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שלום רב,

 בהול ביותר -הנדון :סירובכם למתן אישור להכנסת פצועים מעזה לישראל לצורך קבלת טיפול רפואי
דחוף

בשם מרכז אלמיזאן לזכויות אדם בעזה ומרכז עדאלה ,הרינו לפנות אליכם בדרישה לאפשר את כניסת
פצועים תושבי עזה אל בתי חולים ישראלים לצורך קבלת טיפול רפואי:
 .1ביום  30.03.2018במהלך מחאה פוליטית לציון "יום האדמה" שבה השתתפו עשרות אלפי תושבי עזה,
ביניהם ילדים ונשים ,הגיב הצבא בירי צלפים ,ירי ארטילרי ,כדורים מצופי גומי ופיזור פצצות גז כימי
מדמיע באמצעות רחפנים .שימוש באמצעי ירי אלו הובילו ל  15 -הרוגים ומעל ל 1400 -פצועים
מביניהם עשרות מוגדרים במצב קריטי או קשה.
 .2לפי מידע שהגיע למרכז אלמיזאן ,היו לפחות שלושה מקרים של פצועים שמצבם הרפואי חייב
העברתם לטיפול רפואי בתוך ישראל ,אך כניסתם נמנעה ע"י הרשויות הישראליות .לאור הסירוב,
ו בשל החשש מאיבוד חיי יקיריהם ,החליטו משפחותיהם של שלושת הפצועים להמשיך את טיפולם
רפואי בעזה בניסיון נואש להצלת חייהם ומחשש שהמתנה להגשת בקשה מחודשת להכנסת יקיריהם,
והזמן הכרוך בכך ,יוביל דווקא למותם.
 .3בנסיבות הנדונות כאן ,אין להסתמך על כללי מתאם פעולות הממשלה בשטחים בעניין כניסת חולים
לטיפול רפואי בישראל ,אשר מחייב פרוצדורה מסועפת והמעכב כשלעצמה את הטיפול המיידי מתן
היתר כניסה לזקוקים לטיפול רפואי בישראל .שכן ,בענייננו מדובר במקרים המוניטאריים המחייבים
הכנסת הפצועים לא כל דיחוי וכל פרוצדורה טכנית נוספת המעכבת את הכנסתם ,הינה אסורה
ומהווה סתירה לחובות המוטלות על ישראל מכח המשפט הבינלאומי ההומניטארי שציינו לעיל.
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 .4מניעת כניסת פצועים מירי הצבא הישראלי הינו מנוגד לחובות המוטלות על ישראל בהיותה הכח
השולט בעזה ,הן מכח המשפט הישראלי והן מכח המשפט הבינלאומי ההומניטארי.
 . 5יודגש כי גם דו"ח וועדת החקירה גולדסטון אשר בדק את פעילות הצבא במהלך המבצע
המכונה "עופרת יצוקה" קבע בפסקה  818כי שני הצדדים לעימות חייבים לעשות מאמצים
מיטביים לאספקת הגנה וטיפול לפצועים .לטעמנו ,מאמצים אלו כוללים מתן היתר
לכניסתם פצועים לשיראל שמצבם הרואי מחייב זאת.
 .6עקרונות אלו קיבלו ביטוי גם בפסיקה הישראלית .בבג"ץ  2936/02רופאים לזכויות אדם נ' מפקד
כוחות צה"ל בגדה המערבית ,נו( )2002( 3 )3נקבע כי הצבא מחויב לפעול על פי הכללים
ההומניטאריים ולאפשר לצוותים רפואיים לטפל בפצועים ,בחולים ולפנות גופות ההרוגים:
"באין אפשרות להתייחס לאירועים הספציפיים המוזכרים בעתירות ,שעל פניהם נראים
קשים ,רואים אנו להדגיש כי כוחותינו הלוחמים מחויבים לקיים את הכללים
ההומניטריים הנוגעים לטיפול בפצועים ,בחולים ובגופות הרוגים .השימוש לרעה
שנעשה בצוותים רפואיים בבתי חולים ובאמבולנסים מחייב את צה"ל לפעול למניעת
פעילות כזאת ,אך כשלעצמו אינו מתיר הפרה גורפת של הכללים ההומניטריים .ואכן,
זוהי גם עמדתה המוצהרת של המדינה .עמדה זו מתבקשת לא רק מן המשפט
הבינלאומי ,שעליו מסתמכים העותרים ,אלא גם מערכיה של מדינת ישראל כמדינה
יהודית ודמוקרטית".
 . 7מתן אישורי כניסה לפצועים הנמצאים בסכנת חיים ואשר מניעת טיפול רפואי נאות מהם
מעמידה אותם בחשש מוחשי לאיבוד חייהם ,הינה חובה הומניטארית שגם בית המשפט
העליון התייחס אליה וקובע כי מדינת ישראל מחויבת להימנע מפגיעה הומניטארית
באוכלוסייה האזרחית ה מצויה ברצועת עזה (ראו בג"ץ  9132/07אלבסיוני נגד ראש
הממשלה  ,פסקה ( , 22פסק דין מיום  ,) 30.1.2008אש ר דן בחובות ההומניטאריות המוטלות
על ישראל באספקת דלק וחשמל לרצועת עזה).
 . 8ובעניין ברכה אשר עסק בחובות ההומניט א ריות המוטלות על מדינת ישראל בעת הלחימה
שבוצעה במסגרת המבצע המכונה "חומת מגן" צוין במפורש כי "גם בתקופת לחימה יש
לקיים את הדינים החלים על לחימה .יש לעשות הכל כדי להגן על האוכלוסייה האזרחית
(ראו בג"ץ  ; 2901/02בג"ץ  ; 2936/02בג"ץ  2977/02ובג"ץ ( ") 3022/02בג"ץ  3114/02ברכה נ'
שר הביטחון ,פ"ד נו( .) 11 ,) 3
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אשר על כן ,הינכם מתבקשים לאפשר לפצועים שמצבם הרפואי מחייב טיפול בישראל ,להיכנס לישראל
ללא כל דיחוי ולהכריז על אפשרות זו.

כמו כן על מנת שדברים כאלה לא יחזרו על עצמם בעתיד ,אנו מבקשים שתעגנו נוהל מיוחד שמטרתו
לאפשר ללא דיחוי את כניסת פצועים לבתי חולים בישראל או לגדה המערבית לצורך קבלת טיפול רפואי
מיידי וללא כל דיחוי.

בכבוד רב,
סאוסן זהר ,עורכת  -דין
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