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שלום רב,
הנדון :החלטה לסגירת מעבר כרם שלום
בשם ארגון "גישה – מרכז לשמירה על הזכות לנוע" ,הריני לפנות אליכם בבהילות ,בדרישה כי
ההגבלות שהטלתם על מעבר סחורות בכרם שלום יבוטלו לאלתר וכי מכלול הסנקציות על
האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה יפורסמו בפומבי על מנת לאפשר דיון ציבורי בנושא .להלן
טעמי הבקשה:
 .1ביום  9.7.2018פורסמה באמצעי התקשורת החלטתכם לסגור את מעבר הסחורות כרם שלום,
כך שרק מעבר ציוד הומניטרי יותר דרכו .החלטה זו התקבלה ,כך על פי הפרסומים ,במטרה
להפעיל לחץ על שלטון החמאס למגר את תופעת עפיפוני התבערה.
 .2הנזק המכוון וחסר ההבחנה שנגרם לשדות חקלאיים בישראל הוא חמור ומצער ואין חולק כי
יש לפעול למען הפסקתו .עם זאת הוא אינו יכול להצדיק את סגירת מעבר הסחורות המרכזי
לרצועת עזה .כרם שלום משרת את כלל תושבי הרצועה בהם תינוקות וילדים ,קשישים
וחולים ובסך הכל כשני מיליון בני אדם ,ואין לו חלופה.
 .3סוחרים וחקלאים ,אשר קיבלו הודעה פתאומית על סגירה מידית של המעבר ,סופגים פגיעה
קשה אשר עלולה להית בלתי הפיכה .בנוסף לנזק הכלכלי המידי כתוצאה מקלקול הסחורה
החקלאית וביטול עסקאות בשל אי עמידה במועדי אספקת הסחורה ,יובילו ההגבלות על
שיווק סחורות מהרצועה ,לפגיעה אנושה במפעלים ובתי עסק ולאובדן מקומות עבודה .כידוע,
כלכלת הרצועה נמצאת מזה זמן רב במשבר חריף וכל פגיעה נוספת יכולה להוביל
להתמוטטותה.
 .4החלטתכם מוציאה אל הפועל ענישה קולקטיבית ,ממנה תיפגע בראש ובראשונה האוכלוסייה
האזרחית ,הסובלת כבר היום מתנאי מחיה קשים ביותר .כידוע ,החוק הישראלי ,כמו גם
הבין-לאומי ,אוסר באופן מוחלט וחד משמעי על ענישה קולקטיבית .אנו קוראים לכם לבטל
לאלתר את ההגבלות שהטלתם על מעבר סחורות וכן להימנע מנקיטת צעדים פוגעניים
נוספים  ,שכן ,פעולות אלו גורמות לנזק מכוון וחסר אבחנה באוכלוסייה האזרחית על לא
עוול בכפה.
 .5כאמור ,החלטתכם בנוגע למעבר כרם שלום אינה חוקית .בנוסף ,קבלת ההחלטה במחשכים
מבלי שהיא מפורסמת באופן פומבי ומסודר ,מונעת את האפשרות לקיים שיח ציבורי על
אודותיה .להחלטתכם עלולות להיות השלכות הרות אסון לא רק על תושבי עזה ,אלא על
תושבי האזור כולו.

 .6לציבור זכות לדעת אילו הגבלות מוטלות על התושבים ברצועה וכמה זמן יימשכו ,ואילו
צעדים נקטתם על מנת להבטיח את שלומה ואת רווחתה של האוכלוסייה האזרחית .בנסיבות
אלו ,הנכם מחויבים לפרסם לציבור באופן מידי את כל הצעדים הננקטים על-ידכם וכן צעדים
עתידיים מתכוננים.
נודה על קבלת התייחסות בדחיפות.

בברכה,

תניה הרי ,מנכ"לית
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