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 הגבלת התנועה מעזה ואליה בעקבות ירי למועצה האזורית אשכולהנדון: 

 

ד האוכלוסייה נגכי תבטל צעדים של ענישה קולקטיבית  דרישהזה בב ה אליךאני פונ ..

זאת, על רקע  האזרחית ברצועת עזה בהם נקטת וכי תימנע מלנקוט בצעדים דומים בעתיד,

בתגובה לירי חסר הבחנה שנורה , מעברי הגבול בין ישראל לעזההחלטתך לסגור את 

 . מהרצועה לדרום ישראל ביום שישי

, רצועת עזה סגורה כעת מכל עבר, לאחר שגם מצרים סגרה את לטתך האמורהעקבות החב .1

 מעבר רפיח לפני כשבוע וחצי.

אין צורך להכביר מילים על החומרה של מעשה ירי לא מובחן על ידי חמושים בעזה אל ריכוזי  .3

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

מות. מדובר בהפרה חמורה של המשפט הבינלאומי ההומניטרי, שעשויה להיחשב כפשע האלי

 מלחמה.

דווקא בשל חומרת האיסור על פגיעה מכוונת או חסרת הבחנה באזרחים, נקיטת צעדים על  .2

 ידי ישראל, שגם הם פוגעים באזרחים במכוון או ללא הבחנה, פסולה מכל וכל.

ביל את התנועה מרצועת עזה ואליה אך ורק בשל המשפט הבינלאומי מתיר לישראל להג .5

סיבות ביטחוניות קונקרטיות, וגם אז תוך איזון האינטרס הביטחוני עם חובותיה של ישראל 

המשפט הבינלאומי ההומניטרי אוסר באופן מפורש על כלפי אזרחים תושבי רצועת עזה. 

 ענישה קולקטיבית. 

רים במקרה זה וכן מדיווחים בתקשורת מהנסיבות שבהן הוחלט על סגירת התנועה במעב .6

, כ"אמצעי לחץ על חמאס וכדרך להבהיר לתושבי עזה מהו המחיר לירי"לפיהם הדבר נעשה 

קולקטיבי פסול עונש כי אין צידוק ביטחוני הולם לצעדים וכי הם מהווים חשש כבד עולה 

ועלים בגין מעשיהם של חמושים הפהאוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה  המוטל על כל

 . בקרבה

קשות בתושבי הרצועה. היא שוללת מהם את  תסגירת מעבר ארז ומעבר כרם שלום פוגע .7

. ולהתאחד עם בני משפחותיהם , להגיע לטיפול רפואיהאפשרות לקיים מסחר, להתפרנס

יתרה מזאת, בפרוס החורף ולנוכח ההרס הרב שנגרם ברצועה במהלך מבצע "צוק איתן", 

מצבה של האוכלוסייה קשה וקיים צורך דחוף לפעול לשיקום הרצועה. סגירות המעברים 

בת ומכשילה את הליך השיקום שנחוץ כל כך. אין זה חוקי ואין זה ראוי לפגוע כך כמע
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שמעלו  מחדלם של גורמים פוליטייםבשל ם של חמושים ובאוכלוסייה האזרחית בשל מעשיה

 את הירי.בחובתם למנוע 

הצהרותיהן של סגירת המעברים אינה רק מנוגדת למשפט הבינלאומי, אלא גם סותרת את  .8

 יש צורך לשחרר את הלחץרשויות הביטחון, ובכלל זה את הצהרתך שלך, לפיה "וודאי ש

צריך לאפשר להם להתפרנס, ולכן חלק ...דולאפשר לעזתים, ולא לחמאס, לחיות בכבו

)מתוך "יעלון: "כיבוש עזה? היינו מחזירים  מהאינטרס שלנו זה לאפשר את המהלכים הללו"

 . (11.2באוקטובר,  5.חיילים בארונות עד עכשיו", אתר "וואלה!", 

רגרסיה מסוכנת להגבלות התנועה החמורות שהוטלו היום מעלות חשש כבד שמא אנו עדים  .9

דיניות המנוגדת למשפט הבינלאומי, ותמוה שננקטת לאחר שגם ראשי המדינה והאחראים למ

 .בה על הביטחון הודו שלא הייתה אפקטיבית בעבר

של אזרחים תושבי עזה לבין  התנועהאני קורא לך לנתק לחלוטין בין חופש לאור כל האמור,  .1.

מן ברים ברצועת עזה. צעדים שיינקטו כנגד חמושים, ולחדש לאלתר את התנועה דרך המע

בדרום ישראל תשקף את סלידתה של ריכוזי אוכלוסין שהתגובה לירי על הדין ומן הראוי 

 מדינת ישראל מפגיעה מכוונת באזרחים חפים מפשע. 

ניתן ליישב את כיצד  הטעמים שעמדו בבסיס ההחלטה נשוא פניה זו.את  כי תפרטכן, אבקש  ...

אפשר כיצד ולפי האוכלוסייה האזרחית בעזה? עם חובותיה של מדינת ישראל כההחלטה 

ך הנ"ל ממנה עולה כי קיים אינטרס ישראלי להקל על האוכלוסייה הצהרתליישב בינה לבין 

? האם לחיות בכבודולאפשר לאזרחים להתפרנס ו –להבדיל מהחמאס  –האזרחית בעזה 

 ה? מצביעות על דפוס חדש במדיניות הישראלית כלפי עזשהוטלו היום ההגבלות 

 
                         

 ,בכבוד רב

     

 , עו"דאיתן דיאמונד

 נכ"למ


