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 ל"בקשה דחופה מטעם העותרים לצו ארעי ובקשה לצו ביניים"תגובה לבקשה 

 לבקשה שבכותרת.בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד, מוגשת בזה תגובה מטעם המשיבים 

של כוחות נדחתה בקשת המבקשים לצו ביניים שיאסור על קיום אימון  20.6.22כזכור, ביום  .1

(. מדובר בבקשה שהוגשה לאחר שניתן פסק דין של שטח האש)להלן:  918בשטח אש צה"ל 

לביטול ההכרזה על במסגרתו נדחתה עתירת המבקשים (, 413/13)בבג"ץ בית המשפט הנכבד 

 , ונקבע כי ההכרזה על שטח האש היא הכרזה כדין והמבקשיםכשטח צבאי סגור אשהשטח 

שטח האש. הבקשה הוגשה יחד עם בקשת המבקשים לקיום דיון אינם תושבים קבועים ב

 .   במסגרת הבקשה שבכותרת נוסף בפסק הדין

 21.6.22, החל האימון ביום שפט הנכבד לדחיית הבקשה לצו בינייםת בית המבהתאם להחלט .2

 והוא נערך בימים אלו. 

כפי שנכתב בתגובת המשיבים לבקשה הראשונה לצו ביניים, האימון נערך תוך נקיטת צעדי  .3

כולל האימון בטיחות מרביים לשמירה על הגוף והרכוש של האנשים השוהים בשטח האש. 

וכן , דחפורים(ו "נמרים"תנועה רכובה של כלים כבדים )טנקים, ו תנועה רגלית של כוחות

יה ישל אוכלוס פינוייידרש שלא  כך תוכנן אימוןה .בירי חי של פגזים ומקלעיםשימוש כולל 
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, ולאנשים המתגוררים בשטח האש נמסרת הודעה מראש לפני אשה שטחב יוםכ שוההה

 האימונים הנערכים בו.

פנתה ב"כ המבקשים לח"מ וטענה כי האימון לא נערך בהתאם  7.7.22-ו 28.6.22בימים  .4

להתחייבויות שהוצגו בתגובת המשיבים לבקשה הראשונה לצו ביניים. בין השאר נטען כי 

נערכו אימוני מסוקים מבלי להודיע על כך קודם לכן לאנשים השוהים בשטח האש, כי כלי 

בדים ואף קיימו בהם ירי חי, כי הושארה פסולת רבה בתחום רכב כבדים נסעו על שדות מעו

שטח האש, כי אנשים השוהים בשטח האש עוכבו ומרקם חייהם הופר וכי באחד המקרים 

דבע. מסיבות אלה דרשו המבקשים לעצור את -פגע קליע בגג בית מגורים בח'רבת חלת א

 האימון עד לסיום בדיקת התלונות. 

המבקשים מענה לפניותיה, ובו הובהר כי כוחות צה"ל מקיימים נשלח לב"כ  11.7.22ביום  .5

בטרם תחילת כל שבוע מועברת הודעה לקישור בקפידה את כל התחייבויותיהם. בין השאר, 

על המועדים שבהם יתקיים האימון בשבוע )ודרכם לאנשים השוהים בשטח האש( הפלסטיני 

מוש באש חיה. הודעה לקישור העוקב, וכן על השעות המדויקות בהן צפוי להתקיים שי

, על מנת לוודא כי כלל או הפעלת אמצעי החבלה הפלסטיני מועברת בשנית בטרם הירי

בין  . בנוסף, לפני כל ירי נערכת סריקה קפדנית,עודכנו בדבר אנשים השוהים בשטח האשה

ות נחסמים צירים רלוונטיים כדי למנוע כניסת אנשים למשפכי הבטיח היתר על ידי רחפנים,

 ומתקיימת בקרה רציפה של משפכי הירי כדי לוודא שהם ריקים מאדם.  ,של הירי

 .כנספחמצורף לתגובה זו  11.7.22המענה שנשלח לב"כ המבקשים ביום 

הטענה החמורה ביותר של המבקשים נוגעת לקליע שפגע לטענתם בגג בית מגורים בח'אלת  .6

ציג יועמ"ש איו"ש, הופסק האימון , מייד לאחר שהדיווח הועבר לנ6.7.22ביום  דבע.-א

מיקום של הבית,  לנציג יועמ"ש איו"שכחלק מהבירור, ולאחר שהועבר לצורך בירור הטענה. 

את המבנה הנטען. בניגוד לנטען בבקשה, הכוח בחן  נשלח כוח לבדוק את מקום הפגיעה

היעדר  ,()שמקורם ברגים ומסמרים המבנהבגג  וחיפש אחר הקליע, אולם נוכח ריבוי חורים

לא עלה  –חור יציאה והיעדר עדי ראייה שידעו להצביע על המיקום המדויק במבנה שנפגע 

 . כשהגיע לנקודה בידי הכוח לאתר את הקליע

בוצע תחקיר מעמיק של האירוע בראשות הדרגים הרלוונטיים בפיקוד לאמור, בהמשך  .7

ורע"ן בטיחות במבק"א )מחלקת בטיחות ובקרת  , לרבות קצין האג"ם של הפיקודהמרכז

אין תימוכין מספקים לכך שהמבנה נפגע בסופו של יום נמצא כי איכות של זרוע היבשה(. 

 . ונרחיב .מירי מהאימון, וזאת נוכח אופי משפכי הירי והמרחק של המקבץ מהכוח היורה

באופן שבו הכוח תוכנן בהתאם לטופוגרפיה של שטח האש, באימון משפך הירי , ראשית .8

ראת סופו של המשפך, נמצא הר, קואדי, לו. בסוף המבצע ירי בזווית כלפי מטה, אל תוך ואדי

שבמפות ששימשו לשרטוט בתחקיר נמצא  ,שנית .לירי משמש כמעין "חומת מפגע" טבעיתש

דבע, הנמצא בשולי אחד מהמשפכים אך מחוץ -משפכי הירי לא סומן בטעות מקבץ ח'אלת א
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במרחק של בשולי משפך הירי, מקבץ נמצא מחוץ לקצה טווח הירי, רי. עם זאת, הלטווח הי

מרחק העל גבעה שגובהה רב מגובה הכוח היורה. נוכח קילומטרים מהכוח היורה,  3-כ

כי ירי  באופן ברור לא היה ניתן לקבוע בתחקיר ,שהירי הוא בזווית מטהכ, בבגובה ר מהכוח,

  .מהאימון הוא זה שפגע במבנה

הוחלט בסיום התחקיר על וכדי להעלות עוד את רמת הזהירות והבטיחות, חרף האמור,  .9

על בחינה  הוחלט , ובתוך כךמעבר לאלה שנקבעו מלכתחילה אמצעי בטיחות נוספיםנקיטת 

, במטרה לצמצם עוד יותר כל סיכון כלל משפכי הירי ומתווה האימוןהמפות ושל של נוספת 

כאן המקום להדגיש כי כלל אמצעי הבטיחות שננקטים  .רכושאפשרי לפגיעה בחיי אדם או ב

בתרגיל, הן אלה שהוצהר עליהם בתגובה לבקשה הראשונה לצו ביניים, והן אלה שהוחלט 

הם מעל ומעבר לנדרש בהתאם לנהלי  - בתחקיר עליהם לאחרונה כחלק מהפקת הלקחים

 של צה"ל. השגרתיים הבטיחות 

ונחת מעל שטחים מעובדים ועדרים באופן שגרם להם המבקשים טוענים כי מסוק המריא  .10

, וכך גם נכתב בתגובה לבקשה מיום תלונה זו אינה ברורה, שהרי מובן מאליו לבהלה.

בשטח האש. המשיבים  םכי בתקופת האימון תהיה תנועה ערה של חיילים ושל כלי, 20.6.22

שים השוהים בשטח עושים מאמצים רבים כדי לשמור ככל הניתן על מרקם החיים של האנ

בכוונת אין  ובהתאם גם מעדכנים על שעות האימון הצפויות לכל יום. עם זאת, האש,

 לעדכן בכל פעם שמסוק ממריא או נוחת.המשיבים 

 נסעו כלים כבדים בשטחים מעובדים וביצעו בהם ירי. 27.6.22המבקשים טוענים כי ביום  .11

 מטעים ודרך נמנעו לחלוטין ממעבר דרךועד כה ם, הכוחות נמנעים מפגיעה בשטחים מעובדי

הכוחות מתודרכים תדיר כי יש להימנע מנסיעה על אדמות מעובדות, ותיעוד . מקבצי מגורים

רציף של האימון על ידי המשיבים מראה שאכן הכוחות מקפידים על כך ונוסעים רק בצירים 

 קיימים.

כפי שנמסר לבית  האש. המבקשים טוענים כי היו מקרים של עיכוב אנשים השוהים בשטח .12

, על האימונים בנוסף להודעותהמשפט הנכבד עוד בתגובה לבקשה הראשונה לצו ביניים, 

וכחלק מאמצעי הבטיחות שננקטים בתרגיל, מתבצעות חסימות של צירים אשר מובילים 

למשפכי הירי כדי למנוע כניסה של אנשים לטווח הירי. בניגוד לנטען, החסימות ממוקדות 

ומתבצעות אך ורק לזמן הירי עצמו. כאשר נגמר  הירי משפךללצירים שמובילים אך ורק 

כפי שצוין בתגובה הקודמת וכפי . חסימת הצירים המובילים למשפכים נפסקת –הירי החי 

לזמן הירי בלבד( יש  –, לכלל הצירים שנחסמים )שוב שנשלח לב"כ המבקשים שצוין במענה

 נמצא כוח זמן היריבהחיים במסגרת התרגיל,  מהמענה למרקם כחלק. חלופות הולמות

 .החלופיים לצירים התושבים את מפנהשהחסימה  בנקודות

 הכניסה איסור את אוכפים"ל צה כוחותללא קשר לאימון דנן,  כי נציין, התמונה להשלמת .13

האנשים  כלפי למעטשהוא שטח צבאי סגור בהתאם לדין האזור,  ,918 אש לשטח

 רכוש החרמתלו לעיכוב באשר בבקשה המובאות הטענות, בהתאם. האש שטחהמתגוררים ב
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לבקשה(, שאינם  21בפסקה  כמצויין" )הסמוכים הכפרים"תושבי  כלפי נכונות אולי

עוד למעלה דין האזור.  עלפלילית מבצעים עבירה  לשטח בכניסתםששטח האש, ב מתגוררים

 בהתאם פועלים האש שטח של הסגירה צו את האוכפים"ל צה כוחותמן הצורך יצוין כי 

 על נאכף אינו הסגירה צו – שוב ויודגש. הביטחון ובתחיקת בדין להם המוקנות סמכויותל

מעוכבים בכניסה אליו; לא מונעים מהם להגיע אינם הם . האנשים המתגוררים בשטח האש

 בשלב; לא מחרימים את כלי הרכב שלהם; ובטח שלא נוקטים כלפיהם באלימות. לבתיהם

   .הפרעה ללא, בו נעים והם, בו לנוע מורשים האש שטחב האנשים המתגוררים זה

המבקשים טוענים כי כוחות צה"ל השאירו אחריהם פסולת רבה הכוללת תרמילי קליעים,  .14

לאמתו של דבר, הכוחות המתאמנים עושים מאמץ לאסוף את  מטרות, סימני דרך ועוד.

כיוון שמדובר בשטח אש, אין מנוס  -ברים שרידי האימון לאחר תום האימון, אך מטבע הד

 ממצב שבו נותרים בו תרמילי קליעים.

כפי שעודכנו העותרים באשר לטענת המבקשים כי לא ראוי לערוך אימון בחג הקרבן, נשיב כי  .15

 בוצע אימון בשטח האש.מ, לא 12.7.22יום שלישי,  -במענה שנשלח לב"כ העותרים, היום 

 ( לא יבוצע אימון בשטח האש.13-14.7.22רביעי וחמישי )בנוסף נעדכן, כי גם בימים 

המשיבים סבורים שהם עומדים בהתחייבויותיהם בתגובה לבקשה  -סיכומו של דבר  .16

הראשונה לצו ביניים. המבקשים שוהים בשטח אש, ואך לאחרונה אישר בית המשפט הנכבד 

לא כדין. את ההכרזה על שטח האש ואת הקביעה כי שהותם של המבקשים נעשית ש

מרקם וכדי לאפשר את המשך כדי למנוע פגיעה בגוף וברכוש  כל מאמץ המשיבים עושים

מסוימים מבצעיים החיים בשטח האש גם בתקופת האימון, אך הדבר כפוף לאילוצים 

הנובעים באופן טבעי מקיומו של האימון. האימון הוא חשוב ביותר לכוחות צה"ל, והפסקתו 

. בנסיבות אלה סבורים המשיבים ובכשירות הכוח המתאמן מטרותיובשלב זה תפגע בהשגת 

 כי דין הבקשה לצו ביניים להידחות.

 .603סא"ל אביב אמיר, מג"ד תגובה זו נתמכת בתצהירו של  .17

 

 (12/7/22) שלישי י"ג תמוז תשפ"ב יוםהיום, 

 

___________________ 

 יצחק ברט, עו"ד

 סגן בכיר א' במחלקת הבג"צים

 טות המדינהבפרקלי
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