 23ינואר 2013
לכבוד
עו"ד הילה גורני
מחלקת בג"צים ,פרקליטות המדינה
באמצעות פקס02-6467011 :

דחוף!
שלום רב,
הנדון :בג"ץ  - 413/13הפרת צו הביניים:
הפרעה חמורה לחיי התושבים בכפרים שבשטח אש  ,918תוך גרימת נזק לרכוש
 .1הריני פונה אליך בעקבות דיווחים שהגיעו אלינו בימים האחרונים מתושבי כמה מהכפרים
שבשטח אש  918על אודות אימונים צבאיים שמתקיימים על אדמותיהם המעובדות,
הגורמים לנזקים קשים לרכוש ומונעים מהתושבים גישה לשטחי המרעה ,לאדמות
החקלאיות ולשירותים חיוניים .כל זאת ,בניגוד לצו הביניים בבג"ץ  413/13אבו עראם נ' שר
הביטחון.
 .2ביום  21.1.13נמסר לח"מ כי כוחות הצבא החלו להתאמן בדרום שטח אז  ,918בקרבת
הכפרים ג'ינבה ,תבאן ומרכז.
 .3עו"ד לקר שיגר אליך עוד באותו היום מכתב דחוף ובו ציין ,כי "כתוצאה ממעבר רכבים
כבדים ואחרים על שדות חרושים של תושבי המקום נגרו ונגרמים עדיין נזקים קשים
לאדמות החקלאיות במקום ".עו"ד לקר ביקשך כי תפעלי ללא דיחוי לקיום התחייבויות
המשיבים במסגרת ההליכים הקודמים )בג"ץ  517/00ובג"ץ  (1199/00להימנע מפגיעה
בשטחים חקלאיים מעובדים המצויים בשטח האש.
 .4יומיים חלפו והכוחות עודם מתאמנים בשטח וממשיכים להסב נזקים חמורים לאדמות
התושבים .יתר על כן ,היום נמסר לח"מ ,כי כוחות הצבא מתאמנים סביב הכפר מרכז ואף
חפרו סביבו תעלות ,שאינן מאפשרות לתושבים לצאת את הכפר .כתוצאה ,התושבים אינם
יכולים לרעות את עדריהם ,לעבד את אדמותיהם ,להצטייד באספקה הנדרשת להם מיטא או
לגשת לשירותים חיוניים אחרים.
 .5כפי שידוע לך ,ביום  16.1.13הוגשה על ידי הח"מ עתירה חדשה בשם  108עותרים ,מבין
תושבי שטח האש )בג"ץ  .(413/13לבקשת העותרים ,הוציא בית המשפט עוד באותו היום צו
ביניים-ארעי ,אשר החליף את הצו הקודם בבג"ץ  .517/00במקביל ,הוארך תוקפו של צו
הביניים בבג"ץ  1199/00לבקשתו של עו"ד לקר ,ב"כ העותרים שם.
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 .6בהתאם לכך ,על המשיבים לעמוד בהתחייבותם להימנע מפגיעה בשטחים חקלאיים
מעובדים המצויים בשטח ,לאפשר מרעה סדיר ולהבטיח את חייהם התקינים של תושבי
הכפרים בשטח האש.
 .7על כן ,אבקשך לחדד בפני גורמי הצבא את האיסור החמור על גרימת נזק לרכוש התושבים
בשטח האש ולהנחותם לחדול לאלתר מפעולות הפוגעות במהלך חייהם התקין של
התושבים .אבקשך לעדכנני בדחיפות ,ולא יאוחר מ ,24.1.13-על הפסקת הפעילות כאמור,
על מנת שלא ניאלץ לפנות בבקשה מתאימה לבית המשפט.

בכבוד רב,

תמר פלדמן ,עו"ד

העתקים:
אל"מ דורון בן ברק ,יועמ"ש איו"ש ,בפקס02-9977326 :
עו"ד שלמה לקר ,בפקס02-6257546 :
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