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:YW~איבדתי

הפליטיניוהצדישראלביןקנוכחיהינסוק,מהחגנעלכללי.

בתפיסההאזור)-להלן(וחשומרוןיהודהבשטחיישראלתחזיקה1947שנתמאגנידת,4.

מדיגיבההלידישראלהחלה1993בשנתוהמים.ששתממלחמתכתוצאהונאתלוחמתית,

מהאיורבחלקיםתשליטהאתשהעבירוהסכמיםמספרנחתמוובמסגרתואש"ף,עם
בניסיון.מזיניומרעמשאביניהךלנהלהוסיפוואשיףישראלהפלסטיניה.הרשותלחץ

שלוהסיוםבשלבישהתנהלומתן,המשאאולםהפרק,עלשנותרוהבעיותאתלפתור
;2000,יוליבחודשכשלבקרפ-נצויד,

.5.
בעברידע;גםאשרהישראלי-פלסטיני,הסכסוךקמפ-דיויד,שקיותכשלוןלאחרקצרזמן

הצדהחליט2000,ספטמברבחודשאלימות.שלחדשיםהקיאיםהגיעאלימות,שלתקופות

ועדמאימנוהלתזומתקפהוישו-אליט.ישראלעלאכיריתטרורלמתקפתלעבורהפלסטיני

הפלסטינית,האזרחיתהחכרהשלמסיביתבתמיכההפלסטיניחטרורארגוניידיעלהיוט

זחמזויןלעימותההכוונהאויב.ומדינותהחייבאללה,כגוןחיצונייסטרוראירגוניושל

תפלסטימת,חותהגחמצדהיוגר,ביןבאה,

אזרחיםנגדמופניםהםישראל,במדיגתוהןבאזורהןומתרחשיםהתרחשוחטרורפיגועי6.

מבוצעיםהטרורפיגועיציבור.ואישימהשורהאורחיםוטף,זקניםונשים,גבריםוחיילים,

ומסעדותקפהבתיושווקים,קניותמרכזיציבורית,בתחבורהזהובכללואתרמקוםגבל

ושד.

המכנהכאשרביותר,מגווניםבאמצעיםהטרורבפיגועישימושעושיםהטרורארגוני7.

ירי,פיגועילמנותניתןאלהאמצעיםביןואכזריותם,קטלמוהםהואלכולםהיתה"תמשותף
מאיועוד.תופתבמכוניותשימושרקטות,ירימרגמה,פצצותיריחתאבדות,פיגועי

באותהפיגועים.מ-780למעלהישראלמדיכת-בתחומיבוצעוהיוםועד2000ספטמבר

גםבוצעופיגועכםאלפיפיגועים,מ"8100למעלהוהשומרוןיהודהבאזורבוצעותקופה
עזה.ברצועה

ותושביה,תמדינהמאורחימ-פפפלמעלהשלחייהםאתהיוםעדגבהחמוויןהעימות8.
איןביותר.קשיםלנכיםהפכורביםפצועיםאחרים.מ-6000עתרשללפציעתכןוהביא

רבים.ופצועיםלחויגיםהמזויןהעימותגרסהפלסטיניבצדגםכיחולק

מפקדנ'עג'ויי7015/02בגג"צברקהנשיאכביעמדזהעזמותשלהיחודייםמאפייניועל9.

:באומרו2002,1021)3(תק-עלצה"ל,כוהות



יהודהבאגורימתנהלתג0ס0ספטמברחודשסוףמאז"

משטרתית.פעילוונזואיןקשוו.לחימהעזהוחבלוהשומרון

גגז-פיגועים14,000-כבוצעובמסגרתומזויין.סכסוךזחו

חפיםישראליםומושגיםאזרחיםשל:והרכושהנוףחחיים,

600מ-למעלהונשים.גבריםוולדים,[וקניםובהםמפשע

,5004מ*.למעלהנהרגו.ישראלמדינת,שלותושביםאורחים
גםהיווחפגיעותהמוותגיוהר.וקשהבאורחהלקםנפצעו,

מאיונפגעונהרגומהםרביםהפלכנזיניס.שלחלקםמנת

חודשהוא-בלבדאחדבחודש;ועתזאת2000.ספטמבר

נפצעו.ומאותבפיגועיםישראלים120נהרגו"2002מרס

:.318נהרהזה,דיןפסקשללכההיתועד(2002מרסמאז

שוטפיםותכאב'תשכול1,500,-מלמעלהונפצעוישראלים

אותנו.

משתמש,הפלסטיניוזרדהיא.סבוכהישראלשללחימתה2.
מגועיםאלהמתאבדיםחונחות.בפצצות-אדםהשאר,בין

ישראלמדינתבתחומי(ישראליםמצוייךגומקוםלכל
וחבלוהשומרוןיהודהבאזוריהיהודייםהישוביםובתחומי

הכוחותאכן,ובישובים.בעריםודםחרגזורעיםהסעורם.
.צבאעלנתניםאינםהםחם;טרוריסטיס;בישראלחנלחמים

בתוךמסהתריסהם;מריסלובשיטאינסהםןסדיר
במקומותלרבותבאזור,האזרחיתתפלסטיניתהאוכלוסית

האזרחיתמחאוכלוסיחחלקלתמוכתזוכיםהםןקדושים

מצואותבפרט.וקרוביםמשפחהבנישללהמיכתסוכןבכלל
עלהנלחמתהאראל,מדינת.בפני:ניצבתוקשהחדשה

אתפעםלאמצאהזומציאותאוהחיוו.וביטחוןביטחונה

..'"..וה.לביתמשפטדרנה

כוחותעלהכמגיםאנשיםיזץעללרבות:הפלסטיני,הצדמןהמבוצעותהטרורפעולות

בטחונ=סצעדיםשלארוכהשורהלנקיטתהביאוהפלסטונויתמועצתשלתשוניםהבטושן

שקאןסג/2461בבג"צהדיןבפסקגםביטוילידיבאואלודבריםשונות.תומרהדרגותבעלי

:פורסםשלאש'4יאב,צה"לכוח"טמפשרנ,



עזהובחבלושוארתיהודהשבאזוראחדיםחודשיםמזה"

לעברחיהאשיריממש:שללחימוזאירועימתרהטים
דרכים,גצדיחבלהמטעניהנחתצה"ל,ודייליישראלים

תופתמכוסותהחדרהורימוגיס,תבערהבקבוקיהשלכת

הגכנסיסב"צראליספגיעהאוישראליםרצחלישראל,

זל"לשטחי

שבומצבהואהפלסטיניוהצדישראלביןחקייםהנוכחיהמצבכיעולה,יל~מהאמורסן.

armedי-."conflictשלמצבזהוממש,שללחימהאירועיכישראל,והןבשטחיםהןמתרחשים,

עג'ווי.ןדיןבפסקשנקבעכפימזוין"סכסוך"אומזוין"ועימות-שבריתבתרגוםאו

הן;תוקפניותמדינותנגדצגאילמאבקכמקבילטרורנגדבמאבקהכירוהעולםאומותגם.11

והבטינוןהשקםא"נהתסכנתמווינת'כיחתקפהטרורארגוןשלגמתקפההכירו
הגרית;ארצותנ2001(מספטמבר1373תס'תבטחוןמועצתהחלטת-ראו(הבינלאומיים

מזויןעימותשלקיומועלפורמליתהכריגהאף2001בספטמברמתמה:קפהצרירותשנפגעה

(.בה.שפגעהטרורארגוןלביןבינה

ייעודו;היהאשרחבינלאומי,במשפטחדשמוכחוהוטבענתגבשהעשריטהמאהבמהלך.

לפחות'מדינהבומעורבתאשרמוכרו)שאינואומוכרו(אליססכסוךשלמצבכללכלול

לריאויו~שגור.ודוםשהמונחהריזוהתפתחותבעקבותמזוין".עיפות"תואזהמונהאחת.
סנסוכיסשל'מצביםהיוםונכוללמזויך",עימות"המונחהינושוניםמסוגיםלחימתמצבי

(.מלהמה.כדישליםשאינםנוספים,שונים,מזוינים

,;מווין".עיתות"במונהגעגריתואילךמנאןזהלמצגנתייחסתנוחותלצורך

המפשקהקמורעלהההלקות

הוטלמכדכתוצאהבישראל.אוכלוסיהבו,כוויהיו2001מרץחודשעיהפיגועיםעיקר12.

מכשוללחקמונמטהעבודתלרכזלאומילביטחוןהמועצהראשעלס0ג2אפרילנחודש
שטינמהלךכשנה.נמשכההמטהעבודתהפיגועים.אתלעצורחביטחוןלכוחותשיסייע

ללאכיהתברר2002,מרץ-אפרילבחודשיםההתאבדותפיגועיגלגבורעםובמיוחד2002,

חפללטיניםהתושביםמרביתביןרצוף,מכשול-היינופייי,חיץשלנוגנתיאמצעיהקמתו

מהבליםמפניהגנהלספקיהיהניתןלא-באזורהחייםוחישראליםישראללביןבשוור
!.אתריס.ופיגועיםמתאבדים.



החליטה2002יוניבחודשמכשול_להקמתתכניתלממשלההוצגה2002אפוצלבחודש13.

סאלםמכפר-והאזורישראלביןקטעיםבשללשהמכשולשלאישלבהקמתעלהממשלה

אורכם.מ"ק.22-כובדרומה,ירושליםבצפוןקטעיםושניק"מ,כ-120-אלקנחעדדרומה

2003.יוליבחודשברובההסתימתא'ששהקמת

בבג"צהנכבדהמשפטביתשלדינובפסקפורטהמכשולשלהקמונובדברההחלטהתיאור.14

אל3תמקרגיתבגדהעה"זכוחותפקד*נ'אנדאהים02~8172,8532

:כדלקמןפורסם)

14.4.02ביוםהתקבלויההפרדהנדראתלהקיםההחלטה"

לשפר'במטרהלאומיביטחוןלענייניהשריםועדתידיעל

במסגרתהמבצעיותוהיכולותתהערכותאתולחוק

חדיררנולמנועלשבשלסכל,וכדיהטרור,עםהתמודדות

החלטהלישראל'.ושומרוןיהודהמתחומיחבלניתנאגילוחנ

עלהוחלטבו23.6.02ביוםבממשלהדיוןלאחראושרהוו

באזזריטבעיקרקילומטר,ג61שלבאורךמכשולהקמת'

הרסזוועימחגליסרדותפעמיסהדרודוגםאשרהרגישים

המכשולשלהסופיהתוואיטרור.פיגועיביצועםא6ודם

עםבשיתוףוצבאתםביטהונייסגורמיםידיעלנבחר

לעגייגיהשריםועדתידישואושרמקצועייםגורמים

ג*20.8.ב~לאומיביטמון

מתאבדיםמתבליםשלמעברלחסוםנועדתתפרמרחב

שלתפיסתםפיעלישראל.מדינתלתחומיאחריםומהעליס

הנושא,עלהמופקדיםוהצבאייםהביטחונייםהגורמים

בטרורבלחימהמרכזימרכיבהינוהתפרמרחביצירת

במחסוםיחיהשלאוככלאסושומוון.יהודהבאזורשמקורו

חרימחבלים,חדירתמפנימוחלטתחסימהמשוסהמוקם

ומןשרקלישראלתדירהלעכבהיאהמכשולשלתגליתו

מרחבליצורוכךהחדירת,למקוםהכוחותהגעתשיאפשר

אחרמרדףלבצעהלוחמיםלכוחותשיאפשרגיאוגרפיביטחון
המדינה,לתחומיכניסתםבטרםסילב2ומי

הפלסטיניםבתושביטפוגעתהתפרמרחבשהקמתספקאע

ונתפסוייתפסוהמכשולהקמתלצוויךהמרחב.שבאזור

ביכולתםמשמעותיתפגיעהלהיגרסועלולהחקלאיוונאדמות

להיפגעגםעלולנושברשותם,קרקעותלנצלהתושביםשל

שלהוצאהוהיאהשעהבורחהיאזופניעהלקרקע.נגישותם



6

מצבמשנתיים-למעלהכברהאוזרנתוןבוהלחימהמצב

סרוגים."אדםבחיישעלה

מכפרתמכשולשלב'שלבאתהביטחוןושרהממשלתראשאישרו2002דצמברבחודש.1.5

אל-לנפרגבסתוךאבנרמהרשלוחהוכןק"מ,כ-60:שאורכוהירדן,ועדמירחהסאלם

לירדןסאלםמכמהב'שלבשלביצועובייצוייןוכייסיך.לכפרועדהגלבועבדרוסמוטילה)
2004.מרץבגודשלהסונתםאמור

ממשלהבחחלטתאושרהנושאתייסיר,כפרועדמוטילה)מולאבנרמהרהשלונוהלגבי

קרקעין."לתפיסהצוויםלגביוהוצאווטרםבבדיקתניוצאעדייןחואאך1.10.03,מיום

המכשולשלשלבג,(הקמתעלחהלטהביטחרןבייני~השריבוועדתקיבלה5.9.03בלום16.

חלקיםלגביfrg~64;שלכוללובאורךאמומים),מעלתאזורלמעט(ירושליםעוטףבאזור

לתמיסתצוויםהוצאואטעים,ועדח7רומזסמבפיD"pש-כ1שלבאורךזח,מתוואי

עתירותמספרחובשוואףהשגותוהוגשובמקרקעיןלמחייקיסנמסרואשרמקרקעין,

עדיישכןמקרק*ן,לתפיסתצוויםיצאוטרםהתוואישלאחריםחלקיםלגבילפה"צ.

'!,התוואי.שלתכנוןהליכינמשכים

כדלקמן;נקלעבההמכשולשלו-ד'ג'לגבי:שלביםממשלהההלטתחתקבלחגס.1.30ביום:17.

כעליונההשיבותובדברהחלטתהעלחוורת,הממשלהא."

ויבטחוניהצורךאתומדגישתהתפר"מרחב"הקמתשל
ו"עוטףהתפר"ב"מרחבהמכשולהקעתהמשךבביצוע

ירושלים

(לגיל:-בהמשךב.

פיעלטרורפיגועילמניעתהמכשולהקמתהמשךלאשר1(
ידיעלבממשלההיוםשהוצגוכפיוהתוואיכשלביס

הממשלהבפניהוצגולליהתמפה(הבטחוןמערכת
הממשלה).במזכירותשמורה-והשלביםתגדרתוואי

האתריםקטעלוכמוזו,החלטתפיעלשמקס.חמכשול2(
פיגועילמגיענובטחוןאמצעיהינוהתפר",ב"מרחב

אחר.אומדיניגבולמבטאואינוטרור

בביצועואוהקכשולבתוואימקומייםשינויים3(
לאישוריובאווזתוואי,שלהכוללמהתכנוןשיתחייבו

הממשלה.וראשהבטחוןשר



אחיסכמושאוצר(ושיהבמחוןשרהממשלה,ראש4(

ואתההחלטהלביצועחגדרשהרב-שנוניהרנכ!ציבהיקף

לאישוריובאהטיכוסממנו.הנגזרתהמימוןפריסת

ל;(הממשלה.

וממדייםנוספיםבטחתכרכיבייתוכננוזוזורגזגגנב51(

כנגדושומרוןביהודההישראליםהישוביםלהבת

.בי,מרחבהמכשולוזקפתבתקופתתמתקיימיםאיומים

..התפר"

ככללצמצם,נל"אמץייעשההמפוהטהתכנוןבמהלך;6(

שלתחייםלאורחותלחיגרםהעלולותהפרעותהניתן,;

המכשולו"תקמתב"קביתהפלסטינים

לעתירה).ד'בנספחצורףההחלטהנוסת(

כ-שאוימוירושלים,צפוןלכיווןמאלקנהלתוו"ימתייחסתהאחרוגחהממשלההחלטת18.

-ד'שלבלגביגםההחלטהתלתכןכמועומק).מכשולישלק"מכ"30ובנוסף(ק"מ180
טשכונת.

ק"מ.כ-180שאורכוהברון,הרלדרוםועדדרוךשיווןגילה

הקחעיםבכלמקרקעיןלתפיסתצוויםתוצאו.כה.עדגיבשלבהמכשולהקמתלגביכייצויין,

ואב.וגבעתאדרהדובאזורספרקוהתכאזורוכןוהרוק,לקוהסמוכים
מקרקעין.לתפיטהצוויםהוצאוטרםכהעלדיבשלבהמכשולהקמתלגבי.

שלמרביתםלו,מזרחיתכלל,בדרךמשת,מכשולוכןמכשולתוכננותתוואימןבחלקים19.

הזכויותלבעלימקויקעיןלתפיסתצוויםנמסרווטויםבוצעוטרטאלומשנייםמכשולים

המשניהמכשוללגביסאלם,לכפרהקרובהמשניהמכשוללגביהמצבזהובמקרקעין.
חסמוך.

מכשול<sabטיל-כרס,.באזורתמשניהמכשולןלגביוהרמש,דותךמבואל"?ובים -
הוקמיעומקמכשולישני443.לכבישצפוניתמשנימכשוללגבירנטיס,בודרוטבאוורמשני

קלקיליה.באזור,והאהדאל-שרקייה,עקהבאוורהאחדכה,עד

ועבודותמכשול,שלק"מכ-780הכלבסד.הוקמוהיוסועדהמכשולהקמתעלהוחלטמאג20.

ניכרוהמכשולהקמתשלכן,התוצאותמכשול..יצויין,שלק"מכב-75כיוםמתבצעות

מעברמקשה'עלהמפשולהוקם,הראבהםבאווריסהטרורפישעילהפחתתוהביאובשטח,

האוכיוסיחשלחייהעלההגנהעלומקל.לישראלמתאבדיםמחבליםשלוהסתנפנו

.האזרחית.

יתזיקוםבצע(הטרורארגזיעלהוקיעממכשףשבחםלמקויםזזנמאותשורטולמק

ספרבביתהתאבדותלפתועגדרכםג'ניןמאזורמחבליםשנייצאו3.12,05ביוט

נאלצוהמכשולבשלואולםויחסית,קצרהדרכםהיתרזהמכשולאלמלאביוקנעס,



צה"ל,כוחותהצליתו.יותר,ארוכההיתהשדרכםמאחרממירה.ולשקמתפסות.

ישראל,<h~Wתגיעוטרםעודהמחבליםאתולתפוסלהתארגןהתראה,בידםשהותת

בתוךפיגועלבצערצהמשכםשישאמתאבדמחבלעוון.לידפיגועבוצע3.11.03ביוםב.

ביעילות,באוירפרוסיםהיוצה"לפחוה.אךהמכשול,דרךלהדורוניסהישראל

אחד.חיילשללפציעונווגרםצבאי,לג'יפבסמוךלהתפוצץנאלץוהמחבל

במטרהמשכםיצאמתאבדמחבל9.10,03בנוסג.
לבצע,פינוע

ישראל.התאבדות.בתוך

הפיגועאתלבצעהחליטולכןהצליח,לאאךכרם,טולמאזורלישראללצאתגחההוא

כרם.בטולוהקישורהתאוםמינהלתשלהאישוריםבחלון

המכשולכי,עולה,השומרוןמאזורשוניםטרודפעילישלמחקירותכיייאמר,כלליבאופן

בשומרוןהטרורתשתיותשליכולונןהמשפיע.עלמשמעותימכשולמהווהאכןזוזבאזור

המכשולשלקדמובשלכיבחקירות,עלהבנוסףישראל.מדינהלתחומימחבליםלהחדיר

בהםאווריסדרךלישראלמהבליםלהחדרתחלופיותדרכיםלמצואהטרורארגונינאלצים

:יהודה.באזלרכגוןהמכשול,נבנהטרם

המבשוללרועמתתהייתם

:שלביסמספרכולליםשמכשוללהקמתההליכים21.

.;המוסמכיםשגורמיםידיעלהמכשוליוקםעליולתוואיתכניותהכגתא.
'

((,הממשלהידיעלהתוואישלעקרוניאישורב_

משפטי;וקוץקצת~ארשיידישמפורטתברמההתוואיבחינתג.

הממשלנו;וראשהבטינוןשרידיעלבתוואישינוייםאישורד.

התוואי,חקמת.לשםמקרקעיןלתפיסתצוויםהוצאתה,

אפשרוהומתן(התוואיהתרכנןעליהםבמקרקעיןהמתויקיםלידיהצוויםמסירת1.

,הודואיעללמהגה

;למשיגיםהחלטותומסירההצבאיהדרגידיעלההשגותבהינהז.
:

ההשגות,אתהדוויותההחלטותנגחלבג"צלעתוראפשרותpDח,

המשפטיים.ההלדניםסיוםלאתרהתוואיביצועט.

!בשטח_שנוצרותלבעיותבמענהבחוואישינוייםהכנסתי..

שלאורכובשעולמעשהרב-שלבי,מהלךהינגממכשולהטיפולכיעולה,לעילהאמורמן22.

כללגביהמקילמיםוהליכיםשיקוליםמגולךשלתוצאנוהואהחיוישמיק(מיהריהמכשול,

יישוםהעתירה,נשואהתוואישלתלקיםאותתלגבישגםמבאך,התוואי.שלוחלקהלק

מסוהמיס.במקריםלשינוייםנתלןעדייןבשטחההחלטות



.סגלששחשהספריה

שטחים.לנביחלהג'בנספחלעתירהשצורפה2.10.03,מיוםסגור,שטחעלההנרזה23.

כ"כיוםיררוגתמ6דהבשטחלו.וממערבהמכשולשלא'לשלגנסמוךהנמצאיםמסויימים

כ-101000לגבילחולזוהכריהאמורההמכשולשלבנייתוהשלמתעםיניט.סלפ5000.0

מעברעלמגבלותמטילהההכרזהלמכשול.ממערביתגוררואשףהכלבסדפכסנינים
יצויין,לישהאל.כניסההמונעמכשולכלאיןמערגשלכידוןמאחרלמערב,ממזרחהמכשול

לשטחלכניסההיתריםלקבלתפלסטיניםשלבבקשותכיוםמטפלהאורחיהמינהלגי
לתושביםוהןהתברזהכתהוםקבעלתושביהןלמבקשים,ניתנוכברותתריסואשיהסגור,

התפריי.לימרוובלהיקנסכלשהוצורךלהםישאשרפלסטינים

אנשיםשלבעניינםלדוןמוסמכתאשהערר,ועדתהוקמהההכרזהבמסגרהכן,כמו
:יסורבו.להיתרשבקשותיהם

כיסברהעותראשראחריט,פלסטיניםכפריסאותםכלעלחלהאינהההכרזתכייצויין,24.

אותםכללגבילעיל.שהוארוחמקנייםהמכשוליםלביןחמכשולביןעצמםימצאוהם
יהיההמכשוליםשניביךשייתחםהשטחבתוךשיימצאולשטחיטהאזורמןהמעברכפרים

שהוא.היתרבכלצורךללאכך,לשםשחועדובדרכיםחופשימעבר

לבג"צקודמותעתידית

המכשול,הקמתנגדהנכבדהמשפטלביתהמוגשתהראשונההעתירתאינהדנןהעתירה25.
שהוגשו(קודמוהעתירותחנכבד..המשסטביתבפניניוטועומדתהתלויההיחידהואינה:

פסקיחנכבד_המשפטביתידיעלנדתואלועתירותהמכשול.שלקונקרטייםבקטעיםעסקו
;הםהיתר,ביןדנן,בנושאקודמיםדין

יהודה.והשומיודאיזורשלהצבאיהמפקינ'חטאה3325/02בג"צ

יפורסם)לא(
יהודהבאיגודהצבאיהמפקדנ'.איראםכפרשלהמקומיתחמועצה3771/02גג"צ

;פורסם)לא(והשומרת
לא(צגדה.המערגיתצה"לנוחותמפקךנ'אבראחיפג/2,85320?81בריצ

ןפורסם).

ןהמקריםמןבחלקהמכשולבתוואישינוייםהוכנעוכבמיצבעתירותהטיפולגמסגרת26.
;פורסם)לא(5'האימניתהפטריארכית6600/02בג"צ
;ועומדה)תלויהעדייןהעונירה(ישראלמיינתג'לחטביתעירייתנ30/098בג"צ
,פורסם)אל).רפ11המרחבמאחלתגןהאוד9156/03בג"צ



ועומדת)_תלויהעדייןוהעתירההביטחוןשרחמיין.נ'9674/03בג"צ

הנכבד.המשפטביתשלחקוזסתפסיקתועםלהתמודדלנכוןמצאלאהעותרכן,פיעלאף

שימושודמיפיצרית

רכושולאממשלתירכוששתםבמקרקעיןלמשתמשמאמךכל~nwyהמכשולתקמתלצורן27.

דמיילמחזיקיסמוצעיםפרטיים,במקרקעיןשימושזולתמנועאיןשבהןבמקריםהפרט.

תביעותכ-55הומכוכהעדהמכשול.עקב.הקתתלהםשנגרמוחנזקיטבגלןופיצוייםשימוש

במקרקעין.זכועתלבעליפיצוייםשולמומקריםובמספרעא,מיליוןכ-25שלgQ~<בסכום..

....מדינייםלקמעיםנושאהינוהמכשף

מתקיימים,הפלסטינילצדומשראליהצדשביךהדיהמזויין,חעימותשלקיומועל.אף28.

משאשללתחילתולהביאבניסיוןמגעיםשונים,בינלאומייסגורמיםשלבתיווכםלעיתיס.

אמצעיהינו.חמכשולרבים.קורבנותהגובההמתמשךלסכסוךפתרוןלקידוםמדיניומתן

זהשנושאהדבריםמטבעכןועלשונות,מסיבותלומתנגדהפלסטיניהצדאשרבטחון,.

.אלה.מדינייםמגעיםשלהיוםסדךעלהואאףעומד

המצבמןמושפעיםהפלעטתיהצדלביןישרא"ביןםי7נידמההשגעיםבהןבתקופות

מגעיםבמסגרתגפהמבשולשלה.נושאמתקיימים,ואורםוכמעטבשטח,תשוררחביטתוגי.

:שונות.אירופאיותומדינותהבריתאדצוהכגוןאחרים,נוהמיםעםמדיניים.

המשיגיסעמדת

טרירפיגועישלתקדיםחסרגלועקבבעקבותורקאךהוחלטהמכשולשלהקמתועל.29_

עשרות.שבמלךהעובדהכדעלתעידפלסטינים.טרוראירגוניוביצעשיזמואכזריים

ממשלותהקימולאלעת,מעתששררקשהבטחונימצבוחרף1967,שנתמאזשחשוחשנים

!שכזה.מכשולישראל

מתאבדיםמהבליםשלחתופעהובפרטתקדים,חסרינרחביםבהיקפיםטרורשלהכיפעה30.

והגיעהג200,שגת)מסוףהחלמאודשהתעצמהישראלית,אזרחיתאוכלוסיהבריכוזי

טנ~חייבהטיזר,בפיגועיישראליםג23נרצחועת2002,מרטשלחדמיסבחודשלשיאה

זו.מחרידהתופעהעםההתמודדוונאופןאתמחדשלבחוןוהממשלההביטחוןכוחות



מגן",תומת"במבצעבולטביטוילידישבאוהתקפיים,בצעריסבנקיטהתזחלאחדמצד31.

הפלסטינית.הרשותשלבשליטהשהיוהשטחיםתחומילתוךבבאכוחותנכשובמסגרתו

הפלטטיגים.מקרבוחןלכותווגיגוהןנפגעיםהיותלחימהארועיבמסגו"כידוע
המתאגדים;תופעתכנגדהגנתייםבאמצעיםנקיטהלאפשרההליכיםהואצו.במקביל

הפוטנציאליים.קרבנותיהסלביןהמחלליםביןתיויוגשימעדמנשולהקמתובראשם

האזרחיתחישדאליעתאוכלוס?הלביןהמהבליתביןלהפרידמנתעלפיזיבמכשולהשימוש32.

גדר,מוקפתעזהרגועתהתשעים.שנותאמצעמאזוירשםעזהוברצועתבהצלחהנוסה

)
.

לישראלעזהמרצועתמתאבדיםמחכליטיצאולאהגדר(פועלתבהטהשניקבמהלךואכן,

דרךהגןר.

ישראליתאוכלוסייהלריכוזילהגיעתמחכליסעללהקשותחואבמכשולהטמוןהרעיון33.

שלושמעלהשוררתהקיזוהביטחוניתבמציאותהאוכלוסיות.ציןהחיכוךאתולהקטין

8004makefences"a~hלפיההאמרתברוחומתבקשטבעיצעדזהוכינראהשניס

.neighbors"
:

הצפחההירידהובעקבותיההמכשולהשלמתעםכיהיגההמחשבהלקך,מעבר34.
ברמת.

מבצעיתבפעילותהצורךלהקטננוהדבריובילישראלית,אוכלוסייהחדהמכווןהטרור

.
.

היוםהמוחלותההנועהמגבלותשלוצמצוםלהסרתהקטשלת,וכותוצאותיהעלהתקפית,

(השטת.בעומקגסבאיור,הפלשתיניתהאונלוסייה%

היא,באשרהישראליתהאוכלוסייהכנגדפעולותיהםמכווניםהמחבליםלעיל,שצויןבפי35..

עצמםשמלאובאזור,הישראליםהאזרחיםעללהגןמנתעלובגשראל.עזהברצועתבאזוו,

מןהמוביליםבציריםךהןהישובגתחוטיבדהותםהןיומיומיים,פיגועלניסיונותקברנות.
גםהגנהשיתךבאופןייקבעוווגוואיאפשרי,הדברבהםבמקומוניכגהוחלטואליו,הישוב.

השניהצדמןכי.הותרתסהיההחששהמכשול.שלמהגנתוייהנוחטשגסכדאלה,לישובים

מסוימוגבמידהשקרהכפיהמחבליס,שלהמרכזיתלמטרהאותםתה"ודהמכשולשל

(עזה.כרצועההישראליםמשובים

מעברשנמצאהאזורשלהמשפטיהסטאטוסאתלשנותכוונוווויתה.כלולאאיןכייודגשנ63
.

לעיל.המפורטתהממשלה,מהחלטתאףבבירורהדברים:עוליםלטכשול,

בבעליפושתפרטית,.אדמהעלממוקמים(ממנהקטניםלאשתלקיםהמכשול,הקמת37.

יזץעלשכזו,פגיעההאפשר,בבללצמצם,בגיסייךופועליטפעלוהמשוביםהאמורה.הקרקע

מעובדותלאפרטיותאדמותהעדפתניתן,כשהדברמדינה,באדמותלשימושעדיפותמוץ

שלעצמוההליךהמרבי.באופןהתוואירוחבוצמצוםאפשרי,כשוזדנרמעובדות,.פגיעל



עמדוהיהבזאתלשסועבמגמההקרקע,בעליפסבחידברותלווההקו~הותתפיסיך
לביצועהמשפטותהושתיתשנתפסה..הקרקעבעלילכןפיצוימוצעלנך,מעברוהשגותיהם.

בשטתהמחייקשלחובתוואףוכותוזוהיכיכעתכבריאמראךלהלן,מפורטתהתפיסה

מחייבהדבראםאףבאזוב,שמקורםאיומיםמפנילביטחוןלדאוגלוהמתיתנתפיסה

באיזוןשמדוברהריוכויות,שיחשלההיבטמןהנושאעלףיקש3)סאפרטי.רכושתפיסת

גוברת-והשניה-גדגזאמאידךלחיגםלזכותגיסאמחדלקג"ןהזכותגין

שהואנשטהפלסטיניםשלהחופשיתחתנרעועעעמגבעזגנשקקרטעתןמבואאףהמכשול38.

ולתתאלוהגבלותלצמצםמנתעלהגלעושיםוהמשיביםקשההוצאהזוהימהאזור.חלק
צעדהעהביטחוןלצרכישסח-םסגירתכילוכור"4ואת,עםהאוכלוסהה.לצרכימענה. .

געיצומושרטתנועה,.מגבלותהטלורגםכמולוחמתית,לתפישההנתוןבשאחומקובלחוקי

מעברשנמצאהשטחהאזרחית.האוכלוסייהבקרבהפועליסןמחבליםמולמזויןעימותשל

המכשולאתששברמי!גלגדוליט:ישראליתריכווי.אוקליסיהבושיששטחהואלמכשול

עלונקרוושליטה:ההיהלאאםישראל.מדינתשלשיטחהלתוךתופשיבאופןלנועולול

מתוכן.(ירוקןהמכשולביסודשעוקדשהרעיתהריזה,לשטחפלסטיניםק~יסת

בשימורקשייםהתעוררויו,שמעברהשטהוסגירתלמבצעוהמכשולשלא'שלבומיכתעגם.39.

כעשתההשטחשסגירתמכךהיתר,ביןנבע,הדבריה.באזורהאוכלוסייהשלהחייםמ.וקם

מקסים""במסעדתעת:.באותהשההרחשהפיגועלאורהמונוכעמןיותרקצרזמןבטווה

בכוחמחסורכוללמגואש,נצפולאשחלקם,וקשייםבענותהתעוררולכך,מעברבחיפה.

במכשול.!שנקבעוחחקלאייםהשע*שלסדירההפעלהשיאפשראום

הגמירותברמותדיוניםהתקיימואלה.בנושאיםפתרוןלמצוא.לצורדקשוביםהמשיביס40.

שינוייםמספרהוכנסוכבךמאזשהתעוררו.לבעיותפתרונותלמצואנמנמהביותר,

סלילתכולליםאלהבקרךב.מתוכנניםנוטפיםושינוייםהיגפרבמרחבתחליםבהסדריס

הגעהוכןפלסטיניםישוביסביןיותרעתמעקרשיאפשרופלסטיניונתנועהלצורדצירים

שהתעוררוקשייםלאודבנוסף,מעבדיט.שהםלאדקוהפלסטיניםחקלאיםשליותרנוחה

הגדר,שלהשנובצדהמצוליכןהספרלבתיהגדךשלאחדבצדהמצוייםתלמידיםבמעבר

הספרלביתהתלמידיםשלהבאתםלשםלתלמידים,ונסעותשירותסימוןעלתוחלט

ןומרוכז.מסודרבאופןלביתםובמזרח

הסדריושגואםבטחוני,אמצעזהואויסכשול-העווירהנשואהמתשלהבהחלטתכמצוייןג4.

אתאוהמכשולשלאת.פירוקדאפשרותמכלללהוציאאיןוהבטחון,השקטאתיבטיחאשר

-וטרורפיגועיםשלבדרךלנקוטיוסיףאםחייגו-הפלסטיני;בצדתלויתדברמיקומו.שינוי

תשתיותופירוקהטרורפעולותונפסקתשלבדרךיבחרהמכשולןאתלקייםצורך.י"א

ישראל.אזרחיבטחוןעללשמירהאחריםפתרונותגםלשקוליהיהניתן-תשרור
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שלזכויותיהםעלהשמירחוביןישראלתושבישללחמסהזכותביןהאיווןבמשגרת

מקרהבכלזהנכבדמשפטביתשלשיפוטיונביקורתלקייםגיתןהפלסטינים,התושבים

מדובראםוביןקנייניתבפגיעההמדובראםביןבזכויותיו,לפגיעהפלסטיניתושבטולשבו

ואתמקרהכלשלעובדותיואתלבחוןניתןזובדיקהבמסגרתהתנועה.בחופשבפגיעה

לפגיעה.הטועןהפרטלגבישגעשההאינטרסיםאיזון

האוכלוסייהעלהמכשולשלהשפעתואתשוטף,באופןבעצמם,בוחניםהמשיביםויודגש,

גיירהדרכיוהקמתלסלילתהתוואי,שללשינויופועליםהםגיתןשהדברוככלהפלסטינית,

הקמתשגורמתחהשפעותמזערשמטרהסנוספותהקלותוליצירו:הפלוזטיגיהצדעבור

התמימה.חפלסטיניונחאוכלוסייהשלחייהלאורחותהמכשול

המדוברכאשרראויהבדרךלביצועניתנתאינהכאמירשיפוטיתביקורתעריכתאולם,43.

שטרםתוואילקטעיבחלקההנוגעתפרטנית,עובדתיתתשוגירגהסרתכוללנית,געתירח

הדומיננטיהאופיואשרמוקדמת,עדייןהיאהעתירה.ובעמינםתפיסהצווילגביהםיצאו

לגבימשפטיתהתדיינותבקיוםטעםרואיםאינםהמשיביםאלחבנסיבותמדיני.הואשלה

ובינס,העותרביןאמיתימשפטיסכסוךכלאיןשכןהגדר,מתואריוקטעקטעכל

המנשחהיפתלעגיןהמשפטיתהממגרת

לעתירותבונשובתסהמשיביסודיעלפורטההתכשוללהקמתבנוגעהמשפטיתהמסגרת44_

בקטעיםעסקוהנכבניהמשפטלביתשהונשוהקודמותהעושרותבנושא.קודמות

שהסתיימואוהנכבדהמשפטביונידי'עלנדחואלועתירותהמכשול.שלקונקרטיים

פסיקתועםלהתמודדלגנוןמצאולאהעותריםכן,פיעלאףהצדדים.ביןבהסכמה

1הסדנןבנושאקודמיםדיןפסקיהנכבד.המשפטביהשלהקודמת

S"A120/523והשומרוןיהודהאיגודשלהצבאיהמפקדנ'חטאיי
.פורסם)לא(
יהודהבאיזובהצבאיהמפקיג'א"יאסגפושלהמקהלייהמועצה3771,02במ'צ

פורסך)לא(והשומרון
לא(המערביתכגדתצה"לפוחותפקד*נ'אבראהיםןס6%72,85322בג"צ

:פורסם).

שתובאולדבריםבנוסףלהביא,הראוימןאבראהיםבבג"צשגפסקחההלכתחשיבווגמפאת45.
,הבאיםהדבריםאתגםלעיל,



הנעשיםהמאמציםאתבהרחבנוהמדיגהפרטהבתשובתה"

למשלכךהאזור.לתושביהמכשול'שיגרוסהגזללמזעור

nwYJבאדמותשניתן,ככלולכשול,~אתלהעביר,מאמץ
נעשהוכן'מעובדותשאינןובאזכרותפרטיותאימוהשאיע

מפרטתכן,כמולבעליהן.אדניותביןלחציץשלאמאמץ
אתלמוערבמטרחשיינקטו!.צעדיםשלשורההמךינה

הפגיעהאתלמנועיהיחניתןלאןשבהםבמקריםהפגיעה

שנתפסו,וזאדמותלבעליבינוייםמתןלמשלכך;בתושגיס.

לכרותבמקוםאחריםלמק~ומות.עציםלהעצירמאמד

התושביםשלגישהשיאפשרונניאךשערייציעתוטאותם,

בעיותלפתורנכונותהמשיביםגילוכןכמו,היתומדאל0.

לאחרבשמחהוי0ךזתק
ד

הקרקעיבלשהידמעת

בפנינוהדיון.בעתתפיסון.לתוואיבקשרהשגותלהגיש

מוכנהתהאזהבשלבגם.וכיהמדיגהכוחבאההצחירה

גורמיבפניהתושביםשיעלו,קונערטיותבביותלחתהשב

לפתרוןניתנותאלהגעיות,אסהצבאוש,גותחביצוע

:,בביטחון.לפגועמבליבשטח

פגםהמשיביסובפעוטתשהוצאו,התפיסהבציוימעאנולא

ואיקשייםנזק,תגרוםהפיסה"כיאףהתע~גתנו.המצדיק

שנועדובאמצעיםמדוברכיעלינומקובללתושביםנוחות

החליטועליוtTS<,שלתלחימחבתפיסתהשרברכיבלשמש

כשיקוליםוכידועהביטחווןעלהמופקדיםהגורמים

להתערב.נוטהזחמשפסביתאיןמבצעקםביטחוניים
,..ן

UDW~יעלואם(כיהמדינה,באתגרההצהרתאת;שנינו

ביגועכדיחודממתעוררותטענותבהקיםהעותרים

מבליבשטחלמתיזןהנ,תטתבערוהעישיצביעהעבוזה

להיעתרנכונותונהיה'אאלים,בתושביםאובביטחוילפגזי

לבולשה.

;ןנדחית".תעוליהן[

וחשנההתגהמהבינלאומיהמשסטמתהוםפוענחע,מזזתזופסוקההלכםשיבבסיסם.%
.
הנכבד.המשפטביתשלגרספוונפסוקות(

לאומיושיןDWDJ~מקערהשחמשת,הנתון,בתעוסחבשטחמקיקעי,לתססהסמנות41.

הדינים'והמנהגיס.בז-ברחאג'תקעתמסדירותוזמלחקהדיניבמסגותוהמינהגי.החטכמי

:ביבשה:לוהמיסצדדיםשלחתנחגותםאת1907משניביבשה,המלחמתשל



המקומייסהוגושביםשלבקניינםלמנועשלאחלכוזקיימתבשטההצבאיהמפקדעלככלל,.

לענייננו,תרלווגטייםחריניסשניקיימיםזהלכללאולםחאג)..לאמנת46תקנה'(

יסודמעקרוןובראשונהבראשנובעיםאלהתדיגיםפרטיות.קרקעותתפיסהחמאפשרים.

איומיםמפגיעצמהעללהגןמדינהשלהטבעעתזנותהוחואלאומי,.הביןהמשפטשל

אלהסמכויותכןכמוהאו"ס.למגילת51בסעיףגםהמעויו.לגבולותיה,.מחוץהמצויים:

לוחמתית.תפיסהשלמצבבעהפוצהכינז:צבאייםנובעות

תנחגותם"המסדירבפרקהנמצאתהאג,לתקנות.23הקנההואהראשוןהנורמטיביהמקור:48.

הריסתעללאיסורסייגdz3)תקנהקובענוהיתר,ביןלחימה;(תקופת%לוחמיםכוחותשל..

:כיקובעתהתקנההלחימה.לצררניבמכרחנדרשהדבראסתפיסתו,אואויםרכיש

.by-pitovidedHtionsptchibifhe!0addition1י32.פ(

;
-f~rbiddenesI)ecially1113convaations,special)

)...

proparty,:unlesseneI-5ויtheseizeordestroy0ל8ז;
י

;
.

bydemalidedialperative~ybede~truetionsuch

;the:necessitieaי"8ז,..%(0

תקופתבעתמקרקעץןתפיסתכמאפשרונוהנכבדמשפטביתידיעלחוכרההתקנה
לענייןוראווויני.צבאיצורךיבשלקיימת",מוחשיתסכנהפנילקדםכדי"גסאךהלחימת,.

.יזה

ל113,129.133,גל)2(פ"רהבטינתשןגןאוין606/78בג"צ.

היתר:ביןוה,בהקשרעוד,ראו

.,67?.מב(חלידצה"לטחו*מפקונ'ויאאבלס1א48בף'ג

325_מוהל)ט,דע"חזאבל"ה8כלחותי49מו'תימוז24/91בג"צ
626.מדי)פ"דהדרוספיקודאלוףישראל.נ'%האורחלזפויותהאגודהי42%2/0בביצ

במסגרתומזוין.בעימותישראלמדינתנמצאתסח20ספטמברמחודשהחללעיל,כאמור49.

פעמיסמספרהנכבד;המשפטלביתהוצהרהדברהמלהמה.דינימכחסמכויוהמופעלות

ובתחלסותיחם.המשיביםבעמדתלהתערבמקוםנמצאולאבעבר,
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זהענייןוראו

טרס,פווסם).(באיו"שצה"לטחותמפקיג'האזרחלזטיותלאגולת8286/00נגש

:פורססן.נטרםישראלפדינחנ'סקאאל9252/00בג"צ

פורמט).טרם(עיהברציעתצהן'לכלחותמפקדנ'גרסין4219/02במ'צ

קיימתלוהמתית"יתפיסהשלבמצבאלאממש,לחימהפעולהבערגשלאגסןמזאתותרה50.
.

52תקנוןבסיסעלויאתצבאיים,מבגעיסאוצבא"סלציכיםמקרקעין.לתפיסהסמכות

כי;קובעתההקנההאג.שמנת

RequisitiQns"מ8%211servicesandkirtd1טסת%0

e$eeptinhabitaatsorauft1oriti.es1501%ס0עdemanded

eiceupation.9שarawoftheaeedstbrthi)

."be5%211Thמןע1סק0[א0תofre8oarcdthe10טלן

;,cEntlyמט28nature5suehof8מ10סזinvolveiטג0

militarythe1ק8אמtaking0!ob1igatiox1XT1i~babitanb!

country.0יהבtheir:482691operations

danaidedbeonlyahallserviceiand~uisitionsSich:

loaialiw68ובeoramander1%8of2םשסמשthe00
:

..

OGCUpicd.

:paid%8possible53faras
'shall

1%Contributioasם%16

107ח%8shallreceipt21!001,meney;ready1מריש8116

sooa88m~de%0shalldueanountt~heorpannentthe

possibld'
85

אחדמקרקעין.לתפיסתגםכמתייחסנתפרשהסעיף.51.
התנאים.

הואהסעיףנוקבבהם

זהסעיףפרשההנכבדהמשפטביתשלפסיקתותכובש.הצבאשל.לצרכיותהאשהתפיסה

הציבורי"וחבטתוןהעדר"תבטחתלצורךגםאפשריתהתפיסהבינפסקתכליוגיוג,פרשמת

;זחלענייןהאג.;וראולאמנת43צלקנהחצבתילמפקז-הנתונהלסמכותפי%

!130.גג5,תל2(פידהבפחוןשרג'אהצץ406/8בג"צ

767.770,במ)2(פ"דבאיו"שצת"לנוחותשפקדואיו1'אבו401/88בג'יצ



צבאיים.ומאחזיםעמדווגכוללפרטית,קרקעתפיסתהמאפשרצבאל',צורך"כינפסקשד52. בג"צ(.
נבג"צחייליםמגורי;325(ןהמ2(פ"רגאזח"עצה"לכוחותמפקדג'תיחרז24/91

בג"צ(האורחיהמינהלשלגציגוה;116(גמ)2(פ"ז'באיו"שהצבאיתמפקד1'ג'וחא290/89.

עוקפיםכבישיםסלילת,34(90)2(גאיף'ש.תקיעלצה"לכוחותמפקונ'שריד1987/90

התושביםביןהחיכוךאתולהקטיןבאיזור,המתגוררוסישראלאורחיעללהגןבמטרה

856(.848,נ)2(הנוטתוןשרנ'עלי2717/96בג"צ(פדראליםרכבלכלישמזתינאייס

באגור,מיוסדיםלחימהמבצעיישראלמנהלתעצמיתלהגנהישראלשלוכותהמכחלאמור,53,

לתפוסהזכותהצבאיולמפקדלישראלקמהוו,זכותמכחהמוזיי,העימותתחילתמאז

עצמיתהגנהלשם.פעולהישראל.מדינתעללהגןהיאהתמסהכשתכליתבאזור,מקרקעין

צבאיבורך"בודאיהיא

לתפוסמוסמךהצבאיהמפקדכיהיאזהנכבדמשפטבית.מלפנישיצאהההלכהואכן,

מדינתעלהגנההיאתתכליתבהםבמקריס52,תקנהמכחןגםוזאתבאזור,מקרקעי

ואזרחיה.ישראל

וו'נדונהבעתירה169_זכ)2(ישראל'פ"דממטלתנ'תילוSOZdIבבגי'צההלכהשלונחילתה54.

גיןהגישהדרכיניתוקיד5-לעסינימאזורעזה.רצועח:אתלבודדההחלטהחוקרות

בניקמתהיהמדוברסטר.צבאיכשטו)בסיגואזורעלוהכרזהקרקעוה,הפיסתהאזורים;

פעולותביצועלצורךישראלומדינתעוהרצועתאלמתבליטחדירתלמנועבמטרהחיךאזור

..כי:המשפטביתפסקהמשיבים,עמדתסקירתלאחרטרור.

הצבאמפקדישלבשיקול-דעתםנתערב.לאהכיבלאוגם"

השקטאתלהבטיחכדידרושה,היתהשהתעברהחסבורים

חיץאזוראותויצירתעל"ידילה,ומעצרעזהרצועהבתוך

תדגשה(מהבלים".שלהדירתםלמגיעתחשובאמצעיהמהווה

.ן871.ועמודהוספה).

גל)2(פידואח'הבטחוןשרנ'ואח'אויב606/78בבגאזהדיןפסקבבסיסעמדדומהרציונל55.

:כיויתקוןא'השופטמפי;כבודנפסקאזרחי,ןוב"הקמתלצורךקרקעבתפיסתשעסק113,

צבאייס,צרכיםביןלהבחיןחווה'מרביקשזהבהקשר"

בשטח.חתונהתצבאצרכידהיינו,הדווקניה;כמשמעותם

גדרךבטחונייםצרכיםלגיןחלוגיסטיות,ודרישותיומוחזק

הסמכותבגדרהםהראשוןמחסוגצרקיםשרקטעןוהואכלל,

נפיזו_באבחנהממשאיןלדעתנו,הנדונים.בצוויסהנתונה



ועללוחמנות,שלמצבהואהקייםהמצבעתה,זהשאמרתי

וביטחוןסדרלהשליטהאחריותמוטלתהמתייקההמעצמה

..הנשקפותהסכנותפניאתלקרפגםעליתהמוחזק.בשטח

צמה."אמיינהעצתוהמוחזקלשטתכזהשטחמתוך

מיואףחבלה,מעשישלצורהלובשתהאלהבימיםונלחימה

שלצורהשלווים),באזרחיםהפוגעים(אלהמתעשיםשרהבה
אףמושקפתהמחזיקהשהמעצמוזיודהגרילה,מלחפת.
ההיבטלשגיעתנו,הדרושיםהאמצעיםבכלשנקיטחייבת

אחד."היבםאלאאיפואאינםהבטחוניוההיבטהצבאי

118(.עמוני(חוטפה)הדבשה(

העצמיתההנגהלזכותבאופן(מפורשפורתבןמ'השופטתכבודמתייחסתתדין,פעקבאותו

:כינפסקהצבאי.המפקדשלסמכותולרזפעלונכעילח

על-ידיהופנינושאליהםבמקורוההכתובלסוףירדתיאם".

הבינלאומייםהעקרונותגימודמונחהמלומדים,הפרקליטים

שרישתישימושלעשותהכובשבעדלמנועיששלפיוהרעזון

בחזדמנותשישתמשלהרשותאיןאמרת,לשוןשבידו.בכוח

שימושביןהמפרידהגבולוסיפוח.נישחלשםשליטתו

שכרחייםביטחוןאמצעיונקיטנועצמיתהגנהלביןשרירותי

נשרההיאהפעולהאםהקובעיםהמבחניםאחז-איפואהוא

133(.עמוד(הוסף)תחתיקובמקור,חדגשח(אסורנו".או

הגנהשתכליתהגאזות,מקרקעיןתפיסתנגדעתירהנדחתהאלהמגחיםפויסיס95על56.

ומניעתבן-גוריוןהצעופהנמלאבטוזת4ישראלשדינתשלביטחונייםאיגסרסיסעל

שללזונוגדתדעתתוותהובאהבדיוןישראל.מדינתתחומיבתוךבכגישיסלתנועההפרעות
חוותנדחתההדיןפסקבמסגרתכאמור.ובטחוניצבאיצורךאיןכישטענההצבא,מפקיי

תחילההמקרקעך.עלישובהקמתלצורךלתפיסתביטחוניתהצדקהאיןכישסגרהדעתן

:כיופסקהנוגדתהדעתחוותאתהנכבדהמשפטביתשלל

עםגהתחשברקסטטית,ראיההדבריםאתחויאה11בקפה"

הממשלשטחוביןירדןביןהנוכחיהאשהפסקתקו
בעתיד,חימיםבאחדלקרותשעלולממחמתעלמתהישראלי,

השטחמבפניםאומבחוץהבאותאיבתמפעולותכתוצאהבין

ראויצבאיתכנוןחדש_מזזנימהסדרכתוצאהוגיןחמוחזק,

סאגותגםאלאקיימותסכנותרקלאצחשבוןלהביאחייג

דינמיתמהתפתחמזכתוצאהלהיווצרהעלולות
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במלחמתעציוןגושישועישלעמידתםבשטח...זכורה

התעממותולגלימתמסיעתתיומההדמהאשרהעצמאות

.כוחותמ%לעמידהבאשרזאתורושלים.לעברהאויששל

בהיערכותמדוברכאשרוכמהכמהאחתועלידירים,

נדגשות(סדירים."בלתיכוחותאומחבליםמעשילמניעת

הוסך

(,90.93,דל)1(ח"דחגיטתוןשרעטיוה.נ'258/79בג"צ

להפעילניתןוהביטחוןהציבוריהעדרלשמירתהממנויותאתכיהיא,פסוקההלכהבנוסף,57

שניםמזהבחלקםבאזוני,המתגורריםהישראליםשלשלומםעלושמירוןהגכתטלאסגס

לספקמוסמךהצבאיהממשלכישגה,משלואיסלמעלהלפניעודנפסקזהבעניןרבות.

:האיורתושביעלנמניםהסגםשכןבאזור,מתגוררים"לישראליםצינורייםשירותים

המקומיתחאוכלוסיהלצרניהדרושחשמל.אספקת"

הצבאי,השלטוןעלהמוטליםלתפקידיטספקללאשייכת

לעיל,ראינוהאוכלוסיה-,שלח~יה.התקיניםאתלתגטיחכדי

יסודעלעומדתחברוןלעירהנוכחיתהחשמלאספקתכי

כךעלחולקכןאיןוכי.בהקדם,שיפור:טסנהוהיארעוע

אחוגאלהעירחיבורבדרךרקלבואובולזחששיפור

למלאו.ורשבהווהייק0זהצויךלאזור.שמחודהרשתות

כךלשםהדרושהגבוההמהתקושבנייתאומרשמרוןמר

רשאיאינוצבאישלטוןואילוימים,לאורךעובדותקובעת

איןאבלעצמו.זהשלטוןלימיכדרושמעבראמצעיםלנקוט

השקעותללאכיוסהקיימיםהצרכיםלסיפוקסבירהדרך

יודעאיןמקום,מכלהגבוה,המתח.קובגתת.ובכללןיסוד,
ן

הםואילוזחבאזורהקייטהמצביומשךזמןכמהכירם

יהיהאםהצבאי.השלטוןמקץשיבואוהסופייםההסדרים

מוסכמיםתנאיםלכלולכאלהונסדריםיוכלובכך,צורך

לבטוף,שישרורהמצבאלעתההנוצרותהעובדיתלהתאמת

אוןאחרת.בדדךואםפיצוייםתמורה.רכישהבדרךאם

חואתהעתירהנשואלגגיתצבאיהממשלבפעילותאיפוא

יןפעולותאדרבא,האג,לכללי41הסעיףשלהפרהמשוס

שלהכלכליתלרווחתהלדאוגהממשלחובתאתלמלאבאה

קרית-תושגיאתלואותישזהליציעהאזור.אוכלוסיית

זכאיםחטוגםהמיומיתהאופלוסיתעלשנוססכס?אדגע

הוספה)ההדגשה(חשמל."שלסדירהאספקהלקבל

139-138ג)זכ('124,פ'ידחצטחץ,,שרניבע"מירושליםלמחוזהחשמלחברתzse/rzבג"צ
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שלהגנתםלששביטחוןבאמצעילנקוטמוסמךהצבאיהמפקדכינקבעולוםבבג'יצכן,כמו

באזור:ישראליםאירחיס

סמכותכיספק,איןכדין!הסשננקטוהאמצעיטהאם"

חייעללהגנההדרושיםבאמצעיםלנקוטפורמלית

:בודאיהמשיבים.בידינמונחחדפהבביתהמהיישביס

המהויםמוניישביםלאותםהנוגעבבלנתונהזושסמכות

צה"ל.מכוחותחלק

מיכלעלמשתרעתוהריהייותר,היארחבהזוסמכות

-האיזורעלהקבועיםמתושביוהואאסביןבאיוור,שמצף

פ"ד256/82בג"צהשווה(החדשיםמתושביוהואאםובין

124."מ)כ"ז

528.532-531,אמ)1(פ"דלאיזם,הצבאיהמפקדנ'זלהפחסןג'ודיג'אלגי68/2בג"צ

נעשומליוונםאשרעיה,ברצועהמבניםלהרוסהסמכותשאלתגז-וגהגחכיןבעניןכן,כמו

:נפשקזהבעניןסמוך.בכבישהמשתמשיםלעכררבותיריפעולות

שתיביןתנועהלאפשרהגומטרתכיבפניכו,נטען"

איעההתנחלויותשכןכדין,אינתדרמטרהוכיהתנחלווות,

שיקוליםאלאתכוביעודמונחיםביטחוןשיקולילאכדין.

ההיתנחלויותשלמעמדןwna.כלזובטענהאיןמדיניים.

המשיבעלתחובהמוטלתאזעדהשלום.בהסכסתקבע

המצוישבשטחוהיחודיה)נחערביתהאוכלוסיהעללהגן

4363/02בג"ץראו(הצבאיתבשליטתו
:

טרם(עזהברצועותצה"לכוחותמפקדג'ואח'זינדאח

פורסם)).

.610~608.611,נצחפלדצה"ל,.כוהופמפקדנ'גממ,ר4219/02בג"ץ

קלהימה.דינימגחמקרקעיןלתפוסהספבותקייפתהצבאילמפקדזח,חלקולסיכום58.

עללהגן.במטרהעוללהלוחמתית,ההפיסהדינימגחגםכןלעשותונסמכותקיימתגגוסף
הסדיאפלהבטיח.מגתאלכןלעשותלפמפיתבנוסףחאתישראייס,ל%ישראלמדינת

באפר-השגורייךוהחיים



:שבההמדיניהדומיגנשיהאופיבשיןלהידהותהנתיפחדרו

ביתכיהיא,פסוקהוהלכהדעהיה,שיקולהיאהנכבדהמשפטביתשלסמכוהוכידוע59.

זהבעניןמדיני.הואשלההדומיגכטיחאומו:אשרבעתירהלדוןחוקקלאהנכבדהמשפט

באזורכי:ישראלייםישוביםשלהקמתםחוקיותאתלבחלושביקשהבעתירהנקבע:

שהיאבכךלוקההיאכי11,עהירהלדחותישלטעמי"3.

שלאחרותלזרועותהשמוריםמדיניותלנושאימתייחסת

שהסממגיסנושאיםמעלהוהיאוזוימוקרטי,הממשל

קטעי-כלעלבעלילוגוגריסדומיתטייטהסחמדתיים

המועלההנושאשלהשליטאופיושבו_חמשפטיוםהקטעום

מובהק.מדיניהואבעתירה

בביתשיפוטיהלהכרעההעתירהנושאשלהתאמתותיעדר

(.שלהשילובמןדגןבמקרחנוקעלצדקהגבוההמשפט

הנושא:שלשפיטותותשולליםסממניםשלושנו

רשותשלבתחומתהמצוייםמדוניותבנושאיחהערבות

המדיניואופייהקונקרטיתמחלוקתהיעדראחרת,שלטונית

(,.תטוגננה."שלהשליט

0א(סוישראל,(פ"דנפשלתנ'ערגול4481/91בג"צ

(ג39ג)(נחפ"דוהשומרון,יהורהבאשורצה"לכוחותמפקדנ'עיאד3125/98בג"צ!"bAוראו

-הגלוס:בהמשפטיסכסוךשלחאועיעלגוברשבעתירהחמדיניהאופישבפניםנעהירהגס:60.

ן:לשהנז;~נפגעיםלמקרקעיןויקהבעלעוהרהיעדרא..

הוגמל;שלוההנועהשחופשעותרחלעדרנ.

;ק"מ100מעלשאורכומכשוללתוואיהתייחסותד.

הבינלאומיים_רמגעיה.הממשלהשלתמדיניתיוססדרעלתעומדנושאתקיפת'.,:

הםשכןהנושא,שלהמוחלטתשפיטותולחוסרטועניםאינםהמשיביסבילחדגיש,יי61.

חטויןאו"םידיעלטוגשתהעתירהכאשרזאתאולם.משפטיים,היבטיםגסבושישסבורים

הקמתבעניןלעיל,כאמורהמכשול.חקמתבדברההחלטותשלמיישומןגע~הואכי

במקרקעין.וכויותבעליידיעלהנכבד,המשפטלביתעתירותוכמהכמההוגשוחמכשול

שיפוטי.לבירורראויוההיואכןאלהועתירותהמכשול,אתלחקיסהוחלטלניהם



22

'.
.

.
ושלאתהמשיןלאייחהעהעתיוהדין

ביותר.רביםקילומטהיםהכוללשאורכסמכשולקטעישלהקמתסתוקפתהעתירה62.

קריהמכשול,שלמוגדריםלחלקיםקונקרטיתעובדוניתהתייחסותמפרטתאינההעתירה

להקמתהנונעיםכללייםבעקרונותלדוןמבקשתאלאקונקרטיות,מקרקעיןלחלקות4

זהשאיןהרישונים,משיקוליםנובעתואיזוראיזורבכלהמכשולשהקמתמאוזרהמכשול.

עובדות.שלרחבכההיקףעלמשפטידיוןלקייםמעשי

11-10.סעיפים403;א(מ"חפ"דירישלים,עיייתנ'לנדאגעוז*ח"כג/ק1904בג"צ:ראו

אחריםראוייםחעיימים:עותריםמאהדלהידהותהעתירהדין

אלהממקויקעיןחלקהמכשול.להקמתהמיועדיםמקרקעיןתפיסתלבטלמבנהגתהעתירה63.

צוויםשבשיגרהכדבוןמקבליסבמקרקעיןהטחזיקיםאוהבעליםפרטיים.לאנשיםשייך

להגישלהםחעומדתהאפשרותועלמקרקעיהם,אתלתפוסהכוונהעללהםהמודיעים

יהיו-פרטייםמקרקעיןעליעבורהתוואיםח3מקריסאוונסבכלכן,עלבעני.השגה.

מקרקעיהם,עלהמכשולהקמתמשמעותבדברההזיעהבלדסאשראחרים,ראותנזעוונרים

המפורטותהטענוהלרבותבענין,טענהכלולהעלותהתפיסהצונגדלעתורחאפשרותובידם
המשפטלביתמוגשותה?מסוגועתירותאחך,ראויעותרקייםשבהןבנסיבותבעתידה.

צובורית.עונירהבמסגרתבסוגייהללוןמקוטאין-ה%מעת

אנשיםיסורבו,התפריל"מרחבכניסהלהיתרשבקשותיהםבאנשיםכאמורבכלהדיןהוא

התפר".מרחב"עלההכרזו,במסגרתשהוקמההערדלועדתלפנותאלו,יוכלו

625)1(נ"הפידהבטוען,שר1'ירוזגרג1759/94בג"צראו,:

המכשףמחואיהלסיסלגגימיימנקימתהלתערה

החלטתקבלתשיאחרהריהמכשול,הקמתבעניןהעדודהנוהליפיעללעיל,שפורטנפי64.

ליישוםמעמוקהמטהעבויתמתקיימתהמכשולתוואישלהעקרותמיקומועלהממשלה

אולבעליםשנמסרהואאשרמקרקעי,לתפיסתצומוצאבעקבותיהאשרההחלטה,
הל.הואשיהמסויימתחלקהשללמחזיק

המשניהמכשולכגון,(העתירהנשואהשוואימןנכבדיםתלקיהלגבייל,%נאסור
תייטיר,ועדאל-מוטילה)(אבנרמהרהקטעועוד,וחומשדותןמבואבאיזורבמובלעות
תעתירהולכןמקרקעין,לתפיסתצוויםהוצאושטרםהריו-ד')ג'בשכביםרגיטוקטעים

ונמסרומקרקעין,לתפיסתצוויםהוצאומסויימיםלמקומותמדי.מוקדמתוהנהלגביהם
ההשגה.אפשרותלהםועומדתבמקרקעין,למחזיקיםאולבעלי.יכוורת
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כהבעהירחזה,בשלבכברהנכבד,המשפטבביתדיוןלקייםעגלהכלאיןאלה,שיבות

ציבורי.עותרידיעלחמוגשתתיקףרחבת

שבעתירהלששות

נסעיףהכבוש.השטחבתיחומימבשוללהקיםסמכותאיןהכובשתלמעצמתהעותרלטענת65.

האזרחיסאתולאהכובשתחמעגמהאתלשרתי'נועדהמכשול!כונטען,לעתירה61

דנהאשרשיל,שצויינההפסיקהמןמתעלמתזוטענה.",..הנגבשהשטח.שלהמוגגים

להיותינוללאישראלים.שלחייהסלהגנתבטחוניותממנויותהפעלתשלשוניםבמצבים

בפעולותוביןביריביןטרור,בפעולותלנקוטמהלקטטאנשיםשקהםבמצביםכיחולק,

הכדושיםצעדיםבאותםלנקוטמוסמנתתהאלאבשטחהמחזיקו,המדינההתאבדות,

בחייליםהמדובראםגיןאדם,חיימפשע.חפיםאורחים)חיישלהצלקםלשםסבירבאופן

בהישאשיהמכשול,הקמתלכןדין.כלפיעלמוגןערךרכנםבאורחים,המדובראםובין.

עלחשמירחאתלקרס
במסגרתליישוםלגיטימיאמצעיהיכהמזויין,עימותבזמןאדםחל.

לוהמתית.בתפיסההנתוןבשטח,הצבאיהמפקדהסמכויות

עלרקמתפהקבאזורסמכויותהצבאילמפקדהמקנההצבאי"תצורך"כילטענה,בהתתחס66.

צ.ח"ל,ותייליהמדינההגנת
כיייאמר,בשטח,המתגורריםאחריםתושביסהגנתעלולא

עליווופאזלוםתילו,בפרשותהנכבדהמשפטביתילהעקביתמפסיקתוהתעלםהעותר

לעיל.שפויטוחאחרותוהעתירות

אישביותר.הבסיסיתהאדםזכותהינהלחייםהזכוונשכןבמיוחד,צורמת,זוהתעלמות

הזכותאתאיןאדםלאףלחיות.בחרבוהמקוםבשלרקלחייךחזכותאתמאבדאימ

לכןכדין.מלחמהאועצמיתהגנהשלחהגיסמצביםלמעטאחר,אדםשלחייואתליטול

פוגע-אחרתהנוויסכלאורח.כלשלחתןעללחגןמחוייגצבאי,ממשללרבותשלטון,כל

האדם.שלביותרהיסודיותגוכויותאנושבאורח

מפליםלהרונלוויסוהצוויםשטחסגירתבדברההכרזהכינטען,לעתירה92עד79ברעופים67.

העובדה,מןמתעלמתזוטענהאפרטהייד.שלמשטר<nWYDהלכהויוצריםשיטתיבאורח

שביצעוהםהאזורמןפלסטיניםשתושביםמאחר.הוצאוהאמוריםוהצוויםשההכרזה

ולכןוישראלים,ישראלכלפימוגהקגזעניאופיבעליקטלנייםטרוחפיגועיומאווזעשרות

תנעיםהאדםבנייתרלביןמפלסטיניםביןהבחנהשחייבוולמינייםבטחוןטעמיאלתהיו

הפלסטיניםשלהתכועהחופשעלמגבלותהיולההאחרוןהטרורגלעדכילזכורישבשנוץ.

ישראלעללהגןבויהאאשרחיץאזורלהקיםחייבהחטרורגלהתמשכותאולםדנן,באזור

הטרור;:גוועותמפניוישראלים
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שלבהפלייהאו~domitariOs)גזעיתלשליטהברצוןשמצג0מעשספ),ברדיפהחמדובראיןכן,על

קבוצהעלאחהגזעיתקבוצהשלעליונותלשמרנועדלאהמכשילהפלסטינית.האונלוטייח

שלהחייםבמרקםמלהשתתףמסויימתגזעיתקבוצהלמנוענועדלאחמכשולאחרת.גזעית

עללהגןבכדיאותולנקוטגאלנוחמשיביסאשרהגנתי,אמצעיהינוהמכשולהארץ.
בארגונילמלחמהאחריםאמצעיםכישהתברר,לאתררקכאחד,וערביםיהודיםישראלים,

דו.בהטהיהלאהפלסטיניםהטרור

תמימיםישראליםשמאלוןלאחררקננקטזהאמצעיכיוהעובדהחמכשולהקמתלוטי

אורדיפההפלייה,שלמטרותשלאעדיםכמאהלהעידבכדיבהםישחייהם,אתקיפחו
לנגדעמדואפרטהיידשלמדיניות.

עצמיתלהגרעהבסיסיתהוכוחאלאהמשיבים,עיני.

אדם.חייעלולשמירה

העתידה.אתלגיחותהנכבדהמשפטביתיתבקשלעיל,האמורכללאור68.
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