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  413/13בג"ץ  בית המשפט העליון
 1039/13בג"ץ   בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

   אח' 108-מוחמד מוסא שחאדה אבו עראם ו :העותרים

 ואח' דן יקיר ו/או רוני פלי ע"י ב"כ עוה"דכולם 
 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל

 6515417, תל אביב 75רח' נחלת בנימין 
  03-5608165; פקס: 03-5608185טל': 

 roni@acri.org.il דוא"ל: 
 

 אח' 142-מחמוד יונס ו

 כולם ע"י ב"כ עוה"ד שלמה לקר
 , ירושלים2מרח' הסורג 

 02-6257546; פקס: 02-6233695טל': 
 shlomolecker@gmail.comדוא"ל: 

 -נ  ג  ד-

   שר הביטחון ואח' : המשיבים

 כולם באמצעות פרקליטות המדינה,
 משרד המשפטים, ירושלים 

 ביניים צו למטעם העותרים  בקשה

להימנע מאימונים בכלים משיבים ל המורהצו הביניים  להוציא מלפניובית המשפט הנכבד מתבקש 

  .זו, וזאת עד למתן פסק דין בעתירהכבדים בשטח נשוא עתירה 

 ואלה נימוקי הבקשה: 

התבקשו המשיבים להימנע מהעברתם הכפויה של העותרים ובני  שבכותרת ותבעתיר .1

, לבטל את צו סגירתו של השטח ולהסדיר 918אש המשפחותיהם מבתיהם בכפרים שבשטח 

 ,16.1.2013הגשת העתירה, ביום את מגוריהם של העותרים ומשפחותיהם באזור המדובר. 

 בקשה לצו ביניים האוסר על המשיבים או מי מטעמם לפעול, בכל דרך שהיא, הוגשה גם

עוד  להעתקת העותרים ובני משפחותיהם ממקומותיהם, וזאת עד להחלטה בעתירה גופה.

ארעי אשר -ניתן בזה צו ביניים"שלשונו: צו ביניים באותו היום הוציא בית המשפט הנכבד 

פיו על המשיבים להימנע מלהעביר בכפייה את העותרים ובני משפחותיהם מבתיהם -על

  ", וזאת עד למתן החלטה אחרת.918בכפרים אשר בשטח אש 

למנוע את פינויים של התושבים משטח האש עד לקבלת היא  של צו ביניים זה תכליתו .2

ולמשפחותיהם לנהל . כפועל יוצא, על המשיבים לאפשר לעותרים בעתירההחלטה מהותית 

להתפרנס, לרעות את צאנם ולעבד את אדמותיהם, ללמוד,  את חייהם כסדרם, ובכלל זאת

  ., וכן להימנע מפגיעות ברכושם של העותריםולצאת מביתם כרצונםלסחור 
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ועד  2.2.2021מיום שלישי, הודעה, לפיה עותרים להמת"ק הפלסטיני  מסר 28.1.2021ביום  .3

במהלך ימי  ,. לפי ההודעה918יתקיים אימון גדול בשטח אש  4.2.2021ליום חמישי, 

של ציוד מכני כבד מאזור ערד, ג'נבה וביר אל עיד לסוסיא ומצפה  ותשייר יעברוהאימונים 

יאיר שם יחנו הכוחות. עוד נמסר כי הכוחות לא ישתמשו בנשק חי אלא ברימוני הלם. 

מבלי לגרום נזקים לאדמות  יםקיימדרכים בבהודעה הבהירו כי הכוחות יעברו בשבילים ו

 חקלאיות ולא יכנסו לאזורים בהם מתגוררות קהילות.

 ותרים למודי ניסיון מר מאימונים שנערכווהע ההודעה שנמסרה היתה חסרה בפרטים, .4

 31.1.2012פנו הח"מ לב"כ המשיבים ביום  . על כןבעקבותיהם ושנשארבשטחם ומנזקים 

לא ברור מדוע וכי  ,מהאימון המתוכנן ומהשלכותיוד תושבי השטח חוששים מאוומסרו כי 

זאת מתקיים אימון זמן כה קצר לפני מתן פסק הדין שצפוי להינתן בחודשים הקרובים. 

 .2013ינואר  לאחר שלא התקיימו בשטח אימונים מאז

 .1הפניה לב"כ המשיבים מצורפת ומסומנת כנספח 

כי נערכו פעולות מקדימות ובו נמסר  התקבל מענה לפניית הח"מ 1.2.2021יום למחרת, ב  .5

 גרמו נזקים.יעל מנת שלא י

 .2המענה מצורף ומסומן כנספח 

, בה נמסרו פרטים של המועצה האיזורית הר חברון ההתפרסמה גם הודע 1.2.2021ביום  .6

: הגברת לפחות אליבא דמתנחלים רבים יותר על האימון הצפוי, ובה גם נמסרה מטרתו

 :של ההודעה לשונה זוהיהמשילות בשטח נשוא עתירה זו. 

 *עדכון תרגיל ביטחוני* 
 

 1.2ט שבט | "שני | י
 
 -ושבי הר חברון מקבלים בברכה את מאות החיילים מחטיבת התותחניםת *

יום שלישי ועד יום חמישי לאימון משמעותי  -, שיגיעו החל ממחר215
 * .המתקיים במרחב המועצה

 
----- 

 
כב' -כ' 18:00ועד יום חמישי בשעה  06:00* יום שלישי בשעה  זמני האימון: *

 .תנועת הכלים תורגש סמוך ליישובים בימים רביעי וחמישי 2-4.2שבט 
 
 * )יישובי הציר המזרחי( השפעה על התושבים* 
 
כלים, רובם  60* בתרגיל יקחו חלק מעל  תנועת כלים צבאיים ומובילים:* 

דרך רמת המדבר )מזרחית לרכס היישובים  80כבדים שיתחילו תנועה מכביש 
 .ומשם יעלו לנקודת היערכות בסמוך למצפה יאיר 918המזרחי( דרך שטח אש 

 
* יתבצע ירי חי מכלי התותחנים למספר  ישמעו פיצוצים במסגרת התרגיל: *

יון. מומלץ מטרות בשטחי אש במדבר יהודה, חלק מהמטרות במרחב גוש עצ
 .לתושבים בימים אלה לא להסתובב מזרחית ליישובים מעלה עמוס ומיצד

 
* התרגיל מלווה על ידי בקרי בטיחות שיעסקו בין השאר  בקרת בטיחות: *

בחסימת תנועה באזור המטרות במדבר, והכוונת הכלים בתנועה סמוך 
 .ליישובים
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ם במתארים שונים ומתקיים * התרגיל מדמה לחימה בשטח מאויי הרחבה: *
 באזור ספר המדבר כחלק מהגברת הנוכחות והפעילות הצבאית בשטחי האש

917 ,918.  
 
* על הגברת הפעילות והחזרה לאימונים  המועצה מברכת את חטיבת יהודה *

בשטחי האש לאחר שנים ללא שימוש בהם. זו אחת הדרכים להגברת 
 .רהמשילות, אחיזה במרחב הפתוח והשלטת חוק וסד

 
 דוברות הר חברון

 

ם, נגמ"שים, משאיות וג'יפים עיייהחלה תנועה של עשרות תותחים מתנ 2.3.2021מיום  .7

לתוך שטח האש. הם הגיעו מכיוון מזרח, נכנסו לתוך הכפר ג'נבה, בסמוך לבית הספר של 

לדרך שמגיעה לביר אל עיד. הכלים הכבדים נכנסו לתוככי הכפר ג'נבה ומשם עלו הכפר, 

 תן לראות כאן:יכפי שנ .בין האוהלים והבתיםממש, 

 
 

סביבתם של העותרים. ביום לכפי שיפורט להלן, המשיבים לא נמנעו מגרימת נזק לרכושם ו .8

י מסאפר יטא לצבא ולמינהל האזרחי באמצעות באת כוחם רהגישה מועצת כפ 9.2.2021

שהתאמנו בשטח. עמר שיף את סיכום כלל הנזקים שהותירו אחריהם הכוחות נטע עו"ד 

 ם יפורטו להלן.העיקרי

 .3סיכום הנזקים שנשלח מצורף ומסומן כנספח 

בין בתי התושבים, דרסו חלק מהכלים הכבדים  עשרות כלים כבדים כאשר נסעולמשל,  ,כך .9

ת ו, אשר דרכם מסופקתשתית מים פנימית ותשתית חשמל פנימית של תושבי הכפר

הרס כבלי  .למרפאה ולבית הספר של הכפרתשתיות בסיסיות של מים וחשמל למסגד, 

וניתק את שלושת מבני הציבור מחשמל  החשמל גרם לנזק לסוללה של המערכת הסולארית

 :מיםמו
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ניזוקו  למספר משפחות בכפר ג'נבההמספקות מים ארבע בריכות אגירה של מי גשמים  .10

סדקים. סדקים כאלה בבורות פוגעים ביכולת הספיגה  ןצרו בהונוהכלים הכבדים  ממעבר

. הפגיעה חמורה במיוחד בחורף, אז לא ניתן לתקן את הנזקים בשל הרטיבות, וחלק םהשל

זהו נזק משמעותי  מהמים שאמורים היו להיצבר בעונה הזו לשימוש התושבים יאבד.

 ים קשה בו מנשוא.לקהילה, ופוגע לארך זמן בנגישות למים, במקום שממילא הנגישות למ

באחת השיירות שיצאה מהכפר, תוך נסיעה בתוואי שטח קשה, נפגעה הדרך מנסיעת  .11

הנזק  מזלהכלים הכבדים ותותח מתנייע נפל לכניסה למערה המשמשת מחסן. למרבה ה

 .באותה העת היתה ריקה מאדםשבלבד, מפני  למערההסתכם בנזק 
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ח'רבת מרכז והדרך המחברת בין ביר אל עיד וח'רבת ג'נבה ל ח'רבת הדרך המחברת בין .12

ג'נבה ניזוקו שתיהן. הדרכים בשטח מסוכנות וקשות למעבר תמיד, אך אחרי מעבר הכלים 

בגשם הן יהפכו לסכנה של ממש. כמו עם בורות המים, גם במקרה של הדרכים, הכבדים 

  התיקון בעונה הגשומה בעייתי מאוד.
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לעיל(, כלים כבדים  2נספח במענה המשיבים לפניית העותרים )בנוסף, ובניגוד למובטח  .13

אף השתמשו בחלקות כמגרש חניה, הכוחות הם נזקים ולעברו על שדות מעובדים וגרמו 

כאשר חנו הכלים בשדות, חלקם הפכו  (.3כפי שנמסר למשיבים בסיכום המועצה )נספח 

 הסמוכות והוריהם: למתקני שעשועים ואטרקציה בעבור הילדים תושבי ההתנחלויות

 

סיונם של תושבי השטח למנוע את הנזקים ואת הפגיעות שתוארו לעיל לא התמצו בפניות ינ .14

של הח"מ. כך, פנתה גם מועצת מסאפר יטא למפקד הצבאי באמצעות באת כוחה לפני 

פנתה עו"ד עמר שיף בשם מועצת מסאפר יטא לאלוף   1.2.2021ביום האימון ובמהלכו: 

לות התקינה של המנע מלפגוע בתשתיות אזרחיות ובהתניבדרישה להפיקוד מרכז 

שנשלח האוכלוסיה האזרחית באזור במהלך האימון. המענה שקיבלה היה דומה למענה 

שלחה עו"ד עמר  2.2.2021והתייחס לאדמות חקלאיות בלבד. ביום  לבאי כוח העותרים

הפלסטינים כלל לא נלקחו  שיף פניה נוספת בעקבות המענה בו עמדה על כך שתושבי השטח

בחשבון ואף לא יודעו על תוכנית האמונים, אלא למדו עליה מהודעה של מועצה מקומית 

הר חברון. עוד במכתב, הפנתה עו"ד עמר שיף את תשומת לב אלוף הפיקוד לניצול האימון 

מנע מעליה על אדמות יע"י המתנחלים לצורך השתלטות על אדמות. בפניה נדרש כי הצבא י
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רטיות פרטית, יבהיר אודות הסיורים המקדימים שנערכו ויפסיק את עיבוד האדמות הפ

 ע"י מתנחלים. 

 .4פקמ"ז מצורפות ומסומנות נספח לשיף -ד עמרההתכתבויות בין עו"

כדי למנוע את ובמהלכו לפני התרגיל  למשיביםגם תושבי הכפרים סוסיא וביר אל עיד פנו  .15

פנתה  31.1.2021ביום  :אסעד-משרקיקמר ם עו"ד באמצעות באת כוח ההרס באדמותיהם

אסעד לרע"ן בטחון ביועמ"ש איו"ש וליועמ"ש חטמ"ר יהודה בדרישה -עו"ד משרקי

מנע מחסימת ישהאימון לא יעבור בכפרים הללו, אשר כלל לא מצויים בשטח האש, לה

מנע מלעבור דרך יפגיעה בתשתית ובמערות ובבורות באזור ביר אל עיד, ובכלל להמדרכים ו

פנתה עו"ד  2.2.2021ביום שנשלח לח"מ. דומה למענה ההתקבל מענה  2.1.2021הכפר. ביום 

אסעד פעם נוספת משלא נמסר לה המידע שביקשה, ומשלא התייחסו לבקשתה -משרקי

התברר כי אדמות וכאשר  ,האימון לאחר תחילת שלא להתאמן בכפרים האמורים.

אסעד לסרן יואב -עו"ד משרקי משות מגרש אימונים, פנתהחקלאית באזור ביר אל עיד מש

כפר ור מיידית הרס של אדמות חקלאיות של תושבי בדרישה לעצ 3.2.2021ביום  פרידמן

 .ביר אל עיד

 .5אסעד ונציגי יועמ"ש איו"ש מצורפות ומסומנות נספח -ההתכתבויות בין עו"ד משרקי

ההיתכנות  ממחישים את העדרהפגיעות הרבות לרכוש והנזקים שהותיר אחריו האימון  .16

של ביצוע אימונים בשטח האש מבלי לפגוע בתשתיות ובקניין. על כן, מתבקש בית המשפט 

 ביניים כמבוקש בראשית בקשה זו. הנכבד להוציא צו

16.2.2021 

____________ ____________ ______________ 
 , עו"דשלמה לקר רוני פלי, עו"ד דן יקיר, עו"ד

 1039/13ב"כ העותרים בבג"ץ  413/13בבג"ץ  ב"כ העותרים

 

 


