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 4144/22דנג"ץ  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"ד

 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל

 6515417אביב  , תל75רח' נחלת בנימין 

  03-5608165; פקס: 03-5608185טל': 
 roni@acri.org.il דוא"ל: 

 -דגנ-

 . שר הביטחון1 המשיבים:
 

  . מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון 2 

 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': 

  shlomolecker@gmail.comדוא"ל: 

 לצו ביניים דחופה מטעם העותרים לצו ארעי ובקשה בקשה

ארעי במעמד צד אחד ולאחר קבלת תגובת המשיבים  צוית המשפט הנכבד מתבקש להוציא מלפניו ב

להימנע מאימונים בשטח נשוא עתירה זו, וזאת המשיבים(  –)להלן  2-1 המורה למשיבים ,צו ביניים

הירי החמורה, במהלכה  תקריתשבכותרת, או לכל הפחות עד לסיומו של תחקיר  העתירה בירורלעד 

 מתבקש, בנוסף .בתוכו שוהים הבית תושבי בעוד, דבעאל  בחאלתירו הכוחות המתאמנים לעבר בית 

 . בימים אלה שחל חג הקורבן במהלך מאימונים מנעילה למשיבים להורות הנכבד המשפט בית
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 ואלה נימוקי הבקשה:

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

 918מבתיהם בכפרים שבשטח האש נשים, גברים וילדים  1000-יה 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 את חייהם הקשים ממילא של העותרים ובני משפחותיהם. זאת, הן בפעילויות 

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

הוציאו למשל,  ,מו: כךמשנים המשיבים את השטח עצוביציאות מן הכפרים. בנוסף, 

 ת, וחפרו תעלות בדרומו, חלקן בשדופיסה לכביש פטרול בעומקו של השטחהמשיבים צו ת

 מעובדים.

ביוני הודיע המת"ק הפלסטיני למועצת הכפרים במסאפר יטא כי המת"ק הישראלי  15ביום  .3

, 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 .4

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.

לבית המשפט הנכבד בבקשה לצו ביניים אשר יורה  19.6.2022העותרים ביום לכן פנו  .5

למשיבים שלא לקיים את האימון עד לבירור עתירה זו. בתגובה לבקשה מסרו המשיבים כי 

אש, ובשל כך ננקטים אמצעי הכוחות מודעים לנוכחות התושבים בשטח שהוכרז כשטח 

לצמצם למינימום את הפגיעה בחיי אדם". , שנועדו "(לתגובת המשיבים 17סעיף ) זהירות

, בין היתר לפני הירי סריקה קפדנית של האזורבין האמצעים שפורטו היו עדכון התושבים, 

לוודא שהמשפכים ריקים במהלך האימונים על מנת ; ובקרה רציפה באמצעות רחפנים

כי ו הכוחות הונחו להימנע מפגיעה בשטחים מעובדים,שעוד מסרו המשיבים,  מאדם.

 התושבים יוכלו לנוע בשטח במהלך האימון.

לפיהן של המשיבים  הצהרותיהם בהסתמך עלחיות  הנכבדה הנשיאה קבעה 20.6.2022ביום  .6

 .בשלב זה להוציא צו בינייםאין מקום  , כילהימנע מפגיעה בתושבים וברכושםבכוונתם 

ימים או ארבעה משך שלושה בבשלושת השבועות האחרונים מתנהלים בשטח תרגילים  .7

בתגובת  כאמור ,בשבוע הראשון ניכר היה מאמץ וניסיון למזער פגיעה בנפש וברכוש .בשבוע

שלא לפגוע  ןניסיושיש נסיגה משמעותית בהיה  ראהבשבוע השני נ המשיבים לצו הביניים.

על הוטלו מגבלות תנועה ממשיות  וביצעו ירי. וכלים כבדים עלו על שדות מעובדים ,ברכוש

אימונים. בשבוע השלישי גם  לא מתקיימיםממשיכות גם כאשר  ואלה ,י השטחתושב

ליע גדול לעבר , ובמהלך התרגיל נורה קכראוי אמצעי בטיחות כבר לא נשמרול וראותהה

ב"כ העותרים דיווחו לב"כ המשיבים על האירוע החמור, אבל  בחאלת אל דבע. מגורים מבנה

 התנערו יםהמשיבכוח צבאי שהגיע למקום קבע באופן מופרך שהצבא לא אחראי לירי. בכך 
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. עתה הודיעו לעותרים כי בכוונת אירוע החמור, מבלי שנערך תחקיר ממשילאחריות מ

שהחל אתמול ויימשך  ורבןבמהלך חג הקוזאת המשיבים להמשיך ולירות בסמוך לבתיהם, 

. לאור ההסלמה הגוברת והתרופפות השמירה על ההנחיות תושבי מסאפר יטא ארבעה ימים

 חוששים לחייהם.

פעמיים פנו באי כוח העותרים לבא כוח המשיבים על מנת לייתר פניה נוספת לבית המשפט  .8

לאחר  7.7.2022ם ה ביויניש, וה28.6.2022הנכבד. הראשונה היתה בשבוע השני לתרגיל, ביום 

 10.7.2022הירי לעבר הבית. הפניות לא זכו למענה, אך המשיב הודיע לתושבים ביום ראשון, 

העותרים פנו בשעות הערב כי בכוונתו לחדש אימונים באש חיה ובירי פגזים למחרת. 

בה נאמר לו שאם לא יקבלו תגובה עד למחרת בבוקר, לפני  ,בתזכורת דחופה לב"כ המשיבים

זו לא נתקבל  עד להגשת בקשה האימון, הם יאלצו לפנות שנית לבית המשפט הנכבד. חידוש

 כל מענה.

 ;3מצ"ב ומסומנת ב/ 28.6.2022הפניה לבא כוח המשיבים מיום 

 .4מצ"ב ומסומנת ב/ 11.7.2022והתזכורת מיום  7.7.2022הפניה לב"כ המשיבים מיום 

הוא הירי לעבר הבית בחאלת אל דבע,  –להלן פירוט האירועים, מן החדש והחמור ביותר  .9

שימוש ברכושם הפרטי עובר לפגיעה הקשה בשדות המעובדים, למגבלות התנועה הקשות ול

 .כמתלים למטרות ירי של המשיבים במהלך התרגיל

נערך תרגיל בו ירו הכוחות באש חיה בסמיכות ם המאוחרות, יצהריה, בשעות 6.7.2022 ביום  .10

דבע, עת ששהו בו -נורה קליע לעבר בית מגורים בחלת אל האימוןלחאלת אל דבע. במהל 

 . למרבה המזל, נעצר הקליע בגג המבנה ואיש לא נפגע ממנו.תושביו

ונות של בים ואת יועמ"ש איו"ש, והעבירו תמב"כ העותרים עדכנו מיד את בא כוח המשי .11

 :המבנה שנפגע
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 ו"ש,אייועמ"ש מלבקשת קצין ית של הב יוןצקודת עו"ד פלי נהח"מ ההודעה, שלחה לאחר  .12

שעות ספורות לאחר מכן רע. יכוחות יוכלו להגיע ולבדוק את שאהעל מנת ש ,עומר הרציג

שאלו מספר שאלות ויצאו לדבר בטלפון. החיילים לא חיפשו אלה קבוצת חיילים,  ההגיע

ימון דובר צה"ל "אין קשר בין האכי לפי  ,אחר הקליע, ומאוחר יותר למדו הח"מ מהתקשורת

 ובין הפגיעות במבנה".

שהגיעו  סיור של דיפלומטים רבים ורמי דרג , במהלך7.7.2022ביום  ,יום לאחר התקרית .13

בו  ומצאו, בדקו התושבים את גג המבנה לשטח כדי לבחון את השפעת האימון על תושביו

הקליע  שכבת האיטום מקלקר אשר בתוך הגג. ך, מונח בתואת הקליע כאשר הוא שלם לגמרי

 .שנמצא היה גדול יחסית ונראה שלא נורה מנשק קל, אלא מכלי כבד
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לבקשת הח"מ, הכניסו התושבים את הקליע לשקית אטומה כדי להעביר אותו לידיהם  .14

לתאם את  פנו לב"כ המשיבים כדיבאמצעות פעילים שנמצאים בשטח. הח"מ מצידם 

העברתו לידי חוקר מצ"ח, פרקליט מהפרקליטות לעניינים מבצעיים, או גורם מתאים אחר 

עוד ר, כך יקתח(. עד למיצוי ה4ב/)נספח מטעם יועמ"ש איו"ש לצורך חקירת האירוע 

 ה זו, כאמור, לא נענתה.יפנימנע מירי בשטח. יה, על המשיבים להיבפניהתבקש 

אז  ., ללא כל התראה לתושבים26.6.2022 יום ראשוןן החל בבשבוע השני של התרגיל האימו .15

האבק הרב  .התקיים אימון בהמראות ובנחיתות של מסוק מעל שטחים מעובדים ועדרים

 פוגע בשדות והעדרים נמלטו בבהלה.

  

כבר החלו לנוע טנקים באזור חירבת מרכז. מעט לאחר מכן  10:00בשעה  27.6.2022ביום  .16

קיבלו התושבים הודעה על קיומו של אימון באש חיה. רוב הפעילות התרחשה כמה מאות 

מטרים צפונית למרכז. בזמן האימונים נחסמה הדרך הראשית משני צידי אזורי האימון. 

 :רב קהכלים הכבדים עלו על שדות מעובדים וגרמו לנז
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 :נסיעה בכלים כבדים וירי בוצעו גם בסמוך לבורות מים .17

 

בסמוך לכפרים ועל שדות מעובדים  D9-בקרבת חירבת ג'נבה ומרכז עברו נגמ"שים, טנקים ו .18

 עדריהם:לוחרושים, ובסמוך לרועים ו

 

 והתבצע ירי, שנמשך זמן רב, על שדות שטרם נקצרו ובקרבה לכפרים:

;   
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ם פסולת רבה, תרמילי קליעים ומטרות, ההאימונים השאירו הכוחות מאחוריבכל שטחי  .19

 סימוני דרך ועוד. כך על אדמות פרטיות ומעובדות, בדרכים ובכל מקום בו היו:

  

הכוחות השתדלו שלא לפגוע ברכושם ניכר היה כי נציין כי בשבוע הראשון לאימונים אמנם  .20

אותם, אך השתמשו ברכושם כמתלים למטרות של התושבים או בשדות, וכן לא לעכב 

 קרטון:
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כפרים, הבין  לפיה תתאפשר תנועתם של תושבים ,בנוסף, ובניגוד להצהרת המשיבים .21

משך שעות מבלי שהם במהשבוע השני הוטלו מגבלות תנועה חמורות. תושבים מעוכבים 

כלי רכב של תושבי יכולים לשוב הביתה או לצאת מכפרם, לעיתים מופעלת כלפיהם אלימות. 

השטח ותושבי כפרים סמוכים מוחרמים תדיר. בכל המקרים לא נמסרה לתושבי הכפרים 

הסמוכים למקום האימון הודעה מסודרת על סגירת דרכים או הודעה על מיקום קיום 

האימון באש חיה או מועדיו. כל זאת בניגוד גמור להצהרות המשיבים שבשלן נמנע בית 

 צו ביניים. המשפט הנכבד מהוצאת

מנע יוכדי להמשלא עומדים המשיבים בהצהרותיהם ונוכח התנהלותם המסוכנת, על כן,  .22

צו צו ארעי וזקים שאינם הפיכים בנפש או ברכוש, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא נמ

 בראשית הבקשה. מבוקשביניים כ

 2022י לביו 11 

 
 , עו"דיפל רוני "דדן יקיר, עו

 
 ב"כ העותרים


