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המשיבים

תגובה מטעם המשיבים
.1

בהתאם להחלטת כב' השופטת י' וילר מיום  ,30.8.20ולארכה קצרה שיתה ,המשיבים
מגישים בזאת את תגובתם המקדמית לעתירה שבכותרת.

.2

עייה של העתירה בבקשת העותרים כי בית המשפט הכבד יוציא מלפיו צו על תאי
המורה למשיבים ליתן טעם כדלקמן .1" :מדוע לא יבטלו החלטתם מיום  13.8.2020למנוע
מעבר דלק במעבר כרם שלום ויחדשו לאלתר את העברת הדלק לרצועת עזה באופן סדיר
ורציף .2 .מדוע לא יבטלו לאלתר את כל ההגבלות אשר הוטלו על תנועת סחורות במעבר
כרם שלום החל מיום ".11.8.2020

.3

המשיבים יעדכו כי ביום  ,31.8.20בתום הערכת מצב מחודשת והתייעצויות ביטחויות,
ובכפוף לשמירת היציבות הביטחוית והשקט ,הוחלט להחזיר את פעילות מעבר כרם
שלום לשגרה החל מיום  1.9.20בשעות הבוקר ,לרבות כיסת דלקים וחומרי ביה .כמו
כן ,הוחלט כי מרחב הדיג יוחזר ל 15-מיילים ימיים.
יובהר כי מימוש צעדים אלו והשבת המדייות האזרחית כלפי רצועת עזה לשגרה מותית
בהמשך שמירת השקט והיציבות הביטחוית.

.4

בסיבות אלה ,בהן בוטלו המגבלות שהוטלו על תועת סחורות וכיסת דלק במעבר כרם
שלום ,המשיבים יטעו כי העתירה דן התייתרה ואיה אקטואלית עוד ,ועל-כן דיה
להימחק.
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העובדות המפורטות בהודעה זו תמכות בתצהירו של רס"ן אבי מסיקה ,עוזר מתאם
הפעולות בשטחים.

היום ,י"ב באלול תש"ף
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