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  מסאפר יטא  הכפריתבית המשפט הנכבד מתבקש ליתן רשותו להצטרפותה של המבקשת, המועצה  

עוד טרם שינתן פסק הדין  המועצה), כצד להליך שבכותרת, במעמד של "ידיד בית המשפט",    - (להלן

של   מנימוקים  הבקשה,  הגשת  עיתוי  העובדתית  ולמרות  התשתית  והצגת  במשפט  צדק  עשיית 

הנכללים בתוך שטח   הכפרים וחלקי הכפרים במסאפר יטא  14תושבי   3,000  –הנוגעת לכ    המלאה

, )8בש/קובץ נספח ומסומן  (  , שאיסופה האינטנסיבי נעשה בחמשת החודשים האחרונים918אש  

בעקבות מידע חדש, שהגיע לידי המועצה, מסירתו למשיבים וחוסר רצונם לענות ולהתייחס לגופן 

 של עובדות, כמפורט להלן. 

זו בבקשה  המובא  משנת    המידע  אויר  תצלומי  ניתוח  קברים    1945כולל  כגון  חפציות  וראיות 

בשנות השישים, שבעים, שמונים של המאה הקודמת לצד כלי  קבע בין השאר    מגוריהמעידים על  

הבי הקשר  של  קיומו  על  המעידים  עתיקים  וחקלאות  למקומותיהם.  -ןבית  התושבים  בין  דורי 

יקף  הבוודאי לא למול    -לא ניתן להפריד  כי    משמעות התשתית העובדתית הנפרשת בבקשה זו היא
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הכפרים,   הפינויהאוכלוסיה,  לסוגית    -  צווי  לכאורה,  האישיים  הפינוי  צווי  חוקיות  סוגית  בין 

ילידיות, אורח חיים ייחודי, היסטוריה ותרבות שאין להם   החרבתם של ישובים וקהילות אורגניות

 זאת, בין אם הדבר נעשה על ידי פינוי כל התושבים, ריקון הדרגתי או הריסה בפועל. תחליף. 

העתירות   נשוא  הספציפיים  לעותרים  מעבר  משליכה  אשר  פינוי  לסוגית  נובעות  דנן  העתירות 

צורפו כעותרים לעתירות.   נוספים של הכפרים, שמסיבות טכניות לא  על תושבים  ומשפחותיהם, 

בנוסף, סוגית הפינוי מסיבות צבאיות תשפיע באופן ישיר על קיומם של ישובים וקהילות בין אם  

מאסיבי או הדרגתי, באופן חלקי או מלא, באופן זמני או קבוע כך שבסופו של דבר    תתבצע באופן 

מבחן התוצאה יהיה טבעת חנק על התושבים וכפריהם, עד דלדולם, צמצומם או ריקונם. סוגית  

שהם ותושביהם הם    –  918הפינוי בוודאי תשליך על סוגית הסדרה תכנונית של הישובים בשטח אש  

 ירותים מוניציפליים על ידי המועצה הכפרית מסאפר יטא, היא המבקשת. לב המנדט של מתן ש

הפניה הנוכחית של המבקשת הינה הדרך היחידה לבקוע את מסך האדישות של המשיבים למידע  

שהיו מושא    –ג'ינבה ומרכז    –שכולל בין השאר הכרה משתמעת של המשיבים בלפחות שני כפרים  

הריסו תועדו  במהלכה  סמוע,  בשנת  לפעולת  אבן  בתי  הכיבוש  1966ת  תחילת  לפני  בלבד  שנה   ,

יטא; לצד ראיות    1945הישראלי; תצלומי אויר משנת   המעידים על ישובים פלסטינים במסאפר 

 חפציות שבידי תושבי הכפרים המעידים על חיים עשירים בכפרים בעלי תרבות יחודית.  

בתשתית עובדתית  בעתירות דנן,    הפניה הנוכחית של המבקשת המבקשת לתמוך בטענות העותרים

  לא באה בפני בית המשפט קודם לכן באשר לא יכלו העותרים להציגה   רחבת היקףחדשה, מעמיקה ו

הן מפני שהמידע קיים רק בידי המועצה כגון מידע תכנוני ומידע בנוגע לתשתיות ציבוריות, הן    –

 .  מפאת היקף עבודת החקר העובדתי והעלויות הכספיות הכרוכות בכך

כפרי מסאפר  שבה חברים נציגי    ,נדט של המועצה הכפריתאיסוף התשתית העובדתית הוא חלק מהמ 

לא התאפשר    2016ורק בשל חוסר יכולת ארגונית וכלכלית לאורך השנים מאז היווסדה בשנת  יטא

לה אלא רק בחמשת החודשים האחרונים לערוך את המחקר, למצוא מידע חדש וחשוב, ולאסוף  

 קובץ מאוגד התומך בעותרים נשוא העתירות דנן.  אותו לכדי 

הינה   הנוכחית,  בבקשה  המפורטת  חדשה  עובדתית  תשתית  הגשת  כי  היחידהיובהר,  של    הדרך 

העותרים, בסיוע המועצה הכפרית, להציג את מלוא המידע הידוע נכון להיום, בנוגע לישובי מסאפר  

 .  יטא

נועדה   הנוכחית  הבקשה  הדההגשת  מסע  את  לכפרי  -להפסיק  המשיבים  שעושים  לגיטימציה, 

ותושביהם יטא  השנים,  מסאפר  חוקיים"   לאורך  בלתי  "שוהים  הם  קיימים,    כאילו  לא  בכפרים 

 הסתכלות נכוחה במציאות. כאשר כל העובדות ובעיקר החדשות באופן משמעותי, תומכות ב

הצורך   הוא  הבקשה  המעיקרה  בחשיבותו,  ראשון  מידע  ייחודי  צוי  בהצגת  המועצה באופן  בידי 

כגוף המוניציפלי היציג הרשמי המוכר על ידי התושבים הפלסטינים והרשות    ,מסאפר יטא  הכפרית

 .  918, ובו נציגי הכפרים הנכללים בשטח אש  הפלסטינית

,  מוניציפלייםם דמוגרפיים,  מציג נתוניזה, המפורט בבקשה הנוכחית,  חדש  מידע  בקצרה יתואר, כי  

חדשים,   היסטוריים  מומחיםתכנוניים,  דעת  התכנון,    חוות  הגיאוגרפיה,  ההיסטוריה,  בתחום 

מגורי הקבע בספרו    , ותצהירים בהם מפורטות ראיות חפציות התואמות את תיאורהארכיאולוגיה

 :דייש כ. במידע חדש זה  )1985יעקב חבקוק "חיים במערות הר חברון" (הוצאת משרד הבטחון,    של
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העותרים   יהם העובדתיות והמשפטיות של תואת טענ  באופן משמעותי וחסר תחליףלחזק   .א

  1967בדבר קיום היסטורי רציף של כפרי מסאפר יטא מלפני  בעתירות הנוכחיות, ובעיקר  

מפינוי תושביהם לחלוטין בין אם מנימוקים   חובת המשיבים להמנע, תוך עיגון  ועד היום

 . של הכפרים תכנונית-, ולקדם הסדרה אזרחיתצבאיים ובין אם מנימוקיים אזרחיים

חלקם    -  םפינוי תושביהמשך קיום אימונים צבאיים ו/או  של    השלכות הרוחב   להבהיר את .ב

ייחודית הבנויה על  המשך קיומם של ישובים היסטוריים בעלי מורשת  עצם  על    -או כולם

   ועל נוכחות יומיומית רציפה.  918קשר בלתי ניתק בין הכפרים בתוך ומחוץ לשטח האש  

ג'ינבה ומרכזלהעיד על   .ג תשלום בייחוד לאור    הכרה משתמעת של מדינת ישראל בכפרים 

,  1966עקב פעולת סמוע בשנת    פיצויים לתושבי ג'ינבה על הריסת בתי אבן, הרג גמלים וצאן

להתנהלות חסרת  כדוג בית    שיביםתום הלב של הממא  תוך הטעיית  מודעת  בורות  וכינון 

   המשפט ביחס לאוכלוסיה נשוא העתירה.

על אף דחיית ההשוואה המהותית בין מעמד התושבים   – יחס מפלה של המשיבים  להעיד על   .ד

הכובשת   המעצמה  אזרחי  מתנחלים,  מעמד  לבין  פלסטינים    –המוגנים  תושבים  בפינוי 

, לצד מתן הכשר להתפתחות התנחלויות 918כפרים וחלקי כפרים בשטח אש    14והחרבת  

 לתוך תחום שטח האש. 

 

 :כמפורט להלןמנות המצורפות ומסובקשה זו נתמכת בחוות דעת מומחים 

  ,תכנון מרחב אזרחי/ תכנון מתארי לכפרים ג'ינבה, טובא, פח'ית, ספאי ומג'אז  חוות דעת בעניין

   .1בש/מצ"ב ומסומן  12.12.20, פרופ' ראסם ח'מאיסי, מסאפר יטא

  החומרית   הארכיאולוגית  המורשת  את  לקיים   ולהמשיך  להגן  החובה  בעניין  מומחה  דעת  חוות

מצ"ב ומסומן  ,  11.12.2020, גדעון סולימני,  חברון  הר  דרום ,  יטא  מספר,  ינבה'ג   בכפר  והתרבותית

 בש/2. 

 

 החומרית  הארכיאולוגית המורשת את  לקיים  ולהמשיך להגן החובה בעייןחוות דעת מומחה 

 . 3/ בשמצ"ב ומסומן  ,17.2.21, ארכיאולוג גדעון סולימני  חברון הר דרום, יטא במספר והתרבותית

 

Expert Opinion Regarding British and Jordanian Documentation about Land, 

Population, and Modes of Living in the Area Known as Masafir Yatta Prior to 1967, Dr. 

Michael Fischbach, 8 February 2021  4/מצ"ב ומסומן בש 

 

ממצאים, קשרי גומלין ואופק תכנוני    -  1945-2020כפרים פלסטינים במסאפר יטא    חוות דעת בעניין

יטא מסאפר  כפרית  מועצה  לבקשת  לבג"צ    בתמיכה  בית    1039/13ובג"צ    413/14להצטרף  כידיד 

  . 5בש/ מצ"ב ומסומן   1202 המשפט, אלון כהן ומיה עתידיה, עמותת במקום, פברואר

 

 
 כמפורט להלן:תצהירים בנתמכת אף בקשה זו 
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 מסאפר יטא   ה מקומיתנידאל יונס אבו עראם, ראש מועצ

 טוונה  ה מקומיתמחמד רבעי, ראש מועצ 

 ד מחמד ג'אבר אלדבאסה, ח'לת אל ד'בע וסע

 ג'מיל מחמוד סלאמה עמור, סרורה 

 נפוז עלי עבד אל האדי עמור, סרורה 

 , רכיז  (אבו מחמד) עלי מחמד סלאמה רבאע

 מג'אז (אבו טאייל),  מחמד מוסא שחאדה אבו עראם

 ספאי  , אסמעאיל בדר עווד

 עיסא מחמוד אחמד חמאד, תבן 

 כאיד מחמד אחמד חמאמדה, תבן 

 נאצר מחמוד ח'ליל עביד, תבן

 ח'ליל יונס מחמוד אבו עראם, חלווה 

 מחמוד חוסין ג'בר חמאמדה, מופקרה 

 מע'אייר אל עבידאשחאדה סלאמה אשחאדה אלמח'אמרה, 

 נוזהה ג'ברין ח'ליל נג'אר, מע'אייר אל עביד 

 יוסרה ח'ליל שחאדה נג'אר, מרכז

 זיאד מוחמד יונס מח'אמרה, ביר אל עיד 

 רתיבה מחמד עלי מח'אמרה, ביר אל עיד 

 ג'ינבה    (אם עיסא), חלימה מחמד יונס אבו עראם

   פח'יתהיתם אבו צבחה, 

 הבקשה להצטרפות כידיד בית המשפט  .ב
דנן   .1 מוגנת העברה  ההליך  אזרחית  אוכלוסיה  על  הכופים  פינוי  צווי  הוצאת  בחוקיות  העוסק 

, שלה  מניח לפתחו של בית המשפט הגבוה לצדק סוגיה מן הסדר הראשוןלמקומות אחרים,  

א אוכלוסיה  על  אזרחיים  השלכה  בישובים  המתגוררת  רחבה  פלסטינית  נכללים  הזרחית 

בגדה המערבית, כולל על אדמות פרטיות, תחת שלטון מתמשך של    בשטחים צבאיים סגורים

 כיבוש צבאי ומתיישב.  

בתמיכה לטענות העותרים, כי    ,טוענתו של הסוגיה  הבקשה הנוכחית עוסקת בהיבט האזרחי   .2

עצמם עולה  והמשך קיומם של הכפרים ההיסטוריים  בביתם, בכפרם,  השארת תושבי הכפרים  

צבאיים אימונים  צורך  כל  ועל על  במהותו  זמני  צבאי  כיבוש  שלטון  תחת  השטח  בהיות   ,  

 חובות של הדין הבינלאומי ההומניטרי לצד חובות של משפט זכויות האדם.   המשיבים חלות
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 הכרת ההיסטוריה הישובית של קהילות פלסטיניותד אחד,  מצשני צדדים.  היבט האזרחי  ל .3

התרבותיים בכל  -חברתיים-וההסדרים  האורגני  קיומן  את  המעצבים  המקומיים  כלכליים 

איזור ואיזור, כחלק בלתי נפרד מהפעלת שיקול הדעת הציבורי של המנהל האזרחי והמפקד  

 הצבאי יחדיו, בהוצאת צווי פינוי.  

באיזור    מעמיקה של ההשלכות האזרחיות במידה ויתקיימו אימונים צבאייםהבנה  מצד שני,   .4

יפונו תושבי   הכפרים בנוגע לאוכלוסיה    כולם או חלקם.   הםו/או  נתונים  נדרשים  כך,  לצורך 

ויקרה בתקופה   בפועל, שיתכן  הפינוי  והן בעת מימוש  הפינוי  צווי  הן בעת הוצאת  האזרחית 

 ור צרכיהם האזרחיים הגוברים עם השנים.  הקרובה בהתאם להכרעה השיפוטית, לא 

המשפיעות    –העתירות הנוכחיות נוגעות לצווי פינוי של מאות תושבים מוגנים ובני משפחותיהם   .5

אך הפגיעה בתושבים בהיקף כזה בהכרח    –תושבים, כפי שיפורט להלן    3000  –באופן ישיר על כ  

התנחלויות  של השטח הכבוש לצד קידום  גיאוגרפי-מערך הדמוגרפיפגיעה במתפרשת גם על 

 ויפורט להלן.    כפי שנעשה במקרה הנוכחיבתוך אותו השטח, 

הנוכחית   .6 להלן    –הבקשה  מפורט  באופן  שיובהר  הגשתה,  לעיתוי  בכל    – פרט  עומדת 

כפרי  לעתירה, כמועצה הכפרית מסאפר יטא, בה    ציבורי  גוף לצירוף  הקריטריונים המקובלים  

   מיוצגים בה באופן רשמי. העותרים 

 

הכפרית  1ב. המועצה  של  המחדשת  וותמונה    התרומה  הרעמדויקת  עדכנית  השלכות  של  ול  חב 
 העתירה

את סמכותו לצרף מיוזמתו צדדים להליך כדי להכריע בעניין שלפניו  הרחיב  הנכבד  בית המשפט   .7

),  4פ"ד נ(פנחסי נ' היועץ המשפטי לממשלה,    5368/96ג"צ  (ביעילות  גם לעותרים ציבוריים  ב

כדי לתרום תרומה מחדשת, שהיא  )) ככל שבהצטרפותם של צדדים אלו יהיה "1996(  364, 373

יהלום נ'    5883/93" (ראו בג"צ  פני בית המשפטבעלת משמעות בהקשר לסוגיה המתבררת ל

 ). 1994(  2102) 2( 94על -תקהמפקח הכללי, 

בחומר רב שאספה וריכזה  של המועצה הכפרית מסאפר יטא  המחדשת  במקרה דנן התרומה   .8

ככפרים    מתוך תפקידה הציבורי ואף אחריותה המוניציפלית לקידום ופיתוח כפרי מסאפר יטא

 .  ילידיים לאיזור

התנועה למען איכות השלטון בישראל נ' שלום שלמה ואח'    15-04-2838בעת"מ  לעניין זה ראו   .9

 נקבע, כי  שם ) 23.4.2015(פורסם בנבו, 

עליו    חובה  שבמחלוקת,  בשאלות האמיתיות  לפסוק  יוכל  שבית המשפט  "כדי 
להידרש לשאלות אשר לא בהכרח מצויות במלוא היקפם בפני הצדדים, ומידע  

ן ללמוד על ידי גורמים חיצוניים לצדדים, אשר יכולים לפרוס בפני  עליהן נית
בית המשפט תמונה אמיתית ומדויקת יותר על ההשלכות הרחבות של העתירה  

 על הציבור".  
 :כוללאותו מבקשת המועצה להגיש מידע ה .10

משנת   .א אויר  תצלומי  אש    1945-2020ניתוח  שטח  בתוך  הכפרים  היסטורי 918של  ניתוח   ;

הכפרים וארכיאול של  ילידית    וגי  התיישבות  על  חזקות  הוכחות  להוסיף  כדי  בהם  יש  אשר 

מלחמת   אף  על  הקרקע  פני  מעל  ואורגנית  טבעית  הדרגתית  ועליה  ההיסטוריים,  בכפרים 

 החורמה של המשיבים לניקוי השטח בלי להתחשב במחירים האנושיים. 
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הכרה משתמעת של מדינת ישראל בכפרים ג'ינבה ומרכז, בין השאר בתשלום פיצויים על ידי   .ב

מדינת ישראל שהועברו דרך הצלב האדום הבינלאומי לממשלת ירדן ודרכה לתושבי הכפר  

; מידע זה הוא רק חלק  1966עקב הרס מבני אבן והרג צאן וגמלים בכפר ג'ינבה בשנת    ג'ינבה,

 וסר תום לב להתעלם ממידע זמין ואי הצגתו בפני בית המשפט.מנסיונות המשיבים בח 

תצהירים בהם תושבי כפרים מציגים את הראיות החפציות שיש בידיהם ובידי משפחותיהם  .ג

עצמם, בכפרים  דורות  חייהן    מדורי  מרכז  והיות  ניתק  בלתי  קשר  רציף,  קיום  על  המעידות 

זא  יטא.  בעיר  ולא  בכפרים  ורועות,  חקלאיות  יעקב חבקוק  ת,  כקהילות  לספרו של  בהתאם 

 עליו נסמכים המשיבים, ולא בניגוד לו!   1985"החיים במערות הר חברון" משנת 

, שעלולים להיות מושפעים לרעה  היקף מדויק ומעודכן של מספר התושבים ושמות הכפרים .ד

 בעקבות אי קבלת עמדת העותרים בעתירות, מעבר למתואר בעתירות דנן;

יטא המצויים  ים הציבוריים הבסיסיים  מיפוי תשתית השירות .ה עליה נסמכים כפרי מסאפר 

שיש בה כדי להשליך הן על משמעות המקום הכפרי בעיני תושבי הקהילות   918בתוך שטח אש 

 לעומת העיר יטא, והן על שיקולי מידתיות עקב פינוי חלקי או מלא, זמני או קבוע של תושביהם.   

פירוט עבודת תכנון שנעשתה  הנדונים, וכן  בכפרים    מיפוי התכניות המתאריות והמפורטות .ו

כיום להכנת תכניות מתאריות לכפרי    2015בשנת   יוזמת המועצה  ואף  עם המנהל האזרחי, 

, אשר יש בה כדי להבהיר את הנסיונות של העותרים לפעול  מסאפר יטא בחודשים הקרובים

ל ידי השלטון הצבאי, תוך  שמעולם לא קיבלו כל מעמד חוקי ע  –על מנת להכשיר את מגוריהם  

 התנכרות גם למגוריהם במערות וגם למגוריהם בבתים מעל פני הקרקע;  

התפתחות התנחלויות לתוך שטח אש    –  918אפלית פלסטינים לעומת מתנחלים בשטח אש   .ז

 לעומת איום הפינוי על הכפרים הפלסטינים באותו השטח  918

נוגעות אך ורק לעותרים, אלא לכלל תושבי הכפרים שמצאו עצמם   .11 העתירות הנוכחיות אינן 

שאף כוללים שתי קהילות נוספות, שהן חלק מכפרים שנמצאים בסמוך    –   918בתוך שטח אש  

האש   לשטח  וסימרה.    – ומחוץ  המומחיות רכיז  להם  אשר  הכפרים  נציגי  ישנם  במועצה 

כ של  הישובית  בהתפתחות  של  העיקרית  הכוללים  הבסיסיים  ובצרכים  יטא  מסאפר  פרי 

 תושביהם. 

דמוגרפי באיזור מסאפר -ההשלכה של הסוגיה דנן נוגעת לכלל המערך הגיאוגרפימעבר לכך,  .12

פ"ד    הצבאי הראשי,  התובענ.    יששכרובטור'    5121/98ע"פ  לעניין זה ראו    יטא, בשטח הכבוש.

שם נקבע כי אחד הנימוקים להיעתרות לבקשת ידיד בית המשפט היא סיטואציה    461)  1(סא

 דומה לנוכחית, כאשר:  

של    אימוצה  שעניינה  יותר,  רחבה  עקרונית  מסוגיה  חלק  מהווה  זו  "...שאלה 
דוקטרינה לפסילת ראיות שהושגו שלא כדין בשיטתנו המשפטית. מדובר בסוגיה  

ית ניכרת, הנוגעת למכלול רחב של נאשמים....ויש  בעלת חשיבות משפטית וציבור
לעורר מגוון רחב של שאלות מורכבות בחתום החוקתי ובתחום הפלילי  - בה כדי 

ראייתי. בדיוק מסוג זה לסנגוריה הציבורית... וכן ללשכת עורכי הדין המאגדת את  
קידם  תפ. נוכח  יכולת לסייע לליבון הסוגיות הנדונות  עורכי הדין הפעילים בישראל,

האמורים הגופים  להליך    מומחיותם,  של  צירופם  הרי  נאשמים,  בייצוג  ונסיונם 
והבהרתו הדיון  להעמקת  לתרום  בכך,  עשוי  בהתחשב  תשתית  .  שתוצג  מנת  ועל 

לפנינו המתעוררות  בשר לשאלות  הניתן  ככל  יש מקום  רחבה וכוללת  כי  סברנו   ,
 הח"מ) -(הדגשות הוספו לאפשר... להביע עמדתן בהליך זה."
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דרך  למבקשת לחייב את המשיבים לשקול את המידע החדש והרלוונטי שהיא  אין כל  כיום   .13

שלא קיבל כל מענה גם מחוץ לכתלי בית המשפט, דבאסה  הציגה בפני המשיבים הן בבג"צ  

, ואף לא בעניין הפגיעה בתשתיות אזרחיות עקב 918והן בעניין תכנון הכפרים בשטח האש  

 .  2-3.2.2021מונים צבאיים כפי שקרה בפניות הנוגעות לאימונים בימים אי

כל   .14 קיים  החיונילא  המידע  את  להציג  יכולה  היא  שבפניו  קיים  אחר  משפטי  שיש   ,פורום 

על מנת שטענות העותרים ישקלו במסגרת ,  ברשותה, על מנת לקבל את יומה בבית המשפט

 אם לידע האנושי הקיים כיום.תשתית עובדתית מקיפה, מעודכנת ומדויקת בהת

 

פני   בעניין   תמצ"ב    היסטוריים  כפרים  קיום  תומך  חדש  למידע  ענייני   מענה  העדר  המועצה 

 . 6בש/ ןומסומ  24.1.2021מיום  891 א"בש  שוקקות וקהילות

 

בימים  העתק  מצ"ב    אימונים  בעניין  המועצה  פניות  ,  1.2.21מיום    2021לפברואר    2-3שלוש 

 .7בש/ ןומסומ   9.2.21, 3.2.21

 

על כן, יש לאפשר במסגרת ההליך המשפטי הנוכחי לנציגיה המקומיים הרשמיים של  אוכלוסית   .15

  מסאפר יטא לפרוס את המידע שאספה בפני בית המשפט, על אף האיחור בהגשתו, מהנימוקים 

 שפורטו לעיל.   

 

    זהות המבקשת. 2ב.
השיקולים העיקריים לצירוף צד כ"ידיד בית המשפט" על פי כב' הנשיא לשעבר אהרון ברק   .16

  :555, 529)  1פ"ד נג(קוזלי נ' מדינת ישראל,  7929/96נקבעו במ"ח  

 
"בטרם תינתן לגוף או לאדם הזכות להביע עמדתו בהליך בו אין הוא צד מקורי, יש לבחון את   

תרומתה הפוטנציאלית של העמדה המוצעת. יש לבחון את מהות הגוף המבקש להצטרף. יש 
מבקש הוא להצטרף להליך.    בשמולבחון את מומחיותו, נסיונו והייצוג שהוא מעניק לאינטרס  

יש לברר את סוג ההליך ואת הפרוצדורה הנוהגת בו. יש לעמוד על הצדדים להליך עצמו ועל  
 השלב בו הוגשה בקשת ההצטרפות. יש להיות ערים למהותה של הסוגיה העומדת להכרעה". 

 

ת  אורגניזציה מוניציפלי -אור הצורך ברהל  2016הוקמה בשנת  המועצה הכפרית מסאפר יטא   .17

.  במסאפר יטא   ובקידום וייעול השירותים המקומייםם החברתיים  לאור גידול בצרכיבאיזור  

המועצה הכפרית היא הגוף הייצוגי הציבורי הרשמי המשותף היחיד לאלפי תושבי    2016מאז  

 .  918מסאפר יטא, כולל ישובים פלסטינים, שנכללו כנגד רצונם בתחום שטח האש 

מיוצגים על ידי נציגים בשלוש   918שבתוך ואלו שמחוץ לשטח אש    אלו  –כפרי מסאפר יטא כולם   .18

כפריות הקשר  מועצות  לפיצול  ראיה  בה  לראות  שאין  בלבד,  טכנית  חלוקה  היא  החלוקה   .

בהתאם  -תרבותי-משפחתי-כלכלי -החברתי נקבעה  זו  חלוקה  יטא.  מסאפר  כפרי  בין  תפקודי 

אינו מאפשר   , אשרותיקוניו  1997משנת    1חוק המועצות הכפריות הפלסטיני מס'  למגבלות  

 .  כפרית נציגים במועצה 9  –יותר מ 
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נציגים במועצה    9לכפרי מסאפר יטא    והמועצה הכפרית טוונה,   לצד המועצה הכפרית סוסיא .19

הכוללים את טובא, מג'אז, תבאן, ספאי, מע'אייר אל עביד, חלווה, מרכז, הכפרית מסאפר יטא  

נציגים נוספים    2ת'עלה.  -ל בוטום וסימרה, גוויס, סאאדת אלג'ינבה וביר אל עיד, פח'ית, שעב א

   במועצה הכפרית טוונה לכפרים מופקרה, סרורה, רכיז וח'לת אל ד'בע.נכללים 

צירוף המועצה הכפרית הוא הכרחי אם כן, באשר מדובר בסוגיה שיש להם השלכה ישירה על   .20

תפקודה כרשות מקומיות העוסקת בסוגיות ציבוריות למול תושבי כפרי מסאפר יטא. לעניין  

העליון  התיר בית המשפט  אשר במסגרתו    פטור מהיטל השבחה את הדיון הנוסף בעניין זה ראו  

מועצות מקומיו לדוגמא  צירוף  כגון  בית המשפט"  כ"ידידי  תכנון מקומיות  וועדות  עיריות  ת 

גני  מקומית  יפו והמועצה ה- נתניה, בת ים, כפר סבא, נצרת, נס ציונה, ראשון לציון ותל אביב

בנבו  , 15.6.2016).  לתכנון ובניה פתח תקוה נ' דיבון  מקומית הוועדה ה  15/6298תקווה בדנ"א  

 . פורסם)

תיאורה,    – "תופעת "ידיד בית המשפט"    על מעמדו של ידיד בית המשפט  "מאמרו של שי פרבר  ב .21

) ומשמעויותיה  לב,  2019גורמיה  משפט,  מחקרי  וקובע,  723,  התופעה  את  הכותב  סוקר   (

. כמו  )777"...שמדובר בתופעה חשובה מאוד בעבודת בתי המשפט בשנים האחרונות." (עמוד  

 הוא מציין, כי  כן 

"כאשר בתי המשפט מעורבים עמוקות בעיצוב המרחב הציבורי והפרטי, המודעות   
על   בחירותיהם  של  הכלליות  הרוחב  ולהשלכות  המגוונים  לאינטרסים  שלהם 
להליך,   הפורמליים  לצדדים  מעבר  שלישיים  צדדים  ובפרט  רחבים,  קהלים 
חברתי  מידע  לקבלת  יותר  רבה  פתיחות  מחייבת  זו  שיפוטית  גישה    מתעצמת. 

ונקודות מבט שונות מצדדים נוספים שאינם חלק ישיר בסכסוך הפורמלי, אשר  
 עשויים להיות מושפעים מפסיקות בתי המשפט.  

המשפט   כי  מבהיר  ביטויו,  שלל  על  "ידיד",  בפרקטיקת  וגובר  ההולך    השימוש 
המשפט   בית  וכי  הקיימים  המשפטיים  בכלים  להסתפק  יכול  איננו  המודרני 

בעי  המעורב  בעבודתו.  עמוקות  לו  שיסייעו  שונים  ל"ידידים"  זקוק  צוב החברה 
המשפט שאינם    בתי  שונים  מידע  סוגי  רק  לא  להבין  כדי  #ידידים#  צריכים 

הצדדים ידי  על  הפוליטיות-   מוצגים  ההשלכות  את  גם  אלא  הפורמליים- 
הביטחוניות האקולוגיות-  שיש  -  החברתיות-  והכלכליות  התרבותיות 

 )778" (עמוד .םיותר של פרטי  להחלטותיהם על מעגל רחב 
אך    מוכר על ידי המנהל האזרחי,רשמי שאינו  דווקא בשל היות המועצה הכפרית גוף מוניציפלי   .22

מסאפר   בכפרי  הפלסטינית  לאוכלוסיה  בסיסיים  ציבוריים  שירותים  מבחינת  תחליף  לו  אין 

עולה חשיבות קבלת המידע אשר נמצא בידה, ואשר היא  , 918יטא, כולל אלו שבתוך שטח אש 

 מבקשת לפרוס בפני בית המשפט לשיקולו.  

דווקא בשל הפער המובנה במסגרת השלטונית של כיבוש צבאי בכלל והכיבוש הישראלי בפרט,   .23

בו למנהל האזרחי ולמפקד הצבאי אינטרסים טריטוריאליים מנותקים ואף הפוכים כפי שעולה  

יש צורך לשמוע    ינטרסים הטריטוריאליים של האוכלוסיה האזרחית הנכבשתבמקרה זה, מהא 

לטענות   בתמיכה  למסור,  שברצונה  העובדתי  המידע  את  ובייחוד  הכפרית,  המועצה  את 

 .  העותרים

דמוקרטית   .24 יטא מסגרת  לנציגי המועצה הכפרית מסאפר  הכובש  אין  היא    הבלמול השלטון 

אין לה    .וגית הישובים הפלסטינים במסאפר יטא יכולה להשפיע על החלטות שר הבטחון בס 
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ב ו/או  ישראל  בממשלת  ו/או  בכנסת  ההחלטות  מקבלי  בקרב  המעמד  של  התכנון  מנהל  גופי 

  פנות את תושביהם , במקום לכפרים ההיסטוריים במסאפר יטארווחת תושבי ההאזרחי לקדם  

 .  ם לריקון הכפריםולגרו

ה במסגרת הדו"חות, חוות הדעת, התצהירים  כפי שיפורט להלן, למידע שאותו אספה המועצ .25

כלל   בשם  לדבר  המוסמך  היחידי  הגוף  היא  באשר  תחליף,  אין  הכפרים  המצורפים  תושבי 

המשאבים והיכולת    לעותרים אין מעבר לעותרים הספציפיים;    918שבשטח אש  מסאפר יטא  ב

 .  הארגונית לאסוף את המידע, לעבדו ולהציגו

 

 ראש המנהל האזרחי באיו"ש דבאסה נ'   5901/12ובג"צ  עיתוי הגשת הבקשה 3ב.
סבלה   .26 שנותיה  כל  אדםהמועצה  לאורך  ובכח  במשאבים  קיצוני  במחוסר  והסתפקה  סיוע  , 

בתחומים אזרחיים רבים כגון קידום תכנון,  כללי באופן ו  נקודתי לעותרים בעתירות הנוכחיות

 כגון צוותי חינוך ורפואה וכדומה.   פרויקטים חברתיים וכלכליים, אספקת שירותים ציבוריים

היווסדה   .27 יטא  מאז  נציגות    פועלתהמועצה הכפרית מסאפר  בסיס  למניעת  על  איום  הכפרים 

הפינוי, וקידום הפיתוח בכלל כפרי מסאפר יטא, בהיותה המועצה הכפרית הגדולה והמרכזית  

 מבין כל המועצות.  

הצליחה המועצה לגייס את המשאבים במסגרת עבודתה, לביצוע  בחמשת החודשים האחרונים   .28

לאור קבלת מידע חדש שהגיע לרשותה  אף  ,  על כפרי מסאפר יטא  על - מחקר מעמיק ממבט

חזק את התשתית  אך המ  ,להציג את המידע באופן עצמאי, התומך בעותריםן בקשתה  ומכא

   הרחב יותר.  ההקשרהעובדתית הרלוונטית לעתירה, ב

לתמיכה   .29 עבודתה  במסגרת  המשאבים  את  המועצה  גייסה  האחרונים,  החודשים  בחמשת 

מדובר  בעתירה של    דבאסה). בעניין  28.12.20(פסק דין מיום    דבאסה  5901/12בעותרים בבג"צ  

ג'ינבה,    -    918מקבלי עשרות רבות של צווי הריסה סופיים המפוזרים בארבעה כפרים בשטח אש  

 כנגד מימושם וחיוב המנהל האזרחי בתכנון או בתיחום כפריהם.  -פח'ית, ספאי, טובא 

, ובסופו של דיון  20.12.20ית המשפט ביום  במסגרת תצהיר נוסף מטעם העותרים, שהוגש לב  .30

ג'ינבה, פח'ית, ספאי,    –לא התקבל, ביקש ראש המועצה ונציגי הכפרים הרלוונטים לעתירה דנן  

ביסוס   בית המשפט לצורך  בפני  גיאוגרפי, ארכיאולוגי, תכנוני   טובא להציג מידע היסטורי, 

תכנון   לקידום  דשם,  בעתירה  שנדרש  כפי  של הכפריםמתחובת המשיבים,  מפורט  בכל    ,ארי 

בסופו של דבר התצהיר על המידע החיוני שבתוכו, לא  ועיכוב מימוש הריסת המבנים.  מצב,  

 .  לא במסגרת ההליך המשפטי ולא מחוצה לו –נשקל על ידי המשיבים 

לעותרים  הנכבד  הוצע על ידי בית המשפט  דבאסה  בעניין    24.12.20דיון בבית המשפט ביום  ב .31

  28.12.21ירה תמורת הסדר הקפאת בניה והקפאת הריסה וניתן פסק דין מיום  למחוק את העת

המוחק את העתירה, כאשר במסגרתו לא התקבל כל המידע שאספה המועצה במסגרת התצהיר  

משנה  הנוסף לתיק בית המשפט, ולא קודמה סוגית תכנון הכפרים הספציפיים. כך מפי כב' ה

  ):1-2מלצר מפרוטוקול הדיון (עמודים  לנשיאה 

.  את התצהיר כמות שהוא אנחנו לא נקבל "מה שאנו מציעים, אני אומר זאת לשני הצדדים,  
#ץ ההוא   של הבג שם גמרנו את הטיעונים- לא נפתח כאן סניף  אנחנו מציעים מאחר ו

העקרוניות/  שבו,    בטענות  בתנאים  שהוא,  כפי  יישאר  הביניים  שצו  מציעים  אבל  אנו 
ותהיו רשאים להגיש עתירה חדשה   זכויות    60אתם תמחקו את העתירה תוך שמירת 
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העתירה   אם  חלופות,  שתי  יש  שם  העקרונית.  בעתירה  דין  פסק  שיינתן  לאחר  ימים 
הח"מ] את העתירה, אם תידחה,    - ייתר   – העקרונית תתקבל, יכול להיות שזה יטה [צ"ל  
ים שם, מסמכים שלהם וכך הלאה. זאת  עדיין יש מקום לדברים הפרטניים של העותר 

אנו אומרים לשני הצדדים. אם יהיה טיעון, תטענו קודם. זאת ההצעה שאנו מציעים  
על מנת לייתר את הדיון, ואני מצפה משני הצדדים. זה רק לגבי העותרים המקוריים,  

 לא לכל דיירי הסביבה."  
 

  ):7מלצר (עמוד המשנה לנשיאה וכן הוסיף כב' 

עוד לא  אם העתי " יידחה, זה  יוצא שם צו מוחלט. אם  יותר טוב אם  רה תתקבל, מצבכם 
שה בית דין לגבי כל  אבוד לכם, לגבי העותרים הספציפיים.   בכל מקרה ייאמר שזה מע

שא/   היו לנו עתירות של מקצה שיפורים, או ניסיונות למקצה שיפורים.    הנו
 מה המשיבים חושבים שהוא אומר, ולמה אתם מוכנים".  

 

ה .32 כב'  לנשיאהדברי  הבה ובאים  המ  משנה  אף    ורילעיל  על  כי  יטא,  מסאפר  הכפרית  למועצה 

לצורך קידום תכנון, במסגרת מדיניות הריסת הבתים  מטרת איסוף המידע מלכתחילה היה  ש

אלא בעתירות דנן, באשר הן המקום  מידע המצוי ברשותה  אין מקום ל,  דבאסה  שנדונה בבג"צ  

אש  שבו   בשטח  הפלסטינים  הישובים  של  הנושא  כל  סגירת    –  918יוכרע  מחוקיות  כתוצאה 

המידע  עולה, כי    מכאןהשטח הצבאי וצווי הפינוי, מעמד התושבים וישובים ככרוכים יחדיו.  

תאים למידע  המאותו אספה ראוי שיוגש באופן ישיר במסגרת העתירות הנוכחיות, שהן המקום  

    מסוג זה.

עשתה המועצה    ,ם האחרוניםיבמהלך החודשי ו  20.12.21  –מאז הגשת התצהיר נוסף ב  על כן,   .33

לגבי    כבר נאסףמידע ש, מעבר ל918כדי לאסוף מידע לגבי כלל הישובים הפלסטינים בשטח אש  

במסגרת בקשת הצטרפות כ"ידיד בית  כיום  והוא מוגש  ,  דבאסהארבעת הכפרים נשוא בג"צ  

 המשפט" הנוכחית.  

 

 מסאפר יטא הרלוונטי לגוף העניין הכפריתהמידע שבידי המועצה   .ג
 

יטא    1ג. מסאפר  ישובי  של  והקבועה  הרציפה  ההתיישבותית  ההיסטוריה  על  חדשות  הוכחות 
 עד היום  תקופה הבריטיתמה

 

 חוות דעתו ההיסטורית של ד"ר מייקל פישבך 
היס .34 ל ט ניתוח  מומחה  היסטוריון  פישבך,  מייקל  ד"ר  של  ב ורי  הירדנית מקרקעין    תקופה 

דעתו   הבריטית  בנוג )  4בש/(בחוות  בתקופה  יטא  מסאפר  באיזור  המגורים  לצורות  ע 

לא צצו יש מאין אלא שמותיהם מופיעים במפות   והירדנית מעיד על כך שכפרי מסאפר יטא

משנת   הבריטיים  הסוקרים  בתקופה  1879של  הקיימים  הישובים  את  התואם  באופן   ,

הישראלית: ג'ינבה, אל מרכז, ביר אל עיד, שעב אל בוטום (שחלקה המצוי בתוך שטח האש 

   נקרא כיום סימרה), טוונה, אל פח'ית, ספאי, מע'אייר אל עביד, תבאן. 918



12 
 

שמות הישובים הבאים: ג'ינבה,    " place namesבנוסף, מופיעים ברשימת שמות המקומות " .35

גם  אבראהים  עווד  סירת  עיד.  אל  ביר  מרכז,  סרורה,  מופקרה,  תבאן,  פח'ית,  אל  ספאי, 

 הוא שמה הקדום של טובא, המהווה חלק ממנה כיום.   –מופיעה 

על בסיסה השתמשו גם הירדנים  , ש1933במפה הפיסקלית הבריטית של הכפר יטא משנת   .36

, וכל עוד לא עברו הסדר  במיפוי המקומות, מופיעים המקומות הבאים, שהיו גם מעובדים

פרטית בבעלות  שהן  היתה  הקניינית  ההנחה  עווד  מקרקעין,  סירת  ספאי,  ג'ינבה,   :

בוטום אל  שעב  מרכז,  חלווה,  סרורה,  מופקרה,  תבאן,  פח'ית,  עיד,  אבראהים,  אל  ביר   ,

המתפרש על געפורה, טור אל מופרז, אום   –מע'אייר אל עביד. המווקעות של הכפר מג'אז  

 אל מווסיר מופיעות גם הן.  

מציין שני כפרים ספציפיים אשר מסומן ברשימת שמות המקומות הבריטיים,    ד"ר פישבך  .37

היא טובא ששם   –כי היו בהם בתים (מעל פני הקרקע) או כ"יישוב": סירת עווד אבראהים 

עם זאת, ד"ר פישבך מדגיש,     .locality  –וג'ינבה, המסומנת כ  ,  house מסומן קיומו של בית:

ם אינם מופיעים באשר היה מדובר בקהילות קטנות מידי,  כי יתכן כי שמות הכפרים האחרי

משנת  כאשר   הירדני  בין    1961בסקר  היו  יטא  מסאפר  באיזור  כי  תושבים   5-19מצוין, 

ממצא זה מעיד על קיומם של   .לקמ"ר, דבר המהווה ראיה למגורי הקבע גם באיזור זה

ם במסאפר יטא אינה  תושבי קבע באיזור מסאפר יטא באופן היסטורי, כך שתופעת המגורי

בשנת   שהחלה  המדינה,  או  הצבא  כנגד  לעומתית  או  פוליטית  שיטת   1980תופעה  לפי 

 המשיבים וממשיכה עד היום. 

כי בתקופה העותמאנית והבריטית באיזור מסאפר יטא לצד  )  13(עמוד    ד"ר פישבך מציין .38

בסקר הבריטי    מגורים במבני אבן היה מקובל גם שתושבים התגוררו באוהלים ובמערות. כך

מצויין כי בכפר יטא חלק מהתושבים מתגוררים באוהלים. כמו כן, מסמך נוסף     1874משנת  

מתאר את ח'ירבת עוזייז ביטא, בה תושבים מתגוררים במערות. מסמך נוסף    1874משנת  

שם נאמר    איזור אחר בדרום הר חברון, ד'הריה,תביעה משפטית בהמתיחס ל  1935משנת  

משפחות   את  שהובילה  זו  היא  הדיור  מצוקת  כי  מגורים  ממערות  לפינוי  המיועדים  בידי 

במערות   להתגורר  הצאן  רועי  במערה    –החקלאים  למגורים  המוטיבציה  על  המאיר  דבר 

  כמוטיבציה כלכלית:

“This was one of the caves used by farmers [fellahin] like us to nurse 

sheep…and some of the poor like us lived in them because they lacked 

1houses in the village…” 

         

) מדגיש כי בפלסטין המגורים במערות היו שלב של מעבר  14(בעמוד    1943מסמך נוסף משנת   .39

 של הפלאח מהאוהל למגורים בבתי אבן בעיר.  

משפחות   1823  –תושבים מ    9,166עלה, כי בנפת חברון התגוררו    1961בסקר הירדני משנת   .40

באחוז שוכני המערות    מדובראחוז מכלל אוכלוסית הנפה.    7.67במערות, אשר סך הכל היוו  

 
1 Dossier Number 25266 Huquq of 7 August 1935. Document in the Israel State Archives, Jerusalem. 
File Peh-222/40. 
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המערבית   בגדה  המחוזות  שאר  לעומת  ביותר  (עמודים    – הגדול  וירושלים  ).  14-15נבלוס, 

האוהלים   דיירי  את  מוסיפים  לא  – כאשר  תושבים  גם  עולה  -שהיו  פלאחים,  אלא  בדואים 

בנוסף, עצם הציון  אחוזים.    11.8  –המספר של המתגוררים בצורת מגורים שאינה בתי אבן ל  

מערות ספאי, ואדי מערות העבדים (מע'אייר אל עביד),    – זורי מערות במסאפר יטא כגון  של אי

 או מערות טוונה מעיד על תופעת המגורים במערות באופן ספציפי באיזור מסאפר יטא. 

סקר צורות מגורים וכלל גם    1967) כי גם הסקר הישראלי משנת  15ד"ר פישבך מציין (עמוד   .41

ה, דבר המעיד על הכרה רשמית שצורת מגורים זו היתה נפוצה  את צורת המגורים של מער 

לצערנו המשיבים לא גילו מידע זה ולא סיפקו מידע בנוגע לסקר מספיק כדי להכלילה בסקר.  

 , אשר יכל לשפוך אור על הסוגיה כולה.  1967משנת 

מתייחס    1952לחוק הסדר הקרקעות והמים משנת    24) כי סעיף  16מציין (סעיף    ד"ר פישבך .42

במפורש לבעלי מערות למרות שאלו נמצאות באדמה בבעלות אדם אחר. מכאן עולה, כי אדם 

בשטח  סלעית  ואדמה  מים  בארות  כולל  מעובדת  לא  ובקרקע  במערות  זכויות  לרכוש  יכל 

 הפתוח.  

(סעיף   .43 מוסיף  פישבך  כי  17ד"ר  של )  במובן  מינהלית  או  משפטית  אבחנה  כל  היתה  לא 

המתגוררים   אלו  לעומת  בבתים  המתגוררים  יטא  מסאפר  תושבי  בין  תושבות/מגורים 

  1961בסקר משנת  .  1967לפני    – באוהלים או מערות או כאלו שעברו בין צורות מגורים שונות  

קושרת את הסמי עיבוד האדמה  כי  במפורש  בחלק-נכתב  חלק    נומדיים לאדמתם  מהשנה. 

נשארים בה בעונה מסויימת וחלק נשארים בה כל השנה, וכי בקרב חלק מהתושבים רק חלק  

מבני המשפחה רועים את הצאן בעוד אחרים נשארים לעבד את האדמה יחד עם ילדי בית  

כפי שיובהר בהמשך, ילדי בית הספר של שנות השישים והשבעים שהיו הולכים הספר.  

כל  הספר  מבית  א  וחוזרים  בימים  שם  נשארים  לעיתים  או  שישי  -יום,  ליום  וחוזרים  ה' 

בביתם, הם כיום אנשים בוגרים, שהמשיבים מערערים על עצם אורח חייהם ומכחישים  

 את קיומם.  

(עמוד  הוא   .44 כבשים   )18קובע  כגון  חיים  בעלי  גידול  על  נסמכת  היתה  יטא  כלכלת הכפר  כי 

וממשלת ירדן הכירה בשילוב של צורות    רעיה  ועיזים ודרשה שהתושבים ינועו בשטח לצורך

 המגורים בהתאם לתרבות המקומית ולמורשת. 

  1966לבסוף, חוות דעתו של ד"ר פישבך מציינת את אירוע סמוע שנדון במועצת הבטחון בשנת   .45

כ ומרכז  לג'ינבה  התיחסות  יש  ישנם  ובו  כי  במפורש  מצויין  כאשר  אבן   15כפרים,  בתי 

הישראלית, דבר המעיד אף הוא על מגורי קבע בכפרים  ההפצצה עקבבג'ינבה, אשר נהרסו 

     אלו, לצד מגורים במערות כאמור לעיל.

פישבך,   .46 ד"ר  של  דעתו  חוות  היו   וממצאילסיכום  במערות  מגורים  כי  במסקנה,  תומכים 

רשמית מוכרים  מקובלים,  בזמן   מגורים  קטנים  שהיו  יטא,  מסאפר  בישובי  וקיימים 

עשר במשך  להתקיים  המשיכו  אך  והירדנים,  שנים  הבריטים  החיים  ות  אורח  פי  על 

המשיכו להתפתח. הממצאים  הכיבוש הישראלי  ולמרות  על אף  ובאופן הדרגתי,  המסורתי,  

ים על כך, שפעולת הפינוי, ההחרבה של קהילות ילידיות אלו היא מעוולת לכשלעצמה, מעיד

 ."אח חורג" מוכחש, שנדרש הוכחות לקיומובגדר 
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 על ידי עמותת במקום  2020 -1945יתוח תצלומי אויר נ 
שהגיעו לידי המועצה היו אלו אשר הבהירו למועצה, כי ישנו מידע    1945תצלומי אויר משנת   .47

אשר יכול להאיר על קיומם    –שהינו גם נגיש למשיבים אך הם בחרו להתעלם ממנו    –קיים  

של   עתידי  פינוי  מכל  מיידי  באופן  יושפע  אשר  יטא,  מסאפר  באיזור  הישובים  של  הרציף 

 התושבים.  

במקום .48 בג"צ    עמותת  במסגרת  תצהיר  דעתה  413/13שהגישה  בחוות  הנוכחית    מבהירה 

   :י, כ )5בש/(

שכלל   משאבים,  עתיר  וממושך,  מעמיק  איתור  נעשה  הקודם,  לתצהיר  "בניגוד 
אשר   שנים  של  רב  ממספר  אוויר  תצלומי  של  רבות  עשרות    מבט  אפשר איסוף 

  כפי   שנים  של  מצומצם  במספר   התמקד  ולא  הקהילות  על   טווח  וארוך  מעמיק
ההתיישבות  .  בעבר  שנעשה כלל  של  מיפוי  נעשה  שבמסגרתו  זה  מידע 

שלא נדונו בתצהיר הקודם   29:ההיסטורית בשטח אש   וכולל גם את הקהילות 
רכיז    –שהוגש   של  הדרומי  וחלקה  התפתחות    .סימרה  להבנת  חיוני  הינו 

היישובית של הקהילות הפלסטיניות באיזור- את מלוא היקף ההשלכה של פינוי  
האש/ משטח  בראיות   תושבים  הקיים  הידע  מחזק את  החדש  המידע  בנוסף- 

שהמשיכו והתקיימו באורח   היסטוריים  של כפרים  נוספות התומכות בקיומם 
 חיים מסורתי וייחודי באיזור מסאפר יטא/ 

בנוסף בשל שינוי מערכתי של מרכז מיפוי ישראל וכן בשל שינוי הפעילות כחלק   
לנו לקבל באופן מה רב של תצלומי  ממגפת הקורונה התאפשר  ומקיף מספר  יר 

כל   כמעט  לאשר  צורך  היה  כאשר  בעבר  בהם  נתקלנו  אשר  קשיים  ללא  אוויר 
רכישה של תצלום אוויר על ידי קצין הביטחון של מחלקת מיפוי ישראל, כאמור  

 ) 1מגבלה זו הוסרה ואפשרה גישה רחבה יותר אל מאגר המידע." (עמוד 

 ):  49כדלקמן (עמוד א מסקנת חוות הדעת הי .49

בין  "נ ובמיוחד  ארוכה  תקופה  לאורך  במקום  בידי  המצויים  אוויר  תצלומי  של  יתוח 
בכל הקהילות היתה נוכחות רצופה של פעילות אנושית מראה כי    2014עד    1945השנים 

השנה/  חודשי  מרבית  לאורך  ומגורים  צאן  גידול  אינטנסיבי-  חקלאי  עיבוד  הכללה 
לראות בבירור כסימנים של מעגלי וריבועי גדרות נמשך עשרות השימוש בדירים שניתן  

משנת   לזיהוי  וניתן  שנים  של  היום/    2:56רבות  של ועד  המגורים  מרחבי  מרבית 
תחושת  והישרו  האוויר  מזג  פגעי  מפני  טובה  הגנה  היוו  אשר  במערות  היו  התושבים 

נח ואף  מערות  הורחבו  מסוימים  במקרים  זה.  באיזור  לתושבים  מערות ביטחון  צבו 
במירכז בג)ינבה  חדשות. היציאה מעל פני הקרקע החלה בהדרגה וניתן לראות במיוחד  

כבר הקרקע  מעל  מבנים  שנבנו  העשרים/ב  ובחלאווה  המאה  של  הארבעים   שנות 
הצמודים  קטנים  חדרים  ובמופקרה-נבנו  סארורה  רקיז-  בא  כמו  אחרים-  במקרים 

נו יותר  האבן אשר איפשרו חיים מעט  חים מהמגורים במערות אשר במהלך לגדרות 
פני הקרקע  יותר לבנות מבנים קלים על  פשוט  השנים ובהתפתחות הטכנולוגית היה 

   מאשר לתקן את המערות לאחר פגעי מזג האוויר/ 
 

של המגורים וגידול הצאן בדירים נשמר ראוי לציין כי   בכל הקהילות מרחב הפעילות 
ש נעשתה בנייה במקומות  התפתחות באותו מרחב ולא  פעילות למעט  היתה בהם  לא 



15 
 

שנעשתה  שאינו עולה על עשרות מטרים/ התרחבות מצומצמת  מצומצמת בטווח טבעי 
 התבססה לעיתים על שינויי מבנים באופן נקודתי כפי שקורה באופן תדיר אצל רועים 

 "אשר מעבירים את הצאן מדיר אחד למשנהו כל מספר שנים.
המשיבים   .50 לדברי  שבניגוד  אינם    –מכאן,  והם  נקי ממגורים,  היה שטח  לא  השטח המדובר 

זאת כאשר מולם תצלומי אויר המעידים אחרת לגמרי. מהניתוח של עמותת  יכולים לטעון 

אך באופן רציף בשנים שלאחר    1945במקום עולה, כי נראו מבנים מעל פני הקרקע כבר בשנות  

והשבעים. השישים  בשנות  כולל  אנושית    מכן  פעילות  ולצידם  מערות  פתחי  נראו  בנוסף, 

בשנות   סגור  צבאי  כשטח  השטח  על  ההכרזה  שלפני  בשנים  תכוף  וטיפול  טיפוח  שדרשה 

בעתירתם  העותרים  טענת  את  ערוך  לעין  מחזקת  מהממצאים  העולה  המסקנה  השמונים. 

רציפים והתפתחות טבעית לאורך כל השנים, באותו מרחב התפתחותי טבעי,    בדבר מגורים

 ולא יתכן, כי המשיבים יתחמקו ממתן מענה לכך.  

 

 , גדעון סולימני המורשת הארכיאולוגית במסאפר יטאחוות דעת ארכיאולוגית בעניין  
הינה חשובה להבנת    )3(בש/ חוות דעתו של הארכיאולוג המומחה באיזור דרום הר חברון   .51

טיעוני המשיבים בכל הנוגע לקיומם של אתרים ארכיאולוגים כגון בכפר ג'ינבה. חוות הדעת  

מאפשרת מבט לגבי חשיבות כל איזור מסאפר יטא כאיזור בו מתקיימת מורשת תרבותית  

 ארכיאולוגית היסטורית של ישובי המערות.  

שבים הינו חשוב להבנת תולדות האתר, ) הוא מדגיש, כי חקר חיי התו5בחוות דעתו (עמוד   .52

וכי חיי התושבים באתר המזוהה כאתר עתיקות מהווים את השכבה האחרונה של התרבות  

החומרית באתר. הוא קובע, כי "החיים במערות והיחס בין הקהילה לאתר הם חלק בלתי  

הארכיאולוג   של  "תפקידו  את  ומדגיש  המקום"  של  הארכיאולוגית  מההיסטוריה  נפרד 

קרו, לתעד, לשמר ולהציג את כול שלבי החיים ללא סדר עדיפות דתי, לאומי או אתני"  לח

 (שם). 

המורשת  .53 חיסול  על  התושבים  פינוי  של  להשפעה  ספציפי  באופן  מתיחסת  הדעת  חוות 

הארכיאולוגית  המערות- התרבותית  ישובי  של  עם   היסטורית  חיים  אורח  שימור  וכיצד 

המו בעת  החיים  עם  ושילוב  אפשרי  התפתחות  הוא  באנטליה    –דרנית  למשל  כמו 

  :שבטורקיה

פינוי התושבים מפאת צרכים צבאיים ואחרים , יגרום לאיבוד וחיסול של כל  "
עזיבת   המערות.  ישובי  של  היסטורית  ארכיאולוגית  התרבותית   המורשת 
הישובים תוביל להרס, בלייה ,שריפה ושוד, אשר במהלך זמן קצר יגרמו להרס  

למע הפיך  הכוללים  בלתי  צבא  לאימוני  לשטח  המקום  הפיכת  ולישובים.  רות 
שימוש בירי, רכב כבד וכדומה יגרמו להרס וחורבן של ישובי המערות. גם הגעה  
לישובים בזמנים שהצבא לא מתאמן בשטח לא תציל  ולא תשמור על הישובים.  
חובה לשמור ולשמר ,לחקור ולטפח את תרבותם של יושבי המערות. יש לאפשר  

שבים לתכנן את הישובים בכל כלי התכנון המודרניים, במוסדות התיכנון,  לתו
נפלא דוגמא  ועוד.  השימור, העתיקות, המורשת  מקצוע מתחום  אנשי    הבלווי 

הם   המודרנית,  בעת  החיים  עם  ושילוב  התפתחות  עם  כזה  חיי  אורך  לשימור 
 ) 5(עמוד  "אנשי המערות בחבל קפדוקיה באנטליה שבטורקיה.
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  – ) מאירה על הצדדים מהם מתעלמים המשיבים לחלוטין  7(עמוד  ת הדעת  מסקנת חוו .54

 ברצותם להרוס חבל ארץ שלם, למטרה בלתי מוצדקת: 

 
כפי שראינו במחקרים הגאוגרפים, ארכיאולוגים ואתנוגרפיים מדובר בישובים  "

ובאורח חיים של אנשי המערות, אשר נמשך כבר למעלה מחמש מאות שנה. שוכני  
המערות עוברים תהליך מתון אך עקבי של עליה על פני הקרקע ובניה של מבנים  

תהליך זה  מאפשר את  גיאוגרפי מוכר.  -מעל המערות, והדבר הוא תהליך היסטורי 
של   ממהותו  ודינמי  נפרד  בלתי  חלק  המהווה  המקומית  האוכלוסיה  של  קיומה 

 האתר.
כאשר בוחנים את זכותם של התושבים על אדמתם, האמנות הבינלאומיות וזכותם  

ארכיאולוגית על המקום מסאפר יטא הם חלק בלתי נפרד  -ההיסטורית תרבותית
המקום של  הארכיאולוגית  כן   מההיסטוריה  על  בכלל,  האזור  על    ושל  להגן  יש 

ישובים אלו ולאפשר להם להמשיך לשמור על המורשת הארכיאולוגית ולהמנע  
מכל החרבה או עקירה של הישובים מסיבות שונות כגון תכנון ובניה או אימונים  
האוכלוסיה   של  והעברה  הרס  חורבן  עוקפי  פתרונות  מציאת  תוך  צבאיים- 

   המקומית ממקומה/
ר כמו בכל מקום בארץ ובעולם לתכנן את הישובים יחד עם התושבים.  יש לאפש

תכנון כזה יאפשר לבצע מחקר ארכיאולוגי, שימור , תיירות ופיתוח ומענה לצרכים  
 של התושבים הכוללים מבני קבע, תשתיות, מבני ציבור , דרכים ועוד. 

באזור   להתיישב  החלו  האדם  בני   , העולם  מהעתיקים  אזור  הוא  לפני  אזורנו 
מדינת ישראל  כמיליון שנה. שרידים עתיקים קיימים בכול מקום ברחבי הארץ.  

השכילה וחוקקה חוקים המאפשרים - שימור - מחקר ארכיאולוגי היסטורי  תוך  
כדי היענות לצורכי הפיתוח והתושבים/ כל הכללים אילו חייבים להיות מיושמים  

שימו כולל-  תכנון  הצלה-  חפירות  יטא-  במסאפר  שיתוף  גם  תיירות-  ופיתוח  ר 
 הציבור/

תרבות   של  וחיסולה  היעלמותה  לדורות-  ובכייה  אסון  הינו  התושבים  פינוי 
מיוחדת זו הינה מעשה שלא יעשה- לא בארץ ולא העולם/ ניסיון קודם במקומות  
של מהלכים אילו- ואת  אחרים בעולם הראה את טרגדיה האנושית והתרבותית 

 # מטעויות כאלו כיום ובעתיד/הרצון להימנע 
הנוסף  .55 התצהיר  במסגרת  ג'ינבה  הכפר  בעניין  הוגשה  אשר  סולימני  של  דעתו  בחוות 

פורטה האפשרות לקיים את התכנית המוצעת    )2(בש/, המצורפת בזאת  דבאסה  בבג"צ  

 לכפר ג'ינבה, על אף הסוגיה הארכיאולוגית שהועלתה על ידי המשיבים.  

 

המעידים על מגורי קבע  – 918של תושבי הכפרים במסאפר יטא שבשטח אש ועדויות ראיות חפציות 
 ומרכז חיים בכפריהם 

הנתמכות בתצהירים של תושבי  ועדויות  ראיות חפציות  כמתואר בפתיח, המועצה פעלה לאיסוף   .56

יטא,   יעקב  הכפרים המאויימים במסאפר  על התיישבות קבע בהתאמה לספרו של  המעידות 

ה  חבקוק  מערות  משנת  "שוכני  חברון"  ספציפיי1985ר  חפצים  המערות  בתיאור  המציין  ם  , 



17 
 

המשפחות. מגורי  לצורך  אלו    המקובלים  זו ראיות  לבקשה  המצורף  בקובץ  ואוגדו    נאספו 

   .8בש/ ומסומן

עדויות האנשים על שעת לידתם ושעת מותם של בני משפחתם כורכות את  מהקובץ עולה, כי   .57

חייהם בחיי הכפרים, והקיום האנושי גם בשנות השישים והשבעים וגם בכלל, הוא ההוכחה  

כי   עולה,  התושבים  מעדויות  הביסוס.  כל  חסרת  המשיבים  עמדת  את  לסתור  ביותר  הטובה 

רות משפחתיות, ולחלקן לעיתים יש שם וזהות  ילדים נולדו במערות הכפרים, כי המערות הן מע

אותם ללמוד בבתי   לשלוח  גם כאשר התמזל מזלם הכלכלי של הוריהם  ובוודאי היסטוריה. 

שר בלתי  נשארו הם הילדים וכיום כמבוגרים, קשורים ק הספר היסודיים ביטא או בטוונה,  

עם  לכפריהם,  לניתק   משולב  התושבים  של  זכרונם  הייחודי.  חייהם  של  אורח  ההיסטוריה 

האיזור, עם האיומים על חייהם בין אם בהחרמת צאן, בין אם בהריסת בתים, כאשר הם הפכו  

לאנשים נרדפים על ידי הממשל הצבאי החל מתחילת שנות השמונים בעיקר, עם הקמת המנהל  

רצונם היחיד הוא שיעזבו אותם לנפשם להתקיים כפי שהתקיימו הוריהם מזה דורי  .  האזרחי

     דורות.

המעידים על מגורי קבע  רבים  ישנם חפצים    918מהכפרים בתוך שטח האש    בכל כפרכך,  מעבר ל .58

נפרד   בלתי  חלק  שהיא  אלו  במערות  הקיימת  שלימה  ילידית  ותרבות  שנים,  עשרות  מזה 

 מהמתגוררים בכפרים כיום, כצאצאיהם הישירים של אבותיהם ואמותיהם מדורי דורות.  

אלו כוללים טאבון ישן שבו משתמשת המשפחה לצרכיה, דלתות מערות קדומות  ראיות חפציות   .59

מפתחו קדרות  עם  שונים,  בגדלים  (צומעה)  וקמחים  תבואה  גרגירי  לאחסון  גדולים  כדים  ת, 

מחרשה לגמל או לחמור  מד'רה (מזרה),  לבישול (גדר), מגל לקציר (מנג'ל), עששית (אסראג'),  

ח'ובז) (כנף אל  (כד מים מחימר), מעג'נה  (סיקה), שק ארוג ללחם  (ריחיים), איבריק  , ארחא 

סי  הבצק),  ללישת  קש)(צלחת  סלסלת  (מגש  (,  ניה  גבי  ישן  מתקן  סחחיר  על  חפצים  לנשיאת 

  ; ע'רבאל (כברה/מסננת גרעינים). , מטאטא לניקוי)החמור

ברבות    41בעמוד   .60 קבע.  למגורי  כראיה  הצומעה  את  מזכיר  הוא  חבקוק  יעקב  של  לספרו 

הצומעות המעטים    מהח'ירבות  פלסטיק.  בכדי  הוחלפו  ואף  שומרו  ולא  השנים  עם  נהרסו 

זו ג'ינבה, פח'ית    –  שנשמרו מצויינים בבקשה  עביד,  כדי   -בכפרים מע'אייר אל  אך אין בכך 

 .  , באשר רבים נהרסו עם השניםכפרים אחריםעבר בלהעיד באופן שלילי על העדר צומעות ב 
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ין את הצאג' כאחד מכלי המטבח של בעלת הבית  בספרו של יעקב חבקוק הוא מצי  44בעמוד   .61

  :, כפי שמופיע במג'אזבהכנת הלחם המסורתי במערות דרום הר חברון

 

המעג'נה  44בעמוד   .62 את  מציין  הוא  חבקוק  יעקב  של  המקובלים    בספרו  הבית  מחפצי  כחלק 

 : מופקרה, כפי שמופיע בבמערות דרום הר חברון, לשימוש בעלת הבית

 

אח"כ בכדי    פושהוחל(כד קטן) ואת הג'רה (כד גדול) מחרס      הוא מזכיר את האיבריק  45בעמוד   .63

  :ומרכז , כפי שמופיעים בסימרה,פלסטיק
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) על הע'רבאל כי הוא נועד לנפות את הקמח קודם לישתו  44יעקב חבקוק בספרו כותב (עמוד   .64

, טובא,  , אשר מופיע בכפר תבאן, חלווהוהוא אחד מחפצי הבית המקובלים לשימוש בעלת הבית

 : מג'אז

 

 
מחוברים    45בעמוד   .65 שעשוי משיחים  את המטאטא המסורתי  מזכיר  הוא  של חבקוק  לספרו 

 :  , אשר מופיע בכפר תבאןבאמצעות גדיל חבל

 

 

והחלוקה   .66 (צהווה)  המוגבה  הגברים  אגף  ברור  באופן  נראה  שבהן  מערות  צילומי  בנוסף, 

יעקב חבקוק בספרו   36-37בעמוד    , למשל במופקרה,המסורתית לאיזור בהמות ואיזור מגורים

 אגף הגברים:  –מסביר את מבנה המערה ואת איזור הצהווה 
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למגורי    36בעמוד   .67 ברור  באופן  המערה  של  הוא מתאר את החלוקה  חבקוק  יעקב  של  לספרו 

 האדם למול מגורי הבהמה: 

 

על החלוקה של מערת המגורים    36בעמוד   .68 לכמה חלקים  לספרו של יעקב חבקוק הוא עומד 

כפי שפורט במקרה של    –ולאחסון    וביניהם החלוקה הברורה בין מגורי האדם ומגורי הבהמה

 : מופקרה
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 חבקוק מתאר את צורתו של הטאבון התואם את צורתו למשל בפח'ית ומופקרה:  50בעמוד  .69

 

 

  לספרו של חבקוק הוא מתאר את הפרימוס, כפי שמופיע בתבאן: 44בעמוד  .70

 

 
 

בנוסף, חלק מתרבותם של שוכני המערות, גם בתקופת הכיבוש הישראלית היתה לקבור את   .71

 בקובץ:  כך לדוגמא מתואר מתיהם, בעיקר ילדים קטנים, באיזור הכפר. 

; אחיו של מחמוד חמאמדה,  1973,  מוסא חמאמדה: הונוד  קבר אחים במופקרה •

1972  . 

מחמוד בן    ;1948,  וודחה בת שנה וחצי;  1930צפיה אבו עראם,  קבר אחים בג'ינבה:   •

 ;  1948, שנים 4

 .  1981קבר בג'ינבה: עאישה ג'יברין,  •

 .1970, מחמד עיסא מחמד אבו עראםמרים  קבר במג'אז: •

, שנות  םאפאטמה מחמוד אחמד אבו ערבני  תאומים בני יומם  קבר אחים בחלווה:   •

 של המאה הקודמת.  80-ה
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 . 1977  ,בנו של מחמוד עלי עבד אל רחמן נג'אג'רה קבר במרכז: •

 

כך לדוגמא   .72 ומערות.  נקנו אדמות  בקובץ הראיות  בכפרים אף  הסכמי מכר    )8(בש/ מצורפים 

  בטובא אף נקנתה אדמה ובה  1930במרכז ובה יש מערה אחת בשנת מעידים על קניית אדמה ה

   .1942 מערות בשנת

 

על   .73 מעיד  וקהילה  קהילה  בכל  החפצים  של  אישית  עושרם  באופן  לתושבים  הצפוי  האסון 

ובוודאי להמשכיות רציפה של המערך הדמוגרפי ולקהילות באופן קולקטיבי  -ומשפחתית, 

שיכו לחיות תחת איום האימונים הצבאיים, להתפנות גיאוגרפי של השטח הכבוש, במידה וימ

     מכפריהם באופן קבוע או זמני, חלקי או מלא. 

 צויים על ידי ישראל  תשלום פיג'ינבה והפצצת בתי אבן ב כניסה לכפר מרכז  –פעולת סמוע 
 

בבג"צ  ב .74 הנוסף  התצהיר  המשיבים  דבאסה  מסגרת  עם  קודמות  בהתכתבויות  )  6(בש/ואף 

ביקשה המועצה להפנות את תשומת ליבם להכרה המשתמעת של מדינת ישראל בקיומם של  

עד היום לא  .  1967שנה בלבד לפני הכיבוש הישראלי בשנת    –   1966הכפרים מרכז וג'ינבה, בשנת  

התקבל כל מענה לפניה, למרות המידע החדש שפורט בה ובו מצויין, כי תושבי ג'ינבה קיבלו  

 שנגרם לבתי הכפר, לגמלים ולצאן.  פיצויים עבור ההרס 

בבג"צ   .75 התבקשה  שהגשתו  הנוסף  שהעותרים  צויין,  דבאסה  בתצהיר  חשוב  הציגו  דשם  ידע 

ל והוא  משיבים  ה  בהתכתבות עם ג'ינבה נוגע  הכפר  קיומו של  על  הכיבוש    הוכחה  טרם  עוד 

כעילה להשתק המשיבים מלטעון,   , 1966והחרבתו על ידי ישראל, שנה לפני הכיבוש בשנת  

 בכלל זה.  1967כי הכפר ג'ינבה לא היה קיים ככפר בכלל ובשנת 

מבני אבן בכפר    15הפציצה ישראל את הכפר ג'ינבה והכפר מרכז והרסה בין השאר    1966בשנת   .76

פיצויים מטעם מדינת ישראל לתושבים באמצעות הצלב האדום    ג'ינבה, דבר שהוביל לתשלום

, לאחר תלונה של  1966משנת    1320מועצת הבטחון  דיון בהבינלאומי, שבתיהם נפגעו בעקבות  

מידע זה פורט בפניה שנעשתה בעניין תכנון    .ישראלתוקפנות  הממלכה ההאשמית הירדנית כנגד  

העת  נשוא  לכפרים  ביחס  סגור  צבאי  בשטח  עמדת אזרחי  הבהרת  ועיקרה  הנוכחית,  ירה 

 .26.11.20מיום  ) 13-12אך גם עמדת המועצה בנושא (עמודים דבאסה העותרים בבג"צ 

  

ו/או תיחום אזרחימצ"ב העתק הפניה   ו/או קיבוע  מדיניות תכנון    918מינהלי בשא"  - בעניין 

 . 9בש/ ומסומן  26.11.20מיום  לכפרים ג'ינבה, טובא, פח'ית, מסאפר יטא,  

הרלוונטיים ודו"ח    ובחלקי   1966משנת    1320מועצת הבטחון מס'  ב פרוטוקול דיון העתק  מצ"ב  

  . 10בש/  ןמסומבעניין הפצצת ג'ינבה ומרכז, ומזכ"ל האו"ם 

, תושבת  על פי חלימה מחמד יונס אבו עראם מצורפות שתי עדויות. האחת,    הנוכחיתלבקשה   .77

בעת אירוע    ומתגוררת עם משפחתה בכפר נשואה  היתה    אשר   1966בשנת    1942ילידת    ג'ינבה

כאשר   התקפה הישראליתעת ה בבכפר  שראתה במו עיניה  הרס  חלימה היתה עדה ל.  ההפצצה

 והיא ומשפחתה כמו כל התושבים ברחו להרים, לביר אל עיד. לכפר  טנקים נכנסו 
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, נאלץ  ושב ג'ינבה וביר אל עיד במערות המשפחהתשהיה  מחמד יונס מח'אמרה,  עדותו של זיאד   .78

ירי של חיילים ולגור באופן תמידי  לעבור    1986בשנת  בפניו    משטרה/ עקב אירוע  באופן סופי 

כי מעבר להפצצה, תושבי הכפר ג'ינבה, כמו אביו, קיבלו פיצויים  מבהירה,    . עדותוביר אל עידב

המעיד על הכרה של מדינת ישראל בכפר ג'ינבה,    , דבר מישראל דרך הצלב האדום לירדן, במזומן

ומבהיר את חוסר תום הלב של המשיבים בהתנהלותם בעתירות דנן בנוגע לכפר זה ולכפר מרכז 

 .  לכל הפחות

עיד בשנת   .79 בביר אל  נולד  יונס מח'אמרה  לפני שנות החמישים היה  1957זיאד מוחמד  . אביו 

הוא היה    1966בשנת  ן אירוע ההפצצה של ג'ינבה ובזמ  9היה זיאד בן   1966תושב ג'ינבה. בשנת 

זיאד  ול לאביו של  נהרסו  ביטא. בעקבות ההפצצה  עוקוד    2מד בבית הספר  בית   –מבני אבן 

ונהרגו   אחד  גמל  נהרג  חנות;  והשני  אחד  המשפחה    7מגורים  קיבלה  תמורתם  צאן.  ראשי 

ע שוטר ירדני וקורא בשמות  פיצויים באמצעות הצבא הירדני. אביו של זיאד סיפר לו כי היה מגי 

דינר    700האנשים שדיווחו על נזקים, כדי שיגיעו לקבל במזומן פיצויים. כך קיבל אביו של זיאד  

.  שמתו  צאןראשי    10דינר לערך עבור    70  –  כ ושמת  דינר עבור הגמל    100מבני העוקוד,    2עבור  

דינר לכל ראש צאן.   7-10לגמל ובין  דינר    100דינר עבור מבנה אבן עקד,    350  –המחיר היה קבוע  

 . לערך  1967מאי  - את הפיצויים אביו של זיאד קיבל בחודשים אפריל

: ח'ליל ג'אבר מוסא  לפי מיטב זכרונו  לפי דברי זיאד קיבלו פיצויים תושבים נוספים מג'ינבה .80

ג'יברין, סלמאן ג'אבר, מוסא סלאמה ג'בארין, מוסא מ חמד ג'בארין, חסן מחמד מח'אמרה,  

 ג'אבר סלאמה מחמד, מחמד סלאמה מחמד, רביע עלי ח'ליל רבעי, סלים עלי ח'ליל רבעי.  

היו תושבים שלא בנו מחדש את העקד שלהם, כיוון שהצבא הישראלי נכנס בשנת  זיאד זוכר, כי   .81

היו תושבים שחזרו ובנו מבנה אבן פשוט יותר מעץ  מנגד,  והיו תושבים שפחדו לחזור.    1967

 .  תבןית) וונטש (סירה קוצנ

 היקף הפגיעה הפוטנציאלי של פינוי תושבים וריקון ישובים  2ג.
 

  מהו היקף הפגיעה הפוטנציאלית של פינוי מדויק ומעודכן  המידע שבידי המועצה מבהיר באופן   .82

   התושבים וריקון הדרגתי או מאסיבי של כפריהם. 

הכפרים בהם תושבים מתגוררים בתוך  מנתוני המועצה עולה, כי מיפוי של כלל הכפרים וחלקי  .83

, כאשר האחרונים כוללים את דרום  כפרים וחלקי כפרים  14מעלה, כי קיימים    918שטח אש  

 הכפר רכיז ואת דרום מזרח הכפר שעב אל בוטום, שכונת סימרה. 

ברוב הקהילות קיים תכנון מפורט, ובשני כפרים אף תכנון מתארי מפורט (ספאי ומג'אז) ונכון   .84

תכניות מפורטות, כאשר הקהילות פועלות עם המועצה    35הוגשו על ידי התושבים    2021  לינואר

 לקידום תכנון מתארי לכפרים. 

 

   .11בש/  ומסומן 2021מצ"ב העתק סיכום תכניות מפורטות במסאפר יטא, ינואר 

 

מבהירים, כי היקף האוכלוסיה המתגוררת בכפרי    16.2.21בדו"ח סיכום מיום    נתוני אוכלוסיה  .85

שוהים כל ימות השבוע בשטח    1966תושבים, כאשר מהם    2851עומד היום על    918שטח אש  

 האש והשאר, באופן חלקי בלבד לצרכים כגון עבודה ולימודים.  

 

   . 12בש/ומסומן    16.2.21, מועצה כפרית מסאפר יטא,  מצ"ב העתק דו"ח סיכום נתוני אוכלוסיה
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למפקד פיקוד מרכז, למנהלת לשכת התכנון המרכזית במנהל    24.1.2021מיום  )  6בש/(בפניה   .86

  מענה   העדרהאזרחי, למדור תשתיות אזרחיות במנהל האזרחי, ליועמ"ש איו"ש שכותרתה "

   "918 א"בש  שוקקות וקהילות היסטוריים כפרים קיום תומך חדש למידע ענייני 

(והמתאריות   918צורפה מפה המאגדת את כלל התכניות המפורטות שהוגשו עד אז בשטח אש  

 לגבי שני כפרים), וצויין, כי בכוונת המועצה לקדם תכנון מתארי גם לשאר הכפרים.  

כוללות מידע חדש, שלא היה קיים בפני  דבאסה  הודגש, כי חוות הדעת שהוצגו במסגרת בג"צ   .87

. התבקש באופן  1945אי עד אז כולל ניתוח תצלומי אויר משנת  המנהל האזרחי והמפקד הצב

  – ולתת מענה לגופו של עניין  דבאסה  ספציפי לעיין בשנית במידע שהוגש בתצהיר הנוסף בבג"צ  

הן לעניין קיומם ההיסטורי הרציף של הכפרים שבהן חיות קהילות אורגניות, והן לעניין קידום  

הוב לכך,  מעבר  מיידי.  באופן  של  הסדרתם  קיומן  על  התושבים  פינוי  של  ההשלכה  כי  הר, 

כלכליים  - באשר הקשרים החברתיים  –הקהילות, מעבר לפינוי אדם כזה או אחר, היא עצומה  

לבין   בינן  הקהילות  ובין  מורחבת,  כמשפחה  המשמשת  הקהילה  בתוך  מסתעפים  תרבותיים 

לתת מענה למידע    עצמן. התבקש שינוי מדיניות ההכחשה והמחיקה של קהילות מסאפר יטא,

שהובא בפני הרשויות, להשיב למכתבים ולקבל מענה ענייני מפורט ומכבד בסוגיה האנושית  

 הדחופה.  

ותצהירו שצורפו לתצהיר הנוסף   )1(בש/בנוסף, הוזכרה חוות דעתו של פרופ' ראסם ח'מאיסי    .88

אש  דבאסה  בבג"צ   בשטח  יטא,  במסאפר  כפרים  תכנון  בסוגית  מפגשים  כי  פרטו    918אשר 

דרישת הקהילות היתה באופן ברור לקידום    לחוות דעתו).  4(נספח    2015התקיימו בעבר בשנת  

יש לאמץ פרדיגמה מאפשרת ולא כזו האוסרת. נכתב בצורה ברורה  תכניות להסדרתן, באשר  

כי   כי "העובדה,  פרופ' ח'מאיסי  ידי  וחיים אזרחיים בשטח מחייבת  על  כיום קיימים כפרים 

לאפשר בו תכנון ופיתוח הכפרים". לצד הדינאמיות והגמישות של הצבא בשטח, חוות הדעת  

כלכלי,   היסטורי, תרבותי,  כיצד הכפרים בשטח האש הם סטאטיים, קשורים קשר  מפרטת 

למול  עדיפות  ולתושביהם  להם  לתת  יש  כן,  ועל  למקום  וכלכלי  או    משפחתי  פינוי  של  איום 

 החרבה בשל צרכי אימונים צבאיים כלשהם.  

מסאפר    –ציבוריים משתי מועצות מקומיות  -קבלים שירותים חברתייםמכפרי מסאפר יטא   .89

וטוונה.   יטא כגון  יטא  היא מפעילה פרויקטים חברתיים וכלכליים התומכים בכפרי מסאפר 

  מסאפר יטא לנוער  מועדון ספורט  ;  2012אגודה שיתופית חקלאית לגידול הצאן שהוקמה בשנת  

בנוסף, בשנה האחרונה החל פרויקט חינוכי משותף לכל כפרי מסאפר יטא  .  2018החל משנת  

 לשימור מסורת האיזור באמצעות הנוער והצעירים בכפרים.

שירותים ציבוריים חיוניים והומניטריים שבלעדיהם חיי התושבים    בכלל מסאפר יטא ישנם  .90

, אחד מהם הוא  918מהם נמצאים בתוך שטח אש    4בתי ספר, כאשר    5 פיתוח:-היו נדונים לתת

המועצה המקומית מסאפר    מרכזי   2  ;מסגדים  3  ;מרפאות  5  ;יסודי בפח'ית-גם בית ספר על

מערכות סולאריות    5  ;וואנים לאירוח ציבורידי  3  בשל הקושי התחבורתי בין הקהילות;  יטא

בור מים ציבורי   ;כלליות לכפרים שלמים (בשאר הכפרים ישנן מערכות סולאריות משפחתיות)

 ושני מרכזים קהילתיים בטובא וברכיז.  אחד; 

 

 13בש/ומסומן   918יטא, בשטח אש מסאפר כפרי הציבוריים במצ"ב מפה ועליה השירותים 
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כפרי המסאפר מחוברים בקווי מים המאפשרים קיום אנושי בסיסי של תושבי הכפרים, אשר   .91

 ונהרסים על ידי המנהל האזרחי.   מידי תקופה מוחרמים

חיים בקהילות הקשורות  מסאפר  תושבי הכפרים ב  ) 5(בש/כמפורט בחוות דעת במקום  בנוסף,   .92

הקשרים   על  ההסתמכות  עצמם.  לבין  ובינם  כפרים  בתוך  מהשניה,  אחת  ניתק  בלתי  קשר 

ומסועפים   רבים  וקשרים  המקום  וכלכלת  מתרבות  חלק  היא  המורחבים  המשפחתיים 

 .  קיימא-מיים אלו הופכים את הקהילות לברותיומיו

מועצת הכפר טוונה שירותים ציבוריים  לצד השירותים שמספקת מועצת מסאפר יטא, מספקת   .93

לכפרים מופקרה, רכיז, סרורה, ח'לת אל דבע הקרובה אליהם גיאוגרפית.  ספציפיים  וחברתיים  

והעל  בטוונה היסודי  הספר  בית  בשנת  - קיים  שנוסד  הכפרים    1951יסודי  ילדי  לומדים  ובו 

הסמוכים. המועצה אף נותנת שירותים תעסוקתיים בייחוד לנשים כגון מפעל לייצור גבינות  

 המנוהל על ידי נשות הכפרים ואליו מגיעות נשות הכפרים הסמוכים.  

, ולמרות התרעות חוזרות  918שטח אש  לבסוף, לאחרונה ממש התקיימו אימונים צבאיים ב .94

על חשש לפגיעה בתשתיות אזרחיות, הסתיימו    )7(בש/  ונשנות של המועצה לפני האירוע ואחריו 

האימונים בנזק ויותר מכך, בטראומה של תושבי ג'ינבה בעיקר, כאשר כלים צבאיים כבדים 

כבשת  2021לפברואר    3ביום  נכנסו   והרסו את  החרבת    – הרש    לתוך הקהילות המאוכלסות 

לחשמל   בטריות  ממילא,  החלשה  המים  מערכת  אמצעים,  חסרי  של  פרנסתם  שהם  יבולים 

 סולארי, מערה משמשת לצאן, פגיעה בתפקוד בית הספר, המרפאה והמסגד.  

 

 918מדיניות מפלה של המפקד הצבאי והמנהל האזרחי בין פלסטינים ומתנחלים בשטח אש  3ג.
 

הוא מפרט, כיצד שימושי הקרקע קיימים בתוך ובצמוד  )  1בש/(בחוות דעתו של פרופ' ח'מאיסי    .95

את פריסת השטח הבנוי של כפרים    4, גם מצד התנחלויות. הוא מתאר בנספח  918לשטח אש  

התנחלויות, מסלולי טיולים והוא מציין,    6. בנספח  918פלסטינים וגם התנחלויות בשטח אש  

 לובי שימושים ממילא.  כי בשטח ישנם שי

נערך ניתוח מגמות פיתוח, תכנון והקצאת הקרקע  )  5(בש/בפרק ג' לחוות דעת עמותת במקום   .96

. חוות הדעת  918עבור המאחזים וההתנחלויות באיזור שר נמצאות על גבול ובתחום שטח אש  

מתארת התפתחות של שלושה מאחזים הנמצאים בל המעטפת המערבית והצפונית של שטח  

 אביגיל, מצפה יאיר, חוות מעון.   –האש 

מסקנת הדו"ח תומכת בטענת האפליה בין הכפרים הפלסטינים לבין ההתנחלויות והמאחזים   .97

מבלי להכיר בחוקיות האחרונים או בהשוואה בין האוכלוסיות ככל שמדובר במעמדם המוגן    –

 של תושבי האוכלוסיה הנכבשת, ואזרחי המעצמה הכובשת.

 

נבנו    השנים  במהלך  לאט  לאט  אך  האש  שטח  בשולי  בתחילה  נבנו  "המאחזים 
מספר רב של מבנים בתחום שטח האש, נעשה פיתוח של שטח, הקמה של מתקנים  

מבנים של המאחזים אשר נבנו בתחום שטח   20 –חקלאיים ודרכים. כיום ישנם כ 
שטח האש,  האש במרוצת השנים ולא רק שהפיתוח של המאחזים נמשך גם בתחום  

ישראל מקצה אלפי דונמים לתכנון והרחבה של המאחזים וההתנחלויות הנמצאים  
בתוך ובסמוך לשטח האש. כך, בעוד ישראל מנסה לצמצם ככל שניתן את הנוכחות  
מייצרת   היא  האש  לשטח  ובסמוך  בתוך  במרחב  הפלסטינים  התושבים  של 
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בעיניה, אפילו  חוקיים  שאינם  במאחזים  הכרה  של  להסדיר    פוטנציאל  ושואפת 
אותם תוך כדי שהיא מייצרת עבורם אופק תכנוני בקנה מידה עצום, הרבה מעבר  
לצרכים הקיימים מתוך שאיפה לפתח יישובים גדולים שישתרעו על אלפי דונם.  
הנמצאות   ההתנחלויות  של  ונרחבת  משמעותית  להרחבה  מגמה  ישנה  בנוסף, 

גבלות ששטח האש מייצר  בסמוך לשטח האש, כך שלמעשה ישנה התעלמות מהמ
מתגלה   נוצר  הוא  שלשמו  ופיתוח    –והתכלית  מהמרחב  הפלסטינים  הדרת 

 ).   64התנחלויות והמאחזים על גביהם". (עמוד 
  

 סיכום  4ג.
ידי העותרים   .98 המידע המפורט לעיל הינו מידע חיוני והכרחי המשלים את המידע שהובא על 

הבנת התשתית העובדתית המלאה לשיקולו    בהליך המשפטי הנוכחי, והינו ללא תחליף לצורך

 של בית המשפט הנכבד.  

והם בחרו שלא להביא  היה זמין למשיבים כל השנים    מהמידע  חלקהממפורט לעיל עולה, כי  מ .99

,  שבידי מרכז מיפוי ישראל  1945תצלומי אויר משנת  אותו בפני בית המשפט הנכבד. לדוגמא,  

המידע   סמועהסתרת  לאירוע  ומרכז  בנוגע  ג'ינבה  ג'ינבה,    בכפרים  לתושבי  פיצויים  ותשלום 

 .  2015בשנת  918מידע בנוגע לישיבות תכנון לגבי ישובי שטח אש 

זו של המשיבים   .100 על  התנהלות  אסטרטגית  חוסר תום הלב העמוק העומד בבסיס  מעידה 

של    אף היבט אנושיחוסר עניין ב  –חמור מזה  .  של המשיביםרבת השנים  ההתעלמות וההכחשה  

 חריב לתמיד.  לה במסאפר יטא, שהמשיבים עלולים קהילות ה

אין ספק, כי המידע המפורט בבקשה זו מבהיר בצורה ברורה, כי צו הביניים בעתירות  .101

משנת   הראשונות  הפינוי  מ  1999צווי  להמנע  למשיבים  המשפט אפשר  של  חמורה  הפרה 

  .הבינלאומי ההומניטרי המנהגי בו מחויבת מדינת ישראל

זו מעידה על כך, כי אין להסתפק בכך שמדיניות מחיקת הכפרים ותושביהם מדפי   בקשה .102

את .  , וכי המצב הקיים ישאר על כנובאופן פורמלי  ההיסטוריה ועקירתם ממקומם תסתיים

צריכים    -תושבים מוגנים בשטח כבוש    –   מדיניות החנק הלא אנושית כלפי אלפי בני אדם

במדיניות   להחליף  באיזור  המתירה  המשיבים  החיים  המשך  הסדרה   -את  קיום,  שהיה, 

     ותכנון. 

 לבקשה 1039/13 – בג"צו 413/13בבג"צ העותרים ב"כ תגובת  .ד
 

צירוף המועצה כידידת בית  העתירות מסרו כי "העותרים מסכימים לב"כ העותרים בשתי   .103

 המשפט וסבורים, כי חשוב שבפני בית המשפט יהיה המחקר המקיף שערכה המועצה".  

ד בית  הליך כידיטרף לק למבקשת רשות להצהעני אשר על כן, מתבקש בזאת בית המשפט הנכבד ל

 אריכות בבקשה ובנספחיה.  ב  יםעמדתה והמידע שיש ברשותה מפורט, וכמבואר לעיל,  המשפט

          ______________ 
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