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כמחצית ממבני  - מבנים בפועל 04-ח וכ"תיקי בב 51כוללת  צורפה למכתבך שבסמךהרשימה ש  67

ומבנים , מחציתם ילדים, אנשים 72 -מבני מגורים המשמשים כ 62-כ הרשימה כוללת. הכפר

רשימת 7 ואת פרנסתם כרועי צאן וחקלאים פרשל תושבי הכ קלים המאפשרים את הישרדותם

סוסיא הכפר וה לחץ בלתי הוגן על תושבי ומההיא . ההריסות חמורה ואינה מפגינה רצון טוב

 . בניגוד למוסר ולחוקמאדמתם ומבתיהם להתפנות 

 

פתרון "במידה וברצונכם להציע  .לא נבנו תוך הפרת צו שיפוטין כי המבנים ברשימה יצוי  57

עד לקבלת  .זהנחזור ונבקש פרטים מדויקים בעניין כן לא להרוס את הכפר ו םכנבקש" מסודר

המהוות צעד שאינו , הקפאת כל ההריסות המתוכננותהננו דורשים " לפתרון מסודר"הצעה מכם 

 7 לדיאלוג עם תושבי הכפרפוגע באמון הנדרש אלא גם  ,רק בלתי חוקי

 
ההריסה , דווקא בימות הקיץ הקרובים, בנבנישתי' על פי חוות דעתו של פרופ, להזכירכם  07

' ובמילותיו של פרופ 7נבה הרביעית'אמנת גל .64' סהמתוכננת תהווה הפרה חמורה של 

בפועל  "העברה"משמעות ההוצאה לפועל של צווי ההריסה נשוא חוות דעת זו היא : "בנבנישתי

גירוש תוך שימוש אמנם אין מדובר הפעם בהעברה או 7 נבה'לאמנת ז (52)1כמשמעותה בסעיף 

הן של , הן במישרין הן בעקיפין" גירוש"או " העברה"ל אוסר "אולם הסעיף הנ ,בכוח ישיר

ידי -העברה או גרוש בעקיפין מתבצעים במקרה זה על7 יחידים הן של קבוצות תושבים מוגנים



 

 
 

יצירת התנאים הפיזיים שמחייבים את האנשים המוגנים לעזוב את מקום הימצאם בניגוד 

לא , לאחר הריסת המבנים המתוכננת :זה יהיה המצב בפועל לאחר מימוש צווי ההריסה 7ונםלרצ

תהיה כל דרך לשרוד בשטח הכפר ללא קורת גג ומתקנים אחרים שמבטיחים את יכולת הקיום 

 622-הריסה של כל המבנים בכפר היא העברה כפוייה בפועל של למעלה כ 7והמחייה של התושבים

ל מכיוון שמדובר בתושבי "הנ (52)1במובן סעיף " כפוייה"ההעברה היא  7נשים וילדים ,אנשים

הם אינם מעוניינים לנטוש את אדמת כפרם וממילא אין  7כפר שיושבים על אדמה השייכת להם

הריסת המבנים בכפר כמתואר לעיל מהווה הריסה של , בנוסף להעברה העקיפה 7להם לאן ללכת

 "7לעיל 6כאמור בסעיף  ,האסורה אף היא, דות התושבים של הכפרמבנים החיוניים להישר

 
כפי שעלה מדבריכם בביקורכם , דיון בעתירה נועדוקודם לאחרי החג ולההריסות המתוכננות   47

אשר השתלטו במהלך השנים על  אלו7 להפיס את דעתם של המתנחלים, 6571.762בסוסיא ביום 

מדובר בלחץ 7 ללא התערבות מצדכם, ף על ידכםפרטיות אאדמות אדמות תושבי הכפר שהוכרו כ

ההריסה אינה מתבצעת 7 ולסדר הציבורי תושבים המוגניםדאגה לרווחת הב לאפוליטי פסול ו

 7 המעשה המנהלי חוסר הוגנותשיקולים זרים ומ אלא ,חוק וסדר, תכנון ובניה משיקולי

 
הרס של כמחצית מהכפר יהיה זה  ,את המבנים שברשימהבמידה ותבצעו את תכניתכם להרוס   27

 7דיון ענייני בעתירהקודם ל, ושבי הכפרתלהפיך וסבל בל יתואר  נזק בלתישיצור 
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