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להליך  לבקשת ההצטרפותמטעם המשיבים מפורטת תגובה 

ה , מתכבדים המשיבים להגיש תגוב17.6.21בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  .1

לבקשת המבקשת להצטרף להליך דנן כ"ידיד בית המשפט" )להלן:  מפורטת מטעמם

 (."המבקשת"ו "הבקשה"

כי בקשת ההצטרפות  לא נקבע 17.6.21נדגיש כי בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום  .2

"חרף השלב הדיוני ש לקיים דיון בבקשת ההצטרפות, וזאת יהתקבלה. בהחלטה זו נקבע כי 

וטענות נוספות אותן העלו שבו הוגשה הבקשה  הח"מ( -)ההדגשה במקור  מאודהמתקדם 
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הן על הסף,  -כי דין הבקשה להידחות המשיבים בתגובתם". על כן יטענו המשיבים להלן 

 ת המבקשת להצטרף.; ולאחר מכן תובא התייחסות מפורטת לגופן של טענוהן לגופה

לנוחות בית המשפט הנכבד, ומאחר שהדברים ערוכים ופרושים בפניו, לא נחזור על הדברים  .3

שנאמרו בכתב התשובה המפורט. נזכיר באופן כללי כי הסעד המבוקש בעתירה הוא ביטול 

בשל טענת העותרים כי ההכרזה נעשתה  (שטח האש)להלן גם:  918ההכרזה על שטח אש 

, כזכור, היא כי דין העתירה להידחות על הסף מחמת סיבות מדת המשיביםעשלא כדין. 

, )להלן: המועד הקובע( 1980בשנת דין העתירה להידחות אף לגופה שכן  -שונות, ובנוסף 

יש מתושבי יאטה שהיו  לא היו תושבי קבע בשטח האש.לראשונה, שטח האש בעת הכרזת 

י שנה לצורכי מרעה וחקלאות, ותושבים מגיעים באותה עת לשטח האש לכמה חודשים מד

למספר חודשים בשנה; אולם בהתאם לפסיקת בית  באופן ארעיאלו אף נותרו בשטח האש 

המשפט הנכבד, מגורים ארעיים אלו אינם נחשבים למגורי קבע. הנתונים ההיסטוריים, 

ים כי הגיאוגרפיים והסוציולוגיים, כמו גם מידע הקיים בידי המשיבים מזמן אמת, מלמד

 לא היו תושבי קבע בשטח האש באותה עת.

 דחיית הבקשה על הסף

"המועצה הכפרית המבקשת להצטרף היא  דין הבקשה להידחות על הסף. -ראשית  .4

". באופן תמוה המבקשת אינה באמצעות ראש המועצה נידאל יונס אבו עראם, מסאפר יטא

כבר  -ית מסאפר יטא" ראש "המועצה הכפר -מציינת זאת בבקשתה, אך מר אבו עראם 

. מר אבו עראם הוא אפוא צד להליך, 1039/13בבג"ץ  17נמנה על העותרים והוא העותר 

ואחת היא אם הוא מיוצג בהליך בשם עצמו או אם הוא מיוצג בהליך בשם ארגון כלשהו 

  שהוא עומד בראשו.

ל, המוסד ככלבנסיבות אלה סבורים המשיבים כי דין הבקשה להידחות על הסף. כידוע, " .5

המשפט -להציג בפני בית למי שאינו צד ישיר לסכסוךמשפט נועד לאפשר -של ידיד בית

אינטרס או מומחיות מיוחדים שהוא מייצג מתוקף תפקידו או עיסוקו, כאשר הדבר רלוונטי 

דנ"פ " )המשפט-ועשוי לתרום תרומה ממשית להכרעה בסכסוך הספציפי שבפני בית

(. אין מקום לצרף "ידיד (2004) 637( 4נט)פד"י , הדין-עורכי אל נסאסרה נ' לשכת 9384/01

בית משפט" שלמעשה כבר מיוצג בהליך. בקשתו של צד להליך להצטרף כ"ידיד בית משפט" 

על אחת כמה וכמה שזהו המצב דינה להידחות.  -אם בעצמו ואם בכסות של ארגון שהקים  -

ו מבקש להצטרף להליך כ"ידיד בית כאשר צד להליך מיוצג על ידי עורך דין, והוא עצמ

 משפט" באמצעות עורך דין אחר.

מסיבה זו סבורים המשיבים כי דין הבקשה להידחות על הסף, מאחר שאין מדובר בבקשתו  .6

משפט, אלא בבקשתו של צד -של צד שלישי, שאינו מיוצג בהליך דנן, להצטרף כידיד בית

 17. מובן מאליו שהזהות בין העותר משפט-להליך 'לשפר עמדות' ולהציג עצמו כידיד בית
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לבין המבקשת משליך גם על המבחנים שיש לשקול בבחינת הבקשה לגופה  1039/13בבג"ץ 

כדוגמת מידת התרומה הפוטנציאלית בצירופו, זהות האינטרסים בין שניהם ועוד, ולכך  -

 להלן.נתייחס 

סטטוטורי, -בדותיאורה הפס למרותנתייחס לבקשה לגופה, נקדים ונציין כי  בטרם .7

" אינה מוסד שלטוני מוכר. המבקשת טוענת שהיא "הגוף יטא מסאפר"המועצה הכפרית 

יטה", ואף גוזרת גזרה שווה  מסאפרהייצוגי הציבורי הרשמי המשותף היחיד לאלפי תושבי 

לעניינה מהחלטה שעסקה בצירוף רשויות מקומיות להליך שעסק בתשלום היטל השבחה 

(. יודגש אפוא כי המבקשת אינה גוף דיבוןהמקומית פתח תקוה נ'  ההועד 6298/15)דנ"א 

מקומית או אגד של רשויות מקומיות מוכרות לפי הדין באזור,  רשותאינה  היאסטטוטורי, 

ציבורי רשמי"  גיייצולה סמכויות כלשהן. העובדה שהמבקשת מגדירה עצמה כ"גוף  ואין

אין גם משקל כלשהו לטענת המבקשת כי  אינה הופכת אותה לבעל דין נדרש בעתירה דנן.

השר לשלטון מקומי של הרשות הפלסטינית מינה את "המועצה הכפרית מסאפר יטא" 

ואישר את בחירת המבקש לעמוד בראשה, שכן אין לרשות הפלסטינית סמכויות  2016בשנת 

 .Cכלשהן בשטח 

 דחיית הבקשה לגופה

אחמד קוזלי נ' מדינת  7929/96 "חשאלת ההכרה במוסד "ידיד בית המשפט" נידונה במ .8

קבע בית המשפט (. בהחלטתו בעניין קוזלי עניין קוזלי)להלן:  (1999) 529( 1נג) ,ישראל

סמכות להורות על צירופו של גוף או של אדם להליך שבפניו ה נתונה לוכי אמנם  הנכבד

נסיבותיו  במעמד של "ידיד בית המשפט", אך על בית המשפט לבחון בכל מקרה ומקרה לפיו

לעניין השיקולים השונים אם ראוי להפעילה, בהתחשב במכלול השיקולים הנוגעים לעניין. 

 שעל בית המשפט לבחון בהקשר זה, נקבע בעניין קוזלי כדלקמן:

"אכן, בטרם תינתן לגוף או לאדם הזכות להביע עמדתו בהליך שבו אין הוא צד 
העמדה המוצעת. יש לבחון את יש לבחון את תרומתה הפוטנציאלית של מקורי, 

מהות הגוף המבקש להצטרף. יש לבדוק את מומחיותו, את ניסיונו ואת הייצוג שהוא 
מעניק לאינטרס שבשמו מבקש הוא להצטרף להליך. יש לברר את סוג ההליך ואת 

ועל השלב שבו הוגשה  הפרוצדורה הנוהגת בו. יש לעמוד על הצדדים להליך עצמו
. כל אלה היות ערים למהותה של הסוגיה העומדת להכרעהיש ל. בקשת ההצטרפות

אינם קריטריונים ממצים. אין בהם כדי להכריע מראש אימתי יהא מן הדין לצרף 
המשפט", ומתי לאו. בה בעת, יש לשקול קריטריונים אלה, -צד להליך כ"ידיד בית

 ".בין היתר, טרם יוחלט על צירוף כאמור
 ידי הח"מ(-)ההדגשות מכאן ואילך הוספו על

מידת מומחיותו של המבקש  ש לבחון אתכלומר, כאשר מוגשת בקשת הצטרפות להליך י .9

לית והמחדשת הגלומה להצטרף, היכרותו עם המטריה הנדונה ומידת התרומה הפוטנציא

תוך לקיחה בחשבון של ו ,מול החשש שצירופו יפגע ביעילות הדיון ובצדדיםבצירופו, אל 
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אה מצירופו להליך. כמו כן נקבע כי יש לתת משקל לשלב בו מידת ההכבדה שתיגרם כתוצ

 מוגשת בקשת ההצטרפות והשיהוי שחל בה. 

הנה כי כן, הלכת קוזלי קובעת כי דלת בית המשפט אמנם נפתחה בפני ה"ידיד" אך באופן  .10

מוגבל: צירוף צד להליך נשמר, על פי רוב, למקרים בהם מדובר בגוף מייצג ומקצועי בעל 

יוחדת בעניין, שמצטרף להליך בשלב שבו ניתן לבחון את תרומתו בהקשר מומחיות מ

לסוגיה המתבררת לפני בית המשפט. בקשות הצטרפות כ"ידיד בית המשפט" שכל מטרתן 

; לייצג אינטרס שכבר מיוצג על ידי צד מקורי להליךאו  היא לתמוך באחד מהצדדים

    דינן להידחות.  – הןצפויה מהתרומה הולה על קבלתן עהעלות הדיונית הכרוכה בשובקשות 

וזאת ממכלול הטעמים שיפורטו  ,על רקע האמור, נקל לראות כי דינה של בקשה זו להידחות .11

 להלן.

מטרת בקשת ההצטרפות היא לייצג אינטרס שכבר מיוצג במסגרת ברור שראשית,  .12

הוא עצמו המבקשת  1039/13בבג"ץ  17הדבר מובן מאליו נוכח העובדה שהעותר  ההליך.

ואף בפסקה הראשונה של בקשת ההצטרפות נכתב שמטרתה הוא להציג מידע להצטרף; 

בבקשת ההצטרפות: במפורש גם נכתב כך עובדתי חדש )ולא לייצג אינטרס שאיננו מיוצג(. 

, בתמיכה לטענות העותריםהסוגיה וטוענת, "הבקשה הנוכחית עוסקת בהיבט האזרחי של 

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

בהקשר זה נזכיר את דבריו של בית המשפט הנכבד  ."עולה על כל צורך אימונים צבאיים...

 :(1996) 364( 4פ"ד נ) ,פנחסי נ' היועץ המשפטי לממשלה 5368/96בבג"ץ 

"יש מקום לשקול הצטרפותו של עותר 'ציבורי' נוסף או של משיב 'ציבורי' נוסף, 
אם מתוך בקשתם נראה כי הם מוסיפים לעמדת הצד שאליו הם מבקשים להצטרף. 
אין מקום להצטרפותם של עותר 'ציבורי' נוסף או של משיב 'ציבורי' נוסף, אם מתוך 

ידי הצד שאליו הם מבקשים -ו עלבקשתם נראה כי הם חוזרים על עמדות שכבר נטענ
  ".להצטרף

הרשות הפלסטינית,  9048/07רע"א בעניין בהקשר זה כמו כן, יובאו הדברים שנאמרו  .13

  :(02.05.2010)נבו  המועצה הפלסטינית נ' ליאורה גולדמן

"הבקשה שלפנינו הינה לצירופם של ברדיצ'אנסקי כ"ידיד בית המשפט". בהלכה 
לבחינת אפשרות צירופם להליך של מי שמבקשים  הפסוקה נקבעו אמות מידה

בין אלה ייבחנו מידת היכרותו של המבקש עם   לשמש כ"ידידי בית המשפט".

המאטריה הרלוונטית; מידת החידוש שבטענות שהוא מעלה בהשוואה לעמדות 
מהותה של הסוגיה העומדת להכרעה   ידי הצדדים המקוריים לדיון;-שהועלו על

 ]...[בקשת ההצטרפות והשלב שבו הוגשה 
נסיבותיהם לפי אמות מידה אלה, אין הצדקה לצירוף ברדיצ'אנסקי להליך. ראשית, 

של ברדיצ'אנסקי והאינטרסים שהם מבקשים לקדם, חופפים במידה רבה את אלה 
אין מדובר בגוף המשקף את האינטרס הציבורי בכללותו או  של המשיבים.



- 5 - 

 

עיון בטענותיהם של לי הדין הקיימים. אינטרסים אחרים, החורגים מאלה של בע

ברדיצ'אנסקי מעלה כי בין הטענות שהעלו לבין טענות המשיבים קיימים דמיון 
בהיעדר חידוש ממשי בדבריהם, ומשאין מדובר  –וחפיפה ניכרים. במצב דברים זה 

לא יהיה בצירופם של ברדיצ'אנסקי כדי  –בגוף שיש לו מומחיות מקצועית מיוחדת 
 ".מטעמים אלה ראינו לדחות את בקשת ההצטרפות ה ממשית להליך.לספק תרומ

דברים אלו נאמרו ביחס לצירוף צד שלישי שיש לו אינטרס זהה לאחד מהצדדים. הדברים  .14

רע"פ ראו גם: ווחומר באשר לצירוף צד שלישי שכבר מיוצג בהליך. מקל אמורים 

פנחסי  5368/96בג"ץ ; (2012) 305( 3סה)פד"י , אברהם בן חיים נ' מדינת ישראל 10141/09

הרשות הפלסטינית,  9048/07רע"א  (;1996) 364( 4פ"ד נ) ,נ' היועץ המשפטי לממשלה

 .(02.05.2010)נבו  המועצה הפלסטינית נ' ליאורה גולדמן

עו"ד גולן משעלי נ' מתיישבי  2853/16ע"א בלעניין זה יפים דבריו של בית המשפט הנכבד  .15

  :(02.11.2017)נבו  להתיישבות קהילתית בע"משריד אגודה שיתופית 

"מעיון בבקשת ההצטרפות ובתגובות לה, ניכר כי אין מתקיימות בבקשה אמות 
 7929/96המידה שנקבעו בפסיקה לצירוף בעל דין כ"ידיד בית משפט" )ראו: מ"ח 

פלוני נ'  11152/04(; ע"א 1999) 553-555, 529( 1, פ"ד נג)קוזלי נ' מדינת ישראל
עו"ד בן מאיר נ' ראש  631/17(; בג"ץ 4.4.2005) דל חברה לביטוח בע"ממג

לעמותה ולמערערים זהות אינטרסים בהליך, ונוסף לכך  (.)15.2.2017( הממשלה
במסגרת בקשת ההצטרפות חוזרת העמותה על אותן טענות שכבר נטענו על ידי 

העמותה תשיא  המערערים בכתבי טענותיהם. בנסיבות אלה אין להניח שצירופה של
תרומה משמעותית כלשהי להליך, ולא מן הנמנע כי ההיפך הוא הנכון והדבר אך 

. לנוכח האמור, דינה של בקשת ההצטרפות יביא לסרבול מיותר של הדיון

 ".להידחות

עיננו הרואות כי אין לקבל את בקשת ההצטרפות מן הטעם שמטרתה לייצג אינטרס שכבר  .16

 מיוצג על ידי צד להליך.

זהות האינטרסים בין המבקשת להצטרף לבין העותרים ניכר גם מהראיות החדשות שהיא  .17

מתבקש בית המשפט הנכבד להתיר צירוף של חוות דעת מבקשת לצרף להליך. כך לדוגמה, 

שטח האש, וזאת שעה המבוססת על ניתוח תצלומי אוויר של מאת עמותת 'במקום' 

המבוססת על ניתוח תצלומי ותת 'במקום' שלעתירה עצמה כבר צורפה חוות דעת מאת עמ

הושקעו משאבים חוות הדעת המעודכנת בשטח האש. בפתח חוות הדעת מצוין שאוויר של 

רבים יותר, או שהיא נכתבה לאחר שהתקבלו נתונים שהתבקשו בעבר "באופן מהיר 

פעם  - ומקיף", אולם טענות אלה אינן מצדיקות צירוף של חוות דעת שונות מטעם אותו גוף

 אחת במסגרת העתירה ופעם אחת במסגרת בקשה להצטרף אליה.

לעניין זה נוסיף שכבר כיום מספרם של העותרים בעתירות שבכותרת עולה כדי מאות רבות.  .18

העתירות הן עתירות ציבוריות גם כעת, ומובן מאליו שהעותרים אינם מייצגים אינטרסים 
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. במובן זה, צירוף 918בי שטח אש פרטיים שלהם אלא את האינטרס המשותף שלהם כתוש

המבקשת לא יוסיף לדיון נקודת מבט חדשה או זווית רעננה. האינטרס של תושבי שטח אש 

מיוצג כבר כיום בהליך באמצעות מאות תושבים )ביניהם אף ראש המבקשת(, ואין כל  918

 צורך בצירוף המבקשת המבקשת לייצג את אותו אינטרס עצמו.

נוגעות לסוגית פינוי אשר משליכה מעבר לעותרים הספציפיים נשוא תירות "כי העטוענת המבקשת  .19

. טענה זו מחדדת את הקושי שהמשיבים העתירות ומשפחותיהם, על תושבים נוספים של הכפרים"

העתירות פוסעות במשעול מסוכן שבין עתירה ציבורית  -הצביעו עליו לכל אורך ההליך 

הם מייצגים אינטרס רחב, מנהלים  -ים חפצים בכך עקרונית לבין עתירה פרטית. כשהעותר

הליך גישור בפני שופט בית המשפט העליון בדימוס כנציגי כלל התושבים ומביאים ראיות 

כלליות לכך שהייתה התיישבות קבע בתחום שטח האש בעת הכרזתו מבלי לנסות להוכיח 

היום, כאשר כי ראיות אלה קשורות באופן כלשהו אליהם כאנשים פרטיים. בחלוף 

לפתע הם אנשים פרטיים שאינם מייצגים איש, פתאום  -האינטרס של העותרים מתחלף 

וכל הדיונים,  ,מתברר שיש תושבים רבים בשטח האש שאינם מיוצגים בעתירות דנן

ההסכמות, הניסיונות לפתרון והצעות הפשרה אינם מחייבים את אלו שאינם צדדים להליך. 

זה בעבר, והמענה שניתן בדרך כלל הוא שהעתירות דנן הן המשיבים הצביעו על קושי 

עתירות עקרוניות שפסק הדין שיינתן בהן ישליך גם על מי שאינו צד ישיר אליהן. על רקע 

עלומות ושכעת מבקשים " מסיבות טכניותזה, הטענה כי יש תושבים שלא צורפו כעותרים "

יוצגים בהליך דנן, יכולים היו דינה להידחות. תושבים אלו, שאינם מ -להצטרף להליך 

לבקש להצטרף אליו במשך השנים הארוכות מאוד שבהן התנהל ההליך, ואם יש להם 

שיגישו בקשה להצטרף לעתירות בעצמם, ולא מוטב היה  -אינטרס ישיר בעתירות 

 . אחרייצוגו של גוף באמצעות 

בקשת ההצטרפות הוגשה בשיהוי ניכר, בשלב מאוחר מאוד של ההליך, וקבלתה  - שנית .20

, שנים 9לפני העתירות דנן הוגשו יוזכר כי  תפגע ביעילות ההליך ובעקרון סופיות הדיון.

שנים  22. במשך 2000, בשנת שנים 22לפני , כעתירות המשך לעתירות שהוגשו 2013בשנת 

תשובות, תצהירים ובקשות, הודעות מעדכנות וחוות מתנהל ההליך, והוגשו בו תגובות ו

, 2004האחד בסביבות שנת  -דעת. בין השאר התקיימו בו לפחות שני הליכי גישור פורמליים 

. בית המשפט הנכבד קיים דיונים רבים בעתירות, בהרכבים 2015והשני בסביבות שנת 

לקבלת פסק דין, לאחר  ההוא המתנכעת בו מצוי ההליך שהשלב הדיוני שונים ומגוונים. 

יצוין פה. -תנאי, הוגשו כלל הטענות בכתב ונשמעו הטענות השונות גם בעל-שניתן צו על

דבאבסה נ' ראש המינהל  5901/12בג"ץ בבפסק הדין נקבע  28.12.20בהקשר זה כי ביום 

 . "צפויה להינתן בתקופה הקרובה 1039/13-ו 413/13ההכרעה בהליכי בג"ץ כי " האזרחי באיו"ש

שנים )תלוי כיצד מונים את שנות  22-שנים או כ 9-, משך כבכל התקופה הארוכה הזו .21

להגיש בקשת הצטרפות להליך. רק בשלב מאוחר מאוד,  לא מצאה לנכון המבקשתההליך(, 

לאחר שהוגשו כתבי טענות מטעם הצדדים ולאחר שהתקיים דיון בעתירות, כאשר הצדדים 

 המבקשת את בקשתה.  הגישה -ממתינים לקבלת פסק דין 
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ותולה את  ,ההליך במהלך השניםשל  והמבקשת לא מכחישה כי הייתה מודעת להתנהלות .22

השיהוי בהגשת הבקשה במחסור משאבים ממנו היא סבלה. לטענתה, רק בחמשת 

שבמרכז השטח החודשים האחרונים הצליחה לגייס את המשאבים לביצוע מחקר בנושא 

מחסור במשאבים לא יכול לשמש עילה להצטרפות להליך . לעמדת המשיבים העתירות דנן

 .בשלב כה מאוחר, באופן שיכביד על ניהול ההליך ויהיה כרוך בעלות דיונית לא מבוטלת

לשיקול זה נוסיף שיקול נוסף. ההליך המתקיים בפני בית המשפט הנכבד הוא כידוע הליך  .23

ן שלב זה לבין השלב השני שלבי. ראשיתו של השלב הראשון בהגשת עתירה, והמעבר בי-דו

הצטרפות של צדדים שלישיים לעתירה לאחר הוצאת צו תנאי. -מתרחש עם הוצאת צו על

צדדים  -כבמקרה דנן  -תנאי פוגעת בזכויות הדיוניות של המדינה, וכך במיוחד כאשר -על

אלו מעלים טענות חדשות ומצרפים ראיות חדשות לחלוטין שלא הועלו בעבר. ניתן ללמוד 

ה שווה לענייננו מההלכה שנקבעה לגבי צירוף בעלי דין בשלב הערעור )ראו למשל: ע"א גזר

אין לאפשר ((. כך למשל נקבע כי "2000) 443( 3, פ"ד נד)צפרי נ' הדר חברה לביטוח 6786/96

לאדם להצטרף כמשיב נוסף בערעור, מקום בו ניתנה לו כבר הזדמנות להצטרף להליך 

, אליהו חברה לביטוח נ' קרנית 3973/91בש"א " )ניצל אותהבערכאה הקודמת, והוא לא 

 (, והמשיבים סבורים שהוא הדין לענייננו.457( 5פ"ד מה)

במהלך השנים בית המשפט הנכבד שב ועמד על הטעמים שבדחיית בקשת הצטרפות  .24

מאוחרת, ואף חזר ודחה בקשות הצטרפות שהוגשו בשלב מאוחר של ההליכים. ראו למשל: 

)נבו  אל ישראל בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה גליל עליון-אדרי 7926/06עע"מ 

מ"ח ; (25.06.2007)נבו  שירותי בריאות כללית נ' ליאון קורלנד 9572/06רע"א (; 24.06.2009

ישראל טויטו, יו"ר  3829/04עע"מ   ;(07.09.2020)נבו  רומן זדורוב נ' מדינת ישראל 6881/19

"ככר הלחם" העמותה לצמצום הפער החברתי בישראל נ' עיריית  –הלב" עמותת "מכל 

לקידום זכויות הזקנים נ' כנסת  -כן לזקן  4343/19בג"ץ ; (2004) 769( 4נט) ,ירושלים

 5034/15רע"פ ראו את דבריו של בית המשפט הנכבד ב . כמו כן,(18.04.2021)נבו  ישראל

  :(31.10.2018)נבו  פלוני נ' מדינת ישראל

"לאחר עיון, נחה דעתנו כי אין מקום לאשר במסגרת ההליכים שבפנינו את בקשת 
גם העובדה כי בקשת ההצטרפות הוגשה לאחר שהוגשו טענות .. ההצטרפות.

)בעניין  פה, יש בה כדי להביא לדחייתה-הצדדים בכתובים וטענותיהם נשמעו בעל
(; ע"פ 1999) 529( 1), פ''ד נגקוזלי נ' מדינת ישראל 7929/96זה ראו: מ"ח 

(. מעבר לכך,  )2000(251-252, 241( 2, פ"ד נד)שוורץ נ' מדינת ישראל 111/99
 ".התוצאה בערעורים, כמפורט בהמשך, לא הצריכה את הצטרפותם

מן הטעם שהוגשה בשלב גם המשיבים סבורים אפוא כי אין לקבל את בקשת ההצטרפות  .25

 דין הבקשה להידחות.ועל כן ללא כל עילה מוצדקת, מאוחר מאוד של ההליך, 
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 התייחסות לבקשה לגופה

מעבר לכל האמור, ובהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד, נתייחס להלן לטענות המבקש  .26

בחינה מדוקדקת של הראיות שצורפו לבקשה מלמדת כי הן אינן בקצרה נציין כי לגופן. 

רים היו תושבי קבע בשטח האש בטרם תומכות בעמדת העותרים ואינן מלמדות כי העות

ראיות אלה מלמדות שהיו אנשים ששהו בתחום שטח האש . 1980סגירתו לראשונה בשנת 

לתקופות של מספר חודשים בשנה, אולם המשיבים מעולם לא חלקו על  1980אף לפני שנת 

כי המקומות שבהם העותרים טענה זו. כפי שנכתב בתצהיר התשובה, עמדת המדינה היא 

למטרות חקלאות במערות תגוררים כיום שימשו לאורך ההיסטוריה למגורים ארעיים מ

. כפי שנראה להלן, אחר במקום היו שלהם הקבע שמגורי אנשים עבורומרעה באופן עונתי, 

כך עולה ממכלול הראיות והמסמכים שצורפו לכתבי הטענות שהוגשו לבית המשפט הנכבד, 

 ליהם ומשלימות אותם. והראיות שצירופן מתבקש מצטרפות א

השנים האחרונות  20-כפי שנטען בכתב התשובה, התיישבות הקבע בשטח האש החלה רק ב .27

חוקית ענפה, תוך -הרבה אחרי סגירת השטח. התיישבות זו נערכת באמצעות בנייה בלתי -

 הפרת איסור הכניסה לשטח האש ועשיית שימוש לרעה בצו הביניים שיצא בעתירות דנן. 

  יחס לכל אחת מהראיות שצורפו לבקשה.נתילהלן  .28

 חוות דעתו ההיסטורית של ד"ר מייקל פישבך

עוסקת באזכור ח'ירבאות שונות ( חוו"ד פישבך)להלן: חוות הדעת של ד"ר מייקל פישבך  .29

בדרום הר חברון במפות ישנות ובמסמכים היסטוריים של הבריטים והירדנים, החל משנת 

מהמקומות המוזכרים בחוות הדעת אינם מצויים בתחום  ואילך. יודגש כי חלק ניכר 1872

שנת  -, ויודגש גם כי חוות הדעת אינה מתייחסת כלל למועד הרלוונטי לענייננו שטח האש

1980. 

 permanentlyבמענה לשאלה האם היו מקומות באזור הרלוונטי שהיו מיושבים בקביעות ) .30

inhabited כי היו שני מקומות לחוות הדעת(  11)בעמ'  בך, טוען ד"ר פיש1967( לפני שנת

  :כאלה

 בך". ד"ר פישhouseמוזכר במפה בריטית כ" -"סירת עווד איבראהים"  -המקום הראשון 

מציין כי לא ניתן להסיק בוודאות האם מקום זה היה מיושב בקביעות, אך ניתן להניח שכך 

אינו מצוי בתחום שטח  היה כיוון שהיה בו בית שהוא גדול דיו כדי להופיע במפה. מקום זה

 האש ועל כן אין לו כל קשר לענייננו.
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אינו  בך. ד"ר פיש" )="מקום"(locality"-מופיע במפה בריטית כ  -ג'ינבה  -המקום השני 

על פניו נראה שהסבירות לכך שמקום זה שימש למגורי קבע שם זה. של מציין מה פשרו 

 " שימשו לכך.house"-היא אף נמוכה יותר מהסיבות שמקומות שסומנו כ

עונה בחיוב גם לשאלה "האם אנשים באזור יאטה גרו באוהלים ובמערות לפני ד"ר פישבך  .31

בבתים גם  19-בסוף המאה הנהגו לחיות יאטה תושבי ". ד"ר פישבך מסביר כי 1967שנת 

ונדודים ממקום  חקלאות מרעהפרנסתם הושתתה על שכן במערות, וגם באוהלים , גם מאבן

 :למקום

"The reason why Yatta villagers lived both in houses and tents 

was because they based their economic livelihood at that time 

from raising and grazing animals such as sheep and goats and 

needed to move around." 

יש  1967ד"ר פישבך כי בסקר אוכלוסין שערכה מדינת ישראל בשנת מזכיר בהמשך  .32

התייחסות למערות כצורת מגורים, והדבר מהווה אינדיקציה לכך שאנשים גרו במערות 

מעיד  "( בסקרנוודים)" "nomadsהשימוש בביטוי "-איבתקופה זו. עוד מציין ד"ר פישבך, כי 

בים. ושיים, אלא אנשים שחיו ביובדו על כך שהתושבים הרשומים כחיים במערות לא היו

 :מהאמור מסיק ד"ר פישבך, כי

"Therfore, we know that people in Yatta lived both in houses 

and outside houses […] it is likely that people in Yatta 

inhabited caves in the area of Masafir Yatta prior to 1967"  

יטא  שתושביסביר  כיוים וגם במערות, עולה כי אנשי יטא גרו גם בבת כלומר, אף מדבריו

. כך נכתב גם במקום נוסף )מבלי שפורט מסאפר יטא באזורהם אלה שאיישו את המערות 

 על איזה מקום מדובר(:

"Jordanian government documents confirm that villagers still 

moved from place to place in this manner in the twentieth 

century, especially in the case of what the government called 

"semi-nomads" who farmed in one place part of the year and 

moved to another place at other times for the purpose of grazing 

their sheep and goats." 

המגורים במערות היו עונתיים בלבד, כי  ת המשיביםאת טענ ציטוטים אלו מחזקיםמובן ש .33

 ביאטה.  מגורי קבע היוולאנשים שהתגוררו בהן 

"מגורים במערות היו מגורים מקובלים, מלמדת כי פישבך חוו"ד , המבקשיםלטענת  .34

מוכרים רשמית וקיימים מישובי מסאפר יטא, שהיו קטנים בזמן הבריטים והירדנים, אך 
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המשיכו להתקיים במשך עשרות שנים על פי אורח החיים המסורתי, ובאופן הדרגתי, אף 

עמדת המדינה. טענה זו אינה סותרת את  ".למרות הכיבוש הישראלי המשיכו להתפתח

 19-באזור הר חברון קיימת החל משלהי המאה הגם בכתב התשובה נכתב כי נזכיר כי 

פי ספרו של יעקב -על לתצהיר התשובה 13ף תופעה של מגורים במערות. כך נכתב בסעי

 חבקוק:

. באזור הר חברון, הוא האזור הגיאוגרפי שבו עוסקות העתירות, 13"
תופעה של מגורים במערות. תופעה זו  19-קיימת החל משלהי המאה ה

נסקרת בהרחבה בספרו של יעקב חבקוק, "חיים במערות הר חברון 
תרים מסתמכים על ספר זה (, שהוזכר אף בעתירה. העו1985-)תשמ"ה

בניסיון לבסס את טענתם, לפיה מרכז חייהם לאורך השנים היה כביכול 
עיון . יחד עם זאת, כמפורט להלן, 918במערות שבתחומי שטח אש 

לפיה בתקופה שעליה  מעמיק בספר מוביל למעשה למסקנה הפוכה,

ל השהייה בתחומי שטח האש הייתה לכ – 1980קרי, לפני שנת  –מדובר 
היותר שהייה זמנית לחודשים ספורים מדי שנה, של חקלאים ורועי צאן 
שלהם מגורי קבע בכפרים המצויים מחוץ לשטח האש, ובפרט בעיירה 

 יאטה.
. כפי שעולה מהספר, התופעה של מגורים במערות הייתה תופעה 14

מצומצמת באזור הר חברון כולו, והיא מצומצמת ביותר באזור נשוא 
 – 1977ית. לדברי המחבר, בעת כתיבת הספר )בין השנים העתירה הנוכח

קמ"ר, חיו  270-באזור הר חברון כולו, אזור המשתרע על פני כ( 1985
שטח האש מהווה אך חלק קטן משפחות.  120-100בקביעות במערות 

 (.5%-קמ"ר בלבד )כ 14-מהאזור שאליו מתייחס הספר, כ
מצומצם שצוין לגבי . מהספר עולה, כי מעבר למספר המשפחות ה15

אזור הר חברון כולו, באזור שטח האש לא היו מגורים קבועים, כי אם 

מגורים עונתיים בלבד. המחבר מתאר תהליך של "עלייה על פני הקרקע" 
באזור הר חברון, במסגרתו התפשטו תושבי הכפרים דורא ויאטה בשליש 

אל מחוץ לגבולות הכפרים, והתיישבו  19-הראשון של המאה ה
  ."על בסיס עונתיבח'רבאות 

 )ההדגשות במקור(

מהח'ירבאות בדרום הר חברון אכן שימשו למגורי קבע  חלקבכתב התשובה גם נכתב כי  .35

ברג', בית מרסם, דיר צאמת, חירבת כרמל(, אך אין מדובר בח'ירבאות שבתחום -)כגון: אל

הסיבה לכך שגבולות שטח האש נקבעו כפי שהם(. חלק מייתכן שזו  -שטח האש )ולמעשה 

)ח'רבת סוסיא, ח'רבת ג'נבאא,  ליישוב עונתי בלבדלהבדיל מהן, יש ח'ירבאות ששימשו 

 פוקא ועוד(, וזה היה מצבן של הח'ירבאות שבשטח האש.-ח'רבת ע'וינא אל

 כי המבנה הכלכלי של הכפר יטא, שהתבסס על חקלאותלחוו"ד פישבך מצוין  9פסקה ב .36

כך, הוא מתאר כי  צאן, דרש תזוזה של אנשים בהתאם לעונות החקלאות ולמצב הקרקע.

, " )חצי נוודים(semi-nomadsאת תושבי יטא " 1961 בשנתכינתה  רדניתיאף הממשלה ה

 שם מתואר כי:  ,1961ומביא ציטוט מתוך סקר אוכלוסין ירדני משנת 
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"some have acquired houses in a village near their lands, and 

unpack their tents only for the winter migration [of sheep and 

goats].." 

( מחזק מאוד את עמדת המשיבים, 918ניכר כי ציטוט זה )ככל שהוא מתייחס לשטח אש  .37

 לפיה המגורים בתחום שטח האש היו עונתיים בלבד.

, עיון או במומחיותו ד"ר פישבךלהכיר במהימנותו של שיהיה בכך כדי לסיכום, ומבלי  .38

אינה בעמדת המשיבים, ולכל הפחות  התומכתמעמיק בחוות דעתו מוביל למסקנה עובדתית 

 במועד הקובע. 918למגורי הקבע של העותרים בתחום שטח אש סותרת אותה, בכל הנוגע 

למעלה מן הצורך, נערכה חוות דעת מומחה מאת מר חיים שקולניק, ארכיאולוג מחוז  .39

אין דה במינהל האזרחי, לבחינת חוו"ד פישבך. בחוות דעתו של מר שקולניק נקבע כי "יהו

"; וכי בעצם הופעתה של חורבה זו או אחרת על גבי מפה משום להפוך אותה למוקד ישוב

"האתרים נשוא חוות הדעת שבנדון )ח'רבת ג'נבא, ח'רבת מרכז, ח'רבת ביר אל עיד, ח'רבת 

ת פחית, ח'רבת סרורה, ח'רבה מפקרה( מסומנים במפות כוויס, ח'רבת טווני, ח'רב

( כמו אתרי עתיקות אחרים )קו נקודות התוחם את 1940, 1935 -המנדטוריות )למשל 

גבולותיו המשוערים של האתר( ו/או ע"י סימן מוסכם של מערה בודדת או של מקבץ מערות 

 להבדיל מיישובים המסומנים ע"י השחרה של השטח המאוכלס". -

מדענים  -וות דעתו של מר שקולניק מופיעה גם התייחסות לממצאים של "סוקרי העבר" בח .40

. כפי שמצוטט בחוות הדעת, הח'רבאות 20-וה 19-שתיעדו את דרום הר חברון במאות ה

בתחום שטח האש תוארו באופן שברור ממנו שאין מדובר במגורי קבע אלא בשהות ארעית 

נכתב  1918ת" ומונחים מעין אלו. בסקר משנת וזמנית לצורך חקלאות: "שרידי חרבו

במפורש כי אתרים אלו )לרבות ח'רבת ג'ינבה, ח'רבת מרכז וח'רבת פחית( "בלתי 

מיושבים". בסיום חוות הדעת נקבע: "לסיכום, חוות הדעת שבנדון לא מוכיחה כי האתרים 

 נשוא חוות הדעת שימשו להתיישבות קבועה".

 .51מש/ג/חוות דעתו של מר שקולניק מצורפת ומסומנת 

 ניתוח תצלומי אוויר על ידי עמותת במקום

בפתח הדברים, נציין כי מומחיותה של עמותת "במקום" ביחס לסוגיה המצויה במוקד  .41

. בבקשה נטען המחלוקת, ומומחיותו של כותב חוות הדעת בפרט, אינן ברורות כלל ועיקר

-הדעת נכתבה על, כי חוות ם התכנון והקשר בינו לבין זכויות אדםהעמותה עוסקת בתחוכי 

משך בבאזור וכי העמותה עובדת עם קהילות הרועים  ומתכננת אדריכל ומתכנן עריםידי 

 1980בשנת  918)כזכור, ענייננו במצב העובדתי שחל בשטח אש  השנים האחרונות 15

נוסיף על כך, כי תצלומי האוויר שמופיעים בחוות הדעת של העמותה כלל אינם ובסמוך לה(. 
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ברורים ומעיון בהם לא ניתן ללמוד דבר )חרף האמירות התמוהות בחוות הדעת, לפיהן 

 בתצלומי האוויר את האמור בחוות הדעת(.  ניתן לראות בבירור""

מי אוויר שנערך על ידי עמותת כבר לעתירות צורף ניתוח תצלווכפי שצוין לעיל, מעבר לכך,  .42

"במקום", כך שלא ברור מה תהא התרומה לדיון כתוצאה מניתוח נוסף של תצלומי אוויר 

מטעם עמותת "במקום". המבקשת טוענת ככל הנראה כי הפעם עמותת "במקום" השקיעה 

משאבים רבים יותר בעבודת הניתוח, או כי קיבלה "באופן מהיר ומקיף" נתונים שבעבר 

ה לאישורים שונים כדי לקבלם; אולם מובן שטענות אלה אינן מצדיקות הגשת חוות נדרש

 שנים ממועד הגשת העתירה. 8דעת מעודכנת ומתוקנת בחלוף 

אינם יכולים לתת מענה הנדונים אוויר ההמשיבים סבורים שתצלומי  -לגופו של עניין  .43

בעת  918בע בשטח אש קרי האם היו בפועל מגורי ק –לשאלה העובדתית שבמוקד העתירה 

 ; ויורחב. הכרזתו, או רק מגורים עונתיים לצרכים חקלאיים

מניתוח של תצלומי אוויר הקיימים בידי עמותת (, "6על פי הכתוב בחוות הדעת )פסקה  .44

היתה פעילות  1945של איזור מסאפר יטה, עולה כי בשנת  2014עד  1945במקום החל משנת 

ת החקלאית כללה עיבוד מאסיבי של הקרקע, במיוחד חקלאית ענפה בכל המרחב. הפעילו

בוואדיות באופן רחב בהרבה מזה שמתקיים היום, וכן פעילות משמעותית של רועי צאן 

אשר התגוררו בעיקר במערות, באוהלים, במבנים ארעיים ובמבנים קבועים אשר חלקם 

הפעילות החקלאית  לא ברור מה הקשר בין מסקנה זו לבין ענייננו, שכן". היוםקיימים עד 

בתחום שטח האש אינה נתונה במחלוקת, אך אין בה כדי להעיד על תושבות קבע בתחום 

 שטח האש.

חוות הדעת פותחת בציטוט מספרו של ד"ר נתן שלם, אשר סייר באזור הר חברון בשנת  .45

בצילום המובא בחוות הדעת מופיעה הפסקה  1והעלה את התרשמותו על הכתב. 1931

 הבאה: 

דרכי בן יוטה, מסביר לי שמספר החראב שלהם הוא שמונה.  "מורה
השוכנים בהם בחורף מתגוררים במערות הרבות שבכל האזור או 

, וכולם שותים רק מי בורות הנמצאים בכל חראב וחראב באוהלים
 "מחמישה ועד עשרים ומעלה.

בלבד. , לפיה המערות שימשו למגורים בעונת החורף 1931הרי לנו עדות מפורשת משנת 

האנשים ששהו במערות נהגו לשתות "רק מי בורות", ומובן שלא הייתה להם דרך לחיות 

 במערות אלה בעונת הקיץ, כאשר הבורות מיובשים.

בהמשך חוות הדעת מובאים תצלומי אוויר שונים ונטען כי ניתן לזהות בהם מבני קבע.  .46

וות הדעת הכתימו בצבע כל לא ניתן לבחון זיהוי זה, שכן עורכי חבחלק מתצלומי האוויר 

                                                           
 .27.8.13מיום  413/13נעיר כי אותו ציטוט הובא כבר בתגובת העותרים בבג"ץ   .1
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בתצלומי אוויר או בחוות מקום שסברו שיש בו מבנה. מכל מקום, המשיבים סבורים כי אין 

כדי ללמד על מגורי קבע של העותרים בתחום שטח האש דעת המבוססת על תצלומי אוויר 

בני . ייתכן שאנשים שקיימו פעילות חקלאית עונתית בתחום שטח האש בנו מ1980בשנת 

אינו ספורים בשטח האש כדי להתגורר בהם בעונת החקלאות, ועצם קיומם של מבנים  אבן

)מה עוד, שחלק מתצלומי האוויר כלל אינם מהשנים הרלוונטיות  מלמד על מגורי קבע

קיומם של מבנים חקלאיים, כדוגמת שקתות להשקיית צאן, ודאי אינו מלמד דבר . לענייננו(

 על מגורי קבע.

חלק מהמבנים שנוספו במהלך לחוות הדעת נכתב כי " 12ין כי בעמ' במאמר מוסגר נצי .47

המקומי הנמצא  השנים בג'ינבה היו מבני אבן קטנים אשר נעשה בהם שימוש מהחומר

דברים אלו מוכיחים  ."בשטח. ובכלל זה בנייה על גדרות אבן קיימות כבסיס למבנה החדש

-חוקית בשטח האש המתבצעת על-את טענת המשיבים שתפורט להלן, לפיה הבנייה הבלתי

ידם בתיאור "העלייה על פני הקרקע", גורמת להשמדת מבנים -ידי העותרים, והמכונה על

 ארכיאולוגיים ולפגיעה בערכים ארכיאולוגיים.

עוד נציין, כי עורכי חוות הדעת מסכימים ככל הנראה לכך שהמגורים בשטח האש היו מאז  .48

 21ות בחוות הדעת, ונזכיר כדוגמה את האמור בעמ' ומעולם עונתיים. כך נכתב בכמה מקומ

תצלום ", ותחתיו נכתב: 14.7.27מג'אז מיום -שם מופיע תצלום אוויר של אל -לחוות הדעת 

האוויר צולם בקיץ עונה החמה כאשר על פי רוב, בשל העדר מים ומרעה, לא נראית פעילות 

היו מגורי קבע בתחום שטח ...". הרי שאין מחלוקת על כך שעד למועד הקובע לא בשטח

 האש אלא שהייה עונתית בלבד בעונת החקלאות. 

ומתוארכים  1980חלק ניכר מתצלומי האוויר שצורפו לחוות הדעת הם מאוחרים לשנת  .49

, בחסות העתירות 2000שצוין בכתב התשובה, אין חולק על כך שמאז שנת . כפי 2014לשנת 

ענפה ויש אנשים השוהים בו במהלך כל חוקית -מתקיימת בשטח האש בנייה בלתידנן, 

 שטח הכרזת מועד היא העתירה שבמוקד לשאלהנקודת הזמן הרלוונטית עונות השנה. 

לאחר שנת האש קבע בשטח ההתיישבות . התיעוד של התפתחות 1980 שנת, קרי - האש

חוקית ובפלישה לשטח האש -רק מעידה על העבירות שמבצעים העותרים בבנייה בלתי 1980

 תיאום.  ללא

 1967כי החל משנת מלמד המשיבים שבידי פענוח תצלומי אוויר יצוין כי שלמות התמונה ל .50

, 1999מבנים בלבד. עד לשנת  3 -נותר קבוע נבה ירבת ג'', מספר המבנים בח1995ועד לשנת 

בערך בתקופה שבה הוגשו עתירות שטח האש המוקדמות ונחתם מתווה ח'ורי, נבנה 

שנתיים לאחר , 2002שנת מבנים. תצלום אוויר מ 4נוסף, כך שהיו בה  בח'רבת ג'ינבה מבנה

מגלה שבשלוש השנים הללו מספר , הגשת העתירות הראשונות )שקדמו לעתירות דנן(

-מבנים בלתי 16)!(, ובאותה שנה היו בג'ינבה כבר  המבנים בח'רבת ג'ינבה גדל פי ארבע

חוקית באופן משמעותי ביותר, -יחוקיים. בחסות העתירות דנן התעצמה הבנייה הבלת
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 מבנים )!(. 132עמד על  2021חוקיית בח'רבת ג'ינבה בשנת -ומספר המבנים הבלתי

 חוקית בח'רבת ג'ינבה מתוארת בתרשים הבא:-התפתחות הבנייה הבלתי

 

חוקית בשטח האש צורפו לכתב התשובה -תצלומי אוויר המתארים את הבנייה הבלתי

 .48מש/ב/-ו 45כנספחים מש/ב/

העותרים עושים דין לעצמם ומנצלים את ההליך המשפטי כדי להפר כי מלמדים אלו נתונים  .51

 הפיך. -מצב בלתישטח האש באת הדין באופן שיטתי ולנסות ולייצר בחסותו 

עשרת העמודים האחרונים נציין כי חלקה האחרון של חוות הדעת ) שלא בשולי הדברים .52

שונים של מאחזים והתיישבויות של תושבים ישראלים ה( עוסקת בניתוח מאפיינים של

. למעלה מן הצורך נציין . מובן שאין לניתוח זה כל רלוונטיות להליך דנןמחוץ לשטח האש

חוקית שביצעו העותרים, -שאין כל מקום להשוואה בין האינטנסיביות של הבנייה הבלתי

בתחום שטח האש חוקי -חוקיים, לבין הבינוי הבלתי-הכוללת מאות מבנים בלתי

המבקשת מתייחסת אליו, הכולל שני דרכי גישה )לאביגיל ולמצפה יאיר( ומבנים בודדים ש

בינוי זה מצוי בחלק המערבי של שטח האש, שהעתירה כלל אינה עוסקת בו; בחוות מעון. 

אין כל קשר בינו לבין הסוגיה  -; ובכל מקרה חוקית-תיקי בנייה בלתינפתחו בעניינו 

  .1980העתירה, שאלת קיומם של מגורי קבע בתחום שטח האש בשנת שבמוקד 

החדשה של 'במקום', כמו גם חוות הדעת דעת החוות המשיבים סבורים כי  - לסיכום .53

. 1980הקודמת של 'במקום', אינה מוכיחה כי היו בתחום שטח האש מגורי קבע לפני שנת 

כות דווקא בעמדת המשיבים, ההפך הוא הנכון: יש בחוות הדעת אמירות מסוימות התומ

לפיה הייתה בשטח האש פעילות חקלאית ושהות עונתית, אך לא היו בו מגורי קבע. ודאי 

התגוררו דרך קבע  שהעותריםשאין בחוות דעת המבוססת על תצלומי אוויר כדי להוכיח 

  .1980בשטח האש לפני שנת 

3 3 3 3 3 3 3 4
16

36
44

53

87 89
94

122
132

מס מבנים
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 עון סולימניגד מאת דעת בעניין המורשת הארכיאולוגית במסאפר יטאהחוות 

בעניין החובה להגן ולהמשיך לקיים את המבקשים מצרפים לבקשתם "חוות דעת מומחה  .54

", בכפר ג'ינבה, מספר יטא, דרום הר חברון המורשת הארכיאולוגית החומרית והתרבותית

האנשים בחוות דעת זו נטען כי פינוי . 11.12.20מאת הארכיאולוג גדעון סולימני, מיום 

 היסטורית של תושבי המערות. -יפגע במורשת הארכיאולוגית השוהים בשטח האש

האם היו בשטח האש  -לא ברור מה הקשר בין חוות הדעת לבין השאלה שבמוקד העתירה  .55

. המשיבים כלל אינם חולקים על קיומם של ממצאים ארכיאולוגיים 1980מגורי קבע בשנת 

כי שתיים מהח'רבאות בתצהיר התשובה צוין  -בתחום שטח האש, וההפך הוא הנכון 

. חוות הדעת כלל אינה 1944שבשטח האש הם אתרים ארכיאולוגיים מוכרזים עוד משנת 

 עוסקת בשאלה זו, וממילא אינה רלוונטית לענייננו. 

עם זאת, המשיבים סבורים שקריאת חוות דעת זו מותירה את הקורא אפוף בתמיהה  .56

ל תופעה של בניית בתי קבע בלתי חוקיים גדולה: כיצד יכולה חוות דעת ארכיאולוגית להגן ע

 5? בעמ' ותוך פגיעה בממצאים היסטוריים וארכיאולוגיים על גבי ערכים ארכיאולוגיים

של מבני השכבות הקדומות משמשות כיום לבניה  אבניםלחוות הדעת, כדוגמה, מצוין כי "

חוות הדעת סבור ". האם הארכיאולוג כותב של גדרות אבן ומבני מגורים של תושבי ג'ינבה

 ששימוש באבני מבנים עתיקים לבניית גדרות אבן ומבנים חדשים הוא ראוי?

כלפי המשיבים ונטען בה כי פינוי דווקא באופן תמוה, חוות הדעת מפנה אצבע מאשימה  .57

התושבים והמשך האימונים בשטח האש יגרמו לפגיעה בערכים היסטוריים 

 כך נכתב בחוות הדעת: וארכיאולוגיים.

ינוי התושבים מפאת צרכים צבאיים ואחרים, יגרום לאיבוד וחיסול פ"
של כל המורשת התרבותית ארכיאולוגית היסטורית של ישובי המערות. 

שריפה ושוד, אשר במהלך זמן קצר  עזיבת הישובים תוביל להרס, בלייה,
יגרמו להרס בלתי הפיך למערות ולישובים. הפיכת המקום לשטח 

שימוש בירי, רכב כבד וכדומה יגרמו להרס  לאימוני צבא הכוללים
וחורבן של ישובי המערות. גם הגעה לישובים בזמנים שהצבא לא מתאמן 

 ". בשטח לא תציל ולא תשמור על הישובים

 קבע מגורי היו האם השאלה, קרי - העתירה שבמוקד מהסוגיהשטענות אלה חורגות  אף .58

 חסרות בסיסאלה טענות להלן שכן  המשיבים יתייחס אליהן - 1980 בשנת 918 אש בשטח

. בשתי טענות מדובר, ושתיהן שגויות: הטענה להטעות את בית המשפט הנכבדועלולות 

כי  -כי אימוני צה"ל גורמים להרס לאתרים ארכיאולוגיים; והטענה השנייה  -הראשונה 

 העותרים אינם פוגעים באתרים ארכיאולוגיים. 
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אימוני צה"ל הטענה שבחוות הדעת, כי ה מבוססת לא ברור על מנפתח בטענה הראשונה.  .59

כל אימון שיחידה צה"לית לאמתו של דבר, אולוגיים. ייגרמו להרס של האתרים הארכ

מבקשת לקיים בשטח אש או בשטח פתוח נבחן ומאושר פרטנית על ידי רשות העתיקות, 

אם רשות העתיקות.  הכולל הנחיות עקרוניות לביצוע אימונים מטעם בהתאם למסמך

לא יאושר על קיומו  – חשש לפגיעה בעתיקות, בשל אימון לא אושר על ידי רשות העתיקות

שאינו באופן בעבר  . כוחות צה"ל התאמנובפיקוד מרכז ידי הגורם האחראי על האימונים

 גם בעתיד. ימשיכו להתאמן כך הם , ופוגע במערות או באתרים ארכיאולגיים, 

 .52מש/ג/ונים מול רשות העתיקות מצורפים ומסומנים טפסי תיאום אימ

אבן, סגן קמ"ט ארכיאולוגיה במינהל האזרחי, בעניין -חוות דעת מומחה מאת מר בנימין הר

 .53מש/ג/התיאום הארכיאולוגי הנערך בטרם ביצוע אימונים, מצורפת ומסומנת 

, בחסות העתירות 2000עד לפלישה ההמונית לשטח האש, החל משנת בהקשר זה נזכיר כי  .60

של יחידות שונות, תדירים אימונים בשטח האש התקיימו  דנן והעתירות שקדמו להן, 

ערכים שכללו שימוש בירי כבד ותנועת כלי רכב כבדים. לא מוכרת טענה על הרס 

לטענות שבחוות הדעת ואין אפוא בסיס כלשהו כתוצאה מאימונים אלה, ארכיאולוגיים 

 בהקשר זה.

הם  -ולא המשיבים  -כפי שצוין בכתב התשובה, העותרים עצמם מכאן לטענה השנייה.  .61

הייתה בעבר בח'ירבאות השהייה  שגורמים להרס שיטתי של העתיקות בשטח האש.

החלה  2000והתאפיינה בשהייה במערות. החל משנת תקופת הרעייה מתוחמת ל ,תארעי

הכשרת שטחים עם כלים מכניים, הריסת ה של שהייה קבועה המלווה בבשטח האש תופע

כל הפעולות הללו . יה מאורגנת של בתי קבעיבנו רכי מגוריםצל ןמערות עתיקות והרחבת

אתרים השמדה מוחלטת של וב מתוך המערות סילוק כל השכבות הארכיאולוגיותכרוכות ב

 . אוצרות הלאום המצויים בהםעל יסטוריים והה הםעל רבדי ,ארכיאולוגיים חשובים

בנוסף, הטענות שבחוות הדעת מתעלמות לחלוטין מהצעות המדינה החוזרות ונשנות,  .62

שהועלו גם בפני בית המשפט הנכבד, לתת לעותרים אפשרות להמשיך לקיים חקלאות 

ומרעה בשטח האש ולהשתמש במערות בתקופות מסוימות במהלך השנה. ברור שהדרך 

את התרבות ההיסטורית של האנשים שהתגוררו בשטח האש בעבר הטובה ביותר לשמר 

 היא להמשיך את שהותם בשטח האש באותה מתכונת שנהגה בעבר.

אבן, סגן קמ"ט ארכיאולוגיה במינהל האזרחי, -לקראת הגשת תגובה זו, ערך מר בנימין הר .63

תב במפורש חוות דעת המתייחסת לטענות שבחוות דעתו של גדעון סולימני. בחוות דעת זו נכ

רים מעוותת עיוות מוחלט של המציאות ומנסה לייצר תחוות דעת המומחה מטעם העוכי "

כמעט רומנטית למציאות קשה הפוגעת ומוחקת לעד את  'פסטוראלית' עטיפה
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וכך נכתב בהמשך חוות  ."כמו גם רבדים שלמים של ההיסטוריה, הארכיאולוגיה של האזור

 הדעת:

מחה מטעם העותרים היא כי "...במאה טענתו העיקרית של המו. 2"
היציאה מהמערות ובניית בתים מעל  השנים האחרונות החל שלב

ומגורי בעלי חיים.  המערות, במקביל לשימוש רציף במערות כמחסנים
 למעשה זהו השלב הארכיאולוגי, ההיסטורי, תרבותי האחרון במקום..."

. . . 
בדה הפשוטה קביעה זו של המומחה מתעלמת לחלוטין מהעו. 3

הכשרות קרקע עם כלים מכניים  שההתיישבות הנוכחית באתרים תוך
בניית  כבדים, פריצת צירים עם בולדוזר, חציבת משטחים בסלע לטובת

בתי אבן מודרניים, חציבות לצורך הרחבת מערות המגורים העתיקות 
כל אלה  –הארכיאולוגיים שבהם לטובת בניית מחסנים  וריקון הרבדים

אמת פשוטה של מחיקת כל  לב ארכיאולוגי" נוסף באתר אלאאינם "ש
 שריד ארכיאולוגי והיסטורי שהיה אי פעם באתר.

אכן צדק המומחה באומרו כי שלב זה הינו השלב האחרון בהחלט של . 4
 "אלפי שנים במקום. שרידים ארכיאולוגיים בני

 .54מש/ג/אבן מצורפת ומסומנת -חוות דעתו של מר בנימין הר

הכינוי המשמש בפי  -אבן נקבע כי "העלייה על פני הקרקע" -חוות דעתו של מר הר בהמשך .64

חוקיים בתחום שטח האש על גבי -גדעון סולימני לתופעה של בניית מאות מבנים בלתי

. העתירות דנן 2005לא החלה לפני מאה שנים, אלא רק החל משנת  -אתרים ארכיאולוגיים 

בצורת החיים שאפיינה את האזור במאות השנים והעתירות שקדמו להן חוללו שינוי 

והפעילות החקלאית, החלה בשטח האש תופעה השהות העונתית במערות וחלף האחרונות, 

חוקיים שעצם בנייתם גורמת נזק והרס מוחלט לאתרים -שהות קבועה במבנים בלתישל 

 ארכיאולוגיים.

אים ארכיאולוגיים, ומפנה חוות דעת מגינה באופן תמוה על תופעה של הרס ממצ -לסיכום  .65

אצבע מאשימה חסרת בסיס כלפי צה"ל. כך או כך, חוות דעת זו אינה תורמת דבר לשאלה 

האם העותרים התגוררו באופן קבוע בשטח האש בעת הכרזתו בשנת  -שבמוקד העתירות 

1980 . 

המעידים  918ראיות חפציות ועדויות של תושבי הכפרים במסאפר יטא שבשטח אש 

 ות קבע ומרכז חייהם בכפרעל תושב

עמודים הכולל רשימה ארוכה של חפצים  60המבקשים צירפו לבקשתם מסמך בן  .66

האופייניים לשוכני מערות והמעידים על אורח החיים הייחודי במערות, שנמצאו בח'רבאות 
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מאפייני קבורה ומבנה המערות שבהם נטען עדויות ונתונים נוספים , וכן 918השונות בשטח 

 קבע. למגורי 

חלק מהתיעוד שברשימה לא ברור מה הקשר בין רשימה זו לבין הסוגיה שבמוקד העתירה.  .67

מתייחס למקומות שאינם מצויים בחלק הדרומי של שטח האש )השטח מושא העתירה(. זו 

המשיבים אינם חולקים על קיומה של מורשת תרבותית הכוללת כלים חקלאיים מעבר לכך, 

ואף אינם חולקים על כך שהייתה ר לדור )כמתואר במסמך(, או כלי בישול העוברים מדו

אינה שהייה עונתית בתחום שטח האש לצרכי חקלאות ומרעה. רשימת החפצים והתיעוד 

האם הייתה שהיית קבע בשטח האש בשנת  -הסוגיה שבמוקד העתירה מת דבר לבירור רתו

1980.  

שיעזבו אותם לנפשם להתקיים כפי נוסיף ונציין כי טענת המבקשים, כי "רצונם היחיד הוא  .68

יכול להיות חולק על כך  לאתמוהה ומיתממת. שהתקיימו הוריהם מזה דורי דורות" היא 

חוקית בשטח האש -חלה עלייה דרמטית בכמות הבנייה הבלתי 2000שמאז שנת 

 אימונים התקיימו 2000 לשנת שעד כך על לחלוק גם ניתן לאובאינטנסיביות השהייה בו. 

 האש בשטח היה לא האחרונות לשנים שעד כך על חולק גם אין. האש בשטח צבאיים

ולא היו  וחשמל מים מתקני בו היו לא, מרפאה בו הייתה לא, ספר בית בו היה לא, מסגד

בו מבני תשתית אחרים ההכרחיים למגורי קבע. אין שום מקום להשוואה בין אורח החיים 

האש בעונת החקלאות וחזרו לבתי הקבע  של הוריהם של העותרים, ששהו במערות בשטח

שהות  -שלהם בעונת הקיץ, לבין אורח החיים שהעותרים מבקשים לקיים בשטח האש 

  קבועה בעלת מאפייני חיים מודרניים במבני קבע.

 פעולת סמוע

המבקשים טוענים כי מדינת ישראל הכירה באופן משתמע בקיומם של הכפרים מרכז  .69

, םקיבלו פיצויים עבור הרס שנגרם לבתישבעלי קרקעות במקומות אלו וג'ינבה, משום 

. מכך, טוענים ("מבצע מגרסה" :בשמה הישראליאו )"פעולת סמוע" גמלים וצאן אגב 

  .1980בשנת אש השטח בתושבי קבע היו העותרים המבקשים, יש ללמוד כי 

 טענה זו אינה ברורה, וזאת מכמה סיבות.  .70

, וחודש זה חל במוקד העונה 1966ת התרחשה בחודש נובמבר הפעולה הצבאי - ראשית .71

טענה זו  -החקלאית. ממילא, גם אילו היו אנשים בח'רבאות בתקופה זו )וכפי שנציין להלן 

אינה נכונה(, לא היה בכך כדי ללמד דבר על קיומם של מגורי קבע לכל אורך השנה באותם 

 מקומות. 



- 19 - 

 

כוחות צה"ל לא המבקשים עולה באופן ברור כי מצילומי דו"חות המבצע שצירפו  - שנית .72

לבירור מרכז. נקודה זו היא הקריטית ביותר בנבה ויבג'פעולתם בעת כלשהי נתקלו בנוכחות 

תושבות הקבע של העותרים בתחום שטח ב הסוגייה המשפטית שלפנינו, שעניינה כאמור

בקשים הממצטטים  הלבקש 15. כך למשל, בפסקה 1980האש עובר להכרזתו בשנת 

". חרמ"ש בשום יצור חי בג'נבה-פרט לגמל בודד לא נתקלו אנשי פלוגת ההדו"ח כי "מ

למעשה לא היה זקוק סגן יוסף " :בדו"ח בבירורנכתב באותה פסקה, בתצלום הדו"ח, 

חולק על כך אפוא כי אין נראה  ".לסיוע הטנקים, כי גם חרבת מרכז הייתה ריקה מאדם

. בנפש חיה מלבד בגמל משוטט כוחות צה"ל לא נתקלו ,הג'נבח'רבת הן ב ,מרכזח'רבת הן בש

תמונה דומה עולה גם מפרוטוקול הדיון במועצת הביטחון של האו"ם, שצורף על ידי 

בין הפעולה ברורה הבחנה ניכרת המבקשים. מתיאור הפעולה הצבאית בפרוטוקול הדיון 

הפעולה בג'ינבה ובמרכז, סמא, שהייתה כרוכה בפגיעה באנשים וברכוש, לבין -באל

האזור לא היה  ת המשיבים כיאת טענים אלו מחזקים ממצא מבנים וגמל.שבמהלכה נפגעו 

 . 1980לפני שנת  מאוכלס דרך קבע

, ושנה לאחר מכן התחוללה 1966פעולת סמוע התרחשה בשנת מעבר לכל האמור נזכיר כי  .73

ו את מקומות מגוריהם. גם באותו אזור מלחמה. השלטון בשטח השתנה ואנשים רבים שינ

לבין השאלה  1966מסיבה זו, אין כל קשר בין שאלת קיומם של מבנים בג'ינבה בשנת 

 . 1980בשנת  918האם הייתה שהיית קבע בשטח אש  -שבמוקד העתירה 

המשיבים סבורים כי גם טענות המבקשים באשר לפעולת סמוע אינן מוכיחות כי  - לסיכום .74

ולמעשה יש בהן אף כדי לחזק את להכרזתו, לפני  918בשטח אש  העותרים היו תושבי קבע

  עמדת המשיבים.

 חוות מומחה בעניין תכנון מרחב אזרחי מטעם פרופ' ראסם ח'מאיסי

, העוסקת פרופ' ראסם ח'מאיסימטעם מומחה המבקשים צירפו לבקשתם חוות דעת  .75

לקיים הכפרים כדי להמשיך , ב918 האם ניתן לקדם תכנון אזרחי בשטח אשבשאלה "

חוו"ד )להלן:  "םהפלסטינים בשטח זה ולייתר החרבתם והעברתם בכפיה ממקומ

נקודת המוצא לחוות דעת זו היא, כי ההכרזה (. כפי שנאמר בחוות הדעת עצמה, "ח'מאיסי

 / טריטוריאליים-בשיקולים מדיניים היא פסולה ובסיסה 918על שטח הצבאי הסגור 

באופן המאיים על החרבת  פרקטיקה של צרכים צבאיים,גיאופוליטיים עליהם הולבשה 

במשך עשרות שנים ועוד  כפרים שלמים, שהיו מתקיימים על פי אורחות חייהם המסורתיים

מעמדו של השטח כשטח  טרם שהוכרז השטח כשטח צבאי סגור. על כן יש לבטל לחלוטין את

והיא מניחה את המשיבים, למותר לציין כי נקודת מוצא זו אינה מקובלת על  ".רצבאי סגו

לא ברור איזו תועלת לבירור העתירה יכולה להפיק חוות דעת המבוקש על ידי העותרים. 

 הנתונה במחלוקת בין הצדדים. היוצאת מנקודת מוצא
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מכל מקום, חוות דעת ח'מאיסי אינה עוסקת בסוגיית תושבות הקבע של העותרים בשטח  .76

 תורמת דבר לבירור סוגיה זו. , ועל כן ברור שאין היא 1980האש בשנת 

, אין הדבר 918נציין בקצרה, כי גם אם ניתן מבחינה תכנונית לקדם תכנון אזרחי בשטח אש  .77

. למעשה, צירוף חוות הדעת נגוע בחוסר בשטח האשחוקית -מהווה הצדקה לבנייה הבלתי

חוקית וללא היתר, ובידם -תום לב מסוים: בידם האחת העותרים בונים בצורה בלתי

השנייה מגישים לבית המשפט הנכבד חוות דעת תכנונית להסדרת מבנים אלו. על התנהלות 

מעין זו נאמרה ההלכה הידועה לפיה בית המשפט הנכבד לא יסייע למי שמפר את החוק 

, אבו זיתון נ' ראש המנהל האזרחי 7013/21בג"ץ שבשמו הוא מגיש עתירה )ראו למשל: 

זו משקפת את התנהלות העותרים לאורך ההליך, המפרים (. התנהלות 18.11.21פס"ד מיום 

ללא הרף את החוק, פועלים במרץ רב לשינוי המצב הקיים בשטח האש ומסכלים כל ניסיון 

 להביא את הסוגייה לפתרונה.

 סיכום

מתבקש צירופם שטענות החדשות וחוות הדעת הכפי שפורט לעיל, המשיבים סבורים כי  .78

להליכים. כך בפרט נוכח השלב הדיוני המאוחר שבו מוגשת אינן תורמות תרומה של ממש 

הבקשה ונוכח הפגמים הדיוניים שפורטו לעיל. על כן, המשיבים סבורים כי דין הבקשה 

  הן על הסף, הן לגופה. -להידחות 

במוקד העתירה עומדת שאלה אחת בלבד: האם העותרים היו תושבי קבע , כאמור לעיל .79

. עמדת המדינה, כפי שהובעה בתצהיר 1980רזתו בשנת עובר להכ 918בתחום שטח אש 

תצלומי על ניתוח , מזמן אמת דוחותהתשובה המפורט שהוגש בהליך זה, מבוססת על 

חוות דעת. מסמכים אלה מהשנים הרלוונטיות, על סקירת ספרות ועל  תכתובותעל אוויר, 

עשרה -שש .ים רבותשנמזה  ואמונים על תחומים אלמומחים, הגובשו על ידי אנשי מקצוע 

שטח האש עומדות על כנן גם כעת, ועיקרן:  -הנקודות שפורטו בפתיחת כתב התשובה 

של המאה הקודמת; בטרם הכרזת  90-וה 80-שימש לאימונים צבאיים לאורך כל שנות ה

מסקנה עולה אותה שטח האש נערכה בחינה מקיפה שלימדה כי אין מגורי קבע בתחומו; 

סייר בשטח בשנים הרלוונטיות ומפענוח תצלומי אוויר; המינהל גם מספרו של חבקוק ש

התגבש  80-האזרחי פעל לכל אורך השנים בעקביות לפינוי פולשים משטח האש; בשנות ה

מתווה שאפשר חקלאות בשטח האש בתקופות מסוימות בשנה, ומתווה זה הופר בבוטות; 

נמחקו בהסכמה תוך אימוץ , ש1997חלק מהעותרים דנן היו צדדים לעתירות זהות בשנת 

מתווה שהופר על ידיהם מייד לאחר קבלתו; העותרים מפרים באופן סדרתי את צווי 

קוו בשטח האש תוך -הביניים ומגישים הליכים משפטיים שתכליתם שינוי הסטטוס

שימוש לרעה בהליכי משפט; העותרים דוחים באופן קבוע כל ניסיון לפשרה, לגישור 

דין העתירות  -העתירות לוקות בשיהוי כבד; ולמעלה מן הכול  ולהסדרה שהוצעו להם;

 להידחות אף לגופן.
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כבר נאמר כי חוות הדעת והראיות שמתבקש צירופן אינן נוגעות לשאלה שבמוקד העתירה;  .80

נזכיר את ההלכה הידועה לפיה אין פגם בכך שרשות מינהלית מסתמכת  -אולם מעבר לכך 

ובית המשפט הנכבד לא יתערב בהחלטתה על בסיס על חוות דעת של מומחים מטעמה, 

בג"ץ חוות דעת מנוגדות מטעם גורמים בעלי עניין. כך נקבע למשל בפסק הדין ב

 :(2007) 57( 2סב) , פד"יאבו מדיגם נ' מינהל מקרקעי ישראל 2887/04

ככל שההכרעה הנדרשת הינה בין עמדתה של הרשות הממונה, אשר "
ה, לבין עמדתו של גורם פלוני אחר נשענת על מומחים שבאו לפני

דעת של מומחים, התגבשה בפסיקתנו לאורך -הנשענת גם היא על חוות
משמעית לפיה בית המשפט יטה שלא -השנים הלכה ברורה וחד

דעת מקצועיות, -להתערב בהכרעת הרשות, המעוגנת כאמור בחוות
)ראו  דעת המציגות מסקנות מנוגדות-וזאת גם אם קיימות חוות

התנועה למען איכות השלטון בישראל נ'  2324/91מה: בג"צ לדוג

687-, 678( 3, פ"ד מה)המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, משרד הפנים
עמותת "שוחרי גיל"ת" נ' שר החינוך,  1554/95(; בג"צ 1991) 689

( וההפניות שם(. ביסוד הלכה 1996) 23-21, 2( 3, פ"ד נ)התרבות והספורט
שכאשר קיימת מחלוקת כנה וממשית בין מומחים  זו עומדת ההכרה בכך

בתחומים מקצועיים מובהקים, אין זה מיכולתו של בית המשפט לחקור 
חברה  492/79את הסוגיה בעצמו ולקבוע מסקנה עצמאית בנדון )בג"צ 

(, להלן: עניין חברה 1980) 713, 706( 3, פ"ד לד)פלונית נ' משרד הביטחון
רב בית המשפט בסוגיות בעלות גוון מכאן, ככלל לא יתעפלונית(. 

מקצועי מובהק, אלא אם נתגלתה בהחלטת הגורמים המוסמכים 
חריגה ברורה וקיצונית ממתחם הסבירות. מקום בו אין כל סיבה או 
הצדקה להעדיף דעה אחרת על פני דעתם של הגורמים המוסמכים, 

-דעתו במקום שיקול-לעומת זאת, בית משפט זה לא ישים את שיקול

 297/82)ראו לדוגמה: בג"צ  עתה של הרשות ולא יתערב בהחלטתהד
)מ"מ הנשיא )כתוארו אז( שמגר  55, 29( 3, פ"ד לז)ברגר נ' שר הפנים

, גל הסעות בע"מ נ' שר החינוך-רון 624/06(; בג"צ 1983בדעת מיעוט( )
, פ"ד אביטן נ' מינהל מקרקעי ישראל 528/88; בג"צ 1174( 1)2007על -תק
 " .((1989) 305, 297( 4מג)

, (1979)25, 1( 1, פ"ד לד)דויקאת נ' ממשלת ישראל 390/79בג"ץ בפסיקה דומה גם הובאה  .81

 :שם נקבע, ביחס למומחיות בענייני ביטחון

המשפט נדרשים להכריע בשאלות -"כידוע, חזון נפרץ הוא שבתי
מומחיות שאינה בדרך כלל בהישג ידיעתם  –הדורשות מומחיות מיוחדת 

שופטים. מגישים לנו חוות דעת של מומחים נכבדים, ואלה סותרים של 

זה את זה מכל וכל. כך קורה לעיתים במשפטים המעלים בעיות 
רפואיות, וכך, למשל, גם בכל משפט על הפרת פטנט המעורר בעיות 

בעניני ביטחון, כאשר שבתחום הכימיה, הפיזיקה ומדעי טבע אחרים. 
ל מומחה לעניני ביטחון, ואילו המשיב העותר מסתמך על חוות דעתו ש

מסתמך על חוות דעתו של האיש שהוא גם מומחה וגם האחראי למצב 
הביטחון במדינה. טבעי הדבר שניתן משקל מיוחד לדעתו של זה 
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)טרם  258/79כפי שאמר מ"מ הנשיא )לנדוי( בפרשת נעלין בג"צ  האחרון.

שבה אין לבית  מקצועיות,-פורסם(: "במחלוקת כזאת בשאלות צבאיות
משפט ידיעה מבוססת משלו, נעמיד את המצהיר מטעם המשיבה המדבר 
בשם אלה המופקדים בפועל על שמירת הבטחון בשטחים המוחזקים 

 ."ובפנים הקו הירוק, בחזקתם שטעמיו המקצועיים הם טעמים כנים

למתרחש בשטח האש,  בעלי המומחיותדברים אלה יפים לעניינו: המשיבים הם גם  .82

לניהול  בעלי האחריותסיבות הכרזתו ולסטטוס הימצאות האוכלוסייה בו; והם גם לנ

בנייה האיסור על אכיפת לה מוגנת וישמירה על אוכלוסי, להכרזה על שטחי אש, להאזור

באשר למצבו של שטח האש כן, מובן כי יש להעדיף את עמדת המשיבים  בלתי חוקית. על

  .1980בשנת 

עניין התנהלות העותרים בהליך. לכל אורך הדרך בבר מה נוסף בטרם סיום נבקש להעיר ד .83

בעתירה זו, וחרף מתווים, גישורים ונסיונות פשרה, נראה כי העותרים עושים כל שביכולתם 

תוך  - כדי למנוע מהסוגייה להגיע לפתרונה באופן ההולם את עקרונות הדין והצדק, ומנסים

בתחום ולהרחיב את ההתיישבות דין לעצמם לעשות  -ניצול לרעה של ההליכים המשפטיים 

החלה עוד עם הגשת העתירה הראשונה בעניין, בשנת זו שטח האש בניגוד לדין. התנהלות 

)שחלק מהעותרים דשם הם גם העותרים דכאן(, שהוגשה על רקע הפרתם של  1997

ר דצמב-שִאפשר לאנשים להיכנס לשטח האש בחודשים נובמברהעותרים את  מתווה ח'ורי )

(. העתירה הראשונה נמחקה על רקע לצורך זריעה, ובמהלך חודש אחד באביב לצורך קציר

הצגת מתווה מטעם המשיבים המאפשר לעותרים להיכנס במועדים מסויימים לשטח האש 

פסק הדין המורה על מחיקת העתירות, חזרו העותרים מייד לאחר שאולם ; לצרכי מרעה

בנייה בלתי חוקית חדשה הוגשה עתירה נוספת בשנת  לסורם ולהפרת הדין, ועל רקע אכיפת

2000 . 

המשיכו העותרים באופן שיטתי בבנייה בלתי חוקית זו מאז ניתן צו הביניים בעתירה  .84

. צווי ביניים ניתנו, עתירות הוגשו ונמחקו, שני הליכי גישור התקיימו, בתחומי שטח האש

חוקית בשטח האש כדי -ורק דבר אחד נותר על כנו: פעילות העותרים הנמרצת לבנייה בלתי

 7עמ' כפי שנאמר בלשנות את מצבו וכדי לקבוע עובדות בשטח שיקשו על מציאת פתרון. 

ותרים לא קיבלו אף הצעת פשרה, אף לא את הצעת שר הע, 10.8.20פרוטוקול הדיון מיום ל

)במסגרת העתירות הקודמות(,  12.7.12תם מיום בהודעהודיעו המשיבים  העלישהביטחון 

לאורך כל השנים התווספו לשטח האש הצעה מטעמם. לא זו אף זו, שום וגם לא הציעו 

 אנשים נוספים, שלא במסגרת גידול טבעי.

 נחוצים הינם 918 אש בשטח האימוניםמטעם המשיבים: " בתצהיר התשובהכפי שפורט  .85

מהווה ציר תנועה מרכזי בתרגילים רחבי היקף. בשטח זה מתאפשרת  918. שטח אש ביותר

הפעלת סד"כ אש 'כבד' באימונים ובתרגילים, כגון טנקים וארטילריה, שאינה מתאפשרת 

טה שלא לבצע אימונים הסמוך לו מדרום. ההחל 522בשטחי אש קטנים יותר כמו שטח אש 
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באש חיה בשנים האחרונות בשטח האש, בשל האילוץ שיצרו העותרים, הקשתה באופן 

ממשי על אימוני צה"ל, ואין ללמוד ממנה כי שטח האש אינו נחוץ לאימונים. ההיפך הוא 

לשטח אש עיקרי יוצרת מעמסה כבדה על האפשרות להוציא  522הנכון: הפיכת שטח אש 

 מייחס"ל צה, כיום גםוהדבר פוגע בכשירות המבצעית של הכוחות.  לפועל אימונים,

". כפי שנמסר 918 אש שטח של הרבה החשיבות בשל, ביותר רבה חשיבות זו לעתירה

 .היום אף וכלשונם ככתבם נכונים 2018מגורמי פיקוד המרכז, דברים אלה שפורטו בשנת 

. הבקשה הצטרפותל המוגשת בקשבו אנו נמצאים, שכעת, חרף השלב המתקדם של ההליך  .86

לחדש את הוגשה על ידי יישות חדשה המנוהלת על ידי העותרים הקיימים, והיא מבקשת 

 .לטעון את שכבר נטעןו אשר לא צריך חידוש, ליידע את שכבר ידוע

המשיבים סבורים כי המבקשים לא הרימו את הנטל הנדרש כדי להוכיח שהעותרים היו  .87

אין בטענות ובראיות שצורפו לבקשתם תרומה  -ש, ועל כן תושבי קבע בתחום שטח הא

 לעתירה, ודין הבקשה להידחות.

 ש."במינהל האזרחי באיון תשתית ", רעדם אבידןאמר תגובה זו נתמכת בתצהירו של  .88

 (3/3/22יום חמישי ל' אדר א תשפ"ב )היום,  

___________________ 

 יצחק ברט, עו"ד

 סגן בכיר א' במחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה
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