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       13:65בשעה  10.1.51קבוע לדיון ביום  בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 בפני הרכב בראשות כבוד הנשיאה 
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 (ר"ע" )רה על הזכות לנועמרכז לשמי-גישה"

 31155יפו -תל אביב 15111. ד.ת, 11רחוב החשמונאים 

 504-3111156: נייד; 56-3144165: פקס ;56-3144115: טלפון

  -נ ג ד        -

 שר הביטחון :המשיב

 פרקליטות המדינה, יםצ"בגי מחלקת "ע  

 ירושלים, 11דין -רחוב צלאח א 

 51-3433300: פקס, 51-3433015: טלפון 

 תגובה להודעה המעדכנת מטעם המדינה בקשה להגשת

לקראת הדיון בעתירה  ,16.1.1551אשר הוגשה ביום  ,נוכח ההודעה המעדכנת מטעם המשיב .1

, ולצורך ייעול הדיון בעתירה דחופה זו, 13:65בשעה  10.1.1551הקבוע ליום , נשואת בקשה זו

כ "ב .גיש תגובה קצרה להודעת המשיבלהמבית המשפט הנכבד כי יתיר להם יבקשו העותרים 

 .הואילה בטובה להסכים להגשת תגובה זו מטעם העותרים, ד הילה גורני"עו, המשיב

 :ואלה נימוקי הבקשה

בעתירה התבקש בית המשפט הנכבד להורות . נשואת בקשה זו הוגשה העתירה 1.1.1551ביום  .1

ובכלל זאת לדאוג , רצועת עזהב למשיב לדאוג לאספקת חשמל למוסדות הומניטאריים חיוניים

להבטיח שינוע בטוח של הסולר התעשייתי ; לאספקת סולר תעשייתי הנדרש להפקת חשמל

להעביר חלקי חילוף ; לתאם ולאפשר תיקון קווי החשמל הפגועים; לתחנת הכוח שבעזה

ת ב פעולו"לדאוג לאספקת סולר רגיל להנעת גנראטורים וכיו; הכרחיים לצורך ביצוע התיקונים

נתבקש בית המשפט , כמו כן. הנדרשות להפעלתה המלאה והמיידית של מערכת החשמל בעזה

עליהם מתבסס , להורות למשיב לדאוג לאספקת סולר רגיל הדרוש לצורך הנעת גנראטורים

, חולים-ביניהם בתי, חלק ניכר מאספקת החשמל של מוסדות הומניטאריים חיוניים בעזה

 . העדר אספקת חשמל מרכזית וסדירהב, מערכת המים ומערכת הביוב
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החלטה המורה שבסופו נתן בית המשפט הנכבד  ,התקיים דיון דחוף בעתירה 1.1.1551ביום  .6

ביחס לפעילות שנעשית על ידו  16.11.1551למשיב להגיש לבית המשפט הודעה מעדכנת ביום 

  .לטובת אספקת חשמל לתשתיות הומניטאריות ברצועת עזה

ה מעדכנת כנדרש ובה הציג נתונים עדכניים בנוגע לאספקת החשמל עדכ המשיב הגיש הו"ב .4

נתונים אלו אינם תואמים בכל את תמונת המצב שברשות העותרים וחסרים מידע  .ברצועת עזה

 . מצב והשלכותיהההדרוש להבנת תמונת 

אשר נוגעת למצב , העותרים להצביע על מחלוקת עובדתית בינם לבין המשיביבקשו , על כן .0

כת החשמל והציוד הנדרש להפעלתה כמו גם להשלכותיו של מצב זה על המערכות מער

 .ההומניטאריות החיוניות ברצועת עזה

לסייע בליבון הסוגיה , במידע זה יש כדי לשפוך אור נוסף על אודות התשתית העובדתית .3

, יתזאת במיוחד נוכח הקושי המוצהר של המשיב לגבש תמונת מצב עדכנ. ולייעל את הדיון בה

  .מדויקת ומלאה ביחס לתקינות מערכת החשמל בעזה

, כי בין הצדדים נתגלע וויכוח משפטי, מההודעה המעדכנת מטעם המדינה עולה, בנוסף .1

 . שהעותרים לא היו מודעים לו קודם לכן

כי המסגרת  הסכימו בדיון הצדדים, 1.1.1551כפי שנכתב בהחלטת בית משפט נכבד מיום  .3

רופאים  4134/54ץ "בגהינה המסגרת שהותוותה ב, ולותיו של המשיבהמשפטית שמנחה את פע

. "(פרשת רפיח: "להלן) (1554) 613, 630( 0)ד נח"פ, ל בעזה"מפקד כוחות צה' לזכויות אדם נ

הינן החובות  הלחימהבמהלך ו החלים על המשיב בעת יציאתו למבצע צבאיהחובות , בהתאם

החובה להיערך לפני יציאה לל זאת כוב, ר המשיבעבו פרשת רפיחבבית משפט הנכבד הגדיר ש

 לצרכי לדאוגחובה וה למבצע צבאי למתן מענה לצרכי האוכלוסייה האזרחית המושפעת

  .הנגזרים מלחימה זואף אם הדבר כרוך בקשיים , במהלך הלחימה האוכלוסייה

המשפט  ראה המשיב לסייג הסכמה זו עליה סמך בית, בהודעה המעדכנת מטעמו, כן-פי-על-אף .1

מבין העקרונות שנקבעו (. להודעה המעדכנת מטעם המדינה 3-ו 0' ראו ס)הנכבד את ידו 

 1' ראו ס)הכיר המשיב בהודעתו רק בזה הנוגע לצורך בהיערכות מוקדמת , פרשת רפיחב

נוצרה מחלוקת  ,העובדתית פלוגתאבנוסף לנראה ש, אי לכך(. להודעה המעדכנת מטעם המדינה

 .העותרים תגובתאשר דורשת את , ים לבין המשיבמשפטית בין העותר

 .מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה .15

 

 ד"עו, ידין עילם  ד"עו, תמר פלדמן
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הודעה המעדכנת תשתית העובדתית אשר הוצגה בתגובה מטעם העותרים ל

 /20.2.800מיום  מטעם המדינה

, 16.1.1551ר הוגשה ביום אש, "(ההודעה המעדכנת: "להלן)נוכח ההודעה המעדכנת מטעם המשיב 

מתכבדים העותרים , 13:65בשעה  10.1.1551הקבוע ליום , ולקראת הדיון בעתירה נשואת בקשה זו

לעניין  תגובה. בלבד תשתית העובדתיתל מתייחסתתגובה זו . להגיש תגובה קצרה להודעת המשיב

רופאים לזכויות  151/51ץ "תוגש בנפרד ובשיתוף עם העותרים בבג החובות המשפטיות של המשיב

 . ראש הממשלה' אדם נ

 

 תגובה לעניין תמונת המצב העובדתית

 עיקרי הדברים

 רובם מזה שבועיים, למעלה מחצי מיליון בני אדם מנותקים לחלוטין מגישה למים זורמים. 

 עקב מחסור בחשמל למשאבות ביוב ולמתקני טיהור הביוב זורם ברחובות . 

 מזהמת בדרכה בתים , קילומטר מהמתקןה כבר למרחק במתקן הטיהור בעזה ההצפה הגיע
 .ואדמות חקלאיות

  תושבים  20,000-לאהיה מסכנות את שלומם וחייהם של כהצפות ביוב צפויות באזור בבית
 .הגרים באזור הסמוך

  החל מתחילת המבצע , יום /2כרבע מיליון בני אדם ברצועת עזה נמצאים ללא חשמל כבר
 . 80.28.02הצבאי ביום 

 הופסקה אספקת החשמל מתחנת הכוח בעזה לעיר עזה עקב הפצצת קווי ההובלה על, אמשמ-
 .ידי הצבא

 

 :העובדות המפורטות בתגובה זו מתבססות על התצהירים והדוחות הבאים

ב ומסומן "מצה, (CMWU)סגן מנהל חברת המים של עיריות החוף , אר'תצהיר מטעם מר מאהר נג
 .1/נספח ת

ה האחראית על תחנת הכוח ברשות האנרגי, א מחמד חליל אבו גאליר ליל"דמטעם תצהיר 
 .1/ב ומסומן נספח ת"המצ, עזה-הפלסטינית

 ,GEDCO))מהנדס ומנהל פרוייקטים בחברת הפצת החשמל בעזה , מר נדאל טומאןמטעם תצהיר 
  .6/נספח תב ומסומן "המצ

ב ומסומן נספח "המצ 16.1.1551מיום ( OCHA)ם לתאום עניינים הומניטריים "דוח מטעם משרד האו
 .4/ת

ב ומסומן נספח "המצ 14.1.1551מיום ( OCHA)ם לתאום עניינים הומניטריים "דוח מטעם משרד האו
 .0/ת

ב ומסומנת "המצ( OCHA)ם לתאום עניינים הומניטריים "מפת השליטה ברצועת עזה של משרד האו
 .3/נספח ת
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 המצב ההומניטארי ברצועת עזה

 :מים וסניטציה .11

חובתו של המפקד הצבאי הינה לדאוג לאספקת מים באזור הנתון לפעילות "

של מניעת פגיעה במקורות ( השלילית)חובה זו אינה רק החובה . לחימתית

( החיובית)חובה זו הינה גם החובה . המים ומניעת הפרעה באספקת המים

כדי לשמור על , יש לעשות כל הניתן. לספק מים אם אלה מצויים במחסור

יש לדאוג למיכליות מים אם זרם . ורות המים ולתקנם במהירות הראויהמק

 ”הלקחים בוודאי יילמדו לעניין זה לעתיד. המים הרגיל אינו פועל כראוי

( 0)ד נח"פ, ל בעזה"מפקד כוחות צה' רופאים לזכויות אדם נ 4134/54ץ "בג(

. שיא ברקדינו של הנ-לפסק 10פסקה  –" פרשת רפיח: "להלן(. 1554) 613, 630

 (.ע.וי. פ.ת –כל ההדגשות בתגובה הוספו 

כחמש שנים חלפו מאז נכתב פסק הדין בפרשת רפיח ודומה , לצערם הרב של העותרים .א

 .לא התגשמה –כי תקוותו של כבוד הנשיא ברק כי הלקחים מהפרשה יילמדו לעתיד 

בעיר עזה רובם , זורמיםלמעלה מחצי מיליון בני אדם מנותקים לחלוטין מגישה למים 

לנספח  6' ס) כשבועיים מזהמשוללי גישה למים חלק מאנשים אלה . ובאזור הצפוני

אחרות אינן , משאבות מים רבות ניזוקו.  (0/לנספח ת 1' ע; 4/לנספח ת 6' ע; 1/ת

ללא חשמל בבתים לא ניתן . מקבלות חשמל ונסמכות על גנראטורים שנועדו לגיבוי בלבד

 0' ס)ולמאגרי המים הנמצאים על גגות הבתים הגבוהים  לשאוב מים למפלסים הגבוהים

 (.1/לנספח ת

בארות מים ברחבי רצועת עזה אינן פעילות בהעדר  245מתוך  55 ,/20.2.800נכון ליום  .ב

נזקים כתוצאה , מחסור בסולר רגיל להפעלת גנראטורים, אספקת חשמל למשאבות

לנספח  6' ע)ורך תיקון הנזקים והעדר חלקי חילוף כמו גם תיאום ביטחוני לצ, מהפצצות

 (. 6/ת

לחלק . שעות ביום באמצעות גנראטורים 3בארות פעילות במשך  10-15בעיר עזה רק  .ג

בהעדר . מהבארות שאינן פעילות אין גנראטור או שיש גנראטור ללא סולר להפעלתו

' ס)אין מים זורמים ( בני אדם 605,555)מתושבי עזה  35%-ל, אספקת דלק לגנראטורים

2(f) 1/ח תלנספ .) 

אין הדבר שברשותם , גם מקום בו יש לתושבים גישה למים זורמים כי, חשוב להדגיש .ד

המים המסופקים לתושבי עזה אינם ראויים לשתייה ורבים , ככלל. מים ראויים לשתיה

בהעדר חשמל . מהתושבים משתמשים במסננים העובדים על חשמל לצורך טיהור המים

רוב תושבי רצועת עזה קונים או מקבלים את , אי לכך. בבתיםלא ניתן לטהר את המים 

 (.4/לנספח ת 6' ע)מי השתייה שלהם בבקבוקים 
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עקב מחסור , עקב מחסור בחשמל למשאבות ביוב ולמתקני טיהור הביוב זורם ברחובות .ה

קשיים בתיאום , נזק ישיר שנגרם מההפצצות, בסולר להפעלת גנראטורים לגיבוי

, בבית חאנון. והעדר חלקי החילוף הדרושים, צורך תיקון תקלותהביטחוני עם הצבא ל

מאז יום . באליה וחלק מהעיר עזה משאבות הביוב לא עובדות כלל'ג, בית לאהיה

הביוב זורם לאזור , מאז. אשר הופצץ לא ניתן להגיע לצינור ביוב בבית חאנון 6.1.1551

 .(0/לנספח ת 1' ע וכן 1/לנספח ת 1' ס)

מאז . הטכנאים של רשות המים גישה למתקן טיהור השפכים בעיר עזהישראל מונעת מ .ו

משום שאין מי שיפעיל את , זורם הביוב למתקן אולם אינו מתרוקן 6.1.1551יום 

הופצץ אחד ממאגרי הביוב  /20.2.800ביום , בנוסף(. 1/ת לנספח (a)2' ס)המשאבות 

מזהמת , רחק קילומטר מהמתקןההצפה הגיעה כבר למ. להציף את הסביבה והחל

קיים חשש שמי השפכים יחדרו למערכת , כמו כן. בדרכה בתים ואדמות חקלאיות

 (.1/לנספח ת (b)2' ס)המים ויזהמו את המאגרים 

שם מפלס השפכים עולה מדי , ישראל אינה מאפשרת הגעה למאגרי הביוב בבית לאהיה .ז

בשל הריסת , זאת. סביבהיום במאגר המרכזי ומי השפכים מאיימים להציף את ה

חרף בקשות להימנע . 6.1.1551ביום , אשר אמור להניע את המשאבה שם, הגנראטור

הופצץ האזור פעם , שהועברו לצבא על ידי גורמים בינלאומיים, מפגיעה באזור רגיש זה

הצפות באזור זה יסכנו את . ונגרם נזק לבניינים ליד המאגר 15.1.1551נוספת ביום 

 6' וכן ע 1/לנספח ת (d)2 'ס) תושבים הגרים באזור הסמוך 20,000-ם של כשלומם וחייה

 (.4/לנספח ת

חברת המים ברצועת עזה זקוקה בדחיפות לסולר רגיל להנעת הגנראטורים בבארות  .ח

כגון , כמו כן זקוקה חברת המים לחלקי חילוף רבים החסרים לה. ובתחנות שאיבת הביוב

אך לא , רוב הציוד הוזמן לפני חודשים רבים. נוספים שסתומים ופריטים, צינורות, כלור

 . ניתן אישור להכניסו

ויתר בתי החולים הממשלתיים בעיר עזה פעלו ללא " אלשפאא"בית החולים  :שירותי רפואה .11

 15.1.1551מיום . בינואר 15-6במשך כשבוע בין הימים  םאספקת חשמל באמצעות גנראטורי

לכל אורך חודש ינואר (. 4/לנספח ת 1' ע)ביום  שעות 11-3 חשמל במשךמקבל בית החולים 

בשאר הזמן . שעות בממוצע ביום 3-4מקבלים בתי החולים האחרים ברצועה חשמל במשך 

טור בבית החולים אלפחות במקרה אחד בו התקלקל גנר. םנסמכים בתי החולים על גנראטורי

. י מציל חיים חדל לתפקדוציוד רפוא, נותר בית החולים ללא אספקת חשמל כלל" אלקודס"

שאינו מאפשר , חולים הנמצאים בבתיהם חשופים לפגיעה מוגברת עקב המחסור בחשמל

 .שימוש סדיר במכשירים רפואיים ביתיים המופעלים באמצעות חשמל ובמכשירי חימום
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 מצב אספקת החשמל ברצועת עזה

החל , יום /2לא חשמל כבר כרבע מיליון בני אדם ברצועת עזה נמצאים ל 14.1.1551יום לנכון  .16

 . 80.28.02מתחילת המבצע הצבאי ביום 

קיבלו העותרים עדכון לפיו במסגרת ההפצצות המסיביות על עזה , במהלך כתיבת שורות אלו .14

עזה הוחשכה , כתוצאה מכך. הופצצו גם קווי ההובלה היוצאים מתחנת הכוח לעיר עזה, אמש

 (.1/לנספח ת 15' ס) תחנת הכוחאמש ועד לרגע זה אינה מקבלת אספקת חשמל מ

 : תחנת הכוח בעזה .10

בצד הפלסטיני של מסוף . לא נכנס סולר תעשייתי דרך מעבר נחל עוז 3.1.1551מאז יום  .א

המהווים מקסימום קיבולתם של , אלף ליטר סולר תעשייתי 635נחל עוז מאוחסנים 

סולר תעשייתי לא ניתן להעביר כמות זו של , בהעדר תיאום עם גורמי הצבא. המחסנים

 (.1/לנספח ת 1-1' ס)לתחנת הכוח בעזה 

אלף ליטר תעשייתי אשר הוכנסו דרך נחל עוז  115הועברו לתחנת הכוח  11.1.1551ביום  .ב

עם , ימים 5במשך א בעזה "והמתינו לליווי ולתיאום במיכליות ליד אונר 3.1.1551ביום 

יר בתיאום העברה מצב דברים זה ממחיש את הקושי האד. הסכנות הכרוכות בדבר

כי לשם העברת סולר תעשייתי ממסוף נחל עוז , נחזור ונציין. ובתנועה בטוחה בשטח עזה

או " מסדרון ההומניטארי"לתחנת הכוח נדרש תיאום מיוחד עם גורמי הצבא ואין די ב

כיוון שהדבר דורש מעבר בין , כפי שכינוהו המשיבים בהודעתם" חלון ההומניטארי"ב

 (. 3/נספח ת)ידי כוחות הצבא -מבותרים עלאזורים שונים ה

אשר , אלף ליטר סולר תעשייתי דרך מעבר כרם שלום 113.0נכנסו  16.1.1551ביום  .ג

הנדרשת להפעלת  כמות זו פחותה אף מהכמותכי , יש להדגיש. הועברו לתחנת הכוח

 (. 1/לנספח ת 6' ס)אחד טורבינה אחת למשך יום 

, אלף ליטרים 105-התעשייתי בתחנת הכוח עומדת על כ כמות הסולר 14.1.1551נכון ליום  .ד

 וואט בלבד-מגה 00הפעלתה של טורבינה אחת למהלך יום וחצי של ייצור המאפשרים 

חשוב לציין כי בתחנת הכוח שלוש טורבינות ויכולת ייצור (. 1/לנספח ת 4' ס)

 45%-התחנה פועלת כעת בהספק של פחות מ, לכך-אי. וואט-מגה 35מקסימאלית של 

 (.להודעה המעדכנת 41' השוו ס)כפי שכתבו המשיבים , מיכולת הייצור שלה 05%ולא 

כי כמות הסולר התעשייתי הנדרשת לייצור , העותרים מבקשים לשוב ולהדגיש .ה

מתחילת . מיליון ליטרים סולר תעשייתי בשבוע 6.0מקסימאלי בתחנת הכוח הינה 

 2.25-היום הוכנסו לרצועת עזה כ ועד 80.28.8002הפעילות הצבאית הנוכחית ביום 

מהכמות הנדרשת להפעלה מלאה של תחנת  %20-כ –מיליון  ליטרים סולר תעשייתי 

אלף  200-הועברו לתחנת הכוח פחות מ, מתוך כמות זו. הכוח במהלך אותה תקופה

  . מסך כל הסולר התעשייתי שהוכנס %00-ליטרים המהווים כ
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שישה מתוך עשרת קווי החשמל , 14.1.1551נכון ליום : קווי החשמל מישראל וממצרים לעזה .13

שני קווי (. להודעה המעדכנת 44' והשוו לס 6/לנספח ת 3' ראו ס)מישראל לרצועת עזה פעילים 

לאחר שבמשך שלושה ימים היה אחד , 14.1.1551החשמל ממצרים פעילים החל מבוקר יום 

(. להודעה המעדכנת 43' והשוו לס 6/לנספח ת 1' ראו ס)מושבת ,מגה וואט  0המספק , מהקווים

 . וואט בלבד-מגה /2קווי החשמל לרצועת עזה ומספקים  28מתוך  2בסך הכל פועלים 

סך כל הספק החשמל לרצועת עזה אינו עולה , יחד עם ההספק המיוצר בתחנת הכוח אשר בעזה .11

' ס)ם המדינה וואט כמצוין בהודעה המעדכנת מטע-מגה 165ואינו מגיע כדי , וואט-מגה 280על 

 (. וואט-מגה 145) מהספק החשמל הנחוץ לרצועה 50%-הספק זה מהווה כ(. להודעה 04

 : מערכת חלוקת החשמל בעזה .13

הצליחו לבסוף בימים טכנאים מטעם חברת , לאחר ימים ארוכים של ניסיונות תיאום .א

לצאת ולתקן את קווי הובלת החשמל היוצאים מתחנת  GEDCO))הפצת החשמל בעזה 

 .בזכות תיקונים אלו התאפשרה הפעלת תחנת הכוח. ח בעזההכו

ובעיקר בצפון , בשל הרס התשתיות המסיבי באזורים שונים של רצועת עזה, יחד עם זאת .ב

ישנם אזורים שלמים המנותקים מחשמל ולא ניתן לבצע בהם , הרצועה ובעיר עזה

לנספח  11-11' ס)אם בשל המחסור בחלקי חילוף ואם משום שאין אליהם גישה , תיקונים

 (. 0/וכן נספח ת 6/ת

הצורך בחלקי חילוף הינו אקוטי ודחיפותו הודגשה בפני המדינה ובפני בית המשפט  .ג

לצורך  GEDCO-הוכנסו מספר חלקי חילוף הנדרשים ל 1.1.1551אמנם ביום . הנכבד

בהפצצה אווירית  /20.2.800חלק מהחלפים הללו הושמדו  ביום אולם , ביצוע התיקונים

 אליו שונעו החלפים ממסוף קרני, של הצבא על מחסן החלפים שבשכונת רימאל בעזה

דולר וזאת  455,555-הנזקים מההפצצה מוערכים בכ(. 4/וכן נספח ת 6/לנספח ת 1-1' ס)

לנספח  0' ס)מיליון דולר עלות נזקי המבצע הצבאי למערכת החשמל עד כה  1.0-בנוסף לכ

ת המשיב אשר ידו האחת מאפשרת את הכנסת חלקי דומה כי האבסורד בהתנהגו(. 1/ת

 !זועק לשמיים –החילוף וידו השנייה מפציצה את המחסן אליו הועברו 

לא ידוע על אספקת חלפים נוספת ביום  GEDCO-כי לגורמים המוסמכים ב, יצוין .ד

להודעה  03' והשוו לס 6/לנספח ת 13' ס)עליה דיווח המשיב בהודעה המעדכנת  11.1.1551

 (.כנתהמעד

ואינה מאפשרת ניתוב זרם חשמל , מערכת החשמל בעזה אינה גמישהכי , יש לציין .ה

להודעה  00' והשוו לס 6/לנספח ת 15' ראו ס)מאזור לאזור בהתאם לצרכים המתהווים 

 (.המעדכנת

ניתן להעריך כי , מההספק הנדרש 05%-אף שאספקת החשמל כעת עומדת על כ, אי לכך .ו

כיוון שישנם , מצרכי החשמל של רצועת עזה מסופקיםבפועל הרבה פחות ממחצית 
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בני אדם  850,000-כ. אזורים רבים בהם הפסקות חשמל מקומיות שאי אפשר לתקן כרגע

החל מתחילת המבצע הצבאי ביום , יום /2ברצועת עזה נמצאים ללא חשמל כבר 

צי מליון ללמעלה מחכי , חשוב להדגיש(. 4/ראו גם נספח ת; 6/לנספח ת 1' ס) 80.28.02

מתחילת המבצע הצבאי ועד , יום 28כלל במשך  בני אדם לא היתה אספקת חשמל

 .15.1.1551להפעלת תחנת הכוח בעזה ביום 

ישנם מספר אזורים שאינם מקבלים אספקת חשמל כלל החל מיום תחילת המבצע  .ז

 ,A Shaaf area, East Jabalia area, Parts of Sabra area:11.11.53הצבאי ביום 

Legislative council area, Saraya area, North-west Bet Lahia area (00' השוו לס 

, ראשית, הסיבות לכך שלא ניתן לספק לאזורים אלה חשמל הן. (בהודעה המעדכנת

קיומה של סכנה אמיתית וברורה להוציא צוותים , ושנית; מחסור אקוטי בחלקי חילוף

 (.6/לנספח ת 11-11' ס)לשטח 

כי מצבם ההומניטארי של תושבי עזה הולך ומחריף , עונם העובדתי יציינו העותריםלסיכום טי .11

כאילו קיימת מגמת שיפור , אף הרושם העולה מההודעה המעדכנת מטעם המשיבים-וזאת על

המשיבים מתארים בהודעתם המעדכנת מנגנונים מפותחים . באספקת צרכיהם של התושבים

בעוד שהמידע , ות הקשות מולן ניצבים תושבי עזהשנועדו לתת מענה לבעיות ההומניטארי

כעניין  מספקים את המטרה לשמה הוקמושבידי העותרים מראה כי מנגנונים אלו אינם 

המשיבים מתייחסים למאמציהם לתת מענה לצרכים ההומניטאריים העצומים של . שבעובדה

. לתוצאות בשטחבעוד העותרים מתייחסים בתגובתם , האוכלוסייה הפלסטינית ברצועת עזה

עליהם לוודא שמאמציהם . חובות המשיבים אינן מסתכמות במאמצים או בהקמת מנגנונים

על כך יורחב . הלכה למעשהנושאים פרי וכי המנגנונים מספקים את צרכי האוכלוסייה בעזה 

לעניין המחלוקת  143/51ץ "והעותרים בבג 151/51ץ "בתגובה המשותפת מטעם העותרים בבג

 .המשפטית

 

 

 ד"עו, ידין עילם  ד"עו, תמר פלדמן

10.1.1551 

 : השעה

 

 


