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 4144/22ץ דנג" בבית המשפט העליון 

 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק 

 אח' 107-. מוחמד מוסא שחאדה אבו עראם ו1 העותרים:

 . האגודה לזכויות האזרח בישראל2 

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

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

  --------------דוא"ל: 

 -דגנ-

 . שר הביטחון1 המשיבים:
 

  . מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון 2 

 כולם באמצעות פרקליטות המדינה,
 משרד המשפטים, ירושלים 

 אח' 142-. מחמוד יונס ו3

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

 02-6257546; פקס: 02-6233695טל': 
  ----------------דוא"ל: 

 בקשה לצו ביניים

המשיבים(  –)להלן  2-1 צו ביניים המורה למשיבים ית המשפט הנכבד מתבקש להוציא מלפניוב

 להחלטה בבקשה לקיום דיון נוסף. זו, וזאת עד להימנע מאימונים בשטח נשוא עתירה 

 ואלה נימוקי הבקשה: 

אשר התיר למשיבים  4.5.2022בפסק הדין שניתן ביום דיון נוסף שבכותרת התבקש  הבעתיר .1

 ,918מבתיהם בכפרים שבשטח האש נשים, גברים וילדים  1000יה מעל לילהעביר בכפ

 טירונים. ם כלליים שלולהשתמש בשטח לאימוני

עושים המשיבים ככל שביכולתם כדי להקשות עוד יותר  כאמור בעתירה, מאז מתן פסק הדין .2

אינטנסיביות של העותרים ובני משפחותיהם. זאת, הן בפעילויות  את חייהם הקשים ממילא

בשטח, בעיקר בכניסות  רביםמחסומי דרכים ב ,כלי רכב והריסות מבנים של תוהחרמ של

הוציאו למשל,  ,משנים המשיבים את השטח עצמו: כךוביציאות מן הכפרים. בנוסף, 

 תתעלות בדרומו, חלקן בשדו, וחפרו פיסה לכביש פטרול בעומקו של השטחהמשיבים צו ת

 מעובדים.
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עברו בין חיילים ביוני החלו המשיבים לערוך מעין מפקד אוכלוסין.  12-ו 11בסוף השבוע של  .3

 הכפרים ובין הבתים, ולקחו את פרטי התושבים.

ביוני הודיע המת"ק הפלסטיני למועצת הכפרים במסאפר יטא כי המת"ק הישראלי  15ביום  .4

, 22.6.2022עד ליום רביעי,  20.6.2022הודיע לו על כוונה לקיים אימון באש חיה מיום שני, 

וטרם הוחלט אם מי מהתושבים יידרש לעזוב את ביתו לצורך  ,חלטה זו אינה סופיתאך ה

 כך.

אך יתקיים של תושבים, טיני שקיבל הודעה שלא יהיה פינוי למחרת הודיע המת"ק הפלס .5

ג'ינבה, מרכז, חלאווה, פחית, בכפרים  חיה ובכלים כבדים בתאריכים שלעילאימון באש 

ו יתקיים כהתושבים לא קיבלו פרטים נוספים, פרט לכך שבמהל .תבאן, סמרה וחלת אל דבע

  שימוש באש חיה מנשק קל.

"הארץ" כי  אתרלמדו העותרים מתגובת דובר צה"ל לפרסום במאוחר יותר באותו היום  .6

החל מיום שלישי הבא, ולמשך כחודש, יתקיים אימון צבאי במרחב דרום הר חברון, לרבות "

תושבי האיזור עודכנו " וכן כי מתבצע, כך עולה מהתגובה, שיח עמם: ".918בשטח אש 

 ."באמצעות הגורמים הרלוונטייםבנושא ויתבצע שיח מולם לפני כל אימון שיכלול ירי חי 

", צה"ל יערוך אימון באש חיה באזור מסאפר יטא, לראשונה זה עשרים שנה" ,הגר שיזף

 .1. הכתבה מצורפת ומסומנת ב/16.6.2022הארץ, אתר 

ב"כ העותרים פנו בבהילות לב"כ המשיבים וביקשו כי המשיבים יימנעו מעריכת אימונים  .7

אימון כזה מסכן את האוכלוסיה, מגביל יון נוסף ומשום שעין אלה, וזאת בשל העתירה לדמ

ב"כ המשיבים השיב כי הם אינם יכולים סיון העבר עלול לפגוע ברכוש. יאת תנועתה ומנ

 עתר לבקשה.ילה

 .2כ המשיבים מצורפת ומסומנת ב/ב"לההתכתבות בין ב"כ העותרים 

ו עמד בתוקפו צו ביניים מאז הגשת העתירות הראשונות ועד למתן פסק הדין מושא עתירה ז .8

 ה את העותרים ובני משפחותיהם מבתיהם. יאשר מנע מהמשיבים להעביר בכפי

בכלים כבדים בשטח  ספורים בלבד שנות ההתדיינות קיימו המשיבים אימונים 22במהלך  .9

בינואר  ,למשל ,. כך היהברכוש פרטי כתוצאה מאימונים בשטח במהלכם פגעואך , האש

, בקרבת הכפרים ג'ינבה, תבאן 918, אז החלו כוחות הצבא להתאמן בדרום שטח אש 2013

עוברים על פני שדות חרושים וזרועים, מקימים בהם אוהלים כלי רכב תוך שחיילים ו ,ומרכז

בנוסף לכך, כוחות הצבא שהתאמנו סביב  גרימת נזק ניכר ליבולים.אגב ויושבים בתוכם, 

 מכך פשרו לתושבים לצאת את הכפר. כתוצאהיו סביבו תעלות, שלא אהכפר מרכז חפר

התושבים לא יכלו לרעות את עדריהם, לעבד את אדמותיהם, להצטייד באספקה הנדרשת 

 יטא או לגשת לשירותים חיוניים אחרים.העיר להם מ

, אז ערכו המשיבים אימון בן מספר ימים, בעוד הכלים 2021כך היה גם בחודש פברואר  .10

בדים עוברים בתוככי הכפר ג'ינבה ובדרכים שבתוך שטח האש, תוך גרימת נזק משמעותי הכ

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

הכבדים ותותח מתנייע נפל לכניסה למערה המשמשת מחסן. למרבה המזל הנזק הסתכם 

 שהיתה ריקה מאדם באותה העת.בנזק למערה בלבד, מפני 

  

 

ח'רבת להדרך המחברת בין ח'רבת ג'נבה לח'רבת מרכז והדרך המחברת בין ביר אל עיד 

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

 הכבדים בחורף, היתה סכנה כי בגשם הן יהפכו לסכנה של ממש. 
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כמה כבדים עברו על שדות מעובדים וגרמו להם נזק והכוחות אף השתמשו בבנוסף, כלים  .11

כמגרש חניה. כאשר חנו הכלים בשדות, חלקם הפכו למתקני שעשועים  מעובדות חלקות

 ואטרקציה בעבור הילדים תושבי ההתנחלויות הסמוכות והוריהם:

 

יבים לקיים מיד לאחר האימון פנו הח"מ בבקשה בהולה לצו ביניים שיאסור על המש .12

אימונים בכלים כבדים עד למתן פסק דין בעתירה. בתשובתם התחייבו המשיבים שלא לשוב 

אף בתום הדיון הסופי בעתירה התחייבו המשיבים שלא להתאמן עד למתן ולהתאמן בשטח. 

 פסה"ד.

חיי לסכן את הניסיון מלמד שאימונים באש חיה ותוך שימוש בכלים כבדים עלולים  .13

, בין אם במערות ובמבנים האחרים שבבעלותם ובין אם םרכושלפגוע בהעותרים ו

חוששים העותרים כי הגבלות התנועה  בנוסף לכךבאדמותיהם החקלאיות ואדמות המרעה. 

 לא יאפשרו מרעה בשטח ויפגעו בצאן.

פסק דינו של השופט גרוסקופף בפסק הדין מושא העתירה שבכותרת נחתם בכך שדחיית  .14

התחשבות בנוכחותם של תושבים בשטח, וכי עליהם מהעתירה אינה פותרת את המשיבים 
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לערוך בחינת צרכים מקיפה, הן של המשיבים, תוך שימת לב לאלטרנטיבות העומדות 

 : תאמן בשטחלפני שיתחילו לה והן של העותרים ,לרשותם

בכך מסתיים הדיון בעתירות דנן, ואולם הסכסוך לא בא על פתרונו. בשטח אש "

הוקמו במהלך השנים מבנים רבים, ונעשים בו שימושים אזרחיים על ידי  918

טוענים לזכויות בקרקע, אשר יש הכרח ליישב בינם לבין השימושים הצבאיים 

דות על תכנון השימוש לשמם הוכרז כשטח אש. הרשויות הצבאיות המופק

בשטחי אש יבחנו מטבע הדברים, הן את צורכי הצבא והן את האילוצים 

, ויקבעו את 918הקיימים בשטח, בטרם יורו על חידוש האימונים בשטח אש 

טיבם והיקפם. בעשותן כן, חזקה עליהן כי יבחנו את מכלול החלופות בראי 

האינטרסים של הצרכים הצבאיים, ויביאו בחשבון אף את הצרכים ו

 "האוכלוסייה האזרחית הטוענת לזכויות בשטח.

לא שימש לאימונים השטח כמעט ש ןבה יםשנ 22-מ למעלהאך למשיבים אצה הדרך, ולאחר  .15

 – הגשת הבקשה לדיון נוסף בעתירה למחרתבאש חיה, הם מבקשים לשוב ולהתאמן בו 

. מועד שהיה ידוע להם מראש, שכן האורכה להגשת העתירה ניתנה ללא התנגדות מצידם

 , בני משפחותיהםמכך ניתן ללמוד שגמרה בליבם החלטה להעביר בכפייה את העותרים

או למצער למרר ושאר תושבי שטח האש מבתיהם מבלי לחכות להחלטה בעתירה שבכותרת, 

מבלי לקחת בחשבון את הערות בית סבלים. זאת את חייהם של התושבים ולופכם לבלתי נ

העתירה ללא קורת גג, ללא  אתושביו של השטח מוש 000,1 תהותרתוך המשפט הנכבד, ו

, מעבר להיותו הפרה חמורה של האיסור על העברה המקום מגורים וללא פרנסה. מהלך כז

, שכן ף וקשהיצור משבר הומאניטרי דחו כפויה של תושבים מוגנים לפי הדין הבינלאומי,

 .מגורים חלופילמרבית תושבי שטח האש אין מקום 

זקים שאינם הפיכים בנפש או ברכוש, מתבקש בית המשפט הנכבד נמנע מיעל כן, וכדי לה .16

 בראשית הבקשה. מבוקשלהוציא צו ביניים כ

 2022ביוני  19 

 
 , עו"דיפל רוני עו"דדן יקיר, 

 ב"כ העותרים


