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

 3.8.2020קבוע ליום  

   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

 מטעם העותרים הגשת מסמך

מתכבדים העותרים להגיש את המסמך,  21.3.2020בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

"פרוטוקול ישיבת הועדה להתיישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית שכותרתו 

 . 12.7.1981העולמית" מתאריך 

 . על כן מוגשים בזאתדיון שבכותרתעמודים, אשר רובם אינם רלוונטיים ל 57המסמך בן  .1

ומפורטים  שני העמודים הראשונים, בהם מצויינת מהות הישיבה עשר עמודים:אחד 

וטוקול, רלפ 52כנם יפורט להלן, וכן עמ' ולפרוטוקול, שת 2-8המשתתפים בה, עמודים 

 החלטת המחליטים. הכולל את

בה, שר ימסביר יו"ר היש 2עמוד של עוסקים בהקמת רמת קידרון. בסופו  2-3עמודים  .2

ויש  ,לערדיש אזור שנקבע כרצועת בטחון, בין בית שאן ל שרון, כי אדאז, ארי חלקאותה

לשמור עליה, מפני שערבים מאיזור ההר משתלטים עליה. "צריך לשמור שהרצועה הזאת 

 (.3' מ)ע תהיה בידינו"

, עניינם של דיונים צמודים אלה הוא הקמת הישוב 51ובהת/ 50עוסקים בהת/ 4-8עמודים  .3

 נטף ושטחי אימונים של הצבא. 

ע"י "קבוצה של בחורים שהם באמת יוצאים מן  וללא היתר הישוב נטף הוקם ללא תכנון .4

בו התאמנו סיירת מטכ"ל ליד אבו גוש, בלב ליבו של שטח אש בתוך ישראל,  (4' מ)ע הכלל"

בישיבה התנגד להקמת נציג הצבא . . האימונים הופסקו בעקבות הפלישה797ויחידה 

סור בשטחי בשל המחו, של יחידות העילית השטח נחוץ לאימוניםהישוב במקום משום ש

ויתוכנן  על אף התנגדות הצבא, הוחלט כי הישוב יוכר .1982, שצפוי להתגבר בשנת אימונים

כי הוא מבקש להציע לצבא שטחי  ,בהמשך הדיון אמר יו"ר הישיבה. בתיאום עם הצבא
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ללא ניסיונות לייפות את הדברים מסביר מר שרון אימונים על הגבול בדרום הר חברון. 

ע לכם שטחי אימונים נוספים... יש לנו היום מחשבה שצריך לסגור שטחי "אנו רוצים להצי

חברון למדבר יהודה. נוכח אותה תופעה שהסברתי -אימונים נוספים בגבול שבשיפולי הרי

ערביי ההר הכפריים לכיוון המדבר. יש לנו בהחלט עניין בהגדלת של התפשטות  –קודם 

ימונים רבים ויש לנו עניין רב שתהיו השטחים שם ויכולים להתווסף לכם שם שטחי א

 (7' מ)ע במקום הזה."

 28.7.2020היום, 

 
 רוני פלי, עו"ד דדן יקיר, עו"

 ב"כ העותרים


