
 

 

 

 

 
 

 31.2.3.42תאריך:         
 .4..4, 1...4מספרנו:                                                                                       

 לכבוד:
                                                         יעלוןמשה מר 
 30-6126796באמצעות פקס:                                                                          הביטחון שר

              
 דחוף!                                                                                                

 ,א.נ.

 התנועה מעזה ואליה לאחר ירי רקטות לעבר שדרותהגבלת הנדון: 

 3114-31.342..-שר-, נ31.2.3.42שלכם מיום , .4..4, 1...4, 31.3.3.42שלנו מיום 

פניתי לקודמך בתפקיד, מר אהוד ברק, במכתב בו ביקשתי מרשויות  31.3.3.42ביום  .4

טחון להימנע מנקיטת צעדים של ענישה קולקטיבית נגד האוכלוסייה האזרחית ברצועת יהב

. על אף שחלף חודש, בתגובה לירי לעבר אשקלון ,שהוטלו תנועה , וזאת על רקע הגבלותעזה

 .ן, שבסימוכילפנייתי זו עניינילא התקבל מענה 

השתרשה, אף לצערי הרב, נראה שהמדיניות עליה התרעתי במכתבי הקודם לא בוטלה אלא  .3

הגבלת תנועה של אזרחים וסחורות אזרחיות מעזה ואליה, כתגובה לירי והיא מדיניות של 

 . של חמושים על דרום ישראל

כביר אין צורך להדרום ישראל. יישובים ב, נורה מטח רקטות לעבר 34.2.3.42-ביום ה', ה .2

עבר  לאמובחן על ידי חמושים בעזה מכוון או בלתי מעשה ירי של  החומרעל המילים 

רחים אל מעגל ישראל. אין ולא יכולה להיות הצדקה להכנסת אזבאזרחית האוכלוסייה ה

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

ח בתוך רצועת עזה, נושא באחריות לירי זה, כמו גם חמאס, כמי ששולט בשט כפשע מלחמה.

 מי שירו בפועל.

דווקא בשל חומרת האיסור על פגיעה מכוונת באזרחים, נקיטת צעדים על ידי ישראל, שגם  .1

 הם מכוונים נגד אזרחים, פסולה מכל וכל.

מעבר כרם שלום להעברת סחורות אל הורית על סגירת ביום ה', כתגובה לירי של חמושים,  .5

עזה וממנה. הוטלו הגבלות חדשות על מעבר פלסטינים דרך מעבר ארז. שטח הדייג, שהורחב 

שה מיילים ימיים. הגבלות אלה ו, צומצם לשלבסוף השנה שעברהלשישה מיילים ימיים 

 גם היום. נותרות בעינן

התנועה מרצועת עזה ואליה אך ורק אומי מאפשר לישראל להגביל את לנהמשפט הבי, כידוע .1

חובותיה לבין טחוני יהאינטרס הבבין ן וזיאתוך טחוניות קונקרטיות, וגם אז יבשל סיבות ב

ואולם, ישראל שולטת.  של ישראל כלפי אזרחים תושבי רצועת עזה, אשר ברוב מעבריה

ה כלפי רצועת עזה, שבמסגרתה ישראל מגבילחדשה בחודש האחרון מסתמנת מדיניות 
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, אלא בצעד עונשי נגד קונקרטיטחוני יאילוץ בתנועה אזרחית מעזה ואליה לא בשל 

 . חמושיםשל ישירה לירי  כתגובה –האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה 

אסור להעניש המשפט הבינלאומי ההומניטרי אוסר באופן מפורש על ענישה קולקטיבית.  .1

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

את  מעל בחובתו למנוע, אשר השלטון ברצועת עזהשל  בשל מעשיהם של חמושים ומחדלו

 .היריעשה מ

המדיניות החדשה שמסתמנת אינה רק מנוגדת למשפט הבינלאומי, אלא גם חוששני כי  .1

פות התנועה האזרחית מעזה ואליה טחון, לפיהן רצייסותרת את הצהרותיהן של רשויות הב

 הינן אינטרס ישראלי מובהק. –ושמירה על האוכלוסייה האזרחית שם 

הביעו שוב ושוב את רצונם  טחוןיהב גורמי, .3.4מאז אירועי המשט הטורקי בחודש מאי  .9

על מעשיהם של  האות להעניש ולאהאזרחית ברצועת עזה  אוכלוסייהלחיים תקינים  לאפשר

רק לאחרונה, כאשר שלטון חמאס גרם לסגירתו של מעבר . פוליטיים גורמים או חמושים

, גינו נציגי המדינה את הסגירה והתריעו, באמצעות הודעה מטעם 1.2.3.42כרם שלום ביום 

משרד החוץ, כי "מעבר כרם שלום הינו המעבר המסחרי העיקרי לרצועת עזה, ולכן ממלא 

ו של כן, לפני חודש הצהיר משרדכמו בעזה".  תפקיד חיוני עבור האוכלוסייה האזרחית

מגדילים כי צעדים להגדלת הסחורות שמועברות לעזה, "מתאם פעולות הממשלה בשטחים 

", לעומת אחריםגביית כספי מכס ומסים  ל ידיע לסטיניתפות האת ההכנסות לקופת הרש

 סחורות המנהרות.

הוא הגדלה  – על ירי הרקטות אם אלה פני הדברים, לא ברור מדוע ה"עונש" שחמאס מקבל ..4

 בכספי המסים שהוא גובה דרך המנהרות.

משקפת נכונה את הוראות המשפט הימנעות מהגבלת תנועה אזרחית, כתגובה לירי,  .44

אינה  הענשת אזרחים תושבי עזהטחון, כי יגורמי בשל  הבינלאומי, והיא לוותה בהצהרות

 .הווה חלק ממדיניותה כלפי עזהישראל ואינה מ טחוניים שלימקדמת את האינטרסים הב

טחון, וביניהן יאזכיר את עמדתנו, לפיה יש לבטל הגבלות על תנועה שאינן נחוצות לצרכי ב .43

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

ובשנים שננקטו בחודשים בכיוון זה המערבית וכן ההגבלות על העברת חומרי בניין. צעדים 

 האחרונים העלו בנו תקווה כי תורחב התנועה האזרחית מעזה ואליה.

חזור אנו עומדים למעלות חשש כבד שמא  עתה וכן לפני חודשהגבלות התנועה שהוטלו  .42

לסגור מעברים כתגובה מדינת ישראל פעלה, בריש גלי,  , בהן.1-3.4..3לשנים החשוכות של 

תחת האמתלה שבכך תשיג מטרות פוליטיות  שבי עזהולהעניש את תלירי ובכך ישירה 

ראש הממשלה מהגבלות התנועה שהיו בתוקף בשנים הללו,  התנעררק שלשום, טחוניות. יוב

אם במסגרת אירועי המשט. טעויות שנעשו וזאת במסגרת שיחת הטלפון בה התנצל על 
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של  "תג מחיר" על מקרי ירי , באופן מוצהר,על אזרחים בעזה תלהשיישראל מתכוונת 

כבר ש ,מנוגדת למשפט הבינלאומיה למדיניות מדובר ברגרסיה מסוכנתהרי ש ,חמושים

כי אין תועלת  שסברו, טחון ישראליםיב מומחימהקהילה הבינלאומית ומפי ספגה ביקורת 

 פגיעה באזרחים.בטחונית יב

אני קוראת לך לנתק לחלוטין בין חופש תנועתם של אזרחים תושבי עזה לבין צעדים  .41

אני מצפה שהתגובה . בטל לאלתר את ההגבלות החדשות שהוטלוול ,שיינקטו כנגד חמושים

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

 חפים מפשע. 

הגבלות התנועה שציינתי הטעמים שעמדו מאחורי כן, אני מבקשת ממך לנמק את כמו  .45

ים עם חובותיה של מדינת ישראל בכיצד הם משתל. 31.3.3.42יום במכתבי זה ובמכתבי מ

ם פעולות אכלפי האוכלוסייה האזרחית בעזה? כיצד הם משתלבים עם הצהרתו של מת

? "אנחנו מחויבים ליצור הבדלה בין האוכלוסייה לגורמי הטרורלפיה "הממשלה בשטחים, 

 הישראלית כלפי עזה?  דפוס חדש במדיניות מצביעות עלההגבלות הללו האם 

 
       

                     

 ,בכבוד רב                   

     

 שרי בשי, עו"ד                        

 נכ"למ                         

 


