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שלום רב,

 בהול ביותר -הנדון :דרישה לאפשר לצוותי חילוץ פלסטיניים להיכנס ל"אזור החיץ" בעזה לצורך
חילוץ לכודים

בשם מרכז אלמיזאן לזכויות אדם בעזה ומרכז עדאלה ,הרינו לפנות אליכם בדרישה דחופה לאפשר ללא
דיחוי את כניסתם של צוותי החילוץ וההצלה הפלסטינים בעזה ל"אזור החיץ" בעזה לצורך איתורם
וחילוצם של הלכודים במקום ,וזאת כדלקמן:
 .1ביום  30.10.2017בשעות הצהריים תקף הצבא הישראלי באמצעות מספר הפצצות מנהרה באזור
הגבול עם עזה סמוך לוואדי אל-סלקה .כתוצאה מהתקפות אלה ,נהרגו ונפצעו מספר רב של אנשים.
 .2נכון לעכשיו ,אנשי ההגנה האזרחית הפלסטינית וצוותי החילוץ וההצלה בעזה הצליחו לאתר ולחלץ
שבע גופות של הרוגים ו 18-פצועים פונו לבית חולים אלאקסא בעזה ,כאשר ידוע על לפחות עוד
חמישה אנשים נעדרים.
 .3צוותי החילוץ הצליחו להגיע עד למרחק של  300מטרים מגדר המערכת ואינם מצליחים להגיע
ללכודים והנעדרים הנמצאים בפחות ממרחק זה נוכח האיסור שהטיל הצבא הישראלי על פלסטינים
להתקרב למרחק הפחות מ 300-מטרים מהגדר ,מה שנודע כאזור החיץ .זאת על אף שמדובר באזור
הנמצא בתוך גבולותיה של עזה ומדובר בצוותי חילוץ וצוותים רפואיים.
 .4כאמור ,ידוע על לפחות חמישה אנשים נוספים נעדרים ,אשר ככל הנראה נמצאים במרחק של 100-150
מטרים מהגדר ,ואשר נדרש חילוצם בדחיפות .נכון לכתיבת שורות אלה ,פניותיהם של אנשי ההגנה
האזרחית והצלב האדום לגורמי הצבא הישראלי על מנת לאפשר את כניסתם עד לגבול לצורך איתורם
וחילוצם של הנעדרים העלו חרס.
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 .5מבלי להתייחס לחוקיות התקיפות אותם ביצע הצבא הישראלי ,הרי שמדיניותה האסורה של ישראל
לא לאפשר תנועה באזור החיץ ,שהינו כאמור מרחק של  300מטרים מהגבול עם עזה ,כיום מונעת את
כניסתם של צוותי החילוץ וההצלה לצורך איתור הנעדרים ולחלצם .בשל הזמן שעבר ללא שהצליחו
כוחות ההצלה לחלצם ,עולה החשש הכבד כי אותם נעדרים אינם עוד בחיים.
 . 6מניעת איתורם וחילוצם של הנעדרים באזור הנתון כעת בשליטת הצבא הישראלי הינה מדיניות בלתי
חוקית בעליל ומנוגדת הן למשפט הישראלי והן לכללי המשפט הבינלאומי ,המנהגי וההסכמי
כאחד ועומדת בסתירה לדיני המלחמה וכללי המשפט ההומניטארי המעוגנים באמנות
ג'נבה.
 . 7הוראות סעיפים  15ו  17 -לאמנת ג'נבה הרביעית העוסקות בעניין טיפול ופינוי של פצועים
והבאה לקבורה של הרוגים הינם המקור המרכזי למחו יבותן של כוחות הצבא לאפשר
חילוץ ו פינוי של פצועים לצורך אשפוז וקבלת טיפול רפואי וכן פינוי גופותיהם של הרוגים
והבאתם לקבורה מכובדת ונאותה .הוראת סעיף  15לאמנת ג'נבה הרביעית קובעת ,בין
היתר:
“At all times, and particularly after an engagement, Parties to the conflict
shall, without delay, take all possible measures to search for and collect
the wounded and sick, to protect them against pillage and ill-treatment, to
ensure their adequate care, and to search for the dead and prevent their
”being despoiled.
 .8ההגנה על הפצועים בעת מלחמה והחובה לאפשר להם לקבל טיפול רפואי וכן פינוי גופותיהם של
ההרוגים  ,וחסינותם של אמבולנסים ,בתי חולים וצוותים רפואיים ,הן בגדר עקרונות יסוד במשפט
הבינלאומי ההומניטרי ובארבע אמנות ג'נבה .מכאן ,גם תנועתם של צוותי החילוץ והצוותים
הרפואיים צ ריכה להיות חופשית על מנת לאפשר להם לחפש ולאתר את הנעדרים ללא דיחוי ועל מנת
להגדיל את סיכויי הצלתם בעודם בחיים.
 . 9עקרונות אלה עוגנו גם בפסיקתה העליונה של מדינת ישראל .בבג"ץ  2936/02רופאים לזכויות אדם נ'
מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ,פ"ד נו( ,)2002( 3 )3נקבע כי הכוחות הישראליים "מחויבים לקיים
את הכללים ההומניטריים הנוגעים לטיפול בפצועים ,בחולים ובגופות הרוגים"( .ראו גם :בג"ץ
 4764/04רופאים לזכויות אדם ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בעזה ,פ"ד נח(.))2004( 385 )5

אשר על כל האמור לעיל ,הינכם מתבקשים לפעול בדחיפות על מנת לאפשר ללא דיחוי את כניסתם של
צוותי החילוץ וההצלה הפלסטינים בעזה ל"אזור החיץ" בעזה לצורך איתורם וחילוצם של הלכודים
במקום .בשל דחיפות הנושא ,ככל שלא יתקבל כל אישור לצורך ביצוע פעולות ההצלה והחילוץ לעיל עוד
היום ,בכוונתנו לפנות לבג"ץ.

בכבוד רב,
מונא חדאד ,עו"ד
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העתק :עו"ד אסנת מנדל ,מנהלת מחלקת בג"צים ,בפקס.02-6467011 :
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