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המשיבים

הודעה מטעם המשיבים ובקשה למחיקת העתירה
.1

בהתאם להחלטת כבוד השופט פוגלמן על הגשת תגובה לעתירה מיום  ,13.1.19ולארכות
שניתנו ,מתכבדים המשיבים להגיש הודעה מטעמם ובקשה למחיקת העתירה.

.2

עניינה של העתירה הוא בבקשת העותרים ,כי תינתן להם "גישה לבית הקברות הנוצרי
במעלול (באזור נצרת ,יפיע ומגדל העמק) לצורך ביקור קבר אביה של העותרת מס' 1
ויקיריה הקבורים שם" .עוד מבקשים העותרים לחייב את המשיבים " 3-2לתחזק ולשמר
את בית הקברות והמצבות שבבית הקברות הנוצרי במעלול מפני פגיעה וחילול" ולחלופין
"לאפשר לעותרים או מי מטעמם לתחזק ולשמר את בית הקברות מפני פגיעה וחילול".

.3

בראשית הדברים יוסבר ,כי ככל שניתן להבין מן העתירה ,אשר אינה כוללת תיאור מדויק
של מיקום הקברים ,הקברים אליהם מתייחסת העתירה  3 -במספר ,על-פי סקירה שערך
נציג רשות מקרקעי ישראל – הם קברים ישנים ,אשר אינם כוללים כיתוב ברור ,ואשר
מצויים בשטח הידוע כגוש חלקה מס' ( 17725/2להלן :חלקה  ,)2בתחום השטח המגודר
של מחנה צבאי מהלול .לשלמות התמונה יוסף ,כי חלקה  2נמצאת בתחום הקצאה
למשרד הביטחון למטרת מחנה קבע צבאי .על כן – השטח האמור הוא שטח צבאי סגור,
המצוי בתחום אחריותו של משרד הביטחון וצה"ל ,וכך גם הגישה למקום אסורה לכל
אדם ,למעט גורמים מורשים ,אשר כניסתם לשטח הבסיס הותרה.
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נקדים ונאמר כי – כפי שנמסר מגורמי משרד הביטחון וצה"ל – קיימים קשיים רבים
המתעוררים אגב בחינת הבקשה ,אשר העיקרי שבהם נוגע לאופי הפעילות המבצעית
המתקיימת בבסיס הצבאי בו מבקשים העותרים לפקוד קברים ,אשר כנטען על-ידם
קבורים בהם בני משפחתם ,והרגישות הביטחונית המתעוררת בעת שקילת אפשרות של
מתן גישה לקברים אלו .לנוכח אופיו של השטח והפעילות המבוצעת בו קיימת סכנה מפני
הימצאות בשטח הבסיס.

.5

עם זאת – לאור נסיבות המקרה הרגישות והפרטניות ,הוחלט לאשר את ביקורם של
העותרים בקברי בני משפחתם ,וזאת בכפוף לעמידת העותרים ברשימת התנאים שלהלן,
ובכפוף לחתימתם על כתב התחייבות ,כפי שיפורט להלן:
א .הגשת שמות המבקשים לבקר בשטח המחנה (העותרים  2-1ו 2-בני משפחתם)
 30ימים טרם מועד הביקור המבוקש .לעניין זה יודגש ,כי הכניסה תהא
בכפוף לבדיקה ביטחונית ,וכי ככל שהגורמים המוסמכים יסברו כי כניסתו
לבסיס של מבקש קונקרטי מעוררת חשש ביטחוני – לא תאושר כניסתו
למחנה;
ב .איסור כניסה עם נשק מכל סוג שהוא ,קר וחם כאחד;
ג .איסור כניסה עם אמצעי תיעוד או הקלטה מכל סוג שהוא ,ובכלל זה מצלמות,
טלפונים ניידים וכדומה;
ד .עריכת בידוק ביטחוני לעותרים בכניסה למחנה;
ה .לאורך כל הביקור העותרים ילוו על-ידי כוח אבטחה מטעם היחידה הצבאית;
ו .משך זמן השהייה בבסיס לא יעלה על פרק זמן סביר ,וזאת בהתחשב בעובדה
שהקברים נמצאים בשטחו של בסיס מבצעי ורגיש ,ולכן הביקור כפוף
למשאבי כח אדם מוגבלים;
ז .התחייבות מקדימה של העותרים לפעול בהתאם להוראות כוחות הביטחון,
וזאת הן ככל שיידרשו לחדול מן הביקור ולעזוב את המחנה ,והן במידה
והדבר יידרש משיקולים מבצעיים ,או באירועי חירום;
ח .המבקרים ידרשו לחתום על כתב התחייבות לפיו האחריות לכל פגיעה אשר
חלילה תיגרם לעותרים במהלך הביקור בבסיס מוטלת על המבקרים בלבד;
וכן להסכמה על התנאים לעיל.

.6

יוסף ,כי חרף העובדה שמדובר במחנה צבאי אשר מתבצעת בו באופן שוטף פעילות
מבצעית מסווגת ורגישה; וחרף הקשיים המתעוררים מכניסת אזרחים למחנה צבאי על
כל המשתמע מכך – הוחלט כי תנתן לעותרים אפשרות לפקוד את מקום קבורת בני
משפחתם עד  3פעמים בשנה ,כאשר בכפוף לעמידה בתנאים שבסעיף  5לעיל ,תותר אף
כניסת שני בני משפחתם שילוו אותם ויסייעו להם בתחום הנגישות לקברים.
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עוד יוסף ,כי הוחלט לאפשר לעותרים ,ככל שיחפצו בכך ,לבצע פעולות אלמנטריות לטיפול
וניקוי הקברים ,וזאת במהלך הביקורים המאושרים.
יודגש כי עריכת הביקור ,הטיפול בקברים ,ומספר המבקרים במקום יהיו כפופים לצרכי
צה"ל.

.8

יצוין ,כי מכתב המודיע לעותרים על החלטת המשיבים להתיר כניסתם לביקור בקברים,
בכפוף לתנאים שפורטו לעיל ,נשלח לב"כ העותרים ביום  .11.6.19לאחר שיח שהתקיים
בין ב"כ העותרים לב"כ המשיבים הוחלט לאפשר אף כניסתם של שני בני משפחה נוספים,
שילוו את העותרים ,ויסייעו להם בסוגיית הנגישות במהלך הביקור ,בשל מגבלות
בריאותיות מהן סובלים העותרים ,כפי שפורט לעיל.

.9

המשיבים יחזרו וידגישו ,כי עמידה בתנאים לעיל מתחייבת נוכח היותו של המחנה דנן
בסיס צבאי ומבצעי סגור אשר מכיל מתקנים רגישים ,ואשר ככלל אינו מותר לכניסת
אזרחים; כי היתר כניסתם של העותרים ניתן כחריג לכלל ,לאור נסיבות המקרה
הפרטניות והייחודיות.

.10

לאור כלל האמור לעיל ,עמדת המשיבים היא ,כי התייתר הצורך להכריע בעתירה דנן ובית
המשפט הנכבד מתבקש להורות על מחיקתה ועל ביטול הדיון הקבוע בה .לנוכח העובדה
כי עם קבלת העתירה ,החלו המשיבים לפעול לצורך מתן מענה לעניינם של העותרים
ולאחר שמענה כאמור ניתן ,סבורים המשיבים כי אין מקום לפסיקת הוצאות לטובת
העותרים.

.11

ב"כ העותרים ,עו"ד סאוסן זהר ,מסרה כי "העותרים מסכימים להצעת המשיבים
שפורטה לעיל .יחד עם זאת ,יסכימו למחיקת העתירה בכפוף לפסיקת הוצאות לטובת
העותרים שכן הסעדים המבוקשים בעתירה התממשו רק בעקבות הגשת העתירה וזאת
למרות שבמהלך מספר שנים לפני כן נשלחו פניות חוזרות ונשנות בדרישה לאפשר גישה
וביקור בבית הקברות ואשר לא נענו כלל".

היום ,ט"ו בסיון התשע"ט
 18ביוני 2019
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