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 דחוף
 שלום רב,

 
 הנידון: קריאה לפתיחת מיידית של ערוץ מילוט לאזרחים אל מחוץ לאזור הקרבות

 
להימלט לשם אזרחים ליו יכולים אפניה זו עוסקת בהעדר כל מקום בטוח ברצועת עזה  70

ערוץ מילוט באופן מיידי  ובדרישה לפתוח הגנה על חייהם, שלומם ושלום משפחותיהם 
 לאזרחים אל מחוץ לאיזור הקרבות0 

 
לזמן נכון 0 הביאה לפגיעה רחבת היקף באוכלוסיה האזרחית ברצועה ברצועההמתקפה  20

, כאשר בני אדם 178 לפחות עזהכתיבת שורות אלו ומאז החלה הלחימה נהרגו ברצועת 
מההרוגים הינם אזרחים שלא  %.1רוב המקורות והאומדנים מעידים על כך כי לפחות 

איש נטשו את בתיהם ותפסו מחסה במבנים  ...,.74-היו מעורבים בלחימה0 למעלה מ
נזקים חמורים לתשתיות ל זאת בנוסף ,של אונר"א, כך לפי דיווחי הסוכנות עצמה

 והרס של מבני מגורים0 ובמוסדות רפואה בבתי חולים  קשותפגיעות  החשמל והמים,
 

שאמורים היו  ( עולה כי גם אזורים 7.42, 00:11) ותהאחרונ ותבשעמדיווחים שהתקבלו  00
אליהם התפנו תושבים, כמו בית הספר של אונר"א בבית חאנון נפגעו ובטוחים להיות 

  עשרות פצועים4על וגים והר 8לפחות על  עד כה וקיימים דיווחיםמהפגזות 
 

פינוי מוחלט של אזורים מסויימים ברצועה, ביניהם  הצבא דרש לאורך כל ימי הלחימה 40
בין זאת , שכמעט ואינה ניתנת לביצועדרישה 0 מדובר בבית לאהיא, זייתון ושג'אעיה

ולמיטב ידיעתם של  ידיעתינולמיטב הצפיפות ברצועה, עצם העובדה שאין בה נוכח היתר 
היכולת של -איכן בשל איזור אשר ניתן להגדיר כבטוח מהפצצות ומתושבי הרצועה  רבים

  דרוש לפנות0תקוף או יהתושבים לדעת מה האיזור הבא אותו הצבא י
 

צריכה להבהיר לא רק מהיכן לברוח אלא גם אל אזרחים התראה אפקטיבית של הצבא   90
 0 היכן תושבים יהיו בטוחים ואיך יוכלו לנוע לשם ללא פגע

 
לפי כל המידע הנמצא לפנינו, משיחות שלנו עם פצועים: ערוץ מילוט ללגבי ם גהדבר תקף  60

ומהתערבות במקרים של פצועים  הפועלים בשטח הרצועה הארגונים הרלוונטים
פעילות סבירה של צוותי הצלה ברצועה  הצבא אינו מאפשרהזקוקים לפינוי, עולה כי 

0 תיאום וללא יכולת להתפנות ללא כל עזרהבמשך שעות ארוכות ופצועים רבים נותרים 
, ופינוי וטיפול בפצועים כרוך מאש הצבאהגנה  מבטיח אינושל צוותי ההצלה עם הצבא 

 אינו אפשרי כלל0  ולעתים, הרפואי הצוותאנשי בסיכון ממשי לחיי 
 

מעט ה הכתברורה לאור שליט אחריותה של ישראל להגנה על תושבי הרצועה הינה 10
, וזאת מבלי להזכיר את שליטתה מוחלטת באיזורי הקרבות ובנתיבי הגישה אליהם

 0בגבולות הרצועה, במרחב האווירי והימי שלה וכו'השנים ארוכת 
 



  2 

ומבלי להפחית מחובתה של ישראל להמנע מפגיעה באזרחים ולהבטיח  לאור כל זאת, 80
ולפצועים וץ מילוט לאזרחים עראנו קוראים לפתיחה מיידית של  פינוי בטוח של פצועים,

וך הבטחת אפשרות לחזרתם ת,  והכרזה על איזור מחסה בטוח אל מחוץ לאיזור הקרבות
ינתן סיוע הומניטרי באיזור המחסה הבטוח על ישראל להבטיח כי  0עם סיום הלחימה

  טיפול רפואי לפצועים0 ולהעניק  לספק את צרכיהם ,בו שוהיםהעקורים אפקטיבי ל
 

 

 ן אברהם וייס, מנכל האגודה לזכויות האזרחעו"ד שרו

 מתכננים למען זכויות תכנון -חדוה רדובניץ, מנכ"ל במקום 

 מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים – חגי אלעד, מנכ"ל בצלם

 מרכז לשמירה על הזכות לנוע –עו"ד איתן דיאמונד, מנכ"ל גישה 

 נויים בישראלד"ר ישי מנוחין, מנכ"ל הוועד הציבורי נגד עי

 עו"ד נטע פטריק, מנכ"ל יש דין

 ין, מנכ"ל המוקד להגנת הפרטידליה קירשט

  Watchרעיה ירון, מחסום

 המרכז המשפטי לזכויות המיעט הערבי בישראל – עו"ד חסן ג'בארין, מנכ"ל עדאלה

 רבנים למען זכויות אדם ,שומרי משפט –הרב אריק אשרמן, נשיא 

 ויות אדם רן כהן, מנכ"ל רופאים לזכ
 


