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

 3.8.2020קבוע ליום  

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

 אח'ו 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: 

 -דגנ-

   ואח' שר הביטחון : המשיבים

 כולם באמצעות פרקליטות המדינה,
 משרד המשפטים, ירושלים 

 

 להגשת מסמךמטעם העותרים  הבקש

 להתיר לעותרים להגיש מסמך ארכיוני שאותר לאחרונה על ידם.בית המשפט הנכבד מתבקש 

 ואלה נימוקי הבקשה:

עיקר המחלוקת בעתירה זו היא עצם חוקיות ההכרזה על שטח האש באיזור מסאפר יטא.  .1

מטבע שנה.   40-של המאה הקודמת, לפני כ 80-בראשית שנות הלראשונה שטח האש הוכרז 

הדברים, רבים מהמסמכים שיכולים לשפוך אור על הליך קבלת ההחלטה אז סגורים עתה 

 לציבור.בארכיונים שונים ולא תמיד נגישים 

המכון לחקר  –בעת האחרונה הגיע לידי העותרים מסמך ארכיוני שאותר ע"י מכון עקבות  .2

הסכסוך, שכותרתו "פרוטוקול ישיבת הועדה להתיישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות 

בכתב יד מצויין על גבי המסמך שמדובר . 12.7.1981הציונית העולמית" מתאריך 

והשתתפו בה נציגי  ,דאז, אריאל שרון ביטחוןה יו"ר הועדה היה שרבסטנוגרמה. 

נהל מקרקעי ישראל, יההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית, הקרן הקיימת לישראל, מ

עדה ועל סדר יומה של הו רם. 'סתו ותא"ל א 'ושני נציגים של הצבא, אל"מ דחברת מקורות 

 (. 51שטחי אש ואימונים של צה"ל )הת/ –בין השאר 

עדה לקצינים שנכחו בה שטחי אימונים בדרום הר חברון והציע יו"ר הו באותה הישיבה .3

"בגבול שבשיפולי הרי חברון למדבר יהודה", והוא מסביר כי הוא מעדיף שהצבא ישתמש 

בשל "התפשטות ערביי ההר הערביים לגב ההר לכיוון המדבר". בהמשך בשטחים הללו 
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פגש עם נציגי צה"ל ישנכח בישיבה יהחקלאות  היועץ לענייני התיישבות של שרסוכם כי 

ויציג בפניהם את המקומות בהם יש עניין להגדיל ולהרחיב את שטחי האש "כדי לשמור 

 , סיכום שמצא את ביטויו גם בהחלטת מחליטים."...את אותם שטחים בידינו

סטנוגרמה זו מעניקה הצצה נדירה אל האופן בו הוחלט להכריז על שטחי האש בדרום הר  .4

על המניעים שהובילו להכרזה זו. מן הפרוטוקול ניתן ללמוד, שבניגוד לעקרונות חברון ו

הדין הבינלאומי, טובת התושבים המוגנים לא היא שעמדה לנגד עיניהם של מקבלי 

התושבים ההכרזה על שטחי האש נועדה לדחוק את רגליהם של  :ההחלטה, נהפוך הוא

 הממשלה. הא ותו לא.ם של יהמקומיים בשל אינטרסים טריטוריאלי

עוד ניתן ללמוד, שדבר הימצאם של התושבים בשטחים הללו היה ידוע לצבא ולממשלה  .5

משיקולים  לא נעשתהובניגוד לטענות המשיבים הבחירה באזור דרום הר חברון אז.  כבר

 משיקולי תקציב, אלא כדי לדחוק את רגליהם של תושבי האיזור.מבצעיים ואף לא 

פרוטוקול יכול לשפוך אור על הליך קבלת ההחלטה להכריז על שטח העותרים סבורים שה .6

 האש, על כן מבקשים מבית המשפט הנכבד רשות להגישו.

 הסכים לבקשה. , עו"ד לקר1039/13בבג"ץ  ב"כ העותרים .7

 , מסר כי הוא משאיר את הבקשה לשיקול דעת בית המשפטב"כ המשיבים, עו"ד יצחק ברט .8

 8.7.2020היום, 

 
 רוני פלי, עו"ד עו"דדן יקיר, 

 413/13בבג"ץ  ב"כ העותרים


