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כשטח שבדרום הר חברון  פסק הדין בעתירות נגד ההכרזה על אזור מסאפר יטא פורסם 4.5.2022-ב

בית המשפט דחה את מתוקף ההכרזה. פלסטינים  כפרים שמונה הוצאת צווי פינוי לתושבינגד ו אש

השופטים י. עמית ואליו הצטרפו  ,הן על הסף והן לגופן. את פסק הדין כתב השופט ד. מינץהעתירות 

 וע. גרוסקופף.

בית המשפט קיבל את טענת המשיבים כי דין העתירות להידחות על הסף, הן בשל השיהוי שנפל 

בהגשתן והן בשל אי ניקיון כפיים של העותרים. בפסק הדין נכתב כי העתירות לוקות בשיהוי מובהק, 

שנה לאחר ההכרזה על השטח כשטח  20-ארוך ומשמעותי, הן במישור האובייקטיבי, מכיוון שהוגשו כ

אש; והן במישור הסובייקטיבי, כי השיהוי מקשה על בירור השאלה האם התגוררו העותרים מגורי קבע 

. העובדה שחלף זמן רב מאז הגשת העתירות ועד ההכרעה בהן, אף אם 1980בשטח עובר לשנת 

 ק בעתירות.אינה נוחה, אין בה אפוא כדי ליטול את העוקץ מהשיהוי העמוק שדב

בנוסף, קבע בית המשפט כי דין העתירות להידחות על הסף גם מחמת היעדר ניקיון כפיים של העותרים. 

בפסק הדין נכתב שהעותרים לא הוכיחו שיש להם זכויות קנייניות באדמות שבשטח האש. יתר על כן, 

על כך שצווי  לאחר הגשת העתירות הבנייה הבלתי מורשית בשטח צברה תאוצה. בית המשפט עמד

את המצב הקיים ולמנוע שינוי לרעת אחד הצדדים בעוד ההליך תלוי ועומד, אך  להקפיאביניים נועדו 

לא נועדו לשפר את מצבו של מבקש הצו. לפיכך, על פי פסק הדין טענת העותרים, כי לא ניתן לצפות 

לאו אחר צו הביניים שהחיים במקום "יעמדו מלכת" מקוממת. בית המשפט קבע כי המשיבים מצדם מי

מלקיים אימונים באש חיה בשטח האש במשך השנים, וזאת בין היתר נוכח  נמנעוככתבו וכלשונו וכן 

 מבנים רבים שהוקמו בתחומי שטח האש חרף צווי הביניים שניתנו.

 בנוסף, דחה בית המשפט את העתירות גם לגופן. 

להכריז על שטחים סגורים ולאסור את נקודת המוצא של פסק הדין היא כי המפקד הצבאי מוסמך 

הכניסה אליהם ללא היתר. מדובר בסמכות רחבה שנועדה לשרת אינטרסים ביטחוניים צבאיים, ובכלל 

זה תיחום שטחי אימונים לצורך הכשרת לוחמים ושמירה על כשירותם. בפסיקת בית המשפט הובהר 

נדרשים לפנות למפקד הצבאי לקבלת  כי בעלים או מחזיקים במקרקעין שלגביהם ניתן צו סגירת שטח

 רישיונות כניסה לשטח. זכויות קנייניות בשטח סגור אינן מקנות כשלעצמן זכות כניסה אליו.

בית המשפט לא קיבל את טענות העותרים כי הפעלת הסמכות לסגירת השטח מנוגדת להוראות 

ן, גם בהנחה שיש לבחון את המשפט הבינלאומי, ובעיקר להוראות אמנת ג'נבה הרביעית. לפי פסק הדי

פעולות המפקד הצבאי באזור בהתאם להוראות האמנה "המנהגיות", כאשר הוראת חוק מפורשת בחוק 

 הישראלי עומדת מול כללי המשפט הבינלאומי, הדין הישראלי מכריע.
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( לאמנת ג'נבה 1)49בנוסף קבע בית המשפט כי אין מקום לטענת העותרים שהתמקדה בהוראת סעיף 

יעית. ראשית, לפי פסק הדין, מדובר בהוראה הסכמית אשר אינה משקפת משפט בינלאומי מנהגי. הרב

נכתב כי "...אין בין הוראה זו, אשר נועדה למנוע מעשי גירוש המוניים של אוכלוסייה בשטח  –שנית 

, כבוש לשם השמדתה, ביצוע עבודות כפיה או השגת מטרות מדיניות שונות, לבין נסיבות ענייננו

 מאומה.".  

 בנוגע לשאלות העובדתיות: 

מגורי קבע התגוררו  העותריםאם היא השאלה שהוגדרה בפסק הדין כשאלה המרכזית שבמוקד הדיון 

באזור שטח האש עובר להכרזתו. בית המשפט קבע כי המסקנה הברורה העולה ממכלול החומרים 

בגבולותיו. אמנם, עמדת בית המשפט היא  היו מגורים קבועים לאהיא כי ערב ההכרזה על שטח האש, 

שעתירה לבג"ץ אינה ככלל המסגרת המתאימה לבירור מעמיק של שאלות עובדתיות מורכבות, אך לפי 

 פסק הדין במקרה הזה לא מדובר בשאלה עובדתית סבוכה כלל.

ישו בית המשפט הסתמך לקביעה זו בעיון בצילומי האוויר, הן אלה שהגישו המשיבים והן אלה שהג

העותרים, וקבע כי אף בעין בלתי מיומנת ומקצועית מתגלה "מסקנה חד משמעית וברורה כי הדין עם 

לא ניתן לזהות בשטח סימנים למגורים, ודאי לא מגורי קבע בכל  1980המשיבים. בעוד שעד שנת 

 2000ובעיקר החל משנת  90-ה בח'רבאות במהלך שנות היהשטח, ניכרת על פי הצילומים תנופת בני

אשר לטענת העותרים  2000ומשנת  1999, משנת 1985והלאה. זאת אף "בניכוי" צילומי האוויר משנת 

עלולים ליצור רושם מטעה, שכן באותם שנים נהרסו המבנים שהיו על הקרקע על ידי המשיבים". לשם 

 הדוגמה, התמקד בית המשפט בצילומי האוויר של ח'רבת אל פחית וחירבת אל חלאווה.

משפט קיבל גם את טענת המשיבים כי קיומם של אימוני תקיפה מהאוויר שנערכו על ידי חיל בית ה

מחזק אף הוא את המסקנה האמורה כי  1993האוויר עובר למועד ההכרזה על שטח האש ועד לשנת 

 לא היו מגורי קבע במקום באותה עת. 

רמים שונים מאפשרים בנוסף, קבע בית המשפט שהמסמכים המתעדים פעולות אכיפה שביצעו גו

להתחקות אחר ההתפתחות שחלה באזור החל ממועד ההכרזה. כך, מדיווחי פעילות יחידת הפיקוח 

עולה תמונה ברורה על פיה לא הייתה התיישבות קבועה  2000ועד  1980וגורמים נוספים בין השנים 

 בשטח האש בטרם הכרזתו. 

מן העבר השני, קבע בית המשפט שחוות הדעת עליהן מסתמכים העותרים אינן מסייעות להם. באשר 

תיאור הרקע ה"היסטורי" אינו אלא התרשמותה לחוות הדעת מטעם פרופ' שולי הרטמן, נפסק כי 

ועל כן קשה להסיק מחוות הדעת מסקנה לגבי  ,מהנמסר לה על ידי תושבי המקום בתקופה מאוחרת

ה השנויה במחלוקת בין הצדדים. לגבי חוות הדעת של פרופסור קרסל, נכתב בפסק הדין כי זו הסוגי

 אינה משכנעת.

ביחס לטענות העותרים והמשיבים שהסתמכו על חלקים שונים בספרו של יעקב חבקוק "חיים במערת 

מספר זה  ובפסק הדין נכתב כי ככל שניתן ללמוד ,הר חברון", בית המשפט אימץ את טענות המשיבים

על התיישבות בשטח האש בתקופה הרלוונטית, תושביהם של החורבות החדשות "נותרו קשורים 

בטבורם לכפרי האם", וכדוגמאות לחרבאות שהפכו לכפרים של ממש לא הובאו הכפרים של התושבים. 
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מפה מנגד, ח'רבת ג'ינבא נזכרת כחורבה נטושה שהייתה ישוב עונתי ונותרה כזו. כמו כן, על פי ה

עונתיות:  –ח'רבאות, כולן, על פי חבקוק  11המצורפת לספרו של חבקוק, בתחום שטח האש היו מצויות 

 פח'ית; ח'רבת מרכז; וח'רבת ג'ינבא. -כויס; ח'רבת אל-מפקרה; ח'רבת צרורה; ח'רבת אל-ח'רבת אל

ע כי בית המשפט דחה את הבקשה של המועצה הכפרית להצטרף להליך כידידת בית המשפט, וקב

היא אינה עומדת בקריטריונים שנפסקו לצירוף כזה. בנוסף נכתב בפסק הדין שהראיות שהוצגו ע"י 

 המועצה אינה מוכיחה כי התקיימה ישיבה קבע באזור בתקופה הרלוונטית. 

בית המשפט עמד על כך שבמסגרת ההליך הוצע לעותרים מתווה המבוסס על התפנותם משטח האש 

הצעות נדחו ע"י העותרים. וכן, כי בכל מקרה העותרים יהיו רשאים להיכנס בעת עריכת אימונים וה

רכי חקלאות ומרעה בימי שישי ושבת ובחגי ישראל, וכי פתוחה לפניהם הדרך ולתחום שטח האש לצ

לתאם כניסות לשטח האש במועדים נוספים. כמו כן, הובהר כאמור כי המשיבים אף מוכנים לאפשר 

 טח האש במשך כחודשיים בשנה לצורכי חקלאות ומרעה. לעותרים להיכנס לתחום ש

 אלף ש"ח. 40,000העתירות נדחו ועל העותרים הושתו הוצאות משפט בסך 


