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  קנת מן ' או פרופ/או נעם פלג ו/ד שרי בשי ו"י עוה"ע כולם

  )ר"ע" (מרכז לשמירה על הזכות לנוע- גישה"מ    
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או /או סוהאד בשארה ו/בארין ו'או חסן ג/ו ו'ד פאטמה אלעג"כ עוה"וכן על ידי ב

  או נור אלעטאונה  /או נביל דכאור ו/או סאסון זהר ו/עאדל בדיר ו  

 )ר"ע (" המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי בישראל-אלה עד"מ
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   - נ ג ד -            

  ראש הממשלה. 1  :המשיבים

  שר הבטחון. 2    

  י פרקליטות המדינה"ע    

  ירושלים, 29רחוב צלאח אלדין   

  02-6467011 :פקס ;02-6466590: פוןטל  

  

  למתן סעד דחופה הודעת עדכון מטעם העותרים ובקשה 
  

כמות החשמל בניכרת  הפחתהבדבר הנכבד לעדכן את בית המשפט מבקשים העותרים 

 שנכפה מחסור בסולר תעשייתי בשל השנגרמה, עזהרצועת תחנת הכוח ב המיוצרת על ידי

 , מבית המשפט הנכבד ליתן סעד בדמות צו הבינייםרים העותכן מבקשים . על ידי המשיבים

  .וזאת עוד בטרם שמיעת תגובת המשיבים, 3.1.2008שהתבקש על ידם ביום 

    

 :ואלה נימוקי הבקשה

שימנע , דחופה לצו ביניים פנו העותרים לבית המשפט הנכבד בבקשה 3.1.2008ביום  .1

ת את המשמשו, רצועת עזההגביל את כמות הסולר התעשייתי המסופקת למהמשיבים ל

מנהל , ר ראפיק מליחה" הודיע ד3.1.2008יום בבתצהיר שהוגש  .תחנת הכוח המקומית

כי אזלו רזרבות הסולר התעשייתי בתחנת , חברת ייצור החשמל בעזהשל פרויקטים 

קרי , 6.1.2008והיא עלולה להפחית את כמות החשמל המיוצר על ידה כבר ביום , הכוח

 .היום
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-ה, שישיעוד ביום , יקיים דיון דחוף בבקשההנכבד  כי בית המשפט ,ביקשו העותרים .2

4.1.2008.  

למשיבים להגיב לבקשה לצו ביניים עד ליום הורתה כבוד הנשיאה ביניש , 6.1.2008, היום .3

 . 10:00בשעה , 8.1.2008- ה', ג

החל תהליך , 5.1.2008, אתמולכי ,  הנכבדהעותרים מבקשים לעדכן את בית המשפט .4

  את כמות החשמל המיוצרתהפחיתההתחנה ,  דהיינו.בתחנת הכוח" הפחתת עומסים"

.  המצוי ברשותהכדי להתאים את העומס לכמות הסולר התעשייתי השמיש, על ידה

 45- מגאוווט לכ65-כייצור החשמל מרמה של  משמעותה הפחתת "הפחתת העומסים"

אזור מרכז עבור עיר עזה ו העבור בכמות החשמל המיוצרת %03-ירידה של כ - מגאווט

 .עזה

  .1/משב ומסומן "ר מאליחה מצ" מטעם ד6.1.2008תצהיר עדכון מיום   

החל תהליך , 5.1.2008-ה,  ביום שבת14:15סמוך לשעה כי , מפרט בתצהירור מאליחה "ד .5

וזאת בשל , של הפחתת עומסים על שתי הטורבינות הדלק שפועלים בתחנת הכוח

 65- מכ, היא ירידה בכמות החשמל המיוצרת,  המשמעות.המחסור בסולר תעשייתי

 ).1/מש ל4סעיף  ( מגאווט45-מגאווט לכ

המבוצעת על ידי חברת חלוקת החשמל בעזה , של הפחתת עומסים, תהליך זה .6

)GEDCO( ,מסכן את תפקודו  וללא פיקוחונעשה ידנית ש, הינו תהליך מסובך טכנית

 5סעיף (כולה כי יגרום נזק לרשת החשמל בשל הסיכון , התקין של כלל מערכת החשמל

 ).1/משל

 על מנת להפעיל שתי ,סולר תעשייתי ליום ליטרים 360,000-לתחנת הכוח בעזה דרושים כ .7

התחנה היתה יכולה לייבא אם .  חשמל מגאווט65- טורבינות בצורה מלאה וכך לייצר כ

- כלייצר וכך , יתגם את הטורבינה השלישהרי שהיה בידה להפעיל , יותר סולר תעשייתי

 ליטרים 500,000-כזקוקה להיתה לשם הפעלת הטורבינה השלישית התחנה .  מגאווט80

 ).1/מש ל6-7סעיפים (ליום 

גם שהאיחוד האירופי מוכן לממן את מלוא הצרכים של תחנת הכוח לסולר הכי , יודגש .8

 250,000-המשיבים מגבילים את כמות הסולר התעשייתי שנכנסת לעזה לכ, תעשייתי

 ). לשבוע1,750,00(ליטר ליום 

 מגאווט החשמל שמסופק לכלל 20ההגבלות שמטילים המשיבים כבר גרמו לירידה של  .9

.  מכלל החשמל שמסופק לתושבי עזה מכל המקורות%10-ככמות שמהווה , תושבי עזה

 .בייחוד לעיר עזה ולאזור מרכז עזה, הדבר כבר גורם להפסקות חשמל ארוכות

תחנת הכוח בעיר עזה מספקת חשמל למתקנים כי ,  מבקשים להדגישהעותרים .10

 בית החולים המרכזי והגדול, וביניהם בית החולים שיפא, הומאניטריים חיוניים ביותר

שצורף לתגובה מטעם , מנהל בית החולים שיפא, ר כלאף"ראו תצהירו של ד ( בעזהרביות

ולעשרות , למתקן טיהור מי השפכים בעיר עזה, )4/ וסומן מש27.11.2007העותרים מיום 

 כפי שהוסבר על ידי .)1/מש ל8ראו סעיף  (מרפאות ובתי ספר,  משאבות ביוב, בארות מים
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מתקנים חיוניים ורגילים חשמל לקווי החשמל מספקים , עזהחברת חלוקת החשמל בנציג 

ביניהם בתי חולים ובארות מים , כך שהמחוסר בחשמל פוגע בכלל המתקנים, ללא הבחנה

 27.11.2007שצורך להודעת העותרים מיום ,  לתצהיר מטעם מר נדל טומאן9ראו סעיף (

 .)5/וסומן מש

 .בכל יום שעוברשל חשמל גובר הנזק ההומניטרי הנגרם בשל יצור כמות פחותה  .11

כמות החשמל שמסופקת המשיבים ביקשו לקצץ את כי , מבקשים להזכירהעותרים  .12

סעיף  (צורה הדרגתיתבזאת גם את ו,  על ארבעה מתוך עשרה קווים5%-בכמישראל לעזה 

 הורה בית המשפט 29.11.2007בהחלטתו מיום ). 28.11.2007להודעת המשיבים מיום א 10

לכל הפחות עד להשלמת הבירורים עליהם הורה , בים שלא לבצע תכנית זוהנכבד למשי

 .ובייחוד עד לבדיקת הנזר ההומניטרי שייגרם כתוצאה מכך, בית המשפט הנכבד

כמות החשמל המסופקת , בין לילה,  בו למצבגורמיםפעולותיהם של המשיבים , עתה .13

 .ז לעיר עזה ולאזור המרכ%30- בסך הכל וכ%10-לעזה קוצצה בכ

ומשעה שבית המשפט הנכבד לא קיבל את הסברי המשיבים באשר , מכוח קל וחומר .14

, בזרם החשמל ולנתבו לצרכים הומניטריים" לשלוט"ליכולת של תושבי רצועת עזה 

ומשעה שבית המשפט הנכבד הורה למשיבים ליתן הסברים על קיצוץ קטן בצורה 

ור את הקיצוץ דה פקטו שכפו הרי שיש לעצ, משמעותית בכמות החשמל בטרם זה יבוצע

 .המשיבים על תושבי רצועת עזה

ייצור חשמל על מסופק אך ורק לצורך , כי הסולר התעשייתי שמסופק, העותרים מזכירים .15

 . בחלוקת הסולר התעשייתי" תעדוף"כך שלא ניתן לבצע ,  תחנת הכוחידי

מטעמם מיום המפורטים בבקשה לצו ביניים ולהודעה , העותרים חוזרים על טיעוניהם .16

 צו –ולחלופין , את סעד צו הביניים בידםיתן ומבקשים מבית המשפט הנכבד ל, 3.1.2008

עובר זאת , ארעי שימנע מהמשיבים לפגוע באספקת הסולר התעשייתי לרצועת עזה

 .10:00 בשעה 8.1.2008גשת עד ליום שצפויה להיות מו המשיבים לתגובת

מ באמצעות הפקס " דין ברצועת עזה ונשלח לחר מאליחה נחתם בפני עורך"תצהירו של ד .17

, בשל הקושי בקיום מפגש בין המצהיר לבין עורכי דין ישראלים. ולאחר תיאום טלפוני

  . בית המשפט הנכבד מתבקש בזאת לקבל תצהיר זה לידיו

 .תרגום התצהיר לעברית יומצא לבית המשפט הנכבד בהקדם האפשרי .18

 .מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה .19

  

________________            ________________    

  ד"עו, ו'עג-פאטמה אל              ד"עו, שיבשרי 
   העותריםכ"ב         

  
  14:30: שעה, 6.1.2008 :אריך ושעהת














