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תאריך25.2.21:
סימוכין6-175 :

נכבדיי,
הנדון :אחריות ישראל לחיסון אוכלוסיית הגדה המערבית ורצועת עזה כנגד קורונה
סימוכין :מכתב רופאים לזכויות אדם מיום  ,15.12.20מכתבי מיום  ,25.1.21מכתבנו מיום
4.2.21
על אף הדחיפות הברורה וסכנת החים בה מדובר ,פניותינו שבסימוכין לא נענו.
בשם עמותת רופאים לזכויות אדם – ישראל ,עמותת גישה ,המוקד להגנת הפרט ,ורבנים למען זכויות
האדם ומהטעמים שנכללו במכתבינו הקודמים ,הריני לפנות אליכם ,כדלקמן:
.1

במכתבינו שבסימוכין ,פנינו אליכם בדרישה ,כי ישראל תפעל בהתאם לחובותיה בדין הבינלאומי
ותספק לאלתר חיסונים נגד קורונה לאוכלוסיה הפלסטינית בשטחים הפלסטינים הכבושים -
הגדה המערבית וברצועת עזה  -בדגש על אוכלוסיות בסיכון ,קשישים וחולים .פניותינו טרם נענו.
בעוד מבצע חיסון האוכלוסייה בישראל מתקדם בצעדי ענק ,רק כמות מזערית של חיסונים
הועברה עד עתה לגדה המערבית ולרצועת עזה ,מתוכה אלפים בודדים ממדינת ישראל .

.2

אתמול נודע לנו ,כי בכוונת ישראל להעביר חיסונים למדינות שלישיות .על פי המידע חלק
מהחיסונים כבר הועברו מחוץ לישראל ואחרים הובטחו .כן ידוע לנו כי מדי יום נזרקים חיסונים
עודפים שלא נעשה בהם שימוש .מידע זה מלמד כי בידי ישראל כמות חיסונים גדולה מזו
הנדרשת לה .לצד זאת ,ברור שמלאי החיסונים הוא מוגבל ,ואנו מביטים בדאגה על הזמן החולף
ללא עמידה בחובתכם לחיסון האוכולוסיה בגדה הערבית ועזה.

.3

על רקע זה ,נבקש לדעת אילו צעדים נוקטת ישראל על מנת להבטיח את חיסון האוכלוסייה
האזרחית בגדה המערבית וברצועת עזה :כמה חיסונים מתכוונת ישראל להעביר לרשות
הפלסטינית ,מאיזה סוג ומתי מתכוננת העברת חיסונים אלו.

.4

לישראל חובה משפטית עליונה להבטיח פתרון חיסוני לאוכלוסיה הפלסטינית בגדה המערבית
ובעזה ,ולכל הפחות לאוכלוסיה הנמצאת בסיכון לתחלואה קשה ולמוות מקורונה .העברת
חיסונים למדינות שלישיות ,ככל שהיא מבטאת מחווה הומניטארית תמימה ,היא מבורכת .עם
זאת ,חשוב לחזור ולהדגיש כי אספקת חיסונים לאוכלוסיה הפלסטינית אינה לפנים משורת הדין
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-2ואינה יכולה להסתכם בכמות סמלית ,אלא היא בליבת חובותיה של מדינת ישראל ,העולות בקנה
אחד אף עם היגיון האפידימיולוגי והמחויבות המוסרית והאתית של ישראל.
.5

אנו פונים ודורשים ,כי תפעלו לאלתר על מנת שיובטח פתרון חיסוני מיידי לאוכלוסית
הפלסטינים ,לכל הפחות אלה ,הנמצאים בסיכון למחלה קשה ולמוות מקורונה.

.6

כן נבקש מענה לבקשותינו למידע כפי שהועלו במכתבנו מיום  ,15.12.20ובמכתבנו זה.

 .7אין באמור משום ויתור על כל טענה שעלתה במכתבינו שבסימוכין ואנו שבים ודורשים ,כי
תפעלו לצורך הבטחת מתן חיסונים כאמור ושומרים על זכותנו לפנות לערכאות באופן מיידי
בעניין.

_____________________ _____________________ _____________________
עדי לוסטיגמן ,עו"ד

אסנת כהן ליפשיץ ,עו"ד

דני שנהר ,עו"ד
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