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, צו בינייםהנכבד ליתן בית המשפט מתבקש בה ,  בקשתם השלישית של העותריםהיזו .1

המזין את תחנת ,  מהמשיבים להגביל את אספקת הסולר התעשייתי לרצועת עזהעשימנ

 .הכוח בעזה

מתן צו ביניים לעניין הסולר  נדחתה בקשתם הראשונה של העותרים ל29.11.2007ביום  .2

 למתן צו ביניים השנייההבקשה  דחה בית המשפט הנכבד את 13.1.2008ביום ; התעשייתי

 נדחתה בקשתם של העותרים לעיון חוזר 16.1.2008 ביום ;לעניין הסולר התעשייתי

 כי העניין יידן במסגרת הדיון ,ובית המשפט הנכבד קבע, בהחלטתו של בית המשפט הנכבד

 .3.2.2008יד להיערך בתאריך שעת

ולהחשכת העיר שהמחסור בסולר תעשייתי גרם למשבר חמור ברצועת עזה , העותרים יטענו .3

 . כדי לדון בבקשה3.2.2008לא ניתן להמתין עד ליום , ובשל כךעזה 

  

  בחשמלחמור המשיבים שיתקו את תחנת הכוח בעזה וגרמו למחסור 

על שהטילו המשיבים בשל ההגבלה כי , נכבד את בית המשפט ההעותרים מבקשים לעדכן .4

הפסיקה עזה נת הכוח בתח 20:00אתמול בשעה , תעשייתי לרצועת עזההסולר האספקת 

 בכמות החשמל %34- מחסור של כסובלת מעזה רצועת , כרגע. לחלוטין לייצר חשמל

 . הנדרשת

ב "מצ, זהחוזים בחברת ייצור החשמל בע-מנהל פרויקטים, מליחהר ראפיק "דו של תצהיר

  .1/ע ומסומן

 מיליון ליטר סולר תעשייתי לשבוע  בנוסף 3.5- מציין שתחנת הכוח זקוקה לכמליחהר "ד .5

אפשרו , תחת כמות זו, ברם.  הדרושים להשלמת רזרבות שאזלו, מיליון ליטר2-לכ

 מיליון ליטר 1.75- אספקה שבועית של כ13.1.2008- 28.10.2007המשיבים בין התאריכים 

 מליחהר "ד. 1/ לע5- ו3ראו סעיפים .  מיליון ליטרים1.975בוע שעבר אפשרו רק  ובשבלבד

משום שהמשיבים ,  תחנת הכוח פעלה במתכונת מצומצמת5.1.2008יום החל מש, עוד מציין

הסולר התעשייתי לה זקוקה להכניס לרצועה את מלוא כמות אסרו על האיחוד האירופי 

 :תחנת הכוח

כאשר , 5.1.2008חלקי בלבד מאז יום תחנת הכוח פועלת באופן "
הפחתנו את הייצור בשל ההגבלות על כמות הסולר התעשייתי 

 13.1.2008- ועד ל28.10.2007-בין ה. שנרכש על ידי האיחוד האירופי
 קיבלנו 13.1.2008-בשבוע של ה.  מיליון ליטרים בלבד1.75קיבלנו 

 ).1/ לע3סעיף " ( מיליון ליטרים סולר1.975

סעיף (אזל הסולר התעשייתי השמיש ולא ניתן היה לייצר חשמל בכלל , מול בלילהואילו את .6

 ).1/ לע2
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לא ניתן לנהל תחנת כוח ללא האפשרות להזמין סולר כי , מליחהר "דמבהיר בתצהיר  .7

 :מליחהר " לדברי ד).1/ לע6סעיף  (צרכים הטכניים של התחנה בהתאם לתעשייתי 

בתיאום עם האיחוד , אנו צריכים את האפשרות לרכוש דלק"
ללא הגבלות חיצוניות ובהתאם לצרכים הטכניים של , האירופי
, לא ניתן לנהל תחנת כוח באופן תקין ללא אפשרות לתכנן. התחנה

יל או להפחית הזמנות אספקה לפי הדרישות דלאגור רזרבות ולהג
של " ושוב-הלוך"ה. יםהטכניות של התחנה וצרכיהם של הצרכנ

 והפסקת ייצור מזיק לציוד ולמערכת התחלההעלאת והפחתה או 
 ). 1/ לע6סעיף " (החשמל

 , הודיעו המשיבים לבית המשפט הנכבד10.1.2008תאריך בכי , מבקשים להזכירהעותרים  .8

 מיליון ליטר סולר תעשייתי 2.2-לתושבי עזה לרכוש עד ליותר  13.1.2008כי החל מיום 

 אפשרו 13.1.2008-20.1.2008בוע שבין הרי שבש, למרות הודעה זו ובניגוד לה. לשבוע

 פחות מאשר 20%- כדהיינו , מיליון ליטר בלבד1.975המשיבים לתושבי רצועת עזה לרכוש 

 .10.1.2008 במסגרת הודעתם מיום הכמות עליה הודיעו לבית המשפט הנכבד

 .  לרצועהשל סולר תעשייתיכניסה על באופן מוחלט המשיבים אסרו , 20.1.2008, אתמול .9

וכיון שהמשיבים לא אפשרו את השלמתן מבעוד , של תחנת הכוח אזלויון שהרזרבות כ .10

 .לסגירת תחנת הכוחהביא הדבר , מועד

. זו ה מכמות החשמל הדרושה לתושבי עזה בעונ43%-משמעות הסגירה היא מחסור של כ .11

עזה , בעוד שכיום,  מגאווט חשמל240-דרוש עד ל, משום שבעונת השיא של החורף, זאת

מחברת ייצור החשמל בעזה ל טומן ניד  כך מסביר מר.מגאווט בלבד 137בלת מק

")GEDCO .(" 

 .2/מצורף בזאת ומסומן ע, GEDCOשל מהנדס ומנהל פרויקטים  ,מר נידל טומןתצהירו של 

לחברה אין דרך לתת מענה כי עזה נמצאת במחסור חשמל חריף וכי ,  מסבירטומןמר  .12

 :מערכת המים והביוב ומאפיות הלחם, םלצרכיהם הבסיסיים של בתי חולי

הביקוש לחשמל , דוגמת חודשי החורף הנוכחיים, בתקופות השיא"
, ויכול אף להגיע ליותר מזה, וואט- מגה240-ברצועת עזה הוא כ

וואט - מגה103על כן נותרנו עם מחסור של . האוויר-בהתאם למזג
 . לרצועת עזה כולה43%-הכל מחסור של כ-ובסך, לכל הפחות

 אינה מסוגלת לספק את החשמל הדרוש GEDCO, לאור זאת
מאפיות , מערכות הביוב, מערכות המים, להפעלת בתי חולים

 .ושירותי בריאות אחרים
המספקת חשמל לאזור המאוכלס בצפיפות , בשל סגירת תחנת הכוח

 ".70%-העיר עזה תסבול ממחסור של כ, של העיר עזה ואזור המרכז
  .2/ לע4-6ראו סעיפים 
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אינה יכולה , סובלת ממשבר אחרי משבר מערכת החשמל בעזהש, מסביר טומןמר  .13

שמונעת כניסה של חלקי , וכן עם סגירת הגבולותהמחסור בסולר תעשייתי להתמודד עם 

 :חילוף

רשת החשמל ברצועת עזה הינה פגיעה ביותר ואינה ערוכה "
היציבות באספקת החשמל -להתמודד כיאות עם כל השינויים ואי

ומתאמצים , אנו מתמודדים עם משברים בזה אחר זה. רצועת עזהל
  ".לשמור על הישרדותה של מערכת שברירית ביותר

אנו סובלים גם ממחסור חמור בחלקי , בשל ההגבלות על יבוא"
מצב המגביל את יכולתנו לתקן את המערכת , חילוף ובמלט

ברשותנו אין אפילו נתיכים לצורך תחזוקה . ולתחזקה כראוי
  ".תיקוניםו

שבנוסף להפסקות החשמל , משמעות פגיעותה של המערכת היא"
הנגרמות , ארוכות יותר, ישנן הפסקות חשמל מקומיות, המתוכננות

אנו תכננו . בעזה קר מאד כעת, לדוגמא. כתוצאה מבעיות במערכת
אך ,  שעות ביום באזורים מסוימים12הפסקות חשמל יזומות למשך 
הצרכנים הזדרזו ,  שעות12סקה של כאשר החשמל חזר לאחר הפ

על מנת לחמם את , להשתמש בחשמל לפני הפסקת החשמל הבאה
הצריכה המוגברת גורמת . לקרר תרופות ומזון ולשאוב מים, בתיהם

דבר המצריך צוותים של , לעיתים קרובות לקריסת הקו המקומי
GEDCOעל מנת להתאים בין האספקה ,  להפחית ידנית את העומס
המשמעות הינה כי באזורים מסוימים הפסקות החשמל . לצריכה

הן הגיעו למשך זמן , עד כה. עשויות להתארך הרבה מעבר למתוכנן
ואנו צופים כי הן יתארכו ,  שעות ואף יותר באזורים מסוימים16של 

 .2/ לע6-8ראו סעיפים ". ללא תחנת הכוח

כדי להתמודד לבצע   GEDCOהניתוקים הידניים שנאלצים עובדי  כי מסביר מר טומן, כן .14

לא שאמור להתבצע , משום שמדובר בהליך חריגזאת , מסוכניםאקטים הינם , עם המחסור

המחסור , בשל המצב שכפו המשיבים על תושבי הרצועה, ואילו כעת. פעמיים בשנהיותר מ

 : ימים ביום בממוצע5-6בחשמל בעזה דורש מהם להפחית עומסים 

עמודי המתח . ו תהליך מסוכןתהליך הפחתת העומס ידנית הינ"
הנמוך אותם אנו מנתקים ידנית מיועדים לעבור הליך ניתוק 

המחסור בחשמל , ברם. והפעלה מחדש לא יותר מפעמיים בשנה
כיבויים .  פעמים בממוצע מדי יום5-6מחייב אותנו לנתקם 

בתדירות גבוהה גורם לכך והפעלתם מחדש של עמודי המתח הנמוך 
  ".שהם ישרפו ויתפוצצו

, 20:00בצפון העיר עזה בסביבות השעה ,  בינואר19-ה, ביום שבת"
מאחר והקו לא הפסיק , נאלצנו להוריד חלק מהשנאים המקומיים

אחמד קאסם ואחמד אבו , GEDCOבזמן שהטכנאים של . להתנתק
ואחמד , ץהעמוד התפוצ, וואטפה הורידו את עמודי המתח הנמוך
בעוד אחמד קאסם סבל , אבו וואטפה סבל מכוויות בפניו וידיו

 ".הם עדיין מאושפזים לצורך טיפול רפואי. מכוויות בידיו
  .2/ לע9-10ראו סעיפים 

, "משבר הומניטרי" שלא לגרום להמשיבים" התחייבות" כי ,העותרים שבים וטוענים .15

, ובותיהם מכוח הדין הבינלאומי את חנהאינה משקפת נכו, שממילא לא קוימה על ידם

 .אוסר באופן מוחלט על פגיעה באספקת מוצרים הומניטריים כגון דלק וחשמלש
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,  שהם לקחו על עצמםבהתחייבות המינימאליתן עומדות אינאף פעולותיהם של המשיבים  .16

 . ברצועה"משבר הומניטרי"לגרום לשלא , )כל תוכן קונקרטייצקו לתוכה עד כה לא ש(

ובמעשיהם מראים , תושבי עזה אינן מעוגנות במציאותצרכי  לגבי משיביםהערכות ה  .17

הערכותיהן מתנפצות שוב . הערכות אלו הן ספקולציות שגויות ותו לאכי , המשיבים עצמם

ובכל פעם מתעלמים המשיבים מהעובדות והנתונים המדויקים , ושוב על קרקע המציאות

 .המוצגים להם על ידי העותרים

וב אחרי המצב ההומניטרי למשיבים אין דרך לעקכי , שוב מראות שטחהעובדות ב .18

גיעה את הפאין ביכולתם למנוע , ולמרות הצהרותיהם בפני בית המשפט הנכבד, רצועהב

 .החמורה במערכות הומניטריות הנגרמות על ידי מעשיהם

שלא ליצור משבר , גם התחייבות זו של המשיביםכי , סגירת תחנת הכוח מוכיחה .19

 .  היא התחייבות ריקה מתוכן,ריהומניט

-  במחסור של כתעזה נמצארצועת בהחשמל כלל מערכת , בשל המחסור בסולר תעשייתי .20

 נגרמו ,5.1.2007החל מיום , ברחבי עזה .%70- נמצאת במחסור של כעצמה  והעיר עזה %34

משתקות מערכות הפסקות חשמל אלה .  שעות ויותר12- חשמל של כהפסקות חשמל של עד

הפסקות החשמל  .במערכת המים ובמוסדות הומניטריים נוספים, יות בבתי חוליםחיונ

 בשל חוסר מתקשות לאפות לחם ומאיימות להפסיק לפעולשמאפיות הלחם , גורמות לכך

אפקטיבית דרך לתושבים אין . היכולת להפעיל תנורים לפרקי זמן כה קצרים ובלתי צפויים

פר נותרות קפואות ומרפאות ומבנים נוספים כיתות בבתי הס, את בתיהםלחמם וממשית 

 .בעזה אינם מחוממים

בה מתריעים בפני משבר חמור בבתי ,  רשמיתארגון הבריאות העולמי הוציא הודעה .21

מ ותפורסם באתר של ארגון הבריאות העולמי בהמשך " ההודעה נשלחה לח.החולים בעזה

 .היום

 .3/ב ומסומן ע"ון הבריאות העולמי מצהודעה מטעם ארג

בשל הפסקות החשמל , בתי חולים בעזה נמצאים במצב חירום, לפי ארגון הבריאות העולמי .22

אשר נאלצים , והמחסור בסולר רגיל שדרוש להזין את הגנרטורים, הארוכות מחד גיסא

 :לפי ארגון הבריאות העולמי .לפעול שעות ארוכות ללא זרימת חשמל

פרט ,  חירום והפסיק לטפל בחולים בית החולים האירופי בחאן יוניס הכריז על מצב .1

 .המחלקה היחידה שעוד פועלת, למקרים דחופים במחלקה לטיפול נמרץ

 . שעות בלבד4-אקסא באזור המרכז יפעל ל-ולים אלחבית ה .2

 להעביר ילדים חולים לבתי ם בעזה הכריז על מצב חירום ושוקלהחולים לילדיבית  .3

 .גיל לצורך הפעלת הגנרטוריםאשר עוד יש להם מלאי של סולר ר, חולים אחרים
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, חדר הניתוח הפסיק לפעול. בית החולים נאצר בחאן יוניס הכריז על מצב חירום .4

המחלקות האחרות פועלות רק כאשר מקבלות זרימת . פרט למחלקה לטיפול נמרץ

 .רק מקרים דחופים מטופלים. חשמל

 . ייםיאזל תוך יומהחולים שיפא  המיכלים בבית תמלאי הסולר באחד משלוש .5

 .וגודל המשבר טרם נמדד,  בלבדכי אלה דיווחים ראשוניים, יודגש .23

 ולבטל את ההגבלה על אספקת התעלמותם של המשיבים מהקריאות להפסיק את הענישה

 הסולר התעשייתי

ה להסיר את ההגבלה  בבקשה דחופ,כ המשיבים"העותרים לבכ "ב פנו 16.1.2008תאריך ב .24

כי בשל המחסור בסולר , ם הודיעו העותריםבמכתב. על אספקת הסולר התעשייתי לעזה

  . מגאווט בלבד40- עד לנאלצה תחנת הכוח בעזה להפחית את ייצור החשמל , תעשייתי

  .4/עמנדל ושירמן מצורף בזאת ומסומן ד "הד בשי לעו" מעו16.1.2008העתק מהמכתב מיום 

 .מכתב זה לא זכה למענה כלשהו, וחרף דחיפות .25

העותרים הודיעו . כ המשיבים"העותרים לבכ "בשבו ופנו , 20.1.2008יום שעות הבוקר של ב .26

תחנת הכוח בעזה הפסיקה לחלוטין את פעילות אחת , בשל המחסור בסולר תעשייתיכי 

כי , כן התריעו העותרים.  מגאווט בלבד30- הפחיתה את הייצור ל ובכך ,משתי הטורבינות

קבל כמות נוספת של סולר אם לא תת, התחנה תיאלץ להפסיק כליל את פעילותה

 .תעשייתי

הורה על , שר הביטחון, 2האם הדיווח כי המשיב , במכתבם גם ביקשו העותרים לדעת .27

סגירה הרמטית של המעברים וקיצוצים ובעיקר , צעדי ענישה נוספים נגד תושבי עזהנקיטת 

יסת האם הוחלט על הגבלות נוספות על כנ, העותרים ביקשו לדעת. נוספים באספקת הדלק

 .מוצרים או דלק לעזה

  .5/עמנדל ושירמן מצורף בזאת ומסומן ד "הד בשי לעו" מעו1.200820.העתק המכתב מיום 

ד שירמן "עו, כ המשיבים"מ קשר טלפוני עם ב"יצרה הח, 20.1.2008בשעות הצהריים של  

ד שירמן לא ידע "עו. ל"המשיבים לשני המכתבים הנהתייחסות את , באופן דחוף, וביקשה

 . של המשיביםתתקבל התייחסותםלהגיד מתי 

המכתבים בו נמסר כי ש, כ המשיבים" הגיע מכתב מטעם ב20.1.2008בשעות הערב של יום  .28

 .הועברו לגורמים הרלוונטיים אשר התבקשו להתייחס אליהן בהקדם

 . 6/ מצורף בזאת ומסומן ע20.1.2008 ד בשי מיום"מכתב מעורכי הדין מנדל ושירמן לעו

 תשובה עניינית לבקשות החוזרות והנשנות של הלא התקבלוחרף דחיפות העניין  , כהעד .29

 .העותרים לבטל את ההגבלה על אספקת הסולר התעשייתי לעזה
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  .3.2.2008לדיון שנקבע ליום ואין להמתין עד , אינו סובל דיחוישבנדון  העניין .30

ע מהמשיבים בעוד שבית המשפט מנבו , יהעותרים מבקשים להצביע על מצב אבסורד .31

, קיצוץ הדרגתי באספקת החשמל שחברת החשמל הישראלית מוכרת לתושבי עזהלבצע 

מצב זה מהווה  .דין לעצמם והורידו לחלוטין את ייצור החשמל המקומיעשו המשיבים 

אשר התנתה את אישור הקיצוץ בדלק , 29.11.07הפרה בוטה של החלטת בית המשפט מיום 

להימנע מפגיעה הומניטרית באזרחים ברצועה ואשר בהתחייבות המשיבים , ובסולר

שיבוש אספקת החשמל כתוצאה . לא אישר את הפגיעה באספקת החשמל לרצועה, כאמור

מהווה ,  שעות ביום והחשכת עיר אורבאנית כמו עזה12 -ממחסור בסולר התעשייתי ל

ת אסורה פגיעה חמורה בצרכים בסיסיים ביותר של האזרחים שם ומהווה פגיעה הומניטרי

 .    אותו החיל בית המשפטיאף על פי הרף המינימאל

הסולר התעשייתי מיועד אך ורק לשימוש תחנת הכח ולא ניתן לעשות בו , ויודגש שוב כי .32

 .שימושים אחרים

 והתלות המוגברת בסולר כבר הפסיקו לטפל בחולים בשל המחסור בחשמלבתי חולים  .33

מור עזה נמצאת במשבר הומניטרי ח.  קורסתמערכת המים. רגיל לצורך הפעלת הגנרטורים

 . כתוצאה ישירה מהאיסור שהטילו המשיבים על אספקת הדלק–

ילו לענות לפניותיהם של א עד שמשיבים יולהמתיןלא ניתן , שבנסיבות העניין, למותר לציין .34

 . ודרושה התערבותו הדחופה של בית המשפט הנכבד, העותרים

שימנע מהמשיבים , קש בזאת ליתן צו בינייםבית המשפט הנכבד מתב, אשר על כן .35

, לחלופין. להמשיך ולהפריע ולשבש בכל דרך את אספקת הסולר התעשייתי לרצועת עזה

 .מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על קיום דיון דחוף בבקשה זו

 

אשר נחתמו בפני  ומר טומן מליחהר "בתצהירים מטעם ד, בין היתר, בקשה זו נתמכת .36

בשל הקושי בקיום מפגשים בין תושבי . לאחר תיאום טלפוני, מ"זה ונשלחו לחעורכי דין בע

 .בית המפשט הנכבד מתבקש לקבל תצהירים אלה, לבין עורכי דין ישראלייםעזה 

 .יוגש לבית המשפט הנכבד בהקדם האפשרילעברית  מליחהר "תרגום התצהיר מטעם ד .37

 . מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה .38

______________            _________________  

  ד"עו, ו'עג-פאטמה אל             ד"עו, שרי בשי   

   העותריםכוח-אותב  

  12:15: השעה, 21.1.2008












