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לפתוח את המעברים בגדר ההפרדה | האגודה לזכויות האזרח בישראל
ב 28.12.03-ה גישה הא גודה עתירה ל ב ג"ץ נ גד העדר שעות ק בועות לפתיחת המע ברים במכשול ההפרדה ו בדרישה לפתוח אותם
 24שעות ביממה .אי-פתיחתם של השערים פו געת בזכויות היסוד של עשרות אלפי פלסטינים ,והופכת את חייהם ל בלתי נס בלים
ב ג"צ 11344/03
ב בית המשפט העליון
בש בתו כ בית משפט ג בוה לצדק
ה עותרי ם:
 .1פאיז סלים
 .2ע` א` מ` ח`
 .3צ` מ` מ` ע`
 .4מ` ר` ח`
 .5ס` א` ז`
 .6הא גודה לזכויות האזרח בישראל
כולם ע"י ב"כ עוה"ד פאטמה אלע ג`ו ו/או דן יקיר ו/או דנה אלכסנדר ו/או הדס ת גרי ו/או א בנר פינצ`וק ו/או מיכל פינצ`וק ו/או עאוני בנא
ו/או לילה מר גלית ו/או באנה ש גרי -בדארנה ו/או שרון א ברהם-ויס ו/או נעה שטיין ו/או סוניה בולוס ו/או עודד פלר
מהא גודה לזכויות האזרח בישראל
ת"ד  ,35401ירושלים 91352
טל` ;02 – 6521218 :פקס`02 – 6521219 :
נגד
המשיב:
מפקד כוחות צה"ל ביהודה והשומרון
לשכת אלוף פיקוד מרכז  ,64ד"צ  ,02367צה"ל
עתירה למתן צו על תנאי ולדיון דחוף
מו גשת בזאת עתירה למתן צו על תנאי ,המורה למשי ב ל בוא וליתן טעם כדלקמן:
 .1מדוע לא יפתחו המע ברים הק בועים ב גדר ההפרדה ,באופן שיתאפשר מע בר התוש בים בהם  24שעות ביממה ,לר בות המע ברים
בסמוך לכפרים ג`יוס ,ח`ר בת ג` בארה ,פרעון ופלאמיה.
 .2מדוע לא יתאפשר מע בר של כלי רכ ב ,ציוד חקלאי וציוד מכני במע ברים הק בועים ב גדר ההפרדה ,לר בות במע ברים בסמוך לכפרים
ג`יוס ,ח`ר בת ג` בארה ,פרעון ופלאמיה.
בקשה לדיון דחוף
 .1ענינה של עתירה זו הוא מדיניות פתיחת המע ברים ש ב גדר ההפרדה שהוקמה על השטחים המוחזקים ,ושמפרידה בין תוש בי
הכפרים הסמוכים ל גדר ל בין אדמותיהם ,בין עו בדים למקומות ע בודתם ,בין תלמידים ל בתי ספרם ,בין החולים למרכזי הטיפול ו בין
תוש בים ל בני משפחותיהם.
 .2דחיפותה של העתירה נו בעת מהיותנו בעונת מסיק הזיתים וקצירת הי בולים החקלאיים השונים.
 .3פרנסתם של אלפי משקי בית תלויה ,במידה כזו או אחרת ,בחקלאות בכלל ו בענף הזיתים בפרט.
 .4ד ברים אלו מק בלים משנה תוקף ,שכן ידוע לכל ,כי מצ בה הכלכלי-ח ברתי של האוכלוסיה הפלסטינית בשטחים הינו בכי רע .יכולת
הקיום הכלכלית של עשרות אלפי משפחות תלויה השנה ,יותר מאי פעם בע בר ,ביכולתן לע בד את אדמותיהן ,לקיים את מסיק הזיתים
ולמכור את תוצרתו.
 .5ס גירת המע ברים באופן שאינו מאפשר לחקלאים המת גוררים סמוך ל גדר לה גיע באופן סדיר אל אדמותיהם החקלאיות מאז תחילת

עונת מסיק הזיתים וקצירת הי בולים ,פו געת אנושות באוכלוסיה האזרחית ,אשר עיקר הכנסתה הדלה מקורה בחקלאות.
 .6מע בר לפ גיעה בחקלאים ,אי-פתיחתם הסדירה של המע ברים פו געת בכל הי בטי החיים של האוכלוסיה האזרחית ,ו בעיקר
בתלמידים ו בחולים ,אשר אינם יכולים לה גיע אל בתי הספר באופן סדיר או אל מוקדי הטיפול לק בלת שירותים בריאותיים.
 .7נוכח האמור לעיל ,מת בקש בית המשפט הנכ בד להורות על קיומו של דיון דחוף בעתירה.
ואל ה נימוקי ה עתיר ה:
רקע עו בדתי
מכשול ה הפרד ה ו המ עברי ם
" .1מכשול ההפרדה" הוא מערכת של גדרות ,תעלות ,דרכי פטרול ודרכי טשטוש ואמצעי תצפית והתראה ,שהוקמה על פי החלטת
הממשלה מיום  ,23.6.02וחלקה ה בנוי עד כה ,הוא החלק נשוא עתירה זו ,משתרע מסאלם בצפון ועד אלקנה ש בדרום.
מפה של תוואי מכשול ההפרדה ,המתפרסמת באתר משרד ה בטחון ,מצורפת לעתירה זו ומסומנת כנספח ע .1/הקטע ה בנוי של
המכשול מסומן במפה בס גול.
 .2מטרתו המוצהרת של מכשול ההפרדה היא לה ג ביל מע בר של מפ געים מהשטחים אל שטח מדינת ישראל ,על מנת לה גן על חייהם
של תוש בי המדינה.
ראו אתר משרד ה בטחון ,תדפיס מטרת תוכנית מרח ב התפר כפי שפורסמה באתר ,מצורף לעתירה זו כנספח ע.2/
אלא מאי ,עיקר ה גדר ש בין סאלם ל בין אלקנה הוקמה בתוך השטחים הפלסטיניים הכ בושים עצמם ,ולא בינם ל בין שטח מדינת
ישראל.
מצורפת מפת המכשול כפי שפורסמה על ידי בצלם ,ש בה ניתן לראות את היחס בין תוואי המכשול לקו הירוק ואת האופן ש בו חודר
המכשול לעומק השטחים הכ בושים ,ומסומנת כנספח ע.3/
 .3כתוצאה מהתוואי שנ בחר ,לכאורה משיקולים הזרים למטרתו המוצהרת של המכשול ,ה גדר חוצה קהילות ,מנתקת כפרים חקלאיים
מאדמותיהם החקלאיות ,מנתקת כפרים ממרכזי השירות המוניציפלי וכולאת בתוך לולאותיה ו בינה ל בין הקו הירוק מו בלעות
פלסטיניות ,בהן מת גוררת אוכלוסיה אזרחית ,המונה עשרות אלפי נפשות ,שהפ גיעה ברקמת חייה כתוצאה מה גדר היא בלתי נס בלת.
 .4נוכח ה בעיות החמורות שיצר תוואי ה גדר ,היה הצורך בהקמת מע ברים ב גדר ההפרדה ,על מנת למזער את הפ גיעה האנושה
באוכלוסיה האזרחית ,ולאפשר תנועת פלסטינים אל אדמותיהם ,אל בתי ספרם ,אל מקומות ע בודתם ואל בני משפחתם שמהצד השני
של ה גדר.
 .5ב ב ג"צ  8352/02רשיד ע בד אלסלאם סלמה ואח` נ` מפקד כוחות צה"ל ב גדה המער בית ואח` )לא פורסם( ,במס גרת תשו בת
המדינה לעתירה שהו גשה נ גד צווי התפיסה להקמת ה גדר ,נטען ,כי "הן בתכנון התוואי ,והן בתכנית להפעלת המרח ב ,נעשה מאמץ
למזער את הפ גיעה בתוש בים המקומיים . . .בקטע נשוא העתירה ,בא לידי ביטוי מאמץ זה  . . .בהקמת מע ברים במכשול על מנת
לאפשר מע בר בין שני צדי המכשול ,כדי למנוע פ גיעה מיותרת בחופש התנועה של תוש בי מרח ב התפר ו בש גרת חייהם ,ועל מנת
לאפשר עי בוד קרקעות שנמצאות מער בית למכשול על ידי מי שמת גורר מזרחית למכשול".
 .6ההכרזה בד בר ס גירת שטח מס` /2/03ס` )מרח ב התפר( ,קו בעת ,כי כל השטח ש בין גדר ההפרדה ל בין הקו הירוק הוא שטח
צ באי ס גור ,והכניסה אל מרח ב התפר או היציאה ממנו אמורים להת בצע דרך המע ברים המפורטים בחלק ב` לתוספת להכרזה.
העתק ההכרזה מצורף לעתירה זו ומסומן כנספח ע.4/
 .7כפי שעולה מהתוספת ,בקטע ה גדר ש בין סאלם לאלקנה – הוא הקטע בו עוסקת העתירה – שאורכו ,לפי הערכת " בצלם" ,כ-
 145ק"מ ,הוקמו  47מע ברים.
 .8עניינה של העתירה הוא מדיניות פתיחת המע ברים שהוקמו בקטע זה של ה גדר ,ממנו מושפעים לרעה ,לפי הערכת " בצלם" ,חייהם
של כ 210,000-פלסטינים לפחות ,המת גוררים ב 67-כפרים ,עיירות וערים.
ראו עמ`  4-8בנייר העמדה של בצלם מחודש  ,3/03ה גדר הרעה הפרת זכויות האדם כתוצאה ממכשול ההפרדה ,מצורפים לעתירה
זו ומסומנים כנספח ע5/
 .9בהיות אזור מרח ב התפר אזור חקלאי ברו בו המוחלט ,תלויה פרנסת התוש בים ביכולתם לע בד את האדמות ,לזרוע אותן,
להשקותן ,לקטוף את י בולן ולהע ביר את התוצרת החקלאית לשווקים .יכולת זו נפ געה קשות מהה ג בלות על תנועת התוש בים.
התוצרת החקלאית שאינה נקטפת במועד ואינה משווקת נרק בת ונזרקת ,וי בולים ר בים מתיי בשים בהיעדר השקיה סדירה ומספקת.
חקלאים אינם יכולים לרכוש דשן וציוד חקלאי .כתוצאה מס גירת השערים א בדו י בולים ר בים ,כ גון גידולי ה גויא בות והירקות .כמו כן
נפ גע קשות ענף הזיתים – שכן החקלאים לא הצליחו למסוק את הזיתים ,לכ בוש את הפרי ב בתי ה בד ,להו ביל את השמן שהופק
לנקודות המכירה ולשווקו.

 .10כפי שיוד גם להלן ,שעות הפתיחה של מע ברים חיוניים אלו מו ג בלות ביותר ואינן עונות על הצרכים ה בסיסיים ביותר של האוכלוסייה
הכלואה מע בר להם או ב גדרם .שעות הפתיחה המצומצמות אינן מתפרסמות במקרים ר בים ,ואף כאשר הן מתפרסמות ,לעיתים אין
השעות המתפרסמות תואמות את שעות הפתיחה בפועל .יתר על כן ,ישנם שערים שאינם נפתחים כלל ,ויש שכל השערים נס גרים
למשך ימים שלמים.
העותרים
 .11העותרים  5 – 1הם תוש בי ישו בים הסמוכים למכשול ההפרדה ,שפרטיהם יו באו להלן.
כפרי העותרים מופיעים במפת בצלם ,נספח ע 3/לעיל ,ומסומנים בצהו ב.
ה עותרי ם  1ו – 2 -ג`יו ס
 .12העותר  1הינו ראש מועצת ג`יוס.
 .13העותר  2הינו מהנדס מערכות מים ,תוש ב הכפר ג`יוס ופעיל באר גון  ,PENGONהמא גד אר גונים פלסטיניים לא ממשלתיים.
 .14הכפר ג`יוס נמצא מצפון מזרח קלקיליה .הוא מונה כ 3100-נפשות ,ופרנסת  90%מתוש ביו מחקלאות .ל בד ממשפחה אחת בת
שמונה נפשות ,אשר נותרה בצידה המער בי של ה גדר ,מצויים תוש בי הכפר כולם בצידה המזרחי .יחד עם זאת ,למעלה מ80%-
) 8700דונמים לערך( מהאדמות החקלאיות ש ב בעלות תוש בי הכפר מצויות בצידה המער בי של ה גדר ,וכך גם מקורות המים
העיקריים של הכפר 800 .דונם נוספים מאדמות הכפר החקלאיות הופקעו לטו בת הקמת ה גדר עצמה .ממער ב ל גדר מצויים כ2000-
דונמים של גידולי שלחין ,כ 3000-דונמים מטעי עצי זית והדרים ,קרו ב ל 4000-דונמים של גידולי ירקות וד גנים ,וכמה עשרות חממות
ל גידול ירקות ,מהם התפרנסו והתקיימו תוש בי הכפר עד להקמת ה גדר.
 .15מצידה המער בי של ה גדר מצויות שש תחנות לשאי בת מים ,עליהן מת בסס הכפר לשימוש חקלאי ואף לשימוש ביתי .שלוש מן
התחנות ב בעלות ג`יוס ,ושלוש אחרות ב בעלות משותפת עם הכפר פלאמיה ועם קלקיליה .בצידה המזרחי של ה גדר נותרו מספר
בורות מים חצו בים וכן תחנת שאי בה אחת ,המשותפת לכפרים ג`יוס ,ח`ר בת סיר ,עזון ועז בת ט בי ב .תחנה זו מספקת ל ג`יוס כ60%-
בל בד מתוך צריכת המים לשימוש ביתי בכפר.
 .16מאז הקמת ה גדר מנותק הכפר מתחנות השאי בה ,ש בצידה המער בי של ה גדר ,ואשר משמשות הן לחקלאות והן להשלמת
צריכת המים ה ביתית בכפר .מאז הקמת ה גדר נאלצים תוש בי הכפר לרכוש מים לשתיה ולצריכה ביתית בסיסית מכפרים אחרים,
ולהו בילם לכפר במכליות .מחירם של מים אלה ג בוה ואף התייקר נוכח ניתוק כפרים ממקורות המים שלהם על ידי ה גדר ,וה ביקוש
ה גו בר .תוש בי הכפר נאלצים לשלם  20ש"ח לערך ע בור מטר קו ב מים ,בעוד ,לשם השוואה ,מחיר מטר קו ב מים לצריכה ביתית
בישראל נע בין  3ל 6-ש"ח בהתאם לצריכה .משמעות עלותו ה ג בוהה של מצרך בסיסי וחיוני זה מוקצנת אף יותר נוכח העו בדה,
ש במק ביל לאו בדן מקורות המים נפ גע או א בד למר בית תוש בי הכפר אף מקור פרנסתם העיקרי ,חקלאות.
 .17מתוך  550משפחות לערך ,החיות בכפר ,כ 300-מתפרנסות מחקלאות השלחין באותם  2000דונם ,המצויים כיום ממער ב ל גדר.
מר בית המשפחות האחרות מתפרנסות מ גידולים חקלאיים ,הכוללים ירקות ,ד גנים וזיתים ,באדמות שאף הן מע בר ל גדר כיום.
 .18באזור הכפר ג`יוס ק בועים שני שערים ב גדר ההפרדה ,האחד דרומית לכפר והאחר ממער ב לו .השער המער בי מצוי על הציר
הישיר אל מר בית אדמות הכפר ,והשער הדרומי מצוי בסמוך לשטחי החקלאות הדרומיים ,ול ביתה של משפחה אחת אשר נותרה
בצידה המער בי של ה גדר .שערים אלה נעולים בר גיל משך כל שעות היממה ואינם מאוישים .על ג בי השער המער בי תלה צה"ל מזכר,
בו צויין ,כי השערים ייפתחו שלוש פעמים ביום ,בין השעות  25:13-45:13 ,30:06-15:07ו .30:17-15:18-בפועל פתיחת השערים
אינה סדירה ,השעות משתנות ,ומשך הפתיחה לרו ב קצר ביותר .תוש בים ,המ בקשים לצאת אל אדמתם ,ממתינים לעיתים שעות עד
לה געתם של חיילים ופתיחת השער .פתיחת השערים נעשית בידי חיילים ,המסיירים לאורך ה גדר ב ג`יפ .החיילים ,המ גיעים לשער,
מאפשרים מע בר התוש בים הממתינים במקום ש ברשותם אישורים ,ופעמים ר בות סו גרים אותו מיד וממשיכים בסיורם עד לשער ה בא
וחוזר חלילה .מכיוון שפעמים ר בות השער לא נותר פתוח אלא לצורך הע ברת הממתינים במקום ,הדרך היחידה לזכות לע בור את
ה גדר היא להמתין ,לעיתים שעות ,בסמוך לשער .בכמה מקרים ה גיעו תוש בים אל השער מיד כשננעל ו בעוד החיילים מצויים במקום.
למרות תחינתם של התוש בים לאפשר את מע ברם אל שדותיהם או אל כפרם ,סיר בו החיילים לפותחו שנית ,ועז בו את המקום.
 .19אל מ ג בלות התזמון ומשך הפתיחה מצטרפות המ ג בלות על המע בר בשערים לכשאלו נפתחים .מתוך משפחות החקלאים ,כ150-
איש לערך לא ק בלו לידם אישורי מע בר ולכן אינם זוכים לע בור אל אדמתם .במהלך תקופת הח גים בישראל ,מתאריך  4.10.03עד
 ,15.10.03לא נפתחו השערים כלל .החל מתאריך  15.10.03ועד  20.10.03נפתחו השערים מחדש ,אך נמנע מע ברם של ג ברים
מתחת ל גיל ) 38שהינם כח ע בודה חקלאי עיקרי( .לאחר מכן חדלו מכך וש בו לאפשר מע בר בכפוף להמצאת אישורי מע בר וללא
מ ג בלת גיל .רק  40%לערך מחקלאי הכפר מצליחים לה גיע אל אדמותיהם ולע בדן .ואף זאת לרו ב ללא ציודם החקלאי .רק שני רכ בים
חקלאיים המשמשים להו בלה קי בלו אישור לע בור אל האדמות החקלאיות.
 .20אי-סדירות פתיחת השערים ,פרקי הזמן הקצרים בהם הם נפתחים ,שלאחריהם אין אלא להמתין שעות ,יחד עם יתר המ ג בלות
שלעיל אינם מאפשרים למר בית איכרי ג`יוס לע בד את אדמתם ,להשקותה ולהתפרנס ממנה .י בול מטעיהם ,שדותיהם וחממותיהם
מתיי בש ואו בד .תפוקת שמן הזית צפויה להיות זעומה עק ב הפ גיעה הקשה במסיק ,בהעדר אישור להכניס עו בדים לע בודת המסיק .כ-
 90%מי בול פירות ה גויא בה ,אשר זו עונת ה בשלתם ,נפ געו וא בדו עק ב אי-יכולתם של בעלי החלקות לקוטפם מן העצים .כ30-
חממות שעועית וכ 20-חממות מלפפונים נפ געו אף הן ,אם מהעדר השקיה סדירה ואם מחוסר טיפול בצמחים.

 .21אף במקרים בהם נאסף הי בול קשה לשווקו ,שכן על החקלאי לה ביא את הסחורה אל השערים ולהע בירה למשאיות ה באות
מרח בי ה גדה .מפ גש זה תלוי בלוח הזמנים המשתנה של החיילים הפותחים את השער וקשה ל ביצוע ,בעיקר כשמדו בר במשאיות,
המ גיעות ממרחקים גדולים ונה גיהם מתקשים לתאם זאת עם הפתיחות קצרות המועד של השערים.
 .22שמונה משפחות בכפר מתפרנסות מ גידול עדרי צאן ועזים .מאז הקמת ה גדר הופרדו הדירים ,המצויים בתחומי הכפר ,משטחי
המרעה של בעליהם ,אשר מצויים מע בר ל גדר .בהעדר יכולת לע בור אל שדות המרעה ולחזור מהם באופן סדיר נמנעת אף האפשרות
של ה באת המספוא מן השדות אל העדרים .העדרים מואכלים כיום בכ 20%-מכמות המספוא הר גילה ,ו בפועל מצויים בהרע בה
כשמצ בן של החיות הולך ומתדרדר.
 .23משנוכחו חקלאי הכפר ,כי כל פרנסתם יורדת לטמיון ,כ 70-חקלאים ע ברו להת גורר בפחונים ו באוהלים בשדותיהם .ביום
 10.10.03ה גיעו אל חקלאים אלה כוחות צה"ל וציוו עליהם להתפנות היות שהשטח הוכרז כשטח צ באי ס גור.
 .24אי-סדירות פתיחת השער הדרומי פו געת קשות אף ב בני המשפחה ,אשר נותרה מצידה המער בי של ה גדר .בני המשפחה טרם
זכו לק בל אישורי מע בר והם מנותקים מכפרם ,מ בתי ספרם ואף מרשת המים של הכפר בעק בות הקמת ה גדר .שניים מילדי המשפחה
עז בו כליל את ספסל הלימודים לאחר שהפסידו ימי לימוד ר בים ומאסו בתלות בפתיחת השערים .אר בעת הילדים הנותרים מ בלים מדי
יום זמן ר ב בהמתנה בצד השער בציפייה לסיור צה"ל שיע בור במקום ויאפשר יציאתם אל ביה"ס או חזרתם ל ביתם .אי-סדירות מועד
ה געת הסיורים גורמת לכך שפעמים ר בות מפסידים הילדים ימי לימודים .חיילי הסיור אף מונעים הכנסת מכליות מים דרך השער ע בור
בני משפחה זו ,והמשפחה סו בלת ממצוקת מים לשימוש ביתי.
 .25יצוין כי בטרם ה גשת העתירה נודע לעותרים כי ביום  23.11.03חסם צה"ל את הדרך לשער ג`יוס הדרומי ע"י תקיעת תשע
יתדות ומתיחת חוטי תיל ביניהן ,והודיע כי המע בר משער זה ייועד אך ל בני משפחת א בו עמאר המת גוררת ממער ב ל גדר וכי חמישים
החקלאים בעלי האדמות החקלאיות אליהם מו ביל השער יהא עליהם לע בור בשער המער בי .לאחר מכן ,נודע לעותרים כי ביום
 16.12.03הודיע צה"ל למשפחת א בו עמאר כי השער הדרומי ייס גר באופן ק בוע וכי לצורך הה געה לכפר עליהם לע בור מהשער
המער בי .ס גירת השער באופן ק בוע פו געת ביכולתה של משפחת א בו עמאר לנהל כל קשר עם הכפר לאור המרחק הר ב ש בינה ל בין
השער המער בי .כמו כן ,גישתם של חמישים החקלאים לאדמותיהם החקלאיות תיפ גע אף היא ,שכן השער שימש אותם בע בר כדרך
גישה ישירה לאדמותיהם .כעת על חקלאים אלו לע בור לאדמותיהם דרך השער המער בי הרחוק מהם מרחק ר ב.
ה עותר  – 3ח`ירבת ג`באר ה
 .26העותר  3הינו ס גן יו"ר מועצת הכפר ח`יר בת ג` בארה.
 .27הכפר ח`ר בת ג` בארה מצוי מספר קילומטרים דרומית לטול כרם ומספר קילומטרים צפון מער בית להתנחלות סלעית .תוואי ה גדר
באזור זה מעמיק מזרחה אל תוך שטחי ה גדה על מנת – מזרחית להתנחלות סלעית .תוואי זה מותיר את הכפר ח`ר בת ג` בארה – על
 300תוש ביו ממער ב ל גדר ההפרדה ,ואת מר בית אדמותיו החקלאיות מצדה המער בי של ה גדר ,באזור אשר הוכרז כשטח צ באי
ס גור.
 .28באזור ג` בארה נק בע מע בר אחד ב גדר ,והוא יועד לשימושם של תלמידים ומורים בל בד.
 .29כתוצאה מהקמת ה גדר בסמוך לכפר ג` בארה ,ומהתרת המע בר במע בר ש ב גדר לתלמידים ומורים בל בד ,נ גרמו לתוש בי הכפר
נזקים כלכליים כ בדים .בעלי האדמות החקלאים אינם יכולים לה גיע לע בד את אדמותיהם שמן הע בר השני של ה גדר .בעלי אדמות אלה
נאלצו לה גיע להסדר עם פועלים חקלאיים מחוץ ל ג` בארה ,שיע בדו את אדמותיהם תמורת מחצית מהי בול .י בולים ר בים א בדו בשל אי-
יכולתם של תוש בי הכפר לצאת ממנו כדי לשווקם .לפני הקמת ה גדר נה גו להפיק כ 60-פחי שמן זית ) 18ק"ג כ"א( לכל בעל אדמות.
מאז הקמת ה גדר בעלי האדמות הצליחו להפיק  5פחים בל בד כל אחד 70% .מהחממות שהיו קיימות בתוך הכפר )מצדה המער בי
של ה גדר( אינן מפיקות עוד תוצרת חקלאית ,בשל כך שלא ניתן לה ביא באופן סדיר שתלים ,דשנים והציוד החקלאי הדרוש לצורך
הפעלת החממות.
 .30בשל מ ג בלות בהע ברת עופות וכן מזון ,ציוד ותרופות לצורך גידול עופות ,ענף גידול העופות בכפר ,שהיה ענף מרכזי ,חוסל
לחלוטין.
 .31תוש בים העו בדים מחוץ לכפר הפכו למו בטלים בשל היעדר אפשרות לה גיע באופן סדיר למקומות ע בודתם.
 .32כמו כן ,מאז שהוקמה ה גדר ,לא נכנסת משאית איסוף הז בל לח`ר בת ג` בארה ,ד בר היוצר בעיה ת ברואתית קשה .כיום נאלצים
התוש בים לשרוף את הפסולת של הישו ב.
 .33בכפר אין שירותים חיוניים כ גון בתי ספר ,מרפאות ושרותי רווחה .עד הקמת ה גדר נסמכו תוש ביו על שירותים בערים טול כרם,
קלקיליה והכפרים הסמוכים ,אשר כיום מצויים כולם מע בר ל גדר .בסמוך לכפר ,בכיוון טול כרם ,מצוי שער ב גדר ,אך שער זה נעול החל
מיום  .4.10.03על פי הסדר ,אותו גי בש משרד המת"ק ,אמור היה השער להיפתח למע בר תלמידים ומורים בין השעות 30:06-
 00:08ו 30:12-00:14-מדי יום .סיכום זה אינו מכו בד ו בפועל נפתח השער ,כמו במקומות אחרים ,בזמנים לא ק בועים ,על פי מועד
ה געת הסיור ,והשער נפתח אך למספר דקות על מנת לאפשר את מע בר התלמידים והמורים אשר ממתינים לצידו ,ומיד אחר כך נס גר
ונעז ב .תלמידים ומורים מפסידים שעות לימוד ולעיתים ימי לימוד שלמים.
 .34תוש בי ג` בארה וכפר א-ראס הסמוך קשורים בקשרים משפחתיים הדוקים .ב ג` בארה מת גוררים בנים להורים החיים בכפר א-
ראס ,ולהיפך .מאז הקמת ה גדר נותקו משפחות בכפר א-ראס ו ב ג` בארה זו מזו .אף בתי הספר ,בהם לומדים ילדי ג` בארה ,מצויים
בכפר אל-ראס.

 .35בין הכפרים מח ברת דרך ראשית ,אשר מו בילה מזרחה אל ערי ה גדה ,ודרכה נעשה בע בר יצוא התוצרת החקלאית של ח`ר בת
ג` בארה .כיום דרך זו חסומה על ידי ה גדר וה גישה מן הכפר אל ה גדה כרוכה במע בר במחסום ג` בארה-טול כרם ו בנסיעה בדרך עפר
משו בשת ומתפתלת ,המאריכה את הנסיעה בכשעה ומחצה לכל הפחות .עק ב חסימת הציר בין הכפרים אין במקום כל תח בורה
צי בורית ,והתלמידים והמורים נאלצים לצעוד כקילומטר וחצי אל השער ,ולאחר מכן לסוע בתח בורה הצי בורית אל בתי הספר ש באל-
ר אס .
 .36בע בר הדרך הראשית מח`ר בת ג` בארה לשאר אזורי ה גדה ,למעט טולכרם ,היתה הדרך שנקטעה ע"י ה גדר .כיום כל התנועה אל
ומחוץ לכפר נעשית דרך מחסום ג` בארה-טולכרם ,שלעתים לא רחוקות הינו חסום למע בר.
ה עותר  – 4פר עון
 .37העותר  4הינו איש עסקים תוש ב הכפר פרעון.
 .38הכפר פרעון מצוי מספר קילומטרים דרומית לטול כרם .ממער ב לכפר נושקת ה גדר לקו הירוק ,אך מיד אחר כך משתנה התוואי
והיא חודרת מזרחה אל שטחי ה גדה כשהיא מותירה את הכפר פרעון מצפון לה ,ואת אדמותיו החקלאיות מדרומה .כ 7,000-דונמים,
 70%מאדמות הכפר לערך ,מצויים מע בר ל גדר 4,000 .דונם מהם לערך נטועים זיתים ,ו ב 3,000-דונמים לערך גידולי ירקות.
 .39השער הק בוע בקר בת הכפר ,מדרום מער ב לו ,לא נפתח מעולם .עד לאחרונה נאלצו החקלאים לעשות דרכם אל מחסום ארתאח,
המהווה למעשה שער ראשי ב גדר .במחסום זה נמנע מהחקלאים באופן ק בוע לע בור אל אדמותיהם עם רכ ביהם ,וכן מנעו מע ברם של
צעירים אל האדמות .לאחרונה הפך מחסום זה למחסום מסחרי ,חקלאי הכפר אינם מורשים לע בור בו והם הופנו למחסום ג` בארה-טול
כרם.
 .40אדמות הכפר מצויות כמה מאות מטרים מ בתיו ,אך נוכח ה גדר ונוכח העו בדה ,כי אין פותחים את השער הסמוך לכפר ,על
התוש בים לע בור מרחק של כשלושה קילומטרים אל המחסום ומשם אל אדמותיהם .מחסום ג` בארה-טול כרם אומנם מאויש לרו ב משך
כל שעות היממה ,אך אף בו אין מאפשרים אלא את מע ברם של בעלי אישורי מע בר ,ואין מתירים מע בר רכ ביהם של החקלאים .אמצעי
התח בורה וההו בלה היחיד המותר הוא ע גלות רתומות לחמורים ,אשר את שירותיהן על החקלאים לשכור ,ואשר יעילותן מו ג בלת.
בהעדר אפשרות לה גיע אל אדמותיהם עם רכ ביהם ,נ בצר מהחקלאים להו ביל את י בוליהם מן האדמות על מנת למוכרם .י בולים
שלמים ,ו בראשם י בולי ה גויא בות והלימון המ בשילים בעונה זו ,א בדו ,מכיוון שלא ניתן היה לקוטפם ולשווקם בתנאים אלה.
 .41ההימנעות מפתיחת השער הסמוך לכפר ,וחיו ב התוש בים במע בר דרך מחסום צה"ל באמצעות אישורים ,מונעים בפועל ה געת
חקלאים ופועלים ר בים אל אדמותיהם ,ופו געים אנושות הן בקטיף י בול העונה הנוכחית והן בשתיל לעתיד.
 .42מתוך  3,800תוש בי פרעון רק קומץ זעום 50 ,איש לערך ,זכו לק בל אישורי מע בר ,בעוד מכל יתר החקלאים והעו בדים נמנעת
הכניסה אל אדמותיהם החקלאיות.
ה עותר  – 5פלאמי ה
 .43העותר מס`  5הינו אדריכל תוש ב הכפר פלאמיה ו בעל  95דונם אדמות חקלאיות ,הנמצאות ממער ב ל גדר.
 .44הכפר פלאמיה מצוי מספר קילומטרים צפונית מער בית ל ג`יוס .צפונית לכפר פונה ה גדר מזרחה על מנת להותיר את ההתנחלות
סלעית הסמוכה ממער ב ל גדר ההפרדה ,ודרומית לכפר פונה ה גדר שו ב מזרחה כדי להקיף את ההתנחלות צופין ולהותירה ממער ב
ל גדר .בכפר חיות כ 850-נפשות ,המתפרנסות בעיקר מחקלאות .כ 75%-מאדמות הכפר נותקו ממנו על ידי ה גדר ונותרו מצידה
המער בי .אדמות אלה הן אדמות חקלאיות מן הפוריות ביותר ב גדה המער בית ,ו בהן גידולי פרי הדר ,ירקות ,פירות ,ד גנים ועצי זית.
 .45בקר בת הכפר נק בעו שני שערים ,האחד ממער ב והאחר מדרום .השערים נפתחים פעמיים ביום בל בד ,למשך חמש דקות עד
ר בע שעה ,בהתאם למספר האנשים הממתינים לידם .ע"פ מזכר ,שתלה צה"ל ליד השער הדרומי ,השערים אמורים להיפתח פעמיים
ביום :פעם אחת בשעה  ,30:06ופעם נוספת ואחרונה בשעה  .30:13בלילה השערים ס גורים .על אף האמור במזכר ,השערים לא
נפתחים במועדים המצוינים .זמן ההמתנה ליד השערים עלול להימשך ב בוקר עד שעתיים וחצי ו בצהרים עד שמונה שעות ! לעיתים,
בימי ח ג בישראל או מסי בות אחרות ,לא נפתחים השערים כלל גם בשעות היום.
 .46משך פתיחת השערים המו ג בל מחיי ב את החקלאים בהמתנה ארוכה בקר בת השערים בכדי לה בטיח כי יימצאו במקום עם בוא
החיילים ,הן במע בר אל השטחים החקלאיים והן ב בקשם לשו ב אל בתיהם .שעות הפתיחה השרירותיות והמו ג בלות מאפשרות
לחקלאים לע בד את אדמתם משך שעות בודדות בל בד עד הצהריים ,שאז עליהם להתייצ ב להמתנה ליד השערים ,אחרת יאלצו ללון
בשדותיהם .כתוצאה מכך נפ געו כמעט כל ה גידולים ש באדמות החקלאיות ,ושטחים נרח בים התיי בשו עק ב העדר השקיה מספקת.
 .47מקורות המים של הישו ב מצויים אמנם מצידה המער בי של ה גדר ,אך אין בידי החקלאים לווסת ולהשקות בהם את אדמותיהם
בזמן המו ג בל העומד לרשותם .יצויין ,כי ה גדר חוצה בין הכפר ל בין חמש עשרה תחנות שאי בת מים המצויות באדמות .כתוצאה מכך
תפקודן של תחנות אלו נפ גע קשות ,שכן לא ניתן לה גיע אליהן באופן סדיר על מנת לתחזק או אפילו לספק סולר לצורך הפעלתן .כיום
חלק גדול מתחנות השאי בה מוש בת ,וכתוצאה מכך אדמות פלאמיה סו בלות ממחסור במים.
 .48כתוצאה מאי סדירות פתיחת השערים החקלאים לא עי בדו את אדמותיהם ,לא קצרו את הי בולים ולא מסקו את הזיתים .כתוצאה
מכך י בולים נ בלו ועצים הת ביישו.

פניות תושבי הכפרי ם ה סמוכי ם לגדר למוקד ה חירו ם של המוקד ל הגנת הפרט
 .49המוקד לה גנת הפרט מפעיל מוקד חירום ,המטפל בפניות על הפרות זכויות אדם בשטחים ,ו בין היתר בפניות תוש בי השטחים
בענין המע ברים ב גדר ההפרדה .למוקד ה גיעו פניות ר בות ,שעיקרן אי סדירות פתיחת השערים ואי פתיחתן כלל.
 .50כך ,למשל ,ביום  4.11.03התק בלה במוקד החירום הטלפוני פנייה ,לפיה תוש ב ג`יוס המתין ליד השער הדרומי ב ג`יוס מהשעה
 00:16עד השעה  ,00:20אך השער לא נפתח.
 .51ביום  23.10.03התק בלה במוקד החירום הטלפוני פנייה אחרת לפיה השער הצפוני נפתח ונס גר בשעה  ,00:18וחקלאים
שהתייצ בו ליד השער בשעה  05:18לא הצליחו לע בור מכיוון שהשער היה ס גור.
 .52ביום  31.8.03התק בלה במוקד החירום הטלפוני פנייה לפיה מאחר שהשער החקלאי ב ג`יוס לא ייפתח שו ב לאחר השעה
 ,00:17החקלאים יחצו את השער וילונו בשדות.
 .53ביום  7.9.03בס בי בות השעה  00:18התק בלה פנייה ,לפיה נה ג משאית שנתקעה בשדה ועוד  7עו בדים שנסעו עמו ,מ בקשים
לחזור ל בתיהם ב ג`יוס ,אך אינם יכולים לעשות זאת מאחר שהשער כ בר נס גר .ביום  19.10.03בשעה  00:17בשער ג`יוס הצפוני,
חיילים ברכ ב סיור לא איפשרו לתוש בים לע בור בשער חזרה לכפר.
 .54ביום  18.9.03התק בלה פנייה ,לפיה שני תלמידים בני  10התייצ בו ליד השער ב ג`יוס בס בי בות השעה  00:14במטרה לשו ב אל
בתיהם בכפר לאחר סיום הלימודים ,ולפי הוראות החיילים נת בקשו להמתין עד השעה .45:16
 .55באותו יום התק בלה פנייה נוספת בס בי בות השעה  00:10ב בוקר ,לפיה החיילים בשער פלאמיה לא איפשרו לא בא לתינוקת רכה
בת  4ימים ,שהיתה זקוקה לטיפול רפואי דחוף ,לע בור בשער למרות תחנוניו .השער האחר היה ס גור ללא נוכחות חיילים בקר בתו.
 .56ביום  8.9.03התק בלה פנייה ,לפיה החיילים בשערים ב ג`יוס ו בפלאמיה לא מאפשרים לחקלאים לע בור עם הרכ בים אל
אדמותיהם החקלאיות.
 .57ביום  29.9.03התק בלה פנייה ,לפיה שער עזון עתמא ליד הכפר בית אמין כלל לא נפתח במשך כל שעות היום .כך גם ביום
 7.10.03השערים ב ג`יוס ו בפלאמיה לא נפתחו כלל.
 .58ביום  10.9.03בשער ג`יוס לא איפשרו מע בר לאנשים מתחת ל גיל  .35כך גם ביום  ,30.9.03מע בר לעו בדה שהשער לא נפתח
בזמן ,נאסר על מע ברם של ג ברים מתחת ל גיל  35ושל נשים מתחת ל גיל .28
 .59יצויין ,כי פניות אלה הן דו גמאות ספורות מתוך למעלה ממאה פניות ,שה גיעו למוקד החירום בין התאריכים ,26.8.03-6.11.03
שעניינן היעדר אפשרות לע בור במע ברים ש ב גדר.
צלום רשימת הפניות מצורף לעתירה זו ומסומן כנספח ע.6/
יצויין כי בכל מקום ברשימה ש בו מצויין "מחסום ס גור" הכוונה ל"מע בר ס גור".
פניות ה עותרי ם למשיב
 .60העותרת מס` ) 6להלן" :העותרת"( ,פנתה אל אל"מ שלמה פוליטיס ,יועמ"ש איו"ש )להלן" :היועמ"ש"( פעמים ר בות בענין
המע ברים ושעות פתיחתם וס גירתם.
 .61ביום  18.9.03פנתה העותרת בענין המע ברים החקלאיים ב גדר ,והתריעה בפני המשי ב ,כי מחו בתו להיערך מ בעוד מועד לעונת
מסיק הזיתים על מנת לאפשר לתוש בים ול בעלי האדמות לקיים את המסיק הזיתים ,כ בישתם ב בתי ה בד ,הו בלת השמן שיופק
לנקודות המכירה ושיווקו .בין היתר נת בקש המשי ב להע ביר לידי העותרת את רשימת המע ברים הפעילים ,נהלי ושעות פתיחתם וכן
הנהלים למתן אישורי המע בר בהם.
 .62בתשו בתו מיום  ,25.9.03אשר התק בלה במשרדי העותרת ביום  ,7.10.03הודיע עוזר היועמ"ש ,כי נק בעו נהלים והנחיות באשר
למע בר בעלי הקרקעות ועו בדיהם בשערים ,לר בות בעניין שעות פתיחת המע ברים ושעות ס גירתם ,וכי נהלים והנחיות אלו כ בר
מיושמים בפועל ,מתוך מ גמה לקיים – ככל הניתן – את מרקם החיים של התוש בים .עוד הודיע עוזר היועמ"ש ,כי המידע אודות שעות
פתיחת המע ברים ושעות ס גירתם הוע בר לתוש בים בכל גזרה בהתאם למאפייניה הייחודיים של ה גזרה ,ו בהתאם לצרכים הנדרשים.
 .63ביום  9.10.03פנתה שו ב העותרת אל היועמ"ש וק בלה בפניו ,כי מפניות התוש בים לעותרת עולה ,כי לתוש בים אלו כלל לא ידוע
על נהלים ,שנק בעו בד בר המע בר במע ברים ,וכי שעות הפתיחה והס גירה נתונים לשיקול דעתם של החיילים ושוטרי מ ג"ב ,הנמצאים
בקר בת המע ברים.
 .64לאחר תזכורות הן טלפוניות והן בכת ב ,התק בלה ביום  28.10.03במשרדי העותרת תשו בת עוזר היועמ"ש ,לפיה מתוכננים כ47-
מע ברים חקלאיים ,וכי "המע ברים נפתחים  3פעמים ביום במועדים אשר משתנים מ גזרה ל גזרה ע"פ הצרכים וע"פ המ ג בלות
ה ביטחוניות בכל אתר ואתר ו בהתאם לנסי בות המשתנות .מט בע הד ברים נהלי ההפעלה נלמדים על ידי הכוחות השונים ונמצאים
פתרונות שונים בהתאם ל בעיות צרכים בכל גזרה ו גזרה" .וכי "עניין שעות הפתיחה של השערים מטופל באופן אינטנסי בי fאשר
המ גמה הינה לפתוח  3פעמים ביום לפרקי זמן ארוכים ככל האפשר.
הכלל הינו שמאפשרים כניסה מסודרת לכל אתר ואתר תוך השקעת מאמץ ר ב ביצירת איזון מתאים בין צרכי האוכלוסייה )הן צרכים

כלליים והן צרכי עי בוד אדמות( ל בין צרכי ה ביטחון הנו בעים ונ גזרים ממ גוון רח ב של שיקולים ו בהתאם לנסי בות הכלליות ולנסי בות כל
אתר ואתר.
על פי דיווח שקי בלתי המע ברים פתוחים" )הטעויות במקור(.
 .65ביום  31.10.03פנתה שו ב העותרת אל היועמ"ש והודיעה ,כי למר בה הצער האמור במכת בו אינו משקף את המציאות ואת
שנעשה בשטח .העותרת פירטה במכת בה את מצ בם של כפרים ר בים ואת ס בלם של תוש בי הכפרים ,המיוצ גים בעתירה זו ,כתוצאה
מס גירת המע ברים והיעדר שעות פתיחה סדירות ו ביקשה את התייחסותו של היועמ"ש ללא דיחוי.
 .66עד ליום כתי בת שורות אלו ,לא התק בלה כל התייחסות מאת היועמ"ש.
פניות העותרת ותשו בות המשי ב מצורפות לעתירה זו ומסומנות כנספח ע-7/ע 13/בהתאמה.
סיכום הרקע העו בדתי
 .67למותר לציין ,כי המצ ב שתואר לעיל ל ג בי אר בעת כפרי העותרים  1-5אינו ייחודי לכפרים אלה ,והוא אופייני לכל הכפרים הסמוכים
ל גדר ההפרדה.
 .68בחודש מאי  2003פורסם דו"ח ועדת מומחים ,אשר נכת ב בהנחיית ה בנק העולמי ,אונסקו ,ארה"ב ,האיחוד האירופי ונור ב גיה,
ונועד ל בדוק את ההשפעות הצפויות של מכשול ההפרדה על הישו בים הפלסטינים הסמוכים לקו הירוק .על פי הדו"ח ,ישו בים אלה
ס בלו מאז פרוץ אינתיפאדת אל-אקצא מהידרדרות במצ בם הכלכלי נוכח המ ג בלות החמורות על הכניסה לישראל ונוכח צמצום המסחר
עמה ,עד כדי ביטולו .הקמת ה גדר בתוואי הנוכחי הנחיתה על התוש בים מהלומה כלכלית נוספת ,והיא שומטת את הקרקע ,תרתי
משמע ,תחת שארית פרנסתם מחקלאות.
על פי הדו"ח ,התנו בה הממוצעת באזור זה ה גיעה בשנת  2000לכ 430,000-דולר לק"מ ר בוע של קרקע חקלאית )עמ`  ,11סעיף
 .(24כעת באה גדר ההפרדה ומונעת פרנסתם של אלפי משפחות מקרקע פורייה זו ש ב בעלותם.
על פי נתוני הדו"ח ,אחוז הא בטלה באזורים אלו ,אשר נפ געו מהקמת ה גדר ,עמד כ בר בשנת  2001על כ .39.3% -הדו"ח מוסיף ,כי
מנתונים ,שפרסם ה בנק העולמי בשנת  ,2001עולה כי בסוף שנת  1997חיו  21.9%מתוש בי אזור זה מתחת לקו העוני .קו העוני
לענין זה עמד על הכנסה של כ 2.1 -דולר אמריקאי לנפש ליום )עמ` .(31
תוואי ה גדר מ בודד תוש בים פלסטינים ר בים מ בתי הספר ,מרפאות ושירותי רווחה ,ד בר אשר בהכרח יפ גע ברמת החינוך והשירותים
הרפואיים באזורים אלו )ס`  27עמ` .(12
הדו"ח צפה ,כי להקמת ה גדר באזור טולכרם ,קלקיליה ו ג`נין ,תהיה השפעה ישירה על כ 7,400 -תלמידים .כמו כן ,צפה הדו"ח ,כי
חלק ניכר מהמורים באזורים אלו יצטרפו לח בריהם ,אשר כ בר נתקלים בקשיים בה געה ל בתי הספר )עמ`  41 – 40לדו"ח(.
הדו"ח מציין ,כי ה גדר צפויה להחמיר את בעיות ה בריאות והת ברואה באזורים הסמוכים ל גדר ,כי כפרים ,שיימצאו ממער ב ל גדר,
ינותקו באופן כמעט מוחלט משירותי ה בריאות ,וכי שירותי חירום רפואיים יהפכו ל בלתי נ גישים לתוש בי אזורים אלו )עמ` .(41
THE IMPACT OF ISRAELS SEPARATION BARRIER ON AFFECTED WEST BANK COMMUNITIES, May 4th
2003
כפי שפורסם באתר המשרד לתיאום עניינים הומניטריים באו"ם -
www.reliefweb.int/hic-opt/docs/HEPG/Wallreport.pdf
העמודים הרל בנטיים מהדו"ח מצורפים ומסומנים כנספח ע.14/
 .69הערכותיו של הדו"ח לענין השפעות ה גדר התממשו .כיום לצורך קיומם ה בסיסי מוצאים עצמם תוש בי הכפרים שמשני ע ברי ה גדר
תלויים תלות מוחלטת בפתיחתו ו בס גירתו של שער אחד מסויים .התוש בים תלויים בשער לה געתם לאדמותיהם החקלאיות ,לפרנסתם
ולקיומם ,לה געה לע בודתם או לספסל הלימודים ,אל קרו בי משפחתם ,אל הטיפול הרפואי השוטף ואל הטיפול הרפואי הדחוף.
 .70עדכון הומניטרי ,שפרסם  (Office of the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHAשל האו"ם ,מעלה כי השערים
גורמים לקשיים ולהרס י בול .וכך נכת ב בעדכון " :בשערי ה גדר רשאים לע בור רק פלסטינים ש בידיהם היתרים אך גם מע בר זה אינו
מו בטח .הצ בא הישראלי בטולכרם הכריז ,כי שערים חקלאיים יהיו פתוחים בשעות  00:12 ,00:6ו 00:18 -למשך  20דקות כל פעם.
ב בדיקה שעשתה  OCHAעולה ,כי בעלי היתרים נתקלים בשעות פתיחה בלתי סדירות ושרירותיות.
"כל השערים היו ס גורים לתקופות ארוכות בעק בות פעולות התא בדות ב 5 -וה 9 -לאוקטו בר ו במהלך יום הכיפורים .ב 19 -לאוקטו בר
הכריז הצ בא ,שמספר שערים חקלאיים יפתחו מחדש ומחסומים צ באיים ,כמו מחסומי עפר יוסרו ,על מנת לאפשר מע בר בין הכפרים.
למרות הכרזה זאת ,פלסטינים עדיין נתקלים בעיכו בים רציניים .על פי תוכנית המזון העולמית של האו"ם כמעט כל הי בולים נחר בו
כתוצאה מעיכו ב של חקלאים במהלך הקטיף עצמו ו בהסעת הסחורות למקום יעדיהם .בהתאמה ,עלו מחירי הירקות והפירות".
צלום עדכון סוכנות האומות המאוחדות לעניינים הומניטריים – השטחים הפלסטינים הכ בושים ,אשר פורסם בסוף חודש אוקטו בר
 2003רצ"ב ומסומן כנספח ע 15/בעמ` .4
 .71בדו"ח מזכיר האו"ם מיום  24.11.2003מתוארות ההשפעות החמורות של הקטעים ה גמורים ב גדר ההפרדה על החקלאות בחלק
הפורה ביותר ב גדה המער בית .כפי שעולה מהדו"ח י בולים ר בים א בדו כתוצאה משעות פתיחת המע ברים השרירותיות .עוד מצויין ,כי
לפי סקר שערכה לאחרונה תכנית המזון העולמית או בדן הי בולים ה ג ביר את מצוקת המזון באזור וה גדיל את מספר הנזקקים ב-
 25,000איש )סעיף  25עמ`  6לדו"ח(.

צלום הדו"ח מצורף לעתירה זו ומסומן כנספח ע.16/
הטיעון המשפטי
מ בוא
 .72הה ג בלות ה גורפות ,שהטיל המשי ב על תנועת הפלסטינים מאז השלמת ה בנייה של מכשול ההפרדה בין סאלם לאלקנה ,גרמו
לשפל חסר תקדים במצ ב הכלכלי של תוש בי הכפרים ,הסמוכים למכשול ושל אלה שה גדר הוקמה על אדמתם.
 .73המדיניות ,שהמשי ב נוה ג בה ביחס לס גירת השערים ,יוצרת א בטלה ,שמימדיה חסרי תקדים .מדיניות זו מונעת מעו בדים לה גיע
באופן סדיר למקומות ע בודתם ,מחקלאים לה גיע אל האדמות החקלאיות ומסוחרים לה גיע לשווקים ,ו בכך הינה משתקת את המסחר
והתעשייה.
 .74מע בר לפ גיעה בכלכלה ,מדיניות ס גירת המע ברים פו געת בתפקודה של מערכת החינוך ו בזכויות התוש בים לק בלת חינוך וטיפול
רפואי נאותים.
 .75כמו כן ,ס גירת המע ברים ניתקה את הקשרים של תוש בי הכפרים עם בני משפחותיהם וח בריהם ,הנמצאים מע ברה השני של
ה גדר.
 .76בת גו בה לעתירות שהו גשו בענין גדר ההפרדה ,הודיע המשי ב כי יוקמו מע ברים ב גדר על מנת למזער את הפ גיעה של ה גדר
באוכלוסיה האזרחית ולאפשר לאוכלוסיה לנהל אורח חיים תקין .עתירה זו מכוונת כנ גד אי-עמידת המשי ב בה בטחתו זו.
 .77אין לה בין מהעתירה שהעותרים משלימים עם קיומו של מכשול ההפרדה עצמו בתוואי ש בו הוקם או עם חוקיותו .העתירה
מצמצמת עצמה נ גד מדיניות פתיחת המע ברים בו.
 .78יוד גש ,כי אלמלא היתה ה גדר מוקמת בתוך שטח פלסטיני ,באופן שמפריד בין חקלאים לאדמותיהם ,בין כפרים למקורות המים
שלהם ,בין תלמידים ל בתי ספרם ,בין עו בדים למקור פרנסתם ,בין חולים לרפואתם ,עתירה זו לא היתה באה לעולם .אך משנק בע
תוואי ה גדר בתוך השטחים המוחזקים ו בתוך מרח ב המחיה של ר ב בות פלסטינים ,המת גוררים בישו בים הסמוכים ל גדר ,חלה על
המשי ב החו בה לאפשר מע בר סדיר ושוטף של האוכלוסיה הפלסטינית ,החיה משני ע ברי ה גדר ,באופן שיאפשר לה לנהל אורח חיים
תקין.
החו בה לאפשר לאוכלוסיה האזרחית לקיים אורח חיים תקין
 .79תקנה  43לתקנות הנספחות לאמנת הא ג בד בר דיני המלחמה בי בשה משנת ) 1907להלן" :אמנת הא ג"( ,מטילה על המדינה,
ככוח כו בש ,החו בה לה בטיח את שלומם ו ביטחונם של התוש בים הפלסטינים ,תוש בי השטח המוחזק.
 .80אין המפקד הצ באי יוצא ידי חו בתו בדא גה ל בטחון האזור בל בד .המשי ב אחראי על שמירת הסדר הצי בורי וה בטחת ניהול חיים
תקינים של האוכלוסיה האזרחית ככל האפשר ,באיזור ש בשליטתו האפקטי בית .על המפקד הצ באי באזור מוטלת האחריות לחיי
התוש בים ולאיכות חייהם מכל ההי בטים של חיי אדם בח ברה מודרנית.
ב ג"צ
ב ג"צ
ב ג"צ
ב ג"צ

 393/82ג`מעית אסכאן אלמעלמון נ` מפקד כוחות צה"ל  ,פ"ד לז ).798-797 ,785 (4
 202/81ט בי ב ואח` נ` שר ה בטחון ואח` ,פ"ד לו).629 ,622 (2
 3933/92ברכאת נ` אלוף פיקוד המרכז ,פ"ד מו).6 ,1 (5
 493 ,69/81א בו עיטה ואח` נ גד המפקד איו"ש ואח` ,פ"ד לז ).310 – 309 ,197 (2

 .81ב ב ג"צ  256/72ח ברת החשמל למחוז ירושלים בע"מ נ` שר ה בטחון ,פ"ד כז) ,124 (1נק בע:
"חו בותיו וזכויותיו של שלטון צ באי מו גדרות על-פי צרכיו הצ באיים שלו עצמו מצד אחד ,ומצד שני על-פי הצורך לה בטיח ככל האפשר
את חייה התקינים של האוכלוסיה המקומית )וראה ב ג"צ  ,337/71שם ,בע`  .(582-581בנתון לצרכים אלה חיי ב השלטון הצ באי
לכ בד את החוקים הקיימים ואת זכויותיהם הקנויות של התוש בים בשטח שלטונו .ברוח זו מחיי ב אותו סעיף  43של כללי הא ג "לה בטיח
ככל האפשר את הסדר והחיים של הצי בור ) ,(la l`ordre et vie publicsתוך כי בוד החוקים הנוה גים בשטח ,אלא אם קיימת מניעה
מוחלטת לכך".
ראה שם בעמ` .138-139
 .82כפי שפורט בפרק העו בדתי ,ס גירת השערים ואי-מתן אפשרות לתוש בי הכפרים לה גיע באופן סדיר אל אדמותיהם החקלאיות ,אל
מקורות המים ,אל מקורות פרנסתם ,אל השווקים לרכישת מצרכיהם ,אל מוסדות החינוך או אל מוסדות ה בריאות ,מח בלים בכל
אורחות חייהם של התוש בים ,ומהווים הפרה בוטה של החו בה הנ"ל .המשפט ההומניטרי ה בינלאומי מ ג ביל את סמכותה של המדינה
הכו בשת לפ גוע פ גיעה גורפת וממושכת במערכות החיים של האוכלוסיה הכ בושה .איסור זה נ גזר מתקנה  43לאמנות הא ג.
ראו ב ג"צ ג`מעית אסכאן אלמועלמין לעיל ,בעמ` .789
 .83מהר גע שהקים הממשל הצ באי מכשול פיזי בתוך אזורים מיוש בים של השטח הכ בוש ,מוטלת עליו חו בה בלתי מסוי גת לה בטיח
את המע בר השוטף של אוכלוסיה אזרחית משני ע ברי מכשול זה ,מע בר הנדרש לקיום אורח חיים תקין ואף לסיפוק צורכי הקיום

את המע בר השוטף של אוכלוסיה אזרחית משני ע ברי מכשול זה ,מע בר הנדרש לקיום אורח חיים תקין ואף לסיפוק צורכי הקיום
המינימליים של האוכלוסיה האזרחית.
פ גיעה בזכויות יסוד של האוכלוסיה האזרחית
 .84מדיניות ס גירת המע ברים פו געת בכל הי בטי החיים של האוכלוסיה האזרחית ,ו בתוך כך בזכויות יסוד של תוש בי הכפרים והעיירות
הסמוכים ל גדר.
פ גיעה בחופש התנועה
 .85חופש התנועה הוא זכות יסוד של כל אדם בישראל .הפ גיעה בחופש התנועה גוררת פ גיעה חמורה ביותר בכ בודו של האדם,
בהיותה שוללת כמעט כליל את האוטונומיה האישית של האדם.
על מעמדו של חופש התנועה ראו ד ברי הנשיא ברק ב ב ג"צ 5016/96חור ב ואח` נ גד שר התח בורה ואח` ,פ"ד נא) 49 ,1 (4ו.59 -
 .86הפ גיעה בזכות זו ,הנמנית על צרכיה ה בסיסיים של ח ברה ,הינה דרסטית ביותר בהיותה מ ג בילה את תנועת התוש בים בתוך אזור
מ גוריהם ,לה בדיל ממניעת יציאתם אל שטח מדינות אחרות.
ראו ב ג"צ  448/85דאהר ואח` נ` שר הפנים ,פ"ד מ).708 ,701 (2
יצויין ,כי אף הנורמות ה בינלאומיות ה בחינו בין הזכות לנוע בתוך המדינה ל בין הזכות לצאת את ג בולותיה.
ראו ההכרזה האוני ברסלית על זכויות האדם משנת  ,1948ס` ;(1)13
האמנה ה בינ"ל לזכויות אזרחיות ופוליטיות משנת  ,1966ס` ;12
האמנה ה בינ"ל בד בר ביעורן של כל צורות האפליה ה גזעית משנת  ,1966ס` ) 15ד().(1
 .87חופש התנועה כולל גם את הצורך לה בטיח תנועה תקינה של כלי תח בורה .תוש בי הכפרים ,הזקוקים לה גיע אל השווקים בעיירות
הסמוכות ,או להו ביל ילדים אל בתי הספר ,או זקנים למרפאות רחוקות ,בין אם בימי הקיץ המחניקים או בימי החורף הקפואים,
ונדרשים לחצות את ה גדר במע ברים ,מנועים במר בית המקרים מלעשות כן בעזרת כלי רכ ב.
 .88השימוש בכלי רכ ב פרטי הוא אמצעי חיוני לקיום הכלכלה והמשק ולסיפוק צרכים ח ברתיים ותר בותיים של הכלל והפרט .במיוחד
באזור כ גדה המער בית ,בו אין תח בורה צי בורית סדירה .מניעת השימוש בכלי רכ ב באופן גורף ו בלתי פרופורציונלי משמעה הקפאת
החיים ואף חזרה לתקופות קדומות ,בהם תוש בים נאלצו ללכת מרחקים ארוכים בר גל או להיזקק לחמורים.
הפ גיעה בזכויות יסוד נוספות
 .89הפ גיעה בחופש התנועה גוררת פ גיעה בזכויות יסוד נוספות של האוכלוסיה האזרחית.
 .90מניעת מע בר סדיר ושוטף של חקלאים ושל כלי רכ ב להע ברת ציוד וסחורה ,וכן הה ג בלה החמורה על יכולתם של בעלי מקצועות
אחרים לה גיע למקומות ע בודתם ,פו געות פ גיעה אנושה בזכות לפרנסה ולקיום בכ בוד .זכות זו מהווה חלק מכ בוד האדם ,המעו גן בחוק
יסוד :כ בוד האדם וחירותו )ראו רע"א  4905/98גמזו נ` ישעיהו ,פ"ד נה) ,(375 ,360 (3וכן היא מעו גנת במשפט ה בינלאומי
ההומניטרי והכללי )ראו סעיף  39לאמנת ג`נ בה בד בר ה גנת אזרחים בימי מלחמה; סעיפים  6ו 11-לאמנה ה בינלאומית בד בר זכויות
כלכליות ,ח ברתיות ותר בותיות(.
 .91מניעת תוש בי הכפרים מלה גיע אל אדמותיהם ע"י נעילת השערים מהווה פ גיעה חמורה ביותר בקניינם של התוש בים ו ביכולתם
לנצל את הקרקעות ש ברשותם .אי יכולת החקלאים ו בעלי האדמות החקלאיות לע בד את אדמותיהם ,לשתול שתלים וזרעים,
להשקותם ,לקצור את הי בולים ולשווק את התוצרת החקלאית פו געת בערכה העיקרי של האדמה החקלאית ,הוא היכולת להני ב ממנה
פירות לשווקם לצורכי מחיה .זכויות אלו מו גנות אף הן ע"י חוק יסוד :כ בוד האדם וחירותו ,בסעיף  3לחוק .הה גנה על רכוש פרטי
מעו גנת גם במשפט ההומניטרי ה בינלאומי ,בין השאר בתקנה  46לאמנת הא ג ו בסעיף  53לאמנת ג`נ בה הר ביעית.
 .92בכפרים ר בים ,המצויים במרח ב התפר או הסמוכים לו מהצד המזרחי של ה גדר ,אין בתי ספר לתלמידי הכפר .ברו ב המקרים
התלמידים נאלצים לה גיע לכפרים הסמוכים או לערים ה גדולות על מנת לזכות בחינוך ,ולצורך כך עליהם לחצות את ה גדר .ברם ,ס גירת
המע ברים בשעות ,בהן התלמידים והמורים אמורים לע בור מן הכפרים אל בתי הספר ומן בתי הספר חזרה אל הכפרים ,פו געת בזכות
התלמידים לחינוך ו בתפקודה של מערכת החינוך בכלל .הזכות לחינוך מעו גנת בסעיף  50לאמנת ג`נ בה וכן בסעיף  13לאמנה
ה בינלאומית בד בר זכויות כלכליות ,ח ברתיות ותר בותיות משנת .1966
על מעמדה של הזכות לחינוך כזכות יסוד ראו ב ג"צ  2599/00יתד – עמותת הורים לילדי תסמונת דאון ואח` נ` משרד החינוך ,פ"ד
נו).844-845 ,834 (5
וכן ב ג"צ  4363/00ועד "פוריה" עלית ע"י היו"ר נ` שר החינוך ,פ"ד נו).206 ,203 (4
 .93אחת ההשלכות החמורות ביותר של מדיניות הה ג בלות היא הפ גיעה באנשים ,הזקוקים לטיפול רפואי ואינם יכולים לה גיע את
מרכזי הטיפול השונים .הזכות לק בלת טיפול רפואי נאות מעו גנת בסעיף  (1)14לפרוטוקול ה I-לאמנת ג`נ בה הר ביעית .סעיף 55
לאמנת ג`נ בה הר ביעית מחיי ב את המדינה הכו בשת לה בטיח במלוא האמצעים ש ברשותה את אספקת המזון והציוד הרפואי
לאוכלוסיה .גם סעיפים  12לאמנה ה בינלאומית בד בר זכויות כלכליות ,ח ברתיות ותר בותיות משנת  1966וסעיף כה) (1להכרזה

האוני ברסלית בד בר זכויות האדם 1948 ,מ גינים על זכות זו.
 .94בנוסף לאמור ,ס גירת המע ברים ניתקה את הקשרים של תוש בי הכפרים עם בני משפחותיהם וח בריהם ,הנמצאים מע ברה השני
של ה גדר .הזכות לקשרי משפחה הינה זכות ט בעית וחוקתית ,ב בחינת ביטוי לקשר הט בעי בין הורה לילד או אח לאחות .הזכות לחיי
משפחה ואף לחיי ח ברה תקינים על כלל הי בטיהם השונים מו גנת ע"י המשפט ה בינלאומי ההומניטרי ואף ע"י חוק יסוד :כ בוד האדם
וחירותו )ראו ע"א  7155/96פלוני נ` היועמ"ש פ"ד נא).(175 ,160 (1
סעיף  27לאמנת ג`נ בה בד בר ה גנת אזרחים בימי המלחמה מ גן על זכותה של האוכלוסיה האזרחית ליחס של דרך ארץ לכ בודם,
לזכויותיהם המשפחתיות ,לאמונתם ולפולחנם ,לנימוסיהם ומנה גיהם .סעיף  46לאמנת הא ג  1907קו בע כי יש לכ בד את כ בוד
המשפחה וזכויותיה .כך גם קו בע סעיף  23לאמנה ה בינלאומית בד בר זכויות אזרחיות ומדיניות.1966 ,
חוסר ס בירות וחוסר מידתיות של המדיניות אותה מנהי ג המשי ב
 .95מדיניות המשי ב ,כפי שתוארה לעיל ,לפתוח את המע ברים ב גדר ההפרדה ,אם בכלל ,לפרקי זמן קצרים ביותר ו בשעות משתנות,
לוקה על פנייה בחוסר מידתיות ו בחוסר ס בירות.
חו סר מידתיות
 .96כאמור ,מטרתו המוצהרת של מכשול ההפרדה היא לה ג ביל מע בר של מפ געים מהשטחים הכ בושים אל שטח מדינת ישראל ,על
מנת לה גן על חייהם של תוש בי המדינה .אלא מאי ,מדיניות המשי ב מ ג בילה ,ולעיתים קרו בות מונעת לחלוטין ,את כניסתם של תוש בי
הכפרים הסמוכים ל גדר ,לא לשטח מדינת ישראל ,אלא לשטחים המוחזקים עצמם – לאדמותיהם החקלאיות ולערים ולכפרים הסמוכים,
אשר הקשר עימם חיוני לאוכלוסיה לכל מיני צרכים.
 .97בחינת המדיניות המונה גת ע"י המשי ב – נעילת השערים ימים שלמים ברצף ,פתיחת השערים לתקופות קצרות ביותר בשעות
שרירותיות ,אי פתיחת השערים בער בים על מנת לאפשר כניסת החקלאים ,אשר זכו לע בור מהשערים שו ב אל כפרם – מצ ביעה
באופן ברור וחד משמעי על כך שאין קשר בין התכלית של בניית מכשול ההפרדה ל בין האמצעי של ק ביעת שעות המע ברים.
 .98המשי ב לא שקל ,כפי שחו בה היה עליו לשקול ,אפשרויות חלופיות לפקח על מע בר האוכלוסיה הפלסטינית במע ברים ,תוך
הקטנת הנזק לתוש בים הפלסטינים .הלכה היא ,כי פ גיעה באזרחים תיעשה רק כאשר חלופות אחרות ,שמידת פ גיעתן פחותה ,נ בחנו
ונדחו ,לאחר שהוחלט שהן לא ישי גו את המטרה המ בוקשת.
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