כתגובה –אלא בצעד עונשי נגד האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה 

 . חמושים

אסור להעניש נלאומי ההומניטרי אוסר באופן מפורש על ענישה קולקטיבית. המשפט הבי .5

בשל מבקשים לקיים מסחר, להתפרנס ולהתאחד עם בני משפחותיהם התושבי רצועת עזה 

 .היריעשה , אשר לא מנעו את ממעשיהם של חמושים ומחדלם של גורמים פוליטיים

התנהגות  לאחר. זה עקרוןהפנימה  טחוןיבשנים האחרונות, דווקא היה נראה שמערכת הב

דיה", שבמסגרתה ישראל גבתה "מחיר" על כל רקטה "תהה, בזמן 1..2פסולה, בשנת 

 שינוי במדיניותה של ישראל כלפי  חלבאמצעות מניעת אספקה אזרחית והומניטרית לעזה, 
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חית האזר אוכלוסייהלחיים תקינים  לאפשרהביעו שוב ושוב את רצונם  טחוןיהב גורמיעזה. 

 בזמן גם. פוליטיים גורמים או חמושיםעל מעשיהם של  האות להעניש ולאעזה ברצועת 

 על לשמור מתאמצת טחוןיהב שמערכת ניכר היה", ענן, "עמוד האחרון הצבאי המבצע

הימנעות מהגבלת תנועה אזרחית, האוכלוסייה האזרחית.  הסחורות עבור מעבררציפות 

של  הוראות המשפט הבינלאומי, והיא לוותה בהצהרותמשקפת נכונה את כתגובה לירי, 

 טחוניים שליאינה מקדמת את האינטרסים הב הענשת אזרחים תושבי עזהטחון, כי יגורמי ב

 .ישראל ואינה מהווה חלק ממדיניותה כלפי עזה

טחון, יאזכיר את עמדתנו, לפיה יש לבטל הגבלות נוספות על תנועה שאינן נחוצות לצרכי ב

וביניהן מניעת מעבר אנשים בין עזה לגדה, האיסור על שיווק סחורות מעזה לישראל ולגדה 

צעדים שננקטו בחודשים  –המערבית וכן ההגבלות על העברת חומרי בניין. ויחד עם זאת 

 ובשנים האחרונים העלו בנו תקווה כי תורחב התנועה האזרחית מעזה ואליה.

לשנים החשוכות חזור אנו עומדים למעלות חשש כבד שמא הגבלות התנועה שהוטלו היום  .1

לסגור מעברים כתגובה לירי ובכך מדינת ישראל פעלה, בריש גלי,  , בהן.2-2.6..2של 

טחוניות. אם כך ישבי עזה תחת האמתלה שבכך תשיג מטרות פוליטיות ובולהעניש את ת

 למדיניות יה מסוכנתמדובר ברגרסהרי ש ,להגיב להפרות של הפסקת האשישראל מתכוונת 

כי אין תועלת  קבעו, שםעל ידי מומחיספגה ביקורת כבר שמנוגדת למשפט הבינלאומי וה

 פגיעה באזרחים.בטחונית יב

אני קוראת לך לנתק לחלוטין בין חופש תנועתם של אזרחים תושבי עזה לבין צעדים  .2

 המצפ עזה. אנירצועת בולחדש לאלתר את התנועה דרך המעברים  ,שיינקטו כנגד חמושים

תשקף את סלידתה של מדינת ישראל מפגיעה מכוונת  ערים בדרום ישראלשהתגובה לירי על 

 באזרחים חפים מפשע. 

 
       

                     

 ,בכבוד רב                   

     

 שרי בשי, עו"ד                        

 נכ"למ                         

 


