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 שלום רב,
  - בהול ביותר -

 המבוצעות בימים אלהרצועת עזה הפסקת עבודות הריסוס מהאוויר בתוך ובסמוך להנדון: 

בסמוך בתוך ו מהאווירריסוס העבודות להורות על הפסקת  בהולה הרינו לפנות אליכם בבקשה

ביבולים ובבריאות של תושבי  קשה הגורמות לפגיעההמבוצעות בימים אלה ו לשטחי רצועת עזה

 רצועת עזה, וזאת כדלקמן:

מבצעים לאים רבים בעזה לראות מטוסים ישראלים הופתעו חקבשעות הבוקר  14.1.2020ביום  .1

שעות  4-3במשך , בשעות הבוקרעבודות הריסוס המשיכו גם אתמול והיום  .ריסוס מהאוויר

בעזה. בנוסף,  נזקים כבדים לגידוליהם של החקלאיםלגרמו  וקיים חשש כבד כי הם כל יום,

 ימשיכו גם בימים הקרובים.עבודות אלה קיים חשש כי 

המראים כי בצד  14.1.2020-16.1.2020מהתאריכים קיימים בידינו צילומים וסרטונים  .2

כיוון  כיוון הרוח. עולה כי העבודות בוצעו כאשרתם לבדוק את הישראלי הובערו צמיגים שמטר

חומרי הריסוס המזיקים נסחפים לתוך הרצועה ואל כי  הרוח הוא אל רצועת עזה, משמע

 העבודות מבוצעות ,. בהתאם לעדויות ולדיווחיםחקלאים שםאדמותיהן החקלאיות של ה

זהירות כלשהם. מכאן החשש הכבד  שננקטים אמצעימבוקרת ומבלי  בלתיבצורה מסיבית, 

, המהווים את מקור פרנסתם של החקלאים, בנוסף על הסכנות בעזה לפגיעה בגידולים

 הבריאותיות כתוצאה מחשיפה אל החומרים המשמשים לביצוע הריסוסים.

מכם, בין היתר, לחדול מביצוע פעולות בעניין זה וביקשנו  בעבר כבר פנינו אליכם נזכירכם, כי .3

ועל  אף על פי כן, כלשהן הגורמות לנזקים הכבדים לאדמות החקלאים בתוך רצועת עזה.ריסוס 

באופן בימים אלה  תחדשוהריסוסים האף שעברה מעל לשנה מאז עבודות הריסוס האחרונות, 

  פגיעה ביבולים ברצועת עזה בסמוך לגבול.להגורם 

וסומנו  27.6.2016מיום  ונהעתק מאחת משמונת פניותיו 4.12.2018 מכתבנו מיוםהעתק מצ"ב 

 נספח "א".

בעזרתם של . 2019פרסמה דו"ח בחודש יולי   ArchitectureForensicסוכנות המחקר  זאת ועוד, .4

הריסוס האווירי של קוטלי עשבים שביצעה  פרקטיקתמנתח את  דו"ח זהמומחים בתחום, 

המחקר בדק את היקף הסחף  .2018-ל 2014ישראל לאורך הגדר עם רצועת עזה בין השנים 

ריכוז גבוה של קוטלי העשבים תוצאותיו הראו כי אכן וריכוז קוטלי העשבים בתוך רצועת עזה, ו
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, וכי ריכוזי קוטלי העשבים עולה על מטר מהגבול 300הגיעו ופגעו בגידולים בעזה במרחק של 

 הכמויות המומלצות על פי האיחוד האירופאי. 

וקובע כי הריסוסים גרמו  האמור בפניותינואת  יםמחזקהמדעיות ותוצאותיו ח ו"הדכאמור,  .5

מדובר בכלי שהשפעותיו ה, וכי לפגיעה קשה בקרקעות וביבולים חקלאיים בתוך שטח הרצוע

 אינן ניתנות לשליטה וגורמות לנזקים בלתי צפויים ובלתי מידתיים.

 (. gaza-in-warfare-architecture.org/investigation/herbicidal-https://forensicלדו"ח: 

המנוגדות למשפט הישראלי והבינלאומי כפי  בפעולות הרסניותנחזור ונדגיש, כי המדובר  .6

לנקוט בפעולות  סמכות בחוקלצבא הישראלי אין כל שפירטנו בהרחבה בפניותינו הקודמות, וכי 

גם אם אותן פעולות מבוצעות בתוך שטחי ישראל, הרי שחומר הריסוס זולג אל תוך  אלה.

 רצועת עזה ונזקים נגרמים ליבולים חקלאיים בתוך הרצועה.

מביצוע  הימנעהורות על הפסקת ביצוע עבודות הריסוס וללאשר על כל האמור לעיל, נבקשכם  .7

אשר פוגעים בחקלאים ברצועת עזה, ביבוליהם  עזהרצועת באזור  פעולות ריסוס כלשהן

כלל שלא יופסקו עבודות הריסוס לאלתר, נאלץ לפנות לבג"ץ להוצאת  בריאותם.מסכנים את ו

 צו ביניים.

 

 , נודה.לטיפולכם הדחוף ביותר

  

 

 בכבוד רב,

 מונא חדאד, עו"ד
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