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 שר הבטחון .1 :יםהמשיב
 ל בשטחים "מתאם פעולות צה .2

 באמצעות פרקליטות המדינה  
 משרד המשפטים

 ירושלים, דין-סלאח א' רח
 
 

 בקשה דחופה למתן סעד
 

 נשוא בקשה זו יורה על מתן הסעד המבוקש בעתירהמבקשים בזאת כי בית המשפט העותרים 

, תרופות, ירה ומספקת של מזוןסד לפתוח את המעברים לרצועת עזה לאספקה יורה למשיביםו

חלקי חילוף ומוצרים חיוניים נוספים הנחוצים לאוכלוסייה האזרחית , ציוד הומניטארי, דלק

 .ברצועת עזה

 :ואלה נימוקי הבקשה

ים לחייב את המשיבים  בבקשתם של העותר זו הינובקשהעתירה נשוא הה של עניינ .1

, מזון, מספקת ובלתי פוסקת של דלק, לפתוח את המעברים לרצועת עזה לאספקה סדירה

 .חלקי חילוף וציוד חיוני נוסף לרצועת עזה, תרופות

 מאז .מטעם המשיבים וכן התקיים דיון בעתירהלעתירה  הוגשה תגובה 13.7.2006ביום  .2

  .לא ניתנה בעתירה כל החלטה
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. שתי טענות עובדתיות עיקריותהמשיבים הציגו , בעל פהם י ובטיעונבתגובתם בכתב .3

מוצרים חיוניים של  מעבר, באופן סביר, מנת לאפשר-הם פועלים עלנטען כי , ראשית

אליבא , וכתוצאה מכך בפעולתם זו מצליחיםהמשיבים  כינטען , שנית. לרצועת עזה

 . יסוד לרצועת עזהבפועל קיימת אספקה סבירה ומספקת של מוצרי , דמשיבים

מאפשרים אספקה מספקת של  אינםהמשיבים בפועל  כי ההייתעמדתם של העותרים  .4

מוצרי יסוד ברצועת מחסור בנגרם , מוצרים חיוניים לרצועת עזה וכתוצאה ישירה מכך

העותרים תמכו . הרצועהשלומם ורווחתם של תושבי ,  את בריאותםןעזה אשר מסכ

 ביום בעת הדיוןלבית המשפט הנכבד הוגשו אשר רה ועמדה זו בראיות שצורפו לעתי

מבקשים העותרים לעדכן את בית המשפט באשר למצב ההומניטארי כעת . 13.7.2006

מעבר של מונעים אשר , פעולותיהם של המשיביםכתוצאה מ ,המתדרדר ברצועת עזה

  .באופן מוחלטהמשיבים  באמצעות המעברים בהם שולטים עזה לציוד הומניטארי

טענו המשיבים כי מדינת ישראל עוקבת אחרי , 13.7.2006גובה שהוגשה מטעמם ביום בת .5

 ,) לתגובת המשיבים21סעיף (" ככל שהיא יכולה בנסיבות הקיימות"המצב ברצועת עזה 

 וכי של ציוד הומניטארי)  לתגובת המשיבים1סעיף ( "אספקה סבירה" כי היא מאפשרת

 . ) לתגובת המשיבים25סעיף " (צועת עזההומניטארי או רעב ברכיום משבר אין "

 ,ראיות אשר יצורפו לבקשה זואמצעות  ב,ות אלהלסתור טענהעותרים מבקשים  .6

קיימים מחסורים חמורים ברצועת עזה אשר פוגעים ברווחתם   נכון להיוםולהראות כי

  .ובבריאותם של האוכלוסייה האזרחית

מהי רמת האספקה  לנמקמשיבים יורה להנכבד כי בית המשפט מבקשים העותרים , כן .7

וכן באילו  לפי אילו קריטריונים נקבעת רמת אספקה זו ,"סבירה" ל בעיניהםאשר נחשבת

  .האספקה ברצועת עזהאמצעים נוקטים המשיבים לעקוב אחרי מצב 

רעב למניעת מצב של  מוגבלות ןחובותיהם של המשיבים אינכי , היאהעותרים עמדת  .8

אזי על המשיבים לפתוח את , ושבי עזה מתחילים לרעוברק כאשר תבאופן ש, ומשבר

חובה לאפשר את אספקת הציוד על המשיבים מוטלת ,  לטענת העותרים.המעברים

ר לאפשכדי מלוא הצרכים ההומניטאריים של תושבי עזה וכן תת מענה ללכדי הנדרש 

תפות השת, לרבות נגישות לשירותי בריאות וחינוך,  לקיים חיים תקיניםלתושבי עזה

ציוד ומוצרים בחיי מסחר ותעשייה ופעילויות אחרות אשר תלויות באפשרות להכניס 

 .לרצועה

 

  של המעברים לרצועת עזהתכופה סגירהבמדיניותם של ממשיכים המשיבים 

ם הכאשר ,  של המעברים לרצועת עזה סגירה תכופההמשיבים נוקטים מדיניות של .9

שנגרם כתוצאה " לחץ"צת את הקלשחרר במכדי , פותחים מעברים אלה לסירוגין בלבד
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 מדיניות זו .אחריםחיוניים דלק ומוצרים , חלקי חילוף, תרופות, ממניעת אספקת מזון

 .מכוח המשפט הבינלאומי והישראליהינה מנוגדת לחובותיהם של המשיבים 

לתקופה של שלושה ימים סגרו המשיבים את מעבר קרני באופן מוחלט , 21.7.2006ביום  .10

מעבר קרני סגרו המשיבים את חזרו ו 26.7.2006ביום . 24.7.2006ביום  אותו רק ופתחו

ביום . 30.7.2006 ביום רקשוב לתקופה של ארבעה ימים ופתחו אותו באופן מוחלט 

 סגרו המשיבים את מעבר קרני באופן מוחלט לתקופה של יומיים ופתחו אותו 8.8.2006

, הוא היה פתוח באופן חלקי, ני היה פתוחקרמעבר אף בימים שבהם . 10.8.2006ביום 

מוגבלות ותוך שימוש במספר קטן מהנתיבים האפשריים עבודה לשעות , לייבוא בלבד

 .שדרכם ניתן להכניס ציוד

, עד לכתיבת שורות אלה.  סגרו המשיבים את מעבר קרני באופן מוחלט15.8.2006ביום  .11

 ביום .ם"וח על ידי נציבות האוכפי שדו, מעבר קרני נשאר סגור,  יום מאז סגירתו12

 .סגרו המשיבים את נחל עוז דרכו מועבר דלק, 27.8.2006

) UNOCHA(ם לעניינים הומניטאריים בשטחים הכבושים "ח מצב של נציבות האו"דו

  .1/ומסומן ע מצורף בזאת 24.8.2006מיום 

נפתח , 23.8.2006ביום . קרנימעבר דרך אספקת ציוד ימים מונעים המשיבים  12כבר  .12

ככל הנראה תוך נסיון לשחרר במקצת את הלחץ , משאיות מזוןכניסת למעבר סופה 

  .ממניעת האספקה

,  27.8.2006 ימים ב.את נחל עוז לסירוגין לאספקת דלקהמשיבים מוסיפים לסגור  .13

בצד חסמו המשיבים את כביש הגישה לנחל עוז  9.8.2006- ו8.8.2006, 28.8.2006

, המיכלים בצד הישראלימלמלא את משאיות עמוסות בדלק  מההחסימה מנעה. הישראלי

  .קרקעיים-תתהצינורות הלשם הזרמה לצד הפלסטיני דרך 

. כ המשיבים בבקשה לנמק מדוע נסגר נחל עוז"כ העותרים לב" פנו ב8.8.2006ביום  .14

 . נחסם כביש הגישה בשל התראות מרשויות הבטחון, לטענת המשיבים

 .2/ע מצורף בזאת ומסומן 8.20068.כ המשיבים מיום "לבכ העותרים " במטעםמכתב 

 .3/ מצורף בזאת ומסומן ע8.200613.כ העותרים מיום "כ המשיבים לב"מכתב מטעם ב

 

 סגירת המעברים מסכנת את רווחתם ובריאותם של תושבי רצועת עזה

 ןבנייבדלק ובחומרי , בחלקי חילוף, בתרופות, במזוןמניעת האספקה גורמת למחסורים  .15

 מזון תמספקאשר , ")א"וואונר: "להלן(ם "לפי נציבות הפליטים של האו. ברצועת עזה

זון מ לספק המסכנת את יכולתסגירת מעבר קרני ,  ברצועת עזהנזקקיםוסיוע לפליטים 
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 אחוזים מתושבי רצועת עזה חיים תחת 59%-כ ,דהיינו.  נזקקים ברצועת עזה830,000-ל

על פי הודעת מנהל ,  זאת.קיומםתלוי  ם המזון בהיחוהאיום כי לא יקבלו את משל

 .ון גינג'מר ג, א ברצועת עזה"וואונרפעולות 

 מצורפת בזאת 24.8.2006א מיום "וו מטעם אונרG\HQ\15\2006 ' הודעה לעיתונות מס

 . 4/ ענתומסומ

ארגון לפי נתוני . מוצרי יסוד כגון קמח וסוכרשל  םהמחסורים גורמים לעלייה במחירי .16

- במחיר הקמח ועלייה של כ15%-נרשמה עלייה של כ, 2006 מאז ינואר, ן העולמיהמזו

 . במחיר הסוכר ברצועת עזה33%

ם "הצהרתם של ארגוני הסעד הפועלים בשטחים הפלסטיניים הכבושים מטעם האוראו 

 .5/המצורפת בזאת והמסומנת ע, 3.8.2006מיום 

תחנת ויר הישראלי הרס את שחיל האומאז . בדלק סגירת המעברים גורמת למחסור .17

, ברצועת עזהאחרים מוסדות כמו , א"וואונר, 28.6.2006 עזה ביום השנאים ברצועת

לקרר מזון , ות מרפאלהפעיל את החשמל הדרוש לייצרגנראטורים כדי  בתמשתמש

ניזונים רים אטוגנרה . ברצועת עזההההומניטארית שלפעילות לקיים את הותרופות וכן 

 מחברת הדלק הפלסטינית דרך נחל עוז אלא דלק תרוכש האינא "וואונריצוין כי . דלקמ

דרך מעבר במשאיות לרצועת עזה אמור להיות מועבר הדלק כאשר , ישראלמישירות 

 .4/ראו ע .קרני

 ,בשל סגירת מעבר קרני. מרפאות ושירותי בריאותהמחסור בדלק מסכן את הפעלתם של  .18

 א"וולאונרנותר , 24.8.2006 נכון ליום .ת עזה להכניס דלק לרצועה יכולהא אינ"וואונר

בריאות  מרפאות 18, ללא אספקה מספקת של דלק. כשבוע בלבדל המספיק דלק מלאי 

וזאת על , ולספק שירותי בריאות לקרר תרופות לא יוכלוא "וואשר מופעלות על ידי אונר

 .4/ ראו ע.שעות ביום בלבד 6-8העובדה כי תושבי עזה מקבלים חשמל רקע 

 הדרושים חומרי בנייןהסגירה התכופה של מעבר קרני מונעת כניסתם של , מאז סוף יוני .19

לתקן את התשתית האזרחית בעזה שנפגעה כתוצאה מהפצצות חיל האוויר והלחימה 

חומרים אלה דרושים בין היתר על מנת לאפשר את פתיחתם של . הקרקעית ברצועת עזה

. 4/ראו ע.  תלמידים194,000-הם לומדים כב, א"וובתי הספר המנוהלים על ידי אונר

 קורסי הכשרה בשל חוסר האפשרות לסיים את ם של לדחות הפעלתצתא נאל"וואונר

את לתקן  אינו מצליח להכניס את חומרי הבניין הדרושים ארגון הסעד. בניית המבנים

 .ספטמברבלהיפתח אמורה שנת הלימודים אף כי , ואשר הופצצו וניזוקבעזה בתי הספר 

 .4/ראו ע

לקבל חברת המים של עיירות החוף בעזה אינה מצליחה , בשל הסגירה התכופה של קרני .20

 .1/ לע2' ראו עמ.  הדרושים לתיקון צינורות ולהפעלת מערכת הביוב והמיםחלקי חילוף



 5

בייחוד , ה במקרים של שלשוליםלארגוני הסעד ברצועת עזה ממשיכים לרשום עלייה תלו

שמשומר  קשורה לשיבושים באספקה של מים נקיים ומזון מחלה אשר, בקרב ילדים

 :םהומניטאריים לעניינים " לפי נציבות האו.כיאות

"Data provided by UNRWA shows an upward trend in the number of 
children consultations for diarrhea, a reflection of possible decline in 
water quality and food safety".  

 .1/ לע3' עמ

מניעת האספקה הסדירה והמספקת של ציוד לתוך רצועת עזה מקשה על פעילותם של  .21

בשל העיכובים .  את הסיוע שהם מנסים לספק לנזקקים בעזהתארגוני הסעד ומשבש

, ובהוצאת המיכלים הריקים מרצועת עזהלתוך עזה הרבים בהכנסת מיכלי ציוד 

.  עבור העיכוב בהחזרת המיכליםך של כמיליון דולר לשלם קנסות בסצתא נאל"וואונר

 ושירותי בריאות וחינוך תרופות ,מוצרי מזוןלרכישת יועדים המכספים מדובר ב. 4/ראו ע

 .לתושבי עזה

כתוצאה   הקשים ביותר השוררים ברצועת עזהקשיים אלה מתווספים לתנאים: יודגש .22

של  הפגיעה בחופש התנועה בין קשיים אלה נמנים. ישירה מפעולותיהם של המשיבים

הפעילות התעשייתית שיתוק , כתוצאה מסגירת מעבר רפיח ומעבר ארזתושבי עזה 

ממניעת ייצוא דרך מעבר קרני באופן מוחלט וכן , כתוצאה מהמחסור בחשמלוהמסחרית 

, לכל הפחות. ת האזרחית ובחיי אדם שהיא גורמתמהלחימה הנמשכת והפגיעה בתשתי

 לארגוני הסעד להושיט סיוע לאפשר  מכוח הדין ההומניטאריובהעל המשיבים מוטלת ח

 .אשר כה זקוקה לעזרה, לאוכלוסייה כה פגיעה

מכוח הדין , חובתם של המשיבים. םביטחונייחובה זו קיימת אף כאשר קיימים סיכונים  .23

הינה לאפשר אספקה לאוכלוסייה , פורט בעתירהוכפי ש והישראלי יההומניטאר

  .קיימים התראות סיכונים ביטחונייםהאזרחית גם כאשר 

 

הבקשה להורות למשיבים לפתוח את המעברים ולנמק מהי רמת האספקה אשר נחשבת 

 "סבירה"בעיניהם ל

 לא קיימות בעיות לפיה, עמדתםהמשיבים ביקשו לתמוך את , 13.7.2006בתגובתם מיום  .24

. טרם אזל) 13.7.2006נכון ליום (כי המלאי ברצועת עזה  בטענה , של אספקה ברצועת עזה

חובתם של המשיבים אינה מוגבלת , עם כל הכבוד.  לתגובת המשיבים27-28ראו סעיפים 

 ואז כאשר מלאי המוצרים החיוניים מאיים להתרוקןבאופן חלקי לפתיחת המעברים 

מנוגדת לחוק  מדיניות זו ".אורך נשימה"ן לתושבי עזה תלסגור אותם שוב לאחר שני

 . משני טעמים
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מאיים בעזה כאשר המצב רק המעברים לפיה ייפתחו , מדיניותם של המשיבים, תראשי .25

ארגוני הסעד במצב  את תושבי עזה והינה הימור מסוכן אשר מעמיד, "משבר"ללהתדרדר 

המשיבים דרך התנהלותם של .  באשר לאפשרותם לקבל מוצרים חיונייםודאותשל חוסר 

תוך מאחרים שימוש בדלק ובמוצרים בחוסכים למצב בו מרפאות ובתי חולים גורמת 

משפחות מתקשות לאגור מזון בשל .  נוספתיקבלו אספקהמתי באשר לחוסר ודאות 

, תיקון ולהפעלת בתי ספר ומוסדות נוספיםהדרושות ל, תכניות בנייה. המחסור בחשמל

תושבי עזה נמנעים מלנהל חיים . מחיר המוצרים החיוניים עולה. מתעכבות ונידחות

 . לרבות האפשרות לקבל מענה לצרכים בסיסיים ולקיים מסחר, אופן מינימלי בתקינים

 ובכך עוברים את הקו אשר בעזההעובדתי המשיבים טועים בהערכתם את המצב , שנית .26

המשיבים . "משבר"מצב של לבין " סביר"של מחסור בין מצב , תחמו לעצמםככל הנראה 

מחסור במים וכי ה אינה מספיקה האספקהכי , תעלמים מזעקותיהם של ארגוני הסעדמ

,  הרצועהתושביובמוצרים אחרים פוגע בבריאותם וברווחתם של בטוח במזון , נקיים

  .םלרבות ילדי

כי תושבי עזה יצטרכו להתקרב שוב , ואם ייתכן אין זה סביר ואין זה חוקי, לא ייתכן .27

 .צועת עזהושוב למצב של משבר ורעב ורק אז ישקלו המשיבים לפתוח את המעברים לר

לפתוח את המעברים העותרים מבקשים כי בית המשפט הנכבד יורה למשיבים  ,בשל כך .28

כפי , מספקת ובלתי פוסקת של מוצרים חיוניים,  לאספקה סדירהברצועת עזה לאלתר

העותרים עוד מבקשים כי בית המשפט יורה למשיבים . שהתבקש בעתירה נשוא עתירה זו

לפי אילו אמות , "הסביר" אשר נחשבת לו לעצמםקבעמהי רמת האספקה שהם לגלות 

  .  ברצועת עזהיההומניטארכיצד הם עוקבים אחרי המצב  והיא נקבעהמידה 

  .מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה .29

 

________________     _________________ 

 ד"עו, עאזם בשארה      ד"עו, שרי בשי
  1-5כ העותרים "ב      6כ העותרת "ב
 

27.8.2006 


