
 

 
לפי דרישת החוק "גישה" גאה לציין כי כתוצאה משיתוף פעולה עם מדינות וארגונים בינלאומיים, שתומכים בעשייה שלנו לקידום זכויות *

מבקש להודות למאות האנשים והגופים בישראל ובעולם  "המוקד להגנת הפרט" אגם, רוב המימון לפעילותנו מגיע מישויות זרות.
 נו. עיקר המימון מקורו בישויות זרות. התומכים בפעילות

 

 ועדת המשנה למדיניות ואסטרטגיה -דיון בועדת החוץ והביטחון 

 העברת החיסונים לרשות הפלסטינית

 9:00|  15.2יום שני | 

 עיקרי הדברים:

 . זה קורה בכל יום שעובר.לאפשר לזה לקרותמנגד וואסור לעמוד בני אדם ניתן למנוע מוות של  ✓

 .פלסטיניםחיסונים ל להעבירמוסרית הו תמשפטיהחובה הלישראל  ✓

אסור להפר חובה הומניטרית של ישראל ולהתנות  –אין לקשור בין חובה הומניטרית אחת לחובה הומניטרית אחרת  ✓

 . וחללים אזרחיםהפרה של חמאס בהחזקת חיסונים בשל 

א גורמי המקצוע במשרד הבריאות מכירים בכך שמדובר ביחידה אפדימיולוגית אחת וללא חיסון הפלסטינים ישראל גם ל ✓

 תתגבר על הנגיף.

 רקע

 הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות מגפת הקורונה כמגפה עולמית. 2020במרץ  •

 קורונה.אנשים מ 5,200-ישראל נכון להיום נפטרו יותר ממדינת ב •

 פטרו.נ 2000-אלף פלסטינים וקרוב ל 170-נדבקו בנגיף למעלה מ 2021לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי, עד סוף ינואר  •

מיליון איש  2-מיליון איש במנה הראשונה ויותר מ 3.5-עד כה, במבצע החיסונים רחב ההיקף בישראל התחסנו יותר מ •

 ישראלים החיים בשטחים.גם  –. מבין המתחסנים 16והאפשרות לחיסון אפשרית לכל אדם מעל גיל  במנה השנייה

ם היבשתיים והימיים של רצועת עזה באמצעות סגר מזה כוח כובש בשטחים וכן שולטת על המעבריהיא המדינת ישראל  •

רצועה, ועל כן, נגיף ב של הכלכלה ומערכת הבריאותשנים. סגר זה משליך בצורה ישירה על יכולות ההתפתחות  13

הקורונה וכן באמצעי מיגון לטיפול בחולי  אמצעים רפואייםשל  הקורונה הגיע לרצועת עזה כשהיא מצויה במחסור

 .מגיפהמאבק בעל העובדה שמקשה גם היא  –תושבי הרצועה חיים בצפיפות ובעוני רב  פואיים. בנוסף לכךלצוותים הר

חיסונים המיועדים לצוותים רפואיים  2,000-יש לציין כי מפרסומים שונים עולה כי עד כה הועברו לרשות הפלסטינית כ •

 חיסונים לפועלים הנכנסים לשטחה. ישראל וכן אפשרה 

 ותי והמוסריההיבט הבריא

המצב הכלכלי והצפיפות בעזה מקשים על התמודדות עם הנגיף. אסור להסיט מבט ולאפשר מותם של אנשים כאשר  •

 יש לישראל את האפשרות למנוע מוות של בני אדם.

כמי ששולט על היבטי פיתוח התשתיות, הפיתוח הכלכלי, מערכת הבריאות למדינת ישראל ישנה החובה המוסרית  •

לסטינים תושבי הגדה המערבית ועזה, ובמיוחד פלפעול לחיסונם של ה שנה, 53עה של הפלסטינים מזה וחופש התנו

 אלו מהם הנמצאים בקבוצת סיכון.

תימשך  –ללא חיסון ברשות הממשקים הרבים בין שתי האוכלוסיות הופכות אותן ליחידה אחת בכל הנוגע למגיפה.  •

הוכרה ע"י בכירי משרד דה שמדובר ביחידה אפידימיולוגית אחת העוב  התחלואה גם בקרב אזרחי מדינת ישראל.

וחדר לישראל, ככל  2013בהתמודדות עם נגיף הפוליו שפרץ בשנת העבר גם הניסיון  הבריאות וכל גורמי המקצוע.

 .מלמד על כך הנראה, דרך הרשות הפלסטינית
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פוגע בזכויות הבסיסיות לחיים   -מצב בו לאזרחי ישראל כולם ניתנת האפשרות להתחסן ולפלסטינים לא ניתנת כלל  •

פוגע גם בתושבי ישראל, שקיים קשר רציף ביניהם לבין  ואףולשלמות הגוף של הפלסטינים, ומהווה עוול מתמשך, 

 התושבים הפלסטינים. 

 ההיבט המשפטי

 1 לספק להם את הצרכים ההומניטריים הבסיסיים.רצועת עזה כלפי תושבי  חובה חלהישראל מדינת על  •

ם י( קובע את החובה לספק לתושבים מוגנים הזקוקים לטיפול רפואי שירות1949לאמנת ג'נבה הרביעית ) 38סעיף  •

 .המשתווים לאלה שמקבלים נתיניה

א את מחסוריו של השטח הכבוש גם בתחום ( קובע כי על המעצמה הכובשת למל1949לאמנת ג'נבה הרביעית ) 55סעיף  •

מדגיש כי חלה חובה מוגברת להפעיל את אמצעי המנע הדרושים  56זאת בעצמו. סעיף הרפואי, אם הוא אינו יכול לספק 

 כדי למנוע התפשטות של מחלות מדבקות.

בית הדין הבינלאומי  2.ור, או כאלה שנקבע לגביהן כי הן חלות באזבעניין זה חלות על ישראל אמנות שאושררו על ידיה •

לצדק קבע במפורש, כי החובות על פי האמנה בדבר זכויות כלכליות חברתיות ותרבותיות, חלות גם בשטחים וזאת מכוח 

אם כן,  מטיל חובה על ישראל, להבטיח מניעה של מחלות מדבקות.  זו לאמנה 12סעיף  3.השליטה של ישראל בהם

 תיה של ישראל לפי הדין הבינלאומי.המחדל לספק חיסונים מפר את מחויבו

הפרה של המשפט ההומניטרי הבינלאומי מצדו של חמאס אינה פוטרת את ישראל מחובותיה שלה כלפי האוכלוסייה  •

האזרחית בעזה, אותה היא למעשה מענישה על התפתחויות פוליטיות שעליהן אין לה שליטה, או מצדיקה הפרות מצידה. 

והרשות הפלסטינית, אסור לעשות שימוש בזכויות אדם לצרכי מיקוח או למטרות לכל הצדדים, ישראל, חמאס, 

 אין להתנות גישה לציוד רפואי, תרופות וחיסונים בדבר. פוליטיות.
 

לאור כל האמור לעיל על ישראל להבטיח את זמינותו והפצתו המהירה של חיסון הקורונה לרשות הפלסטינית בגדה ובעזה גם 

 יחד.
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