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 תגובה  מטעם  המשיבים

 

, ולקראת הדיון בעתירה, הקבוע ליום 11.7.06בהתאם להחלטת כב' השופט חשין מיום  .1

 ה., מתכבדים המשיבים להגיש את תגובתם לעתיר13.7.06

 

עניינה של העתירה בבקשת העותרים מבית המשפט הנכבד, כי יורה למשיבים לבוא וליתן  .2

-טעם מדוע לא יחדשו באופן מיידי את אספקת הדלק "הסדירה, המספקת והבלתי

את המעברים לרצועת עזה לאספקה צועת עזה; מדוע לא יפתחו פוסקת", כלשונם, לר

ופות, ציוד הומניטארי ורפואי, חלקי חילוף )ובכלל זה חלקי סדירה ומספקת של מזון, תר

 ם חיוניים נוספים., ומוצרי(לוף לצינורות ולגנרטוריםחי
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 על הסף ולגופה. –המשיבים יטענו, כי דין העתירה להידחות  .3

 

 , וזה העיקר, המשיבים יטענו כי דין העתירה להידחות על הסף בהיעדר עילה, זאתראשית 

מכיוון שמדינת ישראל מאפשרת אספקה סבירה של דלק, מזון ותרופות לתושבי רצועת 

מדינת ישראל איננה מעוניינת ביצירתו של משבר הומניטארי ברצועת עזה ותוסיף  עזה.

מנת לאפשר סיוע הומניטארי לתושבי הרצועה, זאת בשיתוף עם -לעשות כל שביכולתה על

  הקהילה הבינלאומית.

 

הינה וכיו"ב  היקפההשאלה הנוגעת למועדי פתיחת המעברים, בים יטענו, כי י, המששנית 

, קרי מאותן סוגיות אשר בהתאם להלכה הפסוקה, מובהקת ביטחונית-יה מדיניתסוג

פי שיקול דעתו, אינו נוהג להידרש אליהן, במיוחד על רקע פעולות -בית המשפט הנכבד, על

 הלחימה המתרחשות עתה ברצועת עזה. 

 

פעולות המדינה בעניין נושא העתירה הינן ראויות, סבירות , כפי שיפורט להלן, ישיתשל 

מקורן בשיקולי ביטחון ואופייה ומידתיות, וכי ההחלטות בעניין מועדי העברת האספקה 

 מובהקים, והן נועדו לממש את חובתה של המדינה להגן על שלומם של אזרחיה ותושביה.

 

 עמדת המשיבים תפורט להלן. 
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 עובדתי רקע 

 

ו כוחות צה"ל נכנספרצה מלחמת ששת הימים. במסגרת המלחמה  5.6.67ביום  .4

 טח רצועת עזה. לש

 

ה ב"תפיסה הוחזקה רצועת עז 12.9.05מאז מלחמת ששת הימים ועד ליום  .5

 ידי כוחות צה"ל. -לוחמתית" על

 

מבחינה משפטית בנוגע לדין שחל ברצועת עזה לעניין השתלשלות העניינים  

נבקש להפנות לפסק דינם של  12.9.05בתקופה שממלחמת ששת הימים ועד ליום 

, פ"ד המועצה האזורית חוף עזה נ' הכנסת 1661/05עשרת שופטי הרוב בבג"ץ 

 (.2נט)

 

ת להתנתקות תוכנייישמה מדינת ישראל את ה 2005טמבר ספ-במהלך החודשים אוגוסט .6

נתה מדינת יפ השומרון. במסגרת תוכנית ההתנתקותצפון במאזור חבל עזה ומאזור 

 יישוביה, אזרחיה וכוחותיה הצבאיים מאזור חבל עזה. כל ישראל את 

 

, הקובעת, בין היתר, כי: 1996החלטה מס' את קיבלה ממשלת ישראל  6.6.04ביום  .7

בדבר אחריותה את תוקפן של הטענות כנגד ישראל  להשלמת תוכנית ההתנתקות תשלו"

 .לפלסטינים ברצועת עזה"

 

 הקובעת, כדלקמן: 4235קיבלה ממשלת ישראל את החלטה מס'  11.9.05ביום  .8

 

"מחליטים, )פה אחד(, לסיים את הנוכחות הישראלית ברצועת עזה 

 [:ג.ש-מ.צ ו –פילדלפי" כדקלמן ]כך במקור וב"ציר 

 

, בדבר תכנית 6.6.2004מיום  1996תאם להחלטת הממשלה מס' בה

ההתנתקות, יוציא צה"ל את כוחותיו משטחי רצועת עזה, לרבות 

 מאזור קו הגבול שבין רצועת עזה למצרים )"ציר פילדלפי"(.

 

ידי מערכת הביטחון, -הוצאת כוחות תבוצע בלוח זמנים שייקבע על

 ובהתחשב בצרכים המבצעיים בשטח.

 

ציאת כוחות צה"ל משטחים אלה, תועבר האחריות עליהם לידי עם י

הרשויות הפלסטיניות ויסתיים הממשל הצבאי באזור חבל עזה. 

מערכת הביטחון, בתיאום עם משרד המשפטים, תנקוט בצעדים 

 הדרושים לביטולו הפורמלי של הממשל הצבאי."
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תכנית ההתנתקות, ואחרון חיילי צה"ל  הסתיים יישומה של 12.9.05ואכן, ביום  .9

, הוציא מפקד פיקוד הדרום, 12.9.05רצועת עזה. עוד באותו היום,  עזב את שטח

האלוף דן הראל, ששימש כמפקד כוחות צה"ל באזור חבל עזה, מנשר המודיע על 

 דבר סיום הממשל הצבאי ברצועת עזה.

 

, הסתיים הממשל הצבאי של צה"ל בשטח 24:00, בשעה 12.9.05לפיכך, החל מיום  .10

רצועת עזה, ואיתו הסתיימה גם התפיסה הלוחמתית של צה"ל את רצועת עזה, על 

 כל המשתמע מכך מבחינה מדינית, ביטחונית ומשפטית.

 

החל ממועד תום הממשל הצבאי בחבל עזה, צה"ל אינו מפעיל עוד סמכויות ממשל  

 מכוח תחיקת הביטחון. צבאי ברצועת עזה, ובכלל זה סמכויות 

 

 –הכריז שר הפנים על ארבעת המעברים בין רצועת עזה לישראל  20.9.05ביום  .11

כ"תחנות גבול", בהתאם  -מעבר ארז, מעבר כרם שלום, מעבר סופה ומעבר קרני 

)צו הכניסה לישראל  1952-לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב 7לסמכותו לפי סעיף 

 (.1011, ק"ת התשס"ה, בעמ' 2005-תיקון(, התשס"ה)תחנות גבול( )

 

הסמיכה ועדת השרים לביטחון לאומי את שר הביטחון לקבוע  2005בסוף חודש דצמבר   .12

 את פתיחתם או סגירתם של המעברים בין ישראל לרצועת עזה.

 

ם, רצועת עזה, נשלטת ס, ולפיכך, החל מאותו היוהושבעה ממשלת החמא 25.3.06ביום  .13

 על ידי הרשות הפלסטינית בהנהגת ארגון טרור.

 

ס אינה מכירה במדינת ישראל ובהסכמים ותר גם יהיה להוסיף, שממשלת החמאלא למ 

ידי הצד הפלסטיני.  ממשלה זו, כמובן, גם אינה פועלת נגד הטרור אלא -שנחתמו עימה על

 מעודדת אותו במישרין ובעקיפין.

 

, בעקבות השבעת ממשלת החמאס, קיבלה הממשלה החלטה נוספת, מס' 11.4.06ביום  .14

 , שעניינה "מדיניות ישראל כלפי הרשות הפלסטינית עם הקמת ממשלת החמאס".4780
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 קובעת כדלקמן: 4780החלטת ממשלה מס'  

 

 

  
 

 

 הממשל הצבאי באזור, ממשיכיםוסיום  על אף יציאת כוחות צה"ל מאזור חבל עזה, .15

נגד אזרחיה ותושביה, מתוך נגד מדינת ישראל, ולבצע פעולות טרור כל העת ארגוני הטרור 

, ובכלל זה ירי של עשרות טילים מדי חודש לעבר מדינת ישראל ופיגועים שטח רצועת עזה

לישראל,  במעברים שבין רצועת עזה וניסיונות פיגוע המכוונים כנגד אזרחים וחיילי צה"ל

המשך ישיר לפעילות מהווים  מעשי טרור אלה. ובשטח מדינת ישראל לאורך גדר המערכת

למולה מנהלת ישראל לחימה מזוינת מזה אשר נגד מדינת ישראל ותושביה, ארגוני הטרור 

 למעלה מחמש שנים.
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מנת כיום על גם להגנה עצמית, פעלה בעבר ופועלת המלאה מדינת ישראל, מתוקף זכותה  

בכלל  להגן על יישוביה, אזרחיה ותושביה מפני פעולותיהם הנפשעות של ארגוני הטרור.

ירי כוונות ארגוני הטרור לביצוע פיגועי מנת לסכל את -זאת, פועלת מדינת ישראל על

 . של מדינת ישראל שטחה הריבוניבין רצועת עזה לופיגועים במעברים שבין 

 

נגד ארגוני הטרור מדינת ישראל בפעולות לחימה אינטנסיביות  החלה 28.6.06ביום  .16

ברצועת עזה, זאת בעקבות הפיגוע שהתרחש בכרם שלום, במסגרתו נהרגו שני חיילי צה"ל 

 ונחטף רב"ט גלעד שליט. 

 

 3לעניין זה יבקשו המשיבים להביע הסתייגותם מן הניסוח בו נעשה שימוש בסעיף 

הפיגוע בכרם שלום, שהתרחש בשטחה של מדינת רים לעתירה, שם כונה על ידי העות

מדובר בניסוח שלכל המשיבים סבורים כי "ההיתקלות בכרם שלום". במילים ישראל, 

 הפחות ניתן להגדירו כבלתי ראוי. 

 

במסגרת המאמץ הצבאי, פועל צה"ל בדרכים שונות נגד גורמי הטרור ברצועה, וזאת  .17

צות מהאוויר אל מרחבי שיגור רקטות קסאם נגד ישראל ויעדים לרבות ירי תותחים והפצ

 של גורמי טרור בתוך הרצועה.

 

בנוסף, מתבצעות כניסות ממוקדות של לוחמי צה"ל לאזורים שונים בתוך הרצועה,  

י הטרור מבמטרה לפגוע בגורמי טרור ולשבש את פעילותם. על אף פעולות צה"ל, גור

נגד ישראל: מלבד ירי הרקטות, קיימות ידיעות על ממשיכים להוציא לפועל התקפות 

כוונות קונקרטיות וממוקדות של גורמי הטרור להוציא לפועל פיגועים בדרכים שונות, בין 

היתר במעברים שבין ישראל לבין הרצועה. כך, קיימות התרעות ממוקדות ומיידיות על 

ל חפירת מנהרה. לאור כוונות ארגוני טרור לבצע פיגוע במעבר קרני, לרבות במתווה ש

מנת לאפשר פתיחתו של המעבר על אף הכוונות לבצע בו פיגועים, יצא -התרעות אלה, ועל

מנת להקל על זיהוי -צה"ל למבצע לאיתור המנהרה ושיפור התשתית סביב מעבר קרני, על

מוקדם של מחבלים במרחב. פעולות צה"ל בוצעו בצד הפלסטיני של המעבר תוך סיכון חיי 

מנת לאפשר את פתיחת המעבר והזרמת המצרכים החיוניים לרצועת -וזאת עלם, החיילי

 .  עזה דרכו

 

כמו כן, קיימות התרעות מיידיות וממוקדות בדבר פיגוע במרחב מעבר סופה ובאזור  

 הסמוך למעבר ארז.

 

 בנוסף, קיימת התרעה גם לגבי מרחב מעבר כרם שלום. 
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תיחתו של מעבר זה או אחר, נשקלות חלופות אפשריות להעברת כאשר לא מתאפשרת פ .18

הסיוע ההומניטארי. כך, וכפי שיפורט להלן, כאשר למשך מספר ימים לא ניתן היה לפתוח 

מנת להעביר דרכו הספקה חיונית לתוך -את מעבר קרני, הוחלט לפתוח את מעבר ארז, על

 גיל, להעברת סחורות.הרצועה. זאת, חרף העובדה שמעבר ארז אינו מיועד, בר

 

למרות כל האמור לעיל, ומבלי שהדבר מחייב אותה מכוח דיני התפיסה הלוחמתית,  .19

שכאמור אינם חלים עוד כלפי ישראל ביחס לרצועת עזה לאחר השלמת ההתנתקות, 

בוחנות את האפשרויות העומדות בפניהן  ,ה הבינלאומיתראל, יחד עם הקהילמדינת יש

. כך בזמן שגרה, וכך גם במהלך הלחימה משבר הומניטארי ברצועת עזהלמניעת 

 .28.6.06המתנהלת ברצועה מאז יום 

 

בסמוך לאחר חטיפת החייל גלעד שליט, במסגרת פעילות הלחימה של צה"ל ונוכח  .20

ההתרעות לביצוע פיגועים במעברים, הוחלט לסגור, באופן זמני, את המעברים בין ישראל 

 בין רצועת עזה.ל

  

המדינה עוקבת אחר המצב ברצועה, ככל שהיא יכולה בנסיבות , כפי שיפורט להלן .21

נדגיש, כי מדיניות  הקיימות, ומקפידה על פרקטיקה של הכנסת מצרכי יסוד לרצועה.

ממשלת ישראל באשר למעבר סיוע הומניטארי לרצועת עזה היא ברורה וחד משמעית, 

תנתה גם במסגרת אירועי הלחימה האחרונים. כפי שפורט לעיל, מדיניות זו והיא לא הש

(, בכפוף לשיקולי ביטחון, 6, לפיה )סעיף 4780באה לידי ביטוי בהחלטת הממשלה 

המעברים מישראל לרצועת עזה יישארו פתוחים כדי לאפשר כניסת הסיוע ההומניטארי 

 לרצועת עזה.

 

ה"ל נמנע מכל פגיעה מכוונת בתשתיות אזרחיות נוסיף, כמענה לנטען בעתירה, כי צ 

 שכוונתה לפגוע באוכלוסיה.

 

בעזה מוטלת על שכמי הרשות הפלסטינית,  המצב הכלכליהאחריות על  נוסיף אך זאת: .22

שבמקום לנסות ולשפר את חיי תושביה ברצועת עזה, לאחר שאלה עברו לאחריותה 

ף מעודדת( את איומי הטרור המופנים כלפי ישראל, המלאה, אינה מונעת )ופעמים רבות א

 אשר בעטיים נאלצת מדינת ישראל לנהל את הלחימה ברצועת עזה בימים אלה. 

 

, כי לפלסטינים הוצע כי מעבר כרם שלום ייפתח לאלתר לצורך מעבר מכולות נציין 

עמים ידי הפלסטינים, וזאת מט-המכילות סחורות הומניטאריות, אך הצעה זו סורבה על

 .השמורים עמם

 

הצעה נוספת, כי מעבר סופה ייפתח לצורך העברת מזון לבעלי חיים. גם הצעה זו סורבה  

 ידי הפלסטינים.-על
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 המעברים המאפשרים כניסה ויציאה מרצועת עזה

 

ארז, סופה, מעברי  – ומסופים מעברים עת עזה למדינת ישראל קיימים חמישהבין רצו .23

 ., המשמש להעברת דלקים מישראל לתוך הרצועהנחל עוזמסוף ו ם שלוםקרני וכר

 

פי -ידי שר הפנים כ"תחנות גבול", על-הוכרזו עלהמעברים דלעיל ל כל ארבעת כאמור לעי 

 חוק הכניסה לישראל.

 

העברת משלוחי סיוע לרצועת עזה אפשרית בעיקר דרך מעבר קרני, שהוא המעבר המרכזי  .24

מעבר ארז משמש למעבר אנשים בין ישראל  י לסחורות בין ישראל לבין הרצועה;והעיקר

שמש ת אגרגטים לבניה; מעבר כרם שלום נועד ללרצועה; מעבר סופה, אשר נועד להעבר

למעבר אנשים וסחורות בין מצרים לבין הרצועה דרך ישראל; מסוף נחל עוז מיועד 

 להעברה של דלק מישראל לרצועה.

 

 למעבר מצרכים לרצועת עזהמתן אפשרות 

 

בפרק זה, נבקש להביא בפני בית המשפט הנכבד את העובדות הקשורות למתן האפשרות  .25

 לרצועת עזה. חיוניים אחרים מצרכים חשמל, דלק ולמעבר 

 

פי העובדות האמורות להלן, אין כיום משבר -כבר בראשית הדברים נדגיש, כי על 

 עת עזה. הומניטארי או רעב ברצו

 

, באשר לסוגיית החשמל, כפי שנמסר מצה"ל, חברת החשמל הישראלית מספקת ראשית .26

מגה ואט  124-כיום לרצועת עזה, בהתאם ליכולתן של התשתיות הקיימות בישראל, כ

 ביום. 

 

ככל שידוע למשיבים, במטרה לתת מענה להספקת החשמל, חברת החשמל הפלסטינית  

 ויסות פנימי לחלוקת חשמל בין האזורים השונים ברצועה.  מבצעת תוכנית

 

, התקיימה פגישה בין נציגי הפלסטינים לבין נציגי חברת החשמל 10.7.06זאת ועוד, ביום  

 בישראל, לשם בחינת פתרונות לשיקום הספקת החשמל לרצועה. 

 

למצרים,  מהנדסי חשמל פלסטיניים מהרצועה 4אושרה יציאת  3.7.06נוסיף, כי ביום  

 לשם בחינת תיקון מערכת החשמל.
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 14עוד נוסיף, כי הבנק העולמי פנה למתאם הפעולות בשטחים בבקשה לאשר הכנסת  

גנראטורים לשם תגבור מתקני מים ומתקני שאיבה )יהווה חלק מהמענה למחסור 

והגנראטורים הוכנסו לרצועה ידי מתאם הפעולות בשטחים, -בחשמל(. הבקשה אושרה על

 .12.7.06ביום 

 

, באשר לסוגיית הספקת הדלק, הרי שכמענה לצרכים ההומניטאריים וחרף ניתש .27

להפעיל את מסוף הדלקים והגז  9.7.06הבעייתיות הביטחונית שבעניין, הוחלט החל מיום 

בנחל עוז )דרכו מועבר דלק לרצועה מזה זמן(, באופן רציף ומדי יום, בכפוף להיעדר מניעה 

 164ימים בשבוע(. עד כה הוכנסו לרצועה  3ביטחונית )קודם לכן הופעל המסוף במשך 

פי הפירוט המופיע במכתבו של ראש מת"ק ארז המצורף -מיכליות סולר, בנזין וגז על

 .4מש/לתגובה זו ומסומן 

 

ימים, מלאי הדלק  4-פי הערכת המשיבים, מלאי הגז ברצועה כיום מספיק ל-נציין, כי על 

ימים ומלאי הסולר מספיק ליומיים. מובן, כי כל יום בו ממשיכה ישראל  6-ק למספי

 להעביר גז, דלק וסולר לרצועה מגדיל את המלאי הקיים.

 

, באשר לצרכים הומניטאריים אחרים, נציין כי הוחלט על הפעלת מעבר קרני תשלישי .28

ית, נסגר מעבר קרני. כמענה חלופי, , בשל התרעה ביטחונ6.7.06להכנסת מוצרי מזון. ביום 

 משאיות מזון( דרך מעבר ארז.  17הוכנסו לרצועה מוצרי מזון )

 

מעבר קרני נפתח, על אף ההתרעות הביטחוניות שהיו קיימות באותה עת בדבר פיגוע  

נסגר  6.7.06. יצוין, כי ביום 6.7.06, 4.7.06, 2.7.06מתוכנן בו, למשך שלושה ימים, בימים 

 קרקעיים בקרבתו.-בעיצומו של יום הפעילות לאחר שנשמעו קולות חפירה תתהמעבר 

 

מכולות של תוצרת  64במהלך הימים בהם נפתח מעבר קרני לפעילות הועברו לרצועה  

מכולות של גרעיני חיטה, תירס, חומוס ותערובות  66טרייה )מוצרי חלב, בשר ופירות(; 

מכולות של ציוד  12שמן ומוצרי מזון נוספים;  מכולות סוכר, קמח, אורז, 61לבעלי חיים; 

 מכולות נוספות של ארגונים בינלאומיים. 20-רפואי ותרופות; ו

 

קיים ברצועה מלאי מספק לכל מוצרי המזון  11.7.06פי הערכת המשיבים, נכון ליום -על 

הבסיסיים, כאשר לחלק מן המוצרים יש אף מלאי עודף, המאפשר "אורך נשימה" של 

שלושה. מובן, כי כל יום בו עוברים מוצרי מזון דרך המעברים השונים מגדיל את -םשבועיי

יומי עם אנשי כלכלה וסוחרים לשם -בכל אופן, מת"ק עזה עומד בקשר יום המלאי הקיים.

 בדיקת מצב מלאי המזון החיוני ברצועת עזה.

  

ט הסחורה פירונפתח מעבר קרני לפעילות מסחרית.  12.7.06נדגיש, כי החל מיום  

)בנוסף לנתונים האמורים לעיל(, מצורף למכתבו של ראש  12.7.06שהועברה ביום 

המעבר יישאר פתוח כל עוד לא תתקבלנה התרעות . 4המת"ק המצורף ומסומן מש/

 . ביטחוניות. ברור, כי בפתיחת מעבר קרני יש כדי לייתר חלקים גדולים מהעתירה
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אכן, כפי שנטען בעתירה, השיבוש בהספקת החשמל יצר שיבוש גם  , לעניין המים:תרביעי .29

ידי -בהספקת המים ברצועה. כפועל יוצא, בהתאם לוויסות החשמל המתבצע על

שעות  6-10הפלסטינים, כפי שפורט לעיל, מקבל כל תא שטח ברצועה חשמל למשך 

הזמן, הרוב ביממה. באותן השעות, בארות המים והקידוחים פועלים באופן מלא. ביתר 

המוחלט של הקידוחים והבארות מופעלים באמצעות גנראטורים. יודגש, כפי שציינו לעיל, 

כי מתאפשרת הספקה רציפה של דלקים לרצועה )לרבות סולר( ואלה מאפשרים את 

פעולת הגנראטורים לאותן השעות בהן החשמל מוסת לתאי שטח אחרים. בנוסף, וכפי 

גורמים בינלאומיים כמו גם עם גורמים פלסטיניים, אין שנמסר מצה"ל, לאחר בירור עם 

 כעת מקום ברצועה בו אין מים. 

 

בקשת הבנק העולמי להכנסת כלור אושרה באופן מיידי ואף מומשה ובהתאמה נכנסו  

מיכליות כלור. בנוסף, חלקי החילוף למערכות המים צפויים להיכנס לרצועה עד  5לרצועה 

 14גם הכנסתם של  ר להכנסתם. כפי שצוין לעיל, בוצעהולסוף השבוע לאחר שניתן איש

 .ורים לשטח הרצועהגנראט

 

, באשר לסוגיית הביוב, ועל אף שישראל איננה אחראית למצב תשתיות הביוב תחמישי .30

ברצועה, בקשות הפלסטיניים והארגונים הבינלאומיים להכנסת ציוד הנדרש לצורך טיפול 

ברם, הפלסטינים והארגונים הבינלאומיים טרם נערכו להבאת  בתחום הביוב אושרו.

 הציוד.

 

 .1מש/מצורף ומסומן  6.7.06, 2.7.06,4.7.06צילום של הפעילות במעבר קרני בימים  

, 9.7.06, 4.7.06, 3.7.06, 2.7.06צילום של הפעילות במסוף הדלקים בנחל עוז בימים  

 .2מש/מצורף ומסומן  11.7.06, 10.7.06

 .3מש/מצורף ומסומן  10.7.06ום נתוני כניסת סחורות לרצועה במעבר ארז ביום ציל 

, ובו פירוט מלא של פעילות המעברים עד 12.7.06צילום מכתבו של ראש מת"ק ארז מיום  

 .4מש/)כולל( מצורף ומסומן  12.7.06ליום 

 

מכתב זה לבין לשם הזהירות בלבד, נציין כי ככל שקיימים פערים בין הנתונים האמורים ב 

הנתונים שהובאו לעיל, הם נובעים מכך שהפירוט האמור במכתב כולל העברות שבוצעו 

 (.23:35בשעה  12.7.06)המכתב הועבר לפרקליטות המדינה רק ביום  12.7.06במהלך יום 

 

 סיכום הפרק העובדתיל

 

ד כלפי רצועת עזה לסיכום, מכל האמור לעיל עולה, כי למרות שישראל אינה חבה עו .31

בחובות של מדינה המחזיקה בשטח כבוש בתפיסה לוחמתית, ישראל הצהירה לא אחת כי 

היא אינה מעוניינת בהיווצרותו של משבר הומניטרי בעזה, והיא פועלת ברוח זו, בעניין 

כך בזמן שגרה, וכך גם עתה, עת מתנהלת ברצועת זה, בתיאום עם הקהילה הבינלאומית. 

 עזה לחימה.
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 עמדת המדינה

 

 הסף ולגופה.-המדינה תטען כי דין העתירה להידחות, על .32

 

 דחיית העתירה על הסף בהיעדר עילה

 

המשיבים יטענו, כי דין העתירה להידחות על הסף בהיעדר עילה. מדינת ישראל עושה ככל  .33

התאם להחלטת הממשלה מנת למנוע משבר הומניטארי ברצועת עזה, וזאת ב-יכולתה על

 ובשיתוף הקהילה הבינלאומית. 

 

בכל הנוגע לעניינים המועלים בעתירה פועלת בהרחבה,  כפי שהובהר בפרק העובדתי לעיל 

מנת להבטיח, באופן סביר, אספקתם של מצרכי יסוד, דוגמת דלק, מזון, -המדינה על

 תרופות וכיו"ב. 

 

  

 סדיתהסף עקב חוסר שפיטות מו-דחיית העתירה על

 

הסף, מכיוון שאין מקום שבית המשפט -המדינה תטען, כי דין העתירה להידחות על .34

וקנה לו, יידרש לגופה של העתירה, המבקשת לאפשר הנכבד, במסגרת שיקול הדעת המ

מייד אספקה סדירה של דלק, מזון, תרופות ומוצרים חיוניים נוספים לרצועת עזה, 

נוכחית. נדגיש שוב: אין בדברים אלה כדי לקבוע שמדינת במהלך תקופת הלחימה ה

ישראל לא תאפשר העברתם של מוצרים חיוניים לרצועה. כל שהמשיבים טוענים, הוא 

-שסוגיית מועדי העברת המוצרים החיוניים, היקפה, תדירותה וכיו"ב היא שאלה מדינית

קול הדעת הנתון לו, ביטחונית מובהקת, שאין זה ראוי שבית המשפט הנכבד, במסגרת שי

 יידרש לה לגופה.

 

מכוח היותה של הממשלה "הרשות המבצעת" של המדינה, היא זו שמוסמכת לנהל את  .35

, וייס נ' ראש הממשלה 5167/00בג"ץ ענייני החוץ והביטחון של המדינה. לעניין זה ראו: 

, בעמ' 647( 5, פ"ד מח)הפדרמן נ' שר המשטר 5128/94 ץבג"; 471עמ' ב, 455(, 2פ"ד נה)

, תקדין זאבי נ' ממשלת ישראל  596/06ובג"ץ  550/06. וכן ראו לאחרונה בג"ץ 651

שעניינו היה בבקשת העותרים להורות לממשלת ישראל למנוע קיומן של , 1893( 1)2006

 .הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית במזרח ירושלים
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על הקביעה כי ישנם נושאים, שראוי להם,  -פעם אחר פעם  -ד חזר בית המשפט הנכב .36

פי אמות מידה משפטיות גרידא. יפים לעניין -מבחינה מוסדית, שלא להיות מוכרעים על

(, 2פ"ד מב), טחוןירסלר נ' שר הב 910/86 ץבג"זה דברי כב' השופט )כתוארו אז( ברק ב

 , כדלקמן:488בעמ'  , 441

 

סדית, אם ראוי לו לסכסוך שיוכרע על פי "סכסוך הוא שפיט מו

המשפט בבית המשפט. סכסוך אינו שפיט מוסדית, אם ראוי לו 

לסכסוך שלא יוכרע על פי אמות מידה משפטיות בבית המשפט. 

השפיטות המוסדית עוסקת, איפוא, בשאלה אם המשפט ובית 

המשפט הם המסגרות הראויות להכרעה בסכסוך. השאלה אינה 

יע בסכסוך על פי המשפט ובבית המשפט, התשובה אם ניתן להכר

על שאלה זו היא בחיוב. השאלה הינה אם רצוי להכריע בסכסוך 

על פי אמות מידה משפטיות בבית  -שהוא שפיט נורמטיבית  -

 המשפט".

 

השפעה על רמת  לעניינה של העתירה הנוכחית, שאף לו עניין דומהנבקש להפנות לכך, שב .37

ישראל עבור הרשות העברת כספי המסים שגובה שאלת   -ברצועת עזה החיים 

באואר נ'  1177/06הפלסטינית, קבע לאחרונה בית המשפט הנכבד, בפסק דינו בבג"ץ 

 :כדלקמן)טרם פורסם(  ישראלממשלת 

 

...גם העתירה הכללית אינה מגלה עילה להתערבותנו. העברת "

ת בגדר סמכותו של כספי המיסים לידי הרשות הפלסטינית נופל

לחוק היישום. בנסיבות העניין, אין  17שר האוצר מכוח סעיף 

יסוד להתערבותנו, כשם שלא היה יסוד להתערבותנו אילו 

החליט שר האוצר שלא להעביר הכספים. לשר האוצר סמכות 

 ."רחבה בעניין זה. כל ממשלה והשקפתה שלה..

 .(ג.ש-מ.צ ו –ההדגשה הוספה )        

 

 :םראו גו

 

 .215, בעמ' 210(, 4, פ"ד מז)ברגיל נ' ממשלת ישראל 4481/91בג"ץ  

 .341(, 4, פ"ד מח)פרצ'יק נ' היועץ המשפטי לממשלה 2644/94בג"ץ  

 .362(, 5, פ"ד מט)"בצדק" נ' ממשלת ישראל 3784/95בג"ץ  

 .913(, 1, פ"ד נה)עיאד נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון 3125/98בג"ץ  

 .37(, 3, פ"ד נו)אגודת צדק תרדוף נ' ראש הממשלה 3507/02בג"ץ  

 .1893( 1)2006, תקדין זאבי נ' ממשלת ישראל 550/06בג"ץ  

 

שיקולים מדיניים  –משפטיים -אף במקרה שלפנינו, עומדים על הפרק שיקולים לבר .38

בכל הנוגע  –ואף מחובתה, לשקול  –תה ממשלת ישראל יאשר רשאית הי –וביטחוניים 

 לאופן ניהול ענייני החוץ והביטחון של המדינה. 
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סוגיית פתיחתם של המעברים לרצועת עזה לשם העברת מוצרים חיוניים היא סוגיה  .39

שאיננה הומניטארית בלבד. ההיבט ההומניטארי הוא נדבך מרכזי בה, אך בנסיבות הזמן 

בבסיס ההחלטה בדבר מועדי פתיחת המעברים, משך היבט היחיד. והמקום הוא איננו ה

 הפתיחה, מספר המעברים הנפתחים וכיו"ב עומדים שיקולים ביטחוניים החלטיים.

 

ונית אשר טומנת בחובה, בין היתר, טחיב-סוגיה מדיניתברור כי סוגיית המעברים היא 

, שיקולים ניים שוניםטחויב-יצירת איזונים בין שיקולים מדינייםשאלות הנוגעות ל

במגעים מדיניים ועמידה  צבאיים, שיקולים שעניינם יחסי החוץ של מדינת ישראל

אין לשכוח שאחת המטרות המרכזיות של ה הבינלאומית בעניין הנדון. שוטפים עם הקהיל

פעילות צה"ל ברצועה היא החזרתו של רב"ט גלעד שליט בריא ושלם לביתו. אין צורך 

מידת המורכבות שיוצק היבט זה של העניין לתוך הסוגיה המורכבת  להכביר מילים על

המקום לדון ולהכריע בעניין זה, על כל מורכבותו העובדתית והשינויים התכופים ממילא. 

החלים בו, אינו, בכל הכבוד הראוי, אולמו של בית המשפט הנכבד, במסגרת עתירה 

כל שביכולתה כדי למנוע משבר , וזאת בכפוף להודעת המדינה כי תעשה המוגשת אליו

 .הומניטארי ברצועת עזה

 

התנועה למען איכות  1993/03לעניין זה יפים הם דבריו של כב' השופט ריבלין בבג"ץ 

 , כדלקמן:842, בעמ' 817(, 6, פ"ד נז)השלטון נ' ראש הממשלה

 

"ביקורת שיפוטית זהירה מופעלת גם כאשר מדובר בשאלות עקרוניות של 

ת המשפט אינו נוהג להתערב ב"עניינים מדיניים מובהקים" מדיניות. בי

על -מר אהוד ברק, תק -אשכנזי נ' ראש הממשלה  3687/00)בג"צ 

(. בית המשפט אינו חלק מן המינהל הציבורי ואין הוא נוהג 1040( 2)2000

יונתן פולארד נ' ראש הממשלה  6029/99לנהל את ענייני הממשלה )בג"ץ 

במיוחד כך הוא הדבר, כאשר (. 241( 1רק, פ"ד נד)אהוד ב -ושר הבטחון 

מדובר בסמכות הממשלה לנהל את מדיניות החוץ והביטחון של המדינה. 

"כוחו של בעל הסמכות )הממשלה( ומהותה של הסוגיה )יחסי חוץ 

ובטחון; שלום או מלחמה( גורמים לכך שלממשלה מתחם סבירות רחב 

יחליף בית המשפט את שיקול בסוג עניינים זה. בגדרי אותו מתחם לא 

472-)פרשת וייס הנ"ל, בעמ'  דעתה של הממשלה בשיקול דעתו הוא"

בהחלטות בעלות היבטים פוליטיים ממשיים, או כאלה הכרוכות (. 471

משקית, יתערב בית המשפט במקרים -בעיצוב המדיניות הכלכלית

-ח עלרוב יותיר את העניין לשיח הפוליטי ולפיקו-פי-חריגים בלבד, ועל

ידי האורגנים של הכנסת. "הבחירה בין דרכי המדיניות היא עניין 

לממשלה והפיקוח על המדיניות הוא עניין מובהק לכנסת. הבחירה בגדרי 

)שם, " מתחם הסבירות, אינה צריכה להיעשות על ידי בית המשפט 

 .(ג.ש-מ.צ, ו –)ההדגשות הוספו שם(. 
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בסוגיית אי השפיטות המוסדית יפים שבעתיים בענייננו, עת תוקפת  דברים אלה שנאמרו .40

פעולות מבצעיות )כגון העתירה פעולות )או מחדלים( של המשיבים, שהינן הלכה למעשה, 

מה האינטנסיביות המתרחשות בשטח, ת של פעולות הלחיונגזרתקיפת תחנת הכוח(, או 

סוגיית מועדי פתיחת המעברים, קשורות אליהן בטבורן. ודוק: המשיבים יטענו, כי ה

היקף הפתיחה, מיקומם וכיו"ב היא סוגיה הנגזרת מהעובדה שמתנהלת לחימה ערה 

הפרד", שכן כל שינוי באופי הלחימה, -לבלי-בשטח. היא קשורה ללחימה קשר הדוק "עד

 מיקומה והיבטים אחרים שלה עשוי להשפיע ישירות על סוגיית המעברים.

 

ולמצער  - בענייננו צריך להיקבע כי מדובר בנושא שאינו שפיטדעת המשיבים, משכך, ל .41

ומידת הריסון שכן אופיו הדומיננטי של העניין אינו משפטי  -אינו שפיט מוסדית 

מחייבת שבית המשפט לא ירד אל זירת הלחימה ולא יידרש לפעולות שהן חלק  השיפוטי

 שת בזירה זו.בלתי נפרד מהפעילות המבצעית המובהקת המתרח

 

טיעון זה מקבל משנה תוקף לגבי פעולות צה"ל, המבוצעות בשטח רצועת עזה, שאיננה  .42

מבצעית -מדובר עתה בפעילות לחימתיתנתונה עוד בשליטה לוחמתית ישראלית. 

המבוצעת בשטח זר מחוץ לגבולות המדינה, שבו אין למדינת ישראל תפיסה לוחמתית, 

רו לשטח של מדינה זרה, שמתוכו מבוצעת פעילות לחימה כלפי שטח ודומה הוא בעיק

 . מדינת ישראל

 

סביח נ' מפקד כוחות  1730/96בהקשר זה נבקש להפנות לדברים הנכוחים שנכתבו בבג"ץ 

, מפי כב' השופט חשין, אודות העדר שפיטות 361, בעמ' 353( עמ' 1, פ"ד נ )צה"ל ביו"ש

 חימה:פעולות צבאיות המבוצעות בעת ל

 

. בשנות החמישים נהגה מדיניות פעולות הגמול. בתגובה על 8"

פגיעות בביטחון ישראל ורצח יהודים בידי מסתננים ומחבלים, 

חצו יחידות צבא את הגבול והכו במטרות שיועדו להם. בפעולות 

גמול אלו נפגעו גם אזרחים שמעבר לגבול )ע"ע...( העלה על 

ח ירדני )פלסטיני( היה מגיש כי אזר -היעלה על הדעת  -הדעת 

עתירה נגד פעולת גמול שאפשר מיועדת הייתה להרוס את ביתו? 

והרי התשובה הברורה לעתירת עיוועים זו הייתה "מעשה 

(, לאמור, מעשה שאינו בא ACT OF STATEמדינה" )

בתחומיהם של בתי המשפט, מעשה שבתי המשפט אינם מחילים 

י, כביכול, אל מחוץ עליו נורמות של משפט, מעשה המצו

למשפט. המדובר היה ביחסים בין מדינות, ושעה שמדינות 

 דוברות מלחמה זו אל זו, אין לו לפרט לא זכות ולא מעמד.

האוכלוסיה האזרחית סובלת רבות בעתות מלחמה, ואולם סבל 

זה, באשר הוא, אין הוא נותן לפרט לא זכות ולא מעמד נגד 

 האויב.

באשר "שייכים" הם לתחום  שיפוט-המעשים אינם בני 

 ".שאינו נתון למרות בתי המשפט
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על -, תקעיאד נ. מפקד כוחות צה"ל 3125/98דבריו של כב' השופט חשין בבג"ץ ראו כן 

 הראויים ליישום בענייננו. 1771מ' (, ע3)99

 

דינה, ידי מ-לגישה דומה, בכל הנוגע להעדר השפיטות של פעולות לחימה המבוצעות על .43

מנת להגן על אזרחיה, ראו את דבריו של המלומד בנדור, שציין כי על אף שישנן נורמות -על

 משפטיות החולשות על הסוגיה, המדובר בסוגיה שהינה בלתי שפיטה מבחינה מוסדית: 

 

"Yet, does the fact that a subject is regulated by an 

explicit statute transform it into a matter whose 

dominant aspects according to the theory that hangs 

justiciability upon such dominance are justiciable? 

Take, for example, the law in Israel. Section 51 of 

Basic Law: The Government provides, inter alia, 

that: 

(a) The State shall not go to war save on the basis of 

a decision by the Government. (b) Nothing in this 

section shall prevent military actions necessary for 

the purpose of the defense of the State and the public 

security.   n92 

It should appear, according to the above-cited theory 

of Justice Landau, that the issue of whether certain 

military operations are necessary for the purpose of 

protecting the State and the public security should be 

patently justiciable because its criteria are anchored 

in an explicit Basic Law.  Yet this question is 

clearly one whose dominant aspects under the 

dominance approach are not legal and, therefore, 

not justiciable"  

 

A. L. Bendor, 'Are There Any Limites to 

Jurisprudential and Constitutional in Light of the 

Israeli and American Experience', 7 Indiana 
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International & Comparative Law Review (1997) 

311 

פעילות מבצעית אשר מבוצעת נוסיף ונעיר, כי בחלק גדול מהעתירה מתייחסים העותרים ל .44

 56ובעיקר סעיף  3,6,7,14ידי מדינת ישראל מחוץ לגבולותיה )ר', למשל, סעיפים -על

נוגעות לתקיפת תחנת הכוח לעתירה(, בשטח זר. מדובר, בעיקר, בטענות העותרים ה

 ברצועת עזה. לעניין זה נבקש להתייחס בשניים:

 

, ולכן לא ברור מה טעם 28.6.06, ביום שבוצעה כבר, מדובר בפעולה מבצעית ראשית 

מצאו העותרים להידרש לה, ואיזה סעד יכול בית המשפט הנכבד, העוסק בעתירות אשר 

 מורה."צופות פני עתיד" ליתן בהתייחס לפעילות הא

 

, ככל שטענתם של העותרים מכוונת לכך, שכתוצאה מהתקיפה גדלה המחויבות של שנית 

מדינת ישראל כלפי תושבי הרצועה, הרי שדין טענה זו להידחות, שכן עסקינן בפעילות 

, כאמור, מחוץ לשטח מדינת ישראל, במסגרת פעולות , אשר בוצעהמבצעית-צבאית

 טח הרצועה.ידי צה"ל בש-הלחימה המבוצעות על

  

פנימי בפעילויות -יגענו, ולא מצאנו, ולו תקדים אחד במסגרתו מתערב בית משפט מדינתי

מחוץ לגבולות המדינה ובשטח שאינו נתון ידי צבא מדינתו -עיות המבוצעות עלמבצ

לשליטתה האפקטיבית, בעיצומה של לחימה ובעיצומו של עימות מזוין, והבוחן את 

 תה עת. הפעילויות המבוצעות באו

 

: עמדת המשיבים הינה כי על אף שהסוגיה ולאחר שאמרנו את שאמרנו, נבקש להדגיש .45

שפיטה מבחינה מוסדית, הם מחויבים לפעול בהתאם לכללי המשפט -שבפנינו היא בלתי

הבינלאומי הרלבנטיים, וכך אכן נעשה בפועל, כאמור לעיל. בעניין זה פועלים כוחות 

הנחיות הפרקליטות הצבאית והיועץ המשפטי לממשלה. עמד על כך  יסוד-הצבא על

 המלומד אריאל בנדור, בציינו:

 

"the substantive rights of the individual against the 

governmental authorities exist and apply even when 

separated from the issue of the courts willingness to 

rule in a dispute involving those rights. 

Governmental authorities must operate in 

accordance with the law and must respect individual 

rights even if, for whatever reason including reasons 

related to institutional justiciability the court may 

decline to intervene and enforce the governmental 

authorities obligations to act in accordance with the 
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law." Ariel L. Bendor, "Are There Any Limits to 

Justiciability? The Jurisprudential and Constitutional 

Controversy in Light of the Israeli and American 

Experience", 7 Ind. Int'l & Comp. L. Rev. 311, at 

321 

  

בין שהן  –לסיכומם של דברים, המדינה סבורה שפעולות כגון אלה הנתקפות בעתירה  .46

פעולות מבצעיות של ממש )תקיפת תחנת הכוח(, ובין שהן נגזרות של פעילות צבאית 

, (הפרד )מועדי פתיחת המעברים ברצועת עזה-לבלי-הקשורות אליה בטבורן עד

אינן ממין העניינים שבית המשפט הנכבד נדרש להם.  המתחייבות משיקולים ביטחוניים,

 כן, עמדת המדינה הינה כי דין עתירה זו להידחות על הסף.-אשר על

 

 דחיית העתירה לגופה

 

הסף, בשל חוסר -כאמור, המדינה סבורה כי דין חלקה העיקרי של העתירה להדחות על .47

 סדית.שפיטות מו

 

 דחות גם לגופה.ילה תטען, בקצרה, כי דין העתירה מעבר לכך, המדינה .48

 

 ההיבט הביטחוני –סוגיית המעברים 

 

 עתירה להידחות. דינו של הסעד המבוקש ב ,טחונייכבר מן הטעם הבהמדינה תטען, ש .49

 

די", ולשם "אספקה "באופן מיי בקשת העותרים לפתיחת המעברים לרצועת עזהב 

מהסיטואציה יש משום התעלמות מוחלטת סדירה" של דלק ומוצרים חיוניים אחרים, 

 טחוניתימהסכנה הב, כמו גם 28.6.06הלחימתית המתרחשת בשטח הרצועה החל מיום 

טחון המאבטחים את יגורמי הבול יםהנשקפת לאזרחים עובדי המעבר הממשית

 . במעברים עצמםלהתבצע , ומפעולות טרור שמתוכננות יםהמעבר

 

מגדילה באופן "מיידי" ו"סדיר" העותרים, קרי: ידי -כמבוקש על יםשל המעבר פתיחתם 

וזאת בפרט , ם של האזרחים והחיילים הנמצאים בהםאת הסיכון לחייהם ולשלומ

 יםקיימות ידיעות על כוונות קונקרטיות לבצע פיגועבנסיבות הזמן והמקום, וכאשר 

  .זמן קרוב, בטווח יםבמעבר
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רק לשם ההמחשה, נבקש להביא בפני בית המשפט הנכבד, את העובדות הנוגעות להיבט  .50

הביטחוני של פתיחתו של מעבר קרני, שהוא הערוץ המרכזי והעיקרי להעברת סחורות בין 

 ישראל לבין רצועת עזה:

 

לצורך  ר קרנידרך מעבובין טאת העברת ההג'יהאד האסלאמי  ניצל ארגון 1996כבר במרץ 

נהרגו פיגוע התאבדות בחג הפורים ברחוב דיזינגוף בתל אביב, בו שביצע  ,העברת המחבל

 .נוספים 125ונפצעו חפים מפשע אנשים  13

 

בוצעו באזור מעבר קרני  2000ספטמבר מאז  המזוין שמתחוללבמהלך העימות 

 הנחת מטענים ופיגועי ירי."ח, מעבר מתאבדים ואמלשכללו  ובאמצעותו עשרות פיגועים,

 דוגמאות בולטות לכך, שרחוקות מלמצות את האירועים, הינן:

 

חמושת כדורי רובים, הת 7,500-נתפסה במעבר קרני משאית שבתוכה כ 2002בדצמבר  

 היתה מיועדת לפעילי טרור ברצועה. 

 

ר הועברו אשחומצה גופרתית מרוכזת  טון 20נתפס אישור מזויף להעברת  2003ביוני  

כמרכיב בתהליך  לעזה דרך מעבר קרני. החומצה עצמה, אשר בריכוזיה הגבוהים משמשת

 כבר הועברה לתוך שטחי הרצועה.  היצור של חומרי הנפץ

 

המחבלים אשר ביצעו את הפיגוע  פיגוע התאבדות כפול בנמל אשדוד, בוצע 2004במרץ  

ופן כפולה שהותקנה במכולה והסתתרו מאחורי ד ,יצאו מרצועת עזה דרך מעבר קרני

 שעשתה את דרכה מתוך שטח רצועת עזה לשטח ישראל.

 

החגורות לא  חגורות נפץ. -שונים  בשני מקרים - נמצאו במעבר קרני 2004באפריל ובמאי  

בעת הבדיקות במעבר. החגורות נמצאו  על מנת למנוע גילוין הכילו רסס מתכתי, זאת

 ור מרצועת עזה לשטחי יהודה ושומרון. לעבהיו במטעני בגדים אשר עתידים 

 

 טובין, שערך סריקות בסמוך למעבר הצה"לליד כוח צד מטען התפוצץ  2004בדצמבר 

ס "נהרג וארבעה חיילים נוספים נפצעו, אחד מהם באורח קשה. החמאלוחם צה"ל . קרני

 .להנחת המטען ולירי שבוצע במקביל נטל אחריות

 

מיד לאחר מכן קרני, ו עברפלסטינים מטען רב עוצמה במ ארגוני טרורפוצצו , 13.1.05-ב

שישה ישראלים, נהרגו  כתוצאה מהפיגועפתחו באש לעבר עובדים ואזרחים שהיו במקום. 

 חמישה נוספים נפצעו, שניים מהם במצב קשה.

 

הפך מעבר קרני כוחות צה"ל מאזור חבל עזה, וסיום הממשל הצבאי באזור,  מאז יציאת 

ארגוני הטרור. הסכנה לביצוע פיגוע במעבר, על פי המידע שבידי המדינה,  ליעד מרכזי של

 הלכה גברה בחודשים האחרונים.
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, בנוגע לכוונתם של ארגוני הטרור התרעות ממוקדותקיימות  2006מאז חודש ינואר  

טחון הישראלים יברצועת עזה לבצע פיגועים כנגד אזרחי מדינת ישראל ואנשי כוחות הב

 עבר קרני. הנמצאים במ

 

אף נעשה ניסיון פיגוע במעבר קרני, כאשר מחבלים חמושים פתחו  26.4.06לאחרונה, ביום  

באש לעבר הישראלים במחסום. אנשי ביטחון פלסטיניים מנעו, בסופו של דבר, נפגעים 

 בנפש.

 

בכדי שניתן זה לגורמי הביטחון הפלסטינים בעניין מידע בשעתו גורמי הביטחון העבירו  

ה למנוע את ביצוע הפיגועים ולאפשר את פתיחתו של המעבר בצורה רציפה. אך יהי

 סתחת ממשלת החמא כיוםמובן שאינם פועלים ו –א פעלו טחון הפלסטינים ליגורמי הב

לסיכול האיומים ולמעצר פעילי הטרור המעורבים בתכנון הפיגועים ובהוצאתם אל  -

 . הפועל

 

, לא נותרה לישראל ברירה אלא לסגור את המעברים מעת לעת, לאור כל האמור לעיל .51

בשים לב למידע המתקבל בנדון, וזאת לשם מניעת פגיעה בחייהם של הישראלים המצויים 

במעברים. דברים אלה יפים שבעתיים כיום, לאור הלחימה המתנהלת באזור מאז 

28.6.06. 

 

ברצועת עזה שולט כיום ארגון  -רגילה -לתילמרות הסיטואציה הב נבקש להדגיש, כי .52

ים בשטחי מאסי נפילות הקטרור, שנבחר לשלטון על ידי תושבי הרצועה עצמם, וכאשר הד

מדינת ישראל החליטה, מטעמים מדיניים והומניטאריים,  -המדינה נשמעים מדי יום 

פגע לפעול למניעת משבר הומניטארי ברצועת עזה, שיכמוה כמדינות אחרות בעולם, 

 . באזרחים תמימים

 

מטעם זה מתאפשרת העברת טובין דרך המעברים בין ישראל לעזה, בכפוף כמובן לסגירת  

המעברים כאשר קיים חשש ממשי ומיידי לביצוע פיגוע בו, ובכפוף לעדיפות שניתנת 

 להכנסת טובין לרצועה, בדגש על מוצרי יסוד, על פני יצוא ממנה.

 

קיים מידע כאשר לסגור את המעברים ואף מחויבת המדינה רשאית לציין, כי למותר יהיה  .53

מדיניותה הכללית של הממשלה כפי שפורט לעיל, פיגוע.  על כוונה ממשית לבצע בהם

הייתה ועודנה, כי יש להותיר את המעברים פתוחים כל עוד הנסיבות הביטחוניות 

ים לעשות, מהעובדות לאשורן, . ברם, אין להתעלם, כפי שמנסים העותרמאפשרות זאת

ת הסיכון ובכלל זה, מכך שקיימת פעילות לחימה אינטנסיבית בשטח, המגדילה ממילא א

 מעת לעת בדברמתקבל הנשקף לחיי אדם במעברים; כמו גם מן המידע הקונקרטי ה

 לאחרונה התקבל מידע מסוג זה בתדירות גבוהה. כש –כוונות לבצע פיגועים במעברים 
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הנכבד בחן לאחרונה את עמדת המדינה בסוגיית סגירת מעבר קרני במסגרת  בית המשפט

)טרם פורסם(, ולא מצא מקום  מרכז מיזאן לזכויות אדם נ' שר הביטחון 2990/06בג"ץ 

 להתערב בה )העותרים שבו בהם מהעתירה בהמלצת בית המשפט והעתירה נדחתה(.

 

ינאמית והדברים עשויים להשתנות בכל עת. כפי דסיטואציה בה עסקינן היא : הנדגיש .54

מקפידים המשיבים  , במהלך מאמצי הלחימה האינטנסיביים,שהובהר לעיל, גם לעת הזו

לדאוג לכך שלא ייווצר משבר הומניטארי ברצועת עזה, מתוך תקווה שניתן יהיה לשוב 

 .יותר בהקדם להסדרים הרגילים הנוהגים במעברים בעתות "שקטות"

 

 הטענה בדבר חובות המשיבים בהתאם לדיני התפיסה הלוחמתיתדחיית 

 

לצורך ביסוס חובות המשיבים הלוחמתית  סיונם של העותרים להיתלות בדיני התפיסהינ .55

 דחות מכל וכל.ידינו לה -

 

נת מדי אין צורך להידרש לטענה זו של העותרים, משוםנזכיר שוב את החשוב לענייננו:  .56

-ישראל, חרף מצב הלוחמה, עושה ככל שלאל ידה, בשיתוף הקהילה הבינלאומית, על

. בכלל זה, כפי שהודגש לעיל, קיימת כוונה מנת למנוע משבר הומניטארי ברצועת עזה

לאפשר את פתיחת המעברים, בכפוף לנסיבות הביטחוניות, לצורך העברת דלק ומצרכי 

 יסוד שישמשו את תושבי הרצועה. 

 

, נתייחס, בקצרה, גם לטענת העותרים לגופה: טוענים העותרים, כי על המשיבים עם זאת .57

לדאוג באופן  , בעיקר מכוח דיני התפיסה הלוחמתית,מוטלות מספר חובות מפורשות

אקטיבי לצרכים ההומניטאריים של האוכלוסייה האזרחית בעזה. לעניין זה, מצטטים 

רופאים לזכויות אדם נ' מפקד  4764/04ן, ובעיקר: בג"ץ העותרים שורה של פסקי די

לא למותר יהא לציין, כי פסקי דין אלה נכתבו בהקשר  .385(, 5, פ"ד נח)כוחות צה"ל

לתפיסה לוחמתית, והם אינם רלוונטיים לענייננו, כאשר אין עוד תפיסה לוחמתית 

 ברצועת עזה.

 

עם סיום הממשל הצבאי ברצועת עזה וסיום  12.9.05החל מיום המשיבים יטענו, כי  .58

הנוכחות הצבאית והאזרחית ברצועה, כתוצאה מהשלמת תכנית ההתנתקות, חדלו לחול 

שם דיני התפיסה הלוחמתית. עם זאת, ממשיכה להתחולל ברצועת עזה פעילות לחימה 

 נגד הטרור הפלסטיני, עליה חלים דיני הלחימה.

 

ים, כי נוכח פעילות צה"ל ברצועת עזה, וככל שמדובר במעברים ובאספקת טוענים העותר .59

רצועת עזה נותרה עדיין שטח כבוש, שליטה ישראלית אפקטיבית, דלק לרצועה, קיימת 

ומשכך טוענים העותרים כי חלות על המשיבים חובות החלות על כובש בהתאם לדיני 

 התפיסה הלוחמתית.
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הצבאית המתבצעת כיום ברצועת עזה איננה עולה כדי המשיבים יטענו, כי הפעילות 

אין מדובר שליטה אפקטיבית, וודאי שאיננה נחשבת כ"תפיסה לוחמתית", של השטח. 

בנוכחות קבועה של כוחות, אלא בהימצאות זמנית של כוחות מבצעיים בחלקים 

 . יתרה מזאת: כוחות אלה אינם מפעילים סמכות שלטוניתהרצועהמסוימים מאוד של 

כלשהיא כלפי תושבי רצועת עזה, אלא מבצעים פעילות מבצעית כחלק מפעילות צה"ל נגד 

הטרור הפלסטיני. מובן, כי פעילות מבצעית זו )שאין בה כל הפעלת סמכויות שלטוניות או 

אפשרות מעשית להפעלת סמכויות שלטוניות( אין בה כדי לבסס "שליטה אפקטיבית" של 

פעילותם של כוחות צה"ל באזורים מסוימים בים  –ה לומר צה"ל בשטחי רצועת עזה. רוצ

הסמוך לרצועת עזה, בשטחה האווירי, ובחלקים מסוימים משטחה הקרקעי, אין בהם כדי 

לבסס כל טיעון שהוא בדבר המשך התפיסה הלוחמתית של צה"ל ברצועת עזה או בחלק 

 ממנה.

 

יני התפיסה הלוחמתית )כטענת העותרים(, ובין פי ד-בין אם קיימות חובות על מכל מקום, .60

המשיבים ממילא כאמור לעיל, אם אין קיימות חובות מסוג זה )כטענת המשיבים(, הרי ש

המעברים פתוחים להכנסת  עומדים ב"חובות" אלה, זאת נוכח מדיניותם לפיה ייוותרו

 מצרכים חיוניים, ככל שהמצב הביטחוני מאפשר זאת.

 

העימות  דינירי מכוח איבת לאפשר מעבר של סיוע הומניטועוד: ככל שישראל מחו זאת .61

 , הרי שהיא ממלאת את מחויבותה על פי דינים אלה.יןהמזו

 

ין אינם מחייבים צד לוחם לאפשר מעבר דרכו של יין זה נדגיש, כי דיני העימות המזולענ 

 סחורות לצד היריב, לשם "קיום כלכלה תקינה" אצל היריב. 

 

 תחיוני תריאהומניטהספקה  לאפשר העברתן היא חובה מזויכל שקובעים דיני העימות ה 

אלמדני נ' שר  3451/02בלבד )לעניין זה השוו פסק דינו של כב' הנשיא ברק בבג"ץ 

 (.30(, 3פ"ד נו), הביטחון

  

לה טחון, כגון איין גם מכירים בזכותו של צד לעימות לשקול שיקולי בדיני העימות המזו 

  ם וסגירתם של המעברים.הנשקלים בנוגע למועדי פתיחת

  

, כי 11.4.06מיום  4780כאמור לעיל, הממשלה החליטה, בהחלטה מס' נדגיש שוב, כי  .62

"ישראל, יחד עם הקהילה הבינלאומית, תתאם את דרכי הסיוע ההומניטרי הניתן לאוכלוסיה 

"בכפוף לשיקולי הביטחון, המעברים כן הוחלט כי ; הפלסטינית שלא דרך מנגנוני השלטון"

 . מישראל לרצועת עזה יישארו פתוחים כדי לאפשר כניסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה."
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 לסיכום

  

המדינה תטען, כי בעתירה דנן העותרים לא הצביעו על עילה כלשהי המצדיקה את  .63

 התערבותו של בית המשפט הנכבד. 

 

מנת שלא לאפשר יצירתו של משבר הומניטארי -מדינת ישראל פעלה ותמשיך לפעול על .64

 ברצועת עזה, וזאת בתיאום עם הקהילה הבינלאומית. 

 

מצויות ים ברצועת עזה מעברהשל  ההחלטות בנוגע למועדי פתיחתם או לסגירתם .65

פי -נה, עלטחון של המדייוהב במסגרת סמכותה של ממשלת ישראל לנהל את יחסי החוץ

 מיטב שיקול דעתה.

 

שפיטה -ה שהינה בעיקרה, באופן מובהק, בלתיינה תטען, כי העתירה עוסקת בסוגיהמד .66

מבחינה מוסדית. משכך, אין מקום שבית המשפט הנכבד, במסגרת שיקול דעתו, יידרש 

 לעתירה לגופה.

 

ופו של עניין אין עילה להתערבותו של בית המשפט הנכבד המדינה תטען, כי גם לג .67

במדיניות הממשלה בנוגע לאופן פעולת המעברים ממדינת ישראל לרצועת עזה, כפי 

 .11.4.06מיום  4780שעוגנה בהחלטת ממשלה מס' 

 

 לאור כל האמור לעיל, תבקש המדינה מבית המשפט הנכבד לדחות את העתירה. .68

 

אל"מ ניר פרס, ראש מינהלת העובדות המפורטות בתגובה זו, נתמכות בתצהירו של  .69

 התיאום והקישור ארז.

 

 

 היום,

 

 

  גלעד שירמן מיכל צוק                              

 עוזר לפרקליט המדינה עוזרת ראשית לפרקליט המדינה             

 

 

  

 

 


