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  1-2מטעם המשיבים  מעדכנת הודעה

 

, ולארכה שניתנה, מתכבדים 12.7.2021בהתאם להחלטת כבוד הנשיאה א' חיות מיום  .1

 ( להגיש הודעה מעדכנת מטעמם. המשיבים –)להלן  2-1המשיבים 

 

 לתצהיר התשובה בתיק זה נכתב כך: 47בסעיף  .2

 
אלו חלקות הרשומות על שם עותרים  סוג אחד של חלקות,"

פלסטינים קונקרטיים. על פי הנטען בעתירה, המדובר בחלקות 
 .1המסומנות במסגרת צהובה בעזר אשר צורף מש/

 
האכיפה ביחס לגידולים בחלקות מסוג זה נמצאת בראש סדרי 
העדיפויות, והוחלט במערכת הביטחון כי היא תבוצע עד ליום 

2.5.2021". 
 
  

, מועדי 30.6.2021-ומה 2.5.2021 ,21.4.2021בהודעותיהם מיום כפי שעדכנו המשיבים  .3

המועצה ושיח שהתקיים בין הדרג המדיני ובין החקלאים ונציגי לאור שיג הפינוי נדחו 

 , וכן נוכח המתיחות הביטחונית שהצריכה היערכויות מבצעיות שונות. האזורית
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של הפינוי  ,על ידי המנהל האזרחי ,התבצע 13.7.2021משיבים יבקשו לעדכן כי ביום כעת ה .4

חלקות הרשומות על שם עותרים דהיינו, ) לעיל בחלקות האמורות הגידולים החקלאייםכל 

 בהתאם להתחייבות המשיבים בתצהיר התשובה.וזאת , פלסטינים קונקרטיים(

 

לתצהיר  מצורףשבעזר  ותפעולות האכיפה שבוצעו, לפי סימון החלקן פירוט של להל .5

 :1מש/התשובה וסומן 

 

 עצים. 112: פונו 93חלקה  (א)

 .ושתילים עצים 277: פונו 96חלקה  (ב)

 עצים. 124: פונו 118חלקה  (ג)

 

 עצים.  513בסך הכל פונו 

 

שטח התקיים סיור בלעיל,  ההאמורפעילות האכיפה לאחר ימים ן, כי מספר דכעוד נבקש לע .6

, שניטעו לאחר פעילות במקום חדשותבמהלכו אותרו נטיעות  המאחז המפונה עמונה,

מדויק ואופי הנטיעות, לאחר המיקום לגבי הנבקש לעדכן בעניין זה, לרבות . האכיפה

  .רשויות האכיפה על ידינוסף במקום שיתקיים סיור מסודר 

  

  ח תשתית במנהל האזרחי."ל אדם אבידן, רת"אסהודעה זו נתמכת בתצהיר מטעם  .7

 

 "א אב תשפ"אי היום,

 2021יולי  20

 

 רועי שויקה, עו"ד 

 ממונה על ענייני בג"צים   

 בפרקליטות המדינה 
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