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נאירג'יאתיעו"דע"יכולם
ירושלים15,א-דיןצלאחמרח'
02-6289369פקס.02-6282650טל.

איתןיצחקושומרון,יהודהבאיזורהצבאיהמפקד1.:המשיבים

הביטחוןשר2.

ישראלממשלת3.

המדינהפרקליטותע"יכולם
ירושלים.29,א-דיןצלאחרח'

בינייםוצותנאיעלצולמתןביותרדחופהעתירה
אחד)צדלבמעמד

למשיביםיורהלפיותנאיעלצומלפניולהוציאזאת_מתבקשהנכבדהמשפטבית
:כדלקמןטעםולייתךלהתייצב

שלהמקרקעיןתפיסתחוקית,ובלתיומבוטלתכבטלהתוכרזו/אותבוטללאמדועא.
התפו-,מרחבוגדרכבישהקמתלצורךהאחרוניםבימיםצה"לידיעלהעותרים

:להלן(1המשיבידיעל24/4/2002ביוםשניתןת'/02/09מספרתפיסהצוע"פ
;התפיסה")צו"

;ומבוטלבטלהינוהנ"להצוכייוכרזלאמדועב.

ןלתפיסהעוברמצבבאותובעליהםלידיויוחזרוהמקרקעיןיפונולאמדועג.

לפיובינייםצובדחיפותמלפניולהוציאהנכבדהמשפטביתיתבקשבעתירה,לדיוןועד
:כדלקמןבהנחייתם,ו/אומכוחםהפועלכלו/אומטעמםמיו/אולמשיביםיורה

שלבמקרקעיןו/אובמקוםהמבוצעותהעבודותכלאתמיידיבאופןלהפסיק
ו/אוכבישסלילתעבודותו/אועפרעבודותו/אוחפירהעבודותלרבותהעותרים,

;בעתירהלדיוןעדוזאתאחרת,פיזיתעבודהכלו/אוזיתעציכריתתעבודות

מוחלט,לצותנאיעלהצואתלהפוךהנכבדהמשפטביתיתבקשהתשובה,קבלתובעת
כחוק.ומע"מעו"דבשכ"טהעתירה,בהוצאותהדדיתהמשיביםאתולחייב

:העתירהנימוקיואלה

להמצאתכתובתואשרהנ"ל,כוחבאידיעלזובעתירהמיוצגיםיהיוהעותרים1.
לעיל.כמצויןהינהדין,ביתכתבי



נדרשעובדתייקע

בשטחיםהמצויכפרשהינוא-ראם,המקומיתהמועצההינה1מס'העותרת2.
טייבה.מהעיר4.5w"wכ-שלבמרחקהממוקםהכבושים,

קרוביעםביחדוהםהנ"ל,א-ראםהכפרתושביהם74עד2העותרים3.
העירלביןא-ראםכפרביןהמצויותמקרקעיןחלקותשלהבעליםמשפחותיהם,

בהטבלהמצ"בצור.כפרשל2מס'בגושדונמים,2,298.5שלכוללבשטחטייבה,
מסומנתחלקה,כלשלושטחההחלקה,מס'מקרקעין,בעלכלשלשמומצוין
מהעתירה.נפרדבלתיחלקומהווהא'באות

לכפרסמוךכפרהואשאףצור,כפרהמקומיתהמועצההינה75,מס'העותרת4.
ק"מ5כ-שלבמרחקוהממוקםהכבושים,בשטחיםהואאףהמצויהנ"ל,א-ראס
טייבה.מהעיר

משפחותיהם,קרוביעםביחדוהםהנ"ל,צורהכפרתושביהם131עד76העותרים5.
כוללבשטחטייבה,העירלביןצורכפרביןהמצויותמקרקעיןחלקותשלהבעלים

החלקה,מס'מקרקעין,בעלכלשלשמומצויןבהטבלהמצ"בדונמים.2,213של
מהעתירה.נפרדבלתיחלקומהווהב'באותמסומנתחלקה,כלשלושטחה

557כבישביןהממוקםג'בארה,הכפרתושביהםואח'132133,מס'העותרים6.
העותריםהנ"ל.א-ראסכפרלביןואחרות),חפץאבניעינב,להתנחלויותושמוביל

בסמוךהירוקהקולגבולועדלכפרהסמוכותהמקרקעיןחלקותשלהבעליםהם
טייבה.לעיר

שהעותריםומבלילחלוטין,פתאומיתבצורהלערך,ימיםמספרלפניכן,כיוהנה7.

למקרקעיןצה"לכוחותנכסנובעניין,כלשהימוקדמתהודעהקיבלמהםמיו/או

דחפוריםבאמצעותוהחלוסמוכות,חלקותבעלישלולמקרקעיןהעותריםשל

צומתמכיווןהיוצאחדש,כביש""סלילתעבודותמבצעיםכבד,עבודהוציוד

ואחרות),חפץואבניעינב,להתנחלויותשמוביל557כבישעלהממוקמת(שופה,
הכביש"ודוק.הנ"ל.צורכפרלידהמצויהסלעיתלהנחלותלסמוךעדומגיע

וממוקםצור,וכפרא-ראס,ג'בארה,הכפריםשלבבתיםגובלהמתוכנןהחדש"
אפשרותכלומונעהנ"ללכפריםמסביבממשגדריוצרהנ"ל,הכפריםלרגלי

אדמותיהם,שלהמכריעהרובלביןהנ"להכפריםביןמפרידובנוסףלהתפתחותן,

כמפורטדונמיםאלפישלבשטחהנ"לאדמותיהםאתלמעשהמהםגזולובכך
לעיל.

רגילכבישאינושמתוכנןמהכיהתבררלאחרונה,העותריםשעשובבירורודוק.8.

תעלהלכלולשאמורהמטר,20כ-עדשלברוחבביטחונית,גדרמתוכננתאלאכלל,

ינועועליופטרוליםוכבישמטר,3כ-שלבגובהברזלגדרמטר,2כ-שלברוחב

:להלן(התפו"תוחבגדר"המשיביסידיעלשמכונהומהצבאיים,רכבים
אתלמנועהמשיבים,שלהמוצהרתהמטרהלפימיועדת,הנ"ל,הגדרהגדר")."
לכיווןהנ"ל,לגדרמעבראלאחריםואםמסתנניםאםפלשתינים,שלכניסתם

ישראל.

הואלפיות',/02/09מספרתפיסהצו1,המשיבידיעלהוצא24/4/2002,ביום9.

המצויהמטר,17-20שלממוצעוברוחבמטר7,650באורךרצועהכביכול,תופס

ומסומןהנ"ל,התפיסהמצוהעתקרצ"בצבאיים.לצרכיםהנ"ל,הכפריםבאדמות

המיקוםאתהמראההצבא,ידיעלשנמסראוירמתצלוםהעתקרצ"בכןג'.באות

המצוייםהישוביםושארטייבהלעירוביחסהנ"ללכפריםביחסשתוקם,הגדרשל

ד'.באותומסומןבמקום,



14/4/2002,מיוםהממשלה,החלטתיסודעלמוקמתהנ"להגדרהצבא,לגרסת10.
פלשתיניםשלמעברלמנועישראלולמשטרתלצה"להממשלההורתהלפיה

מהחלטתהעתקמצ"בישראל.מדינתלתחומי)[ו-13,ע,~איזוריתושבי
ה'.באותומסומנתהממשלה,

במקוםהאחרוניםבימיםעובדיםאשרהדחפוריםשלתמונותרצ"ב,עוד11.
נפרדבלתיחלקומהוותהתמונות,עלסימונםעםסידוריו'באותומסומנות
מהעתירה.

וכלל,כללכךאינובפועלבמקום,הנסללרגילככבישלכאורהשנדמהמהודוק.12.
בצורהלאדמותיהםמלהגיעמהעותריםתמנעאשרביטחוניתבגדרהמדובראלא

לכפריםהמוקמונהגדרקרבתלאורכפליים,חמוריםהדבריםודוק.טוטאלית.
70%כ-לפיוביותרחמורמצבשיוצרדברהנ"ל,הכפריםלרגליממשיהנ"ל,

דברהירוק,הקולביןובינההנ"ל,לגדרמעברנמצאתהנ"להכפריםמאדומות
לאדמותיהם.הנ"להכפריםתושבימצדנגישותשלאפשרותכלשימנע

ועתהזית,עציהנטועותחקלאיות,אדמותהןהנ"להאדמותשלרובםועוד.זאת13.
לגדרמעבריימצאוהנ"ל,הכפריםשלהויתמעצי80%כ-כמעטהגדר,הקמתעם

אתהמראותתמונותרצ"באליהם.נגישותכלהכפריםמתושביותמנעהנ"ל
מסוימיםבחלקיםהנ"להכבישסלילתלצורךשנעשההראשוניהתישוף

הנ"ל,לגדרמעברשיימצאוהזיתעצישלהרבותהכמויותואתמהתפיסה,
מהעתירה.נפרדבלתיחלקומהוותסידורי,ו'באותמסומנות

מהקורבובמרחקהמוחזקים,השטחיםבתחומימתכוננתכולההגדרודוק.14.
מהסוהנ"להגדרשלמרחקהמסוימיםבמקומותטייבה.אתהעוטףהירוק
לפיהגדר,שלמיקומהשלמבחינהק"מ!!!.3.5שללמרחקאפילומגיעהירוק

המצויים]שטחיכלולמעשה8,שטחיבגבולמוקמתהגדרכימתברראזורים,
הנ"ל,המתוכננתהגדרבשללישראלמסופחיםהירוק,הקולביןהכפריםבין

דונמים.באלפיבשטחיםהמדוברלעילוכאמור

גופה.לעתירהומכאן15.

המשפטיהטיעון

טענותתמצית

.16

מהטעמיםהיתרביןכדי,שלאנעשתההמקרקעיןתפיסתכייטענו,העותרים
:הבאיםוהמצטבריםהחילופיים

נ;חוסרמבוצעתהיאכךובשלהממשלה,להחלטתבניגודנעשיתהתפיסהא.
סמכות.

המקרקעיןבעליו/אומהעותריםשמימבלינעשתההמקרקעיןתפיסתב.
דין.לכלהמנוגדדברלכך,מוקדמתהודעהקיבל

לצורכיהתפיסהפקודתלרבותבאיזור,החללדיןבניגודנעשתההתפיסהג.
הצבאי,המושלידיעללעתמעתשתוקנוכפיהשוניםתיקוניהעלציבור

הנ"ל,הכבישסלילתלעבודותשניתןמבלינעשות,והעכורותהתפיסהד.
לתכנוןהעליונההמועצהשהןבאיזור,והבנייההתכנוןרשויותמאתהיתר

ובנייה.לתכנוןהמקומיתוהוועדהובנייה,



רשויותבפניכבישלסלילתתכניתהעברתשלהבסיסיההליךנעשהמשלא
מהעותריםנמנעהלה,להתנגדלעותריםאפשרותומתןהמוסמכותהתכנון
המנהלשלהתכנוןרשויותבפנילתכניתהתנגדויותלהגישהבסיסיתוכותה

תוךבעלמא,כךנעשוהדבראלה.רשויותבפנייומםמהםונגזלהאזרחי,
העותרים.שלהיסודזכויותעלבוטהדריסה

הנ"ל,בענייןיטענוהעותריםהבינלאומי.המשפטלכללימנוגדתהתפיסה
:כדלקמןהיתרבין

הנ"ל.בתפיסהכלשהוצבאיצורךקייםלא)1(

הגדרמיקוםידיעללהבטיחוניתןהריצבאי,צורךקייםאפילו)2(
הכפריס.לרגילולאאליו,בסמוךאוממשהירוקהקובגבולהנ"ל

פוגעתהיאלהיפך,אלאהאיזור,טובתאינההכבישהקמתמטרת)3(
התושבים.ובטובתבאיזורביותרקשהפגיעה

ידיעלוכלמכלהמוכחשדברגדר,בהקמתצבאיצורךישנואפילו)4(
להתקייםיוכלהנ"להצבאיהצורךכייטענו,העותריםהעותרים,

במקוםאלאהגדר,ומוקמתהכבישנסללבובמקוםדווקאלאו
יותר.הרבהממנוהמרוחק

הטבעיהצדקולכלליהתקיןהמנהללכללימנוגדתהתפיסה)5(

:כדלקמןהיתרביןוריכן,משיקוליםנעשוומיקומההתפיסהז.

מו"מדרךעלשלאקבעגבולותוקביעתשטחיםלסיפוחניסיון)1(
.מדיני

לצורךולאהתנחלויותהקמתלצורךשטחיםלסיפוחניסיון)2(
הצבאי.הצורךהבטחת

גופןהטענות

הממשלהלהחלטתבניגודנעשיתהתפיסהא)

לעיל,הממשלהבהחלטתתחילהנעייןהווההתפיסה,חוקיותאתנבחןבטרם17.
ה'נספחהממשלה,בהחלטתנאמרוכךהצבא.שלהתפיסהעכאורהנשענתשעליה

:לעיל

תושביפלסטיניםשלמעברלאלתרימנעוישראלומשטרתצה"לג."

לשטחזהובתוך,לארשיתנידמימוחתלו-)24,8,איזורי
חריגיםולמעטהומניטרייםמיריםלמעטירושלים"שלהמוניציפאלי

עלהשב"ם,ראשישיעלשייקבעובפימאוימים,יישובמקומותתושבי
ג'.1'(.שלי.להדגשההביטחון"ושרהממשלהראשדעת

כניסהימנעוישראלומשטרתצה"לכיכלל,נאמרלאהממשלהבהחלטתויודגש.18.

נאמראלא,ו-ם8,ג,שטחיבתוךהשטחים,בתוךפלסטיניםשלתנועהאו
הירוק.הקולתוךדהיינוישראל,מדינתלתחומיכניסתםאתימנעוכיבפירוש,

הבינלאומיהדיןלפירקלאישראל",מדינתתחומי"כיעלמא,לכוליידועוהרי

השטחיםורקאךלהיותמוגדריםעצמה,ישראלבמדינההחקיקהלפיגםאלא



להיותמוגדריםהירוקלקומעברשהםהשטחיםויתרהירוק,הקובתוךשהם
סומנווהםהבינלאומי,המשפטעליהםשחלכבושיםשטחיםאומוחזקים,שטחים
,ו-]4,8,כשטחיאוסלו,בהסכמיומוינו

הממשלה,להחלטתברורבניגודכולהתוכננההעתירה,נשואהגדרכיעקא,דא19.
תנועהלמנועהביטחון,לכוחותהממשלההורתהלפיודבר,וחצידברבהאיןאשר
אםודוק..ו-]1,8,לשטחיםכניסתםלמנועאועצמם,בשטחיםפלסטיניםשל
להקימהיששתוקם,גדרכלהריוכלשונה,ככתבההממשלה,החלטתאתלבצעיש
הירוק,הקובתחומיולאעזה,באיזורבעברשנעשהכפיבדיוק,הירוקהקוגבולעל

היאובראשונהבראשאלאישראל,מדינתלתחומיכניסהמונעתלאהגדרכאשר
בהחלטתכללנאמרשלאדברהמוחזקים,לשטחיםפלסטיניםשלכניסתמונעת

.!!!הממשלה

סמכות,בחוסרנעשתההמתכוננת,והגדרהתפיסהכייטענו,העותריםכן,עלאשר20.
החלטתתוקנהלאעודכלהממשלה.להחלטתלעיןמזדקרבניגודנעשיתהיאשכן-

כאלהגורמיםשבומצבלאפשרואיןוכלשונה,ככתבהלבצעהישהריהממשלה,
מגמהומגווךזריםשיקוליםמתוךהממשלה,בהחלטתלרעהשימושיעשוואחרים

דברלאדמותיהם.גישהאפשרותכלהמקומייםמהתושביםולגזולשטחיםלספח
למצבידוייתןלאהזההנכבדהמשפטביתהממשלה.ידיעלנאמרלאבפירושזה,

כאמור.חוקיבלתי

המתכוננת,הגדרשכןלעין,מזדקריםבולטיםהזריםהשיקוליםבעניינינו,ודוק.21.
עלממשמוקמתהיאהירוק,הקוגבולעלדהיינו,]שטחיבגבולשתוקםבמקום

אתלמעשהמספחתהגדרכאשרהפלסטינים,הכפריםלרגליקרי,8שטחיגבול
הכפריםשלשהתושביםמצבויוצרתישראל,למדינתהקיימים,]שטחיכל

בית8.שטחילביןהירוקהקובין,]בשטחיהמצויותאדמותיהםמכלמנושלים
מזימותלממשכדיהביטחוני,בצורךלרעהלשימושידו,ייתןלאהנכבדהמשפט
המקומיים.בתושביםקשהפגיעהתוךשטחיםסיפוחשלואחרותכאלה

באיזורהחלהמקומילדיןבניגודנעשתההתפיסהב)

ציבורלצערירכישהבדברהיודניהחוקהפרתי)

הינהבעקבותיה,המבוצעותוהעבודותהעתירהנשואהתפיסהכייטענו,העותרים22.
החוקמהוראותאחתלאאףעלעונהאינההיאשכןבעליל,חוקיתבלתי

חדש.כביששלסלילתולצורךבאיזורהרלוונטיות

שהיההירדנילדיןבהתאםבאיזורלפעולחייביםהמשיביםכייטענו,העותרים23.
כתוצאההמהחייביםלשינוייםובהתאם1967,בשנתהאיזורתפיסתבעתקיים

באיזורהצבאיהמושלידיעלשנעשוומהתיקוניםלאיזור,הכובששלמכניסתו

לעת.מעת

האיזור,שלעיקרייםדיניםשניחליםשבפנינוהמקרהעלכייטענו,העותרים24.
האחד,:המשיביםידיעםביותרהבוטהבצורההופרוהכלל,מןיוצאללאושניהם

והבנייה.התכנוןדיניוהשני,,כבישסלילתלצורךציבורלצרכיהרכישהדיניהינו

תפיסהצואפילונמסרלאהעותריםכוחבאלידיאלה,שורותכתיבתלרגעעד25.
כאמור.ציבורלצורכי

להפקיעאיןכיקובעציבור),לצרכיהרכישהחוק(הירדניהחוקיטענו,העותרים26.

הוראותמכיל,גםהחוקבחוק.המוגדריםציבור,לצורכיאלאאדנםשלרכושואת
רכושו.אתלהפקיעהשלטוןכוונתאתהבעליםלידיעתלהביאישבההדרךבדבר



שלטנותשלצוויםשניצה"ל.רשויותידיעלתוקןהירדניהרכישהחוקכייצוין,27.
לצרכירכישה(הקרקעותחוקבדברצוהאחד,אלה.בתיקוניםעוסקיםצה"ל

צוקודמו,אתהחליףאשר1969,התשכ"ט,321(,מס'(ושומרון)יהודה(ציבור),
108(,מס'(ושומרון)יהודה(ציבור)לצרכירכישה(הקרקעותחוקתיקוןבדבר

יהודה(ציבור)לצרכירכישה(הקרקעותחוקבדברצוהשני,1967.התשכ"ט-

1981.תשמ"ב-ק94,ימס'ושומרון)

פרסוכ)בדברברורותהוראותמכילהירדני,בחוקתיקןאשרהאחרוןהצוודוק.28.
בקובץתפורסםההודעההמוסמכת.הרשותידיעלמקרקעיןלרכושהחלטה

ותימסרהמקורי),בחוקהירדניהרשמיהעיתוןושומרון)(במקוםיהודה(המנשרים
שבתחומתלמוכתריםבזיהוים,אובאיתורםקשייםשלובמקרההקרקע,לבעלי
הקרקע.מצויה

:התפיסהוצוהרכישהאי-חוקיותלגביאלה,שתייםיטענוהעותרים29.

להפקיעכוונתוהבאתדרךלגביהנ"לבחוקהקבועהבדרךנהגלאהשלטוןא.

מהבעליםאחדלכללשלוחבמקום,קרי,הבעלים.לידיהמקרקעיןאת

נמסו.האחתהודעהלואףהריהרשמי,בעיתוןולפרסםבכתבהודעה

.!!!העבודותותחילתהתפיסהלמעשהעוברלעותרים

וכפרא-ראםהמקומיתהמועצותראשיעםהח"משעשהבבירוראדרבה.
התקבלהלאהמועצהבמשרדיגםכילח"מ,הודיעוהנ"לגםהריצור,

כמוהעבודותמתחילתהופתעהעצמההמועצהוכיכאמור,כלשהיהודעה
.,!!בכפרלמוכתאריםנמסרהלאגםכאמורהודעהכאן.העותרים

מטרההינההרכישהמטרתגםמקום,מכלכיויטענו,העותריםיוסיפועודב.
בחוקהמותרותבמטרותעומדתהרכישהכיכללהוכחולאחוקית,בלתי
שלהפקעהבעברנעשתהכברכייטענו,העותריםמקום,מכלהנ"ל.

כבישבמעברהצדקהכלואיןמקום,באותוכבישמעברלצורךהמקרקעין

כאמור.נוסף

נפרדבפרקזה,בענייןטיעוניהםאתיפרטוהעותריםהרכישה,מטרתלעניין30.

העתירה.בהמשך

1966לשנת79(מס'(ובנייניםכפריםערים,תכנוןחוקהפרת2(

לחוקבניגודנעשתהשהתפיסהבלבדזאתלאכייטענו,העותריםועוד.זאת31.
הקיימים.והבנייההתכנוןלחוקיבניגודאףאלאבאיזור,הקייםהרכישה

ישנוכבישסלילתלצורךהריחוקית,בהפקעהלצורךמעברכייטענו,העותרים32.

התכנון.מרשויותלכךמפורשאישורבקבלתצורך

התכנוןרשויותשלכלשהואישורהתקבלאםכלל,ברורלאכייטענו,העותרים33.
נעשיםבההבהילותלאורכייטענו,העותריםהנ"ל.החדשהכבישלסלילת

הסתםשמןדברכאמור,תכניתאישורתהליךעלכללידעולאומאחרהדברים,
לאכאמוראישורכילהניחסבירהרילידיעתם,ומובאמפורסםלהיותאמורהיה

.!,!כללהתקבל

מאושרתמתארתוכניתלהתקייםצריכההירדני,החוקפיעלכייטענו,העותרים34.

אפשרותמתןתוךבמקום,לסלולמבקשיםשהמשיביםהחדשהכבישאתהכוללת
הנ"ל.לתכניתכחוקהתנגדויותלהגישהקרקעותלבעלי
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בעריכתצורךישנומאושרת,מתארתכניתשלקיומהלאחרגםכייטענו,העותרים35.
התכנון.רשויותידיעלואישורהמפורטתתכנית

וועדותשלושלעבורצריכההנ"להתכניתהמקורי,הירדניהחוקפיעלכייצוין,36.
בדבו-צוע"פהצבאיהממשלידיעלתוקןהחוקכייצוין,סופית.אישורהבטרם
ותיקונים1971א81,מס'(ושומרון)יהודה(ובנייניםכפריםערים,תכנוןחוק

שונים.

שלחוקיתבלתיפעולההםהנ"ל,התיקוניםכיזה,בשלבכבריטענוהעותרים37,
קשהלפגיעהוהביאוהמקורי,החוקאתמתוכןרוקנוהןשכןהצבאי,הממשל
הפרט.שלבקניינוביותר

שלושבפניהתכניתאתלהעבירישהמקורי,החוקפישעלבעודכייטענו,העותרים.38
אתולשמועהעליונה,התכנוןומועצתמחוזיתמקומית,תכנון,וועדות

כליל,!!,בוטלההנ"להתכנוןמערכאותאחתבפועלהריבפניהן,ההתנגדויות
;העליונההתכנוןמועצתהאחת,:בלבדתכנוןערכאותשתיהוקמוובמקום
הנ"ל.לצו2)2(סעיףראההמקומית.התכנוןוועדת:השנייה

שלושהיוהצושעדובמקוםקיימת,תכנוןרשותלמעשה,הצוביטלזו,בדרך39.
רקאכןקיימיםכיוםהעליונה,התכנוןומועצתמחוזיתמקומיתתכנון,רשויות

התכנוןמערכאותאחתהצבאי,המפקדביטלזו,פעולהידיעלכאלה.גופיםשני
הנ"ל,המשולשהתהליךאתתעבורתכנון,תכניתשכלהאפשרותלרבותהקיימות,

הצושעדבמקוםהערעור.וזכותהוו,הוועדהבפניההתנגדותזכותאתכןכמו
קיימתהצולאחרהיוםועליונה,מחוזיתערכאותלשתיערעור,אפשרותהייתה

ויחידה.אחתאפשרות

ליטולסמכותהעליונההתכנוןלמועצרינתןהנ"ל,לצו7)2(סעיףזאת.אףזאתלא40.
התכנוןמועצתלמעשה,בכךהמקומית.התכנוןוועדתשלהסמכותאתלעצמה

להשגותנוסףזאתביחד.תכנוןרשויותשלוששלסמכויותלעצמהנטלההעליונה,
הנ"ל.הצועללעותריםשישרבות

תכנוני,הליךכלהתקייםלאלעותריםהידועלפיזה,ובשלבלעניינינומקום,מכל41.
הנ"ל.החדשהכביששלסלילתולשםלעיל,הצוויםלפיולאהירדניהחוקלפילא

חוקיתבלתיבצורהונעשהופגום,פסולהינופניועלהדברכייטענו,העותרים
להתנגדותהקיימת,הבסיסיתהזכותמהםנגזלהבכךכייטענו,העותריםבעליל.

הנ"ל.המוצעלכבישהתכנוןרשויותבפניולערעור

הריכאמור,כבישבסלילתצורךוהיהבמידהכייטענו,העותריםכן,עלאשר42.
בעצמם,ידםעלשתוקנוהקיימים,התכנוןדינילפילפעולמחויביםהיוהמשיבים

העותריםהכיבוש.שנותאורךלכלוליישמםפיהםעללפעולנהגובעצמםוהם
בחוסרכדיןשלאנעשתההנ"ל,במקרההנ"ללמנהגםהמשיביםהפרתכייטענו,
קיצוני.סבירותובחוסרסמכות

לשמורהכיבושממשלחייבהמנהגי,הבינלאומיהמשפטע"פכייטענו,העותרים43.
אלאבו,שנעשוהתיקוניםולאורלכיבוש,עוברהקיימתהחקיקהויישוםביצועעל
לכך.מוחלטת"מניעה"קיימתכןאם

הקיימתיהחשישהאתלכבדמחויבהצבאיהממשל

מוחלטת"מניעה"קיימתבןאםאלא

בענייןהמנהגיהדיןאתמהווה]1907(,הרביעיתהאגלאמנת43סעיףזה,בעניין44.
:לאמרהנ"להסעיףקובעוכךזה.



בכללנקוטעליוהכובש,לידילמעשההחוקיהשלטוןסמבותבעבור//
הסדראתהאפשרבמידהולהבטיחלהחזירמנתעלשביכולתוהאמצעים
קיימתכןאםאלאבארץ,שבתוקףהחוקיםכיבודתווהציבורייםוהחיים
נ').ג'.שלי-הדגשה(לכך"מוחלטתמניעה

הקיימת.החקיקהלכיבודמוחלטת"מניעה"כלהייתהלאכייטענו,העותרים45.
הממשלידיעלתוקנההנ"להחקיקהכיהעובדה,לאורכפלייםנבוניםהדברים
ולאהתיקוןפיעללפעולכדיהקיימתהחקיקהאתתיקןכיוחזקהעצמו,הצבאי

עצמםהתיקוניםעללמכבירהשגותקיימותלעותריםלעיל,שראינוכפילהפקירו.
החקיקהגםבומצב,לקבלגםאולם,המשיבים.ידיעלהתכנוןבדינישנעשוכפי

הבוטהבצורהידםעלתופרהמשיבים,ידיעללכתמרחיקתבצורהשתוקנה
כיתאמרתקין,מנהלרשותוכלנסבל,בלתיהדברכיספקאיןהריביותר!!!,
בעליל.חוקייםבלתיבמעשיםהמדובר

הבינלאומיהמשפטלכלליבניגודנעשתההתפיסהג)

לשמורהכובששלמחובתוהמנהגי,הבינלאומיהמשפטפיעלכייטענו,העותרים46.
המקומיים.התושביםשלוהזכויותהאינטרסיםעל

לתקנות56ו-43,46,52,תקנותעלזה,בענייןטענותיהםאתיסמכוהעותרים47.
ואשרבישראל,החלהמנהגיהבינלאומיהמשפטאתכידועמשקפותאשרהאג,
השבעים.בשנותכברזהנכבדבביהמ"שכמחייבותהוכרו

673.677,)3(מגפ"עאלאוסרה,אינשאאג'מעיית660/88בג"ץ:ראה

הציבוריים,והחייםהסדראתלשמורהכובששלחובתובצדכייטענו,העותרים48.
עליומוטלתהנ"ללתקנות46תק'פיעלהאג,לתקנות43בתק'לעילשהובאהכפי

:הנ"ל46תק'שלהרישאקובעתוכךפרטי.רכושמהחרמתלהימנעספציפיתחובה

privateandpersons,oflivestherights,andhonor((Family
be188שpractice,convictions88wellasnroperty,

respected".

שלפייטירכושלתפוסאולהחריםניתןלפיוהנ"ל,לכללהחריגנקבע52בתק'49,
בלבד.צבאילצורךהמקומיתהאוכלוסייה

אלאהמקרקעיןאתלתפוסוכאיםאינםהמשיביםכייטענו,העותריםכן,עלאשר50.
אולקיימוניתןשלאלתפיסת,מובהקצבאיצורךשלקיומויוכיחוכןאם

העותריםבמימדיה.והןבצורתההןהנ"ל,התפיסהתבוצעכןאםאלאלהבטיחו
עלכולומוטלכאמור,צבאי"צורך"שלקיומואתכדבעילהוכיחהנטלכייטענו,
המשיבים.שלשכמם

לענותניתןהריכאמור,צבאיצורךקייםאפילוכייטענו,העותריםמקום,מכל51.
תוךהנוכחיבמקוםהגדרומיקוםהכבישסלילתידיעלדווקאלאוולהבטיחועליו

המקומיים.התושביםשלמהאדמותדונמיםאלפיגזילת

בחשבוןנלקחולאהנ"ל,הכבישלמעברהשיקוליםבמסגרתכייטענו,העותרים52.
בצורהנעשההדברהרי,נלקחוואםהמקומית,האוכלוסיהשלהאינטרסיםבכלל

אוהאיזורטובתאתמשרתאינוהכבישמעברכייטענו,העותריםבלבד.שולית
בעלילהמנוגדדברהכיבוש,מדינתטובתאתאלאהמקומיים,התושביםטובת

הבינלאומי.למשפט



בדלקתן:ויסעויחשיבוהעותריםבלבד,ולחילופיןתותירוה,למען53.

זריםמשיקוליםנעשתההתפיסה

כדיכיכך,עלחולקיםהעותריםהריכאמור,צבאיצורךישנוכיייקבעאפילוכי54.
שיועדבמקוםהגדרואתהכבישאתלהעבירישהנ"ל,הצבאיהצורךאתלהבטיח

הגדרשלמיקומהאתשהנחההואהצבאיהצורךלאכייטענו,העותריםכיום.לו
:היתרביןלחלוטין,וריששיקוליםאלאכיום,מתוכננתשהיאכפי

הסכמיםדרךעלשלאישראלמדינתלשטחי]שטחילסיפוחהניסיוןא.
לביןהגדרשלמיקומהביןהשוואהעורכיםאםלעיל,כאמורמדיניים.
כיבבירור,מבחיניםהכפרים,שטחיבעצםשהם8,שטחישלמיקומם

אליהם.פלסטיניםשלכניסהומונעת,]שטחיכלאתמספחתהגדר
]שטחיסיפוחביסודשעומדהואהצבאיהצורךאלכייטענו,העותרים

עלהגדרתוצבאפילוהצבאיהצורךאתולהבטיחלקייםניתןשהרי,הנ"ל,
הצבאיבצורךלרעהשימושנעשהכייטענו,העותריםהירוק.הקוגבול

דין.לכלהמנוגדדברשטחים,סיפוחלצורד

והגדרהכביששלוהתוואיהתפיסה,בשלכיויטענו,יוסיפוהעותריםב.
מתיימרתכיום,הגדוליםבממדיההתפיסהכיממשיחששקייםהמוצעת,
התנחלותהעותרים,אדמותעלחדשההתנחלותלהקמתשטחלהבטיח
המצורף.ד'נספחהאוירתצלוםעלכמופיעיערית""המכונה

להתקרבניסוהגדרמתכנניכיבבירורלהבחיןניתןבתצלום,מעיון
אדמותיהם.מכלהנ"להכפריםאתלנשלובכךשיותר,כמהלכפרים
רואיםשםהמצורף,ד'נפסחהאויר,בתצלוםלעייןמוזמןהנכבדביהמ"ש
מזרחהופונהלחלוטין,ותמוהמוזרהבצורהמתעקמתהגדראיךבבירור,
עדהאפשריותהאדמותכלאתנוטלתצור,וכפרא-ראםהכפריםלכיוון
המערב.לכיווןחלילהוחוזרתלבתים

בוהמרחקבאותוהגדרמתכנניהסתפקולאמדועהשאלה,נשאלת
הגדרמסוימיםבמקומותמדוע.!הגדר?שלאחריםבחלקיםהסתפקו
להבטיחכדיהזהבמרחקודי(הירוק,מהקוק"מחציבמרחקממוקמת

הגדרהעתירה,נשואבכפריםשמדוברוככלהביטחוני),הצורךאת
הדבריםכיספקאיןק"מ!!!!.3.5שלמרחקאפילוהירוקמהקוהתרחקה
לספחהגדרמתכסישלברורהמגמהבבירורומראיםעצמם,בעדמדברים

פסולהבמגמההמדוברכיספקאיןהירוק.לקומעברשטחיםשיותרכמה
מטרתהאיןשכןהמקומי,המשפטפיכלוהןהבינלאומיהמשפטפיעל

המתכוננתהגדרלהפך,דווקאאלאתושביו,טובתאוהאיזורטובת
המקומית.האוכלוסייהעלאסוןהרותלתוצאותמביאההנוכחיבמיקומה

הוחלהאחרוניםבימיםכינודעלעותריםלעיל,לאמור,בהמשךעודג.
כאמוריערית.ההנחלותהנראהככלשמתוכננתהיכןהבתים,שניבשיפוץ
העתירה,נשואהכפריםלביןגוייבההעירביןמופיעיםהאויר,בתצלום

בבתיםמתגוררלאאדםאףיערית"."השםאתקיבלואשרבתים,כשני
לעותריםבגדר,העבודותלתחילתובמקבילאחרוניםבימיםאולםהנ"ל,
טענותאתהמחזקדברהנ"ל,בבתיםשיפוציםבביצועהוחלכינודע

המתוכננתבגדרשמופיעכפישטחיםסיפוחשלהניסיוןלפיההעותרים
להבטיחהואמיועדאלאהביטחוני,הצורךאתלהבטיחבהלאכיום,

התחלות,אותהשלולהתפתחותהחדשההתנחלותלהקמתגדוליםשטחים



המדוברכיספקשלשמץאיןהעותרים.שלהאדמותחשבוןעלהכל
לחלוטין.זריםבשיקולים

עלמשתרעתזמניותו,לאורהצבאי,הממשלשלסמכותוכיהעותרים,יטענועוד55.
שינוייםלעשותסמכותבעלהואאיןהשוטף.וניהולוהקייםשמירתפעולות

קבע,עובדותבהשישכבישיםמערכתלבצערשאיהואאיןבשטח.מפליגים
באיזור.הצבאיהשלטוןסיוםלאחרגםלהימשךשנועדו

התקיןהמנהללכלליבניגודנעשתההתפיסהג)

כרשויותבאיזורפועליםהמשיביםכיכך,עלמחלוקתעודאיןהיוםכאמור,56.
ציבורפקיד"המחייביםהכלליםלפילפעולוהמחויבותישראליות,ציבוריות
:נקבעשם392/82,לבגאזהנכבדהנשפטביתמופנהזה,בענייןישראלי".

העליוןהמשפטביתכיההלכה,אחרלהרהראיןשובכיוםבידומה"
עלשיפוטיתביקורתלהפעילמוסמךלצדקגבוההמשפטכביתבשבתו
ובעיה".ושומרוןביהודההצבאיהממשלפעילות

787.עמ'785זל)4(פ"ראלמועלמין,אסמאןג'מעיית392/82בג"ץ:ראה

היתרביןהתקין,המנהללכלליבניגודבעליל,פעלוהמשיביםכייטענו,העותרים57.
:כדלקמן

עלהעולהובמידהראויהתכליתללאהעותרים,שלהיסודבזכויותפגעוא.
הנדרש.

תפיסתלפניהתנגדותאפשרותו/אוטיעוןוכותלעותריםנתנולאב.
הצדקלכלליבעלילהמנוגדדברהעבודות,ביצועותחילתהמקרקעין

.הטבעי

54בסעיףשפורטכפיהמקרקעין,בתפיסתופסוליםזריםשיקוליםהפעילוג.
לעיל.

קיצוני.סבירותבחוסרלוקההמקרקעיןאתלתפוסהחלטתםד.

שהוסברכפיומידתיותיחסיותבחוסרלוקותהמשיביםשלהחלטותיהםה,
תפגענהלאבהםחלופייםאמצעיםבפניהםעומדיםכאשרלעיל,

חלופייםאמצעיםלפניהםעומדיםאובכלל,העותריםשלוכויותיהם
קשה.פחותהרבההינההעותריםבזכויותהפגיעהשבהם

בוכותביותרקשהפגיעהפוגעתהמקרקעיןתפיסתכיויטענו,העותריםיוסיפועוד58.
שבעתייםנכוניםהדבריםאסור.הרותתוצאותהכפריםעלומביאהשלהם,הקניין
שכן,שתוקם.לגדרמעבריימצאואשרהאדמותשלהרבהשטחכיהעובדה,לאור

50%מהוותלגדר,מעברשיימצאוהכפרשלהאדמותהריצור,הכפרמבחינת
קשה,יותרהרבההפגיעהשםא-ראם,בכפרשמדוברוככלהכפר!!!.מאדמות
שלהזיתבעצישמדוברוככלהכפר.מאדמות75%למעשהמספחתוהתפיסה
שאףדברלגדר,מעבריהיוהנ"להכפריםשלהזיתמעצי80%הריהנ"ל,הכפרים

בעותרים.קשהפגיעהפוגעהוא



בינייםלצובבקשההדיוןדחיפות

הבינייםצוויאתולייתןבבקשהלדוןדחוףצורךישנוכייטענו,העותרים59.
והמתהכבישסלילתידיעלהמשיביםידיעלמחטףהשגתלמנועכדיהמבוקשים,

חשיבותלדבריםכייטענו,העותריםבשטח.מוגמרותעובדותוקביעתהגדר
ככולהרובהאשרהמשיביםשלהלבתוםחסרתפעילותםאתלסכלכדימיוחדת
למחטףידוייתןלאהנכבדהמשפטביתלעיל.שפורטכפיזריםשיקוליםעלנשענת
לתושביםידלהושיטמתבקשוהואהמשיבים,מצדכאמורלבתוםחסר

עלהעולהככלעושיםהמשיביםכאשרהנעשה,מולהאוניםחסריהמקומיים
שלהם.במקרקעיןרוחם

יתייתרהו-יהמבוקש,הבינייםצויינתןולאבמידהכייטענו,העותריםועוד.זאת60.
והגדריסללהכבישהעבודה,קצבלאורכיספק,איןשכן,בעתירה.הדיוןלחלוטין
יהיהלאכללואזבשטח,מוגמרותעובדותלקביעתשיביאדברמהרה,עדתוקם
הזיתעציכריתתלעבודותבקשר,הדברהואלקדמותו.המצבאתלהחזירניתן

המשיבים.ידיעלהמבוצעותמהמקרקעיןוהוצאתם

העותריםמדיניים.בהסכמיםהפיךואףזמניהינוזהשמצבטועןהצבאכאמור61.
עללהעריםמטרתהשכלבעינייםחולזרייתמאשריותרבלאהמדוברכייטענו,

כברנמשךהנוכחיהסכסוךשהרי,המקומיים.התושביםועלהנכבדהמשפטבית
הולכיםהסכסוךשלמאפייניוהסכסוךאדרהכלשהו.פתרוןשנמצאמבלישנתיים

הסכסוךכיזה,בשלבצפההצבאעצמו,הצבאשלהערכהלפיודווקאומחמירים,
לפיפתרון,ימצאאזכיערובהאיןשםוגם2006,לשנתעדהפחותלכליימשך

אםלמעשה,הפלסטינים.עםלשלוםסיכויאיןבכללהריכיום,שנשמעותשעות
שמתוכנןכפיביטחוןכרצועתבהםושימוששטחיםסיפוחלגביכדוגמא,לקחת
הצבאשללכאורההזמניתהתפיסהלבנון,אתלקחתישכיום,העותריםבשטחי
שנה!!!.18נמשכה

המדובראלאשנה,אוחודשיםמספרשתוצבזמניתבגדרהמדובראיןכלאם62.
כלסיפוחשלהגדרמתכנוןשעולההמגמהולפישנים,הרבהשםשתישארבגדר
אחדצו-פיעלמדינייםגבולותבקביעתהמדוברהרילעיל,שהוסברכפי]שטחי
הפחותלכלהרימדיניים,גבולותקביעתלאאםמדיניים.הסכמיםרלעלושלא

ארוכות,שניםשםלהישאראמורהאלאזמנית,שאינהשודאיבגדרהמדובר
יהיהשניתןבאופןלהקמתהאחרותחלופותלבחוןוהצורךזמניותהלהעדרומכאן

ואדמותיהם.המקומייםבתושביםהפגיעהאתלמזער

נזקהינוהבינייםצובהעדרלהםשייגרםהנזקכייטענו,העותריםכן,עלאשר63.
דונמיםשלושהבשנייםהצבאשלבפגיעהכאןעסקינןאיןויודגש.תקנה.חסר

חסרתפגיעהשהינהדונמים,4,000מ-בלמעלהבפגיעההמדובראלאבלבד,
ולדוןאותהלבחוןהדחוףהצורךומכאןבשטחים,תושביםשלבקרקעותתקדים

בחוקיותה.

לגדר,מעברשיימצאוהכפרשלהאדמותהריצור,הכפרמבחינתלעיל,שצויןכי

הרבההפגיעהשםא-ראם,בכפרשמדוברוככל.!!הכפר!מאדמות50%מהוות
בעצישמדוברוככל.!הנפר!!מאדמות15%למעשהמספחתוהתפיסהקשה,יותר
לגדר,מעבריהיוהנ"להכפריםשלהזיתמעצי80%הריהנ"ל,הכפריםשלהזית
לעייןמוזמןהנכבדהמשפטביתבעותרים.קשהפגיעהפוגעהואשאףדבר

לצורךשנעשההקרקעשלהראשוניהתישוף""נראהשםהמצורפות,בתמונות
הזיתעצישלהאדירההכמותבבירורונראיתהמשיבים,ידיעלהכבישסלילת
.!!!!שתוקםלגדרמעבריימצאואשר
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למשיביםלהיגרםשעלולבנזקשמדוברככלהנוחותמאזןכיהעותרים,יטענועוד64.
בבירורנוטההביניים,צובהעדרלעותריםשייגרסהנזקלעומתהבינייםצובשל

וגדרבכבישהמדוברכיהעובדהלאורכפליים,נכוניםהדבריםהעותרים.לטובת
יעוכבובכבישוהעבודותבמידהכלשהונזקייגרםלאולמשיביםלחלוטין,חדשים
אםהעותרים,שלבמקרקעיןהנ"ל,הכביששלמעברובצדקתלדיוןעדקמעה
בכלל.

כשבועורקאךאלאחודשים,מספרהענייםאתלעכבדורשיםאיןהעותריםודוק.65.
להגנהאדריכליםשלעמותהבמקום""לעמותתפנוהעותריםשכן,ימים.עשרהעד
שייסללהיכןהתוואיאתלהעבירניתןכידעתהאתהביעהוזותכנון,זכויותעל

הביטחוניהצורדעלהמידהבאותהיענהאשראחר,במקוםהגדרותוקםהכביש
העותרים.שלבמקרקעיןפחותהיותרהרבהפגיעהועםהנטען,

הבקשהדברויוודעבמידהכיסביר,חששוקייםומאחרלעיל,האמורכללאור66.
ביתמתבקשבמקום,העבודהאתולהאיץלסיכולהלפעולעלוליםהםלמשיבים,
עלוצוויהבינייםצוויאתולייתןאחד,צדבמעמדבבקשהלדוןהנכבדהמשפט

המבוקשים.תנאי

ועובדותיה.בעתירהלתמיכהתצהיר,לעתירהמצ"ב67.

לעתירות.להיעתרהצדקומןהדיןמןזהיהיה68.

2002.במאי2:היום

עו"דג'יאת"נ~~ר,
העותרים.ב"כ




