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  לכבוד
  מר אהוד אולמרט, ראש הממשלה
  דניאל פרידמ!' פרופ, שר המשפטי 
  מר אהוד ברק, שר הביטחו!

  באמצעות הפקס  מר מני מזוז, � המשפטי לממשלההיוע
                                                                                               
  !דחו

הינה ענישה קולקטיבית  לח� פוליטיאמצעי כהפחתת מעבר הסחורות  לעזה : הנדו�
  האסורה על פי החוק

, האגודה לזכויות האזרח בישראל, בצל , גישה:  בש  ארגוני זכויות האד הרינו פוני  אליכ  .1

 ,ד ארגו! מתנדבי  לזכויות א: יש די!, המוקד להגנת הפרט , בישראלנגד עינויי הציבורי הוועד 

רופאי  רבני  למע! זכויות האד  ו, המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל :עדאלה

 ההאוכלוסייבדרישה להימנע מלנקוט צעדי ענישה נגד אנו פוני  אליכ  . לזכויות אד 

וזאת באמצעות הטלת ,  על ארגו� החמאס לח� פוליטילצור� הפעלת הפלסטינית ברצועת עזה

פי החלטת �על שהוקמה ,מפרסומי  בכלי התקשורת למדנו כי הוועדה. רותהגבלות על מעבר סחו

שוקלת הפעלת סנקציות , מנת לדו! בהרעת תנאי כליאת  של אסירי  פלסטיני �הממשלה על

וביניה! הפחתה נוספת של כמות הסחורות הנכנסות , נוספות כנגד הפלסטיני  תושבי רצועת עזה

 . הומניטארי נימו  הנדרש למניעת משברלרצועת עזה דר) מעברי הגבול עד למי

מנת לקד  את �מטרת  היחידה והמוצהרת של צעדי  אלו היא הפעלת לח� על ארגו! החמאס על .2

אול  , הינה מטרה נעלההשבתו של שליט לביתו ולחיק משפחתו . שחרורו של החייל גלעד שליט

 פוליטי הינה אסורה ככלי מיקוחידוק החנק על רצועת עזה פעלת השליטה על המעברי� והה

א� ככל שנדרשת , מומ� של הדברי� עולה מתוכ�. המשפט הבינלאומי לפיבתכלית האיסור 

האיסור על ענישה קולקטיבית הינו עקרו� יסוד במשפט  נזכירכ� כי ,גושפנקא חוקית

עקרו! זה הינו חלק מהמשפט הבינלאומי המנהגי . הישראלי ובמשפט  ההומניטאריהבינלאומי

 . ובה! ישראל,  כל מדינות העול המחייב את

הסגר . רצועת עזה נמצאת כעת במצב הומניטארי קשה ממילא, כפי שידוע לכ  היטב, יתר על כ! .3

פגיעה קשה ביכולת  של תושבי הרצועה  הביא ל2007שישראל מפעילה על עזה מאז חודש יוני 

ולהרס עצו  ממדי   לקטל ה הביא27.12.2008שפרצה ביו   המלחמה. לקיי  חיי כלכלה ומסחר

 . שמדיניות הסגר מאז תו  המבצע אינה מאפשרת לשק ,  חורבותה אחריהוהותיר

ישראל הוסיפה להגביל את , מהמלחמהג  נוכח הקריסה ההומניטארית ברצועת עזה כתוצאה  .4

פגעה , מלט וציוד חיוני אחר, ידי מניעת כניסת  של חלקי חילו+�על. כניסת הסחורות לרצועה

מנעה את תפקודה ההול  של ; הביוב והחשמל, ישראל באפשרות השיקו  של מערכות המי 

באופ! שאינו מאפשר , וגרמה לעלייה תלולה במחירי  של מוצרי  בסיסיי ; מערכת החינו)

צמצו� נוס בסחורות המועברות לרצועת עזה יביא ללא ספק לפגיעה  .לתושבי עזה לרוכש 

מנת   חפי� מפשע שעוד� מתאבלי� על מתיה� ונאבקי� עלנשי� וגברי�, אנושה בילדי�

  .לשרוד ולהתקיי�



 

 

 

__________________________________________________________________________  
� 2 �  

  61200תל אביב , 20111. ד.ת

  03�6244130:  פקס ·03�6244120: 'טל
info@gisha.org | www.gisha.org 

 

 על מנת לתת מענה ,לאפשר כניסת� של סחורות לרצועת עזהלישראל חובה  כי, מעל לצור) נזכיר .5

, חובה זו מעוגנת במשפט ההומניטארי הבינלאומי. הול� לצרכיה של האוכלוסייה האזרחית

 כבר פסק בית המשפט העליו!כי , נזכירכ . כ! במשפט הישראליבדיני זכויות אד  הבינלאומיי  ו

ממידת שליטתה של מדינת "נגזרת חובתה של ישראל לאפשר מעבר סחורות לרצועת עזה ש

וכ! מהמצב שנוצר בי! מדינת ישראל לבי! שטח ; ישראל במעברי הגבול שבינה לבי� רצועת עזה

אשר בעקבותיו נוצרה לעת הזו תלות , ררצועת עזה לאחר שנות השלטו! הצבאי הישראלי באזו

, טר  פורס ( ,ראש הממשלהראש הממשלהראש הממשלהראש הממשלה' ' ' ' אלבסיוני נאלבסיוני נאלבסיוני נאלבסיוני נ 9132/07 �"בג." (..כמעט מוחלטת של רצועת עזה

  ).12סעי+  ,)30.1.2008נית! ביו  

כי ניצול השליטה במעברי  ובערוצי המחייה של רצועת עזה לצור) הפעלת , ניסיו! העבר מראה .6

בראשונה לפגיעה באוכלוסיה האזרחית וכבר העמיד אותה על ס+ לחצי  פוליטיי  מוביל בראש ו

 . אסו! הומניטארי שממדיו זעזעו את העול  כולו

מנת שתשקלו בשנית את צעדיכ  ותימנעו מפעולות עונשיות �אנו פוני  אליכ  על, כל זאתלאור  .7

ילות אנו דורשי  כי תנהגו בשק. פי די! והמטלטלות את אמות המוסר� האסורות על, נוספות

 .עמדו על עקרונות החוקות

 

  

  ,בתודה מראש              

  ד"עו, תמר פלדמ!              


