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בינייםוצותנאיעלצולמתועתירה

:טעםוליתןלבואלהםוהמורההמשיביםאלהמופנהתנאי,עלצולמתןעתירהבזאתמוגשת

2,המשיבשלמטעמוהוצאואשרהמקרקעיןתפיסתצווייבוטלולאמדועא.

ו-ת/30/801'ת/30/701',ת/30/301',ת/30/48',המספריםאתקיבלוואשר

התפיסה).צווילהלן(ת/30/901'

לפיוואשרהמשיבים,ע"ינקבעאשרהתוואיישונהו/אויבוטללאמדועב.

,שלעילהתפיסהבצוויהכלולבאזורההפרדהגדרתוקם

בינייםצולמתןבקשה

להימנעמטעמםלמיו/אולמשיביםהמורהביניים,צומלפניולהוציאמתבקשהנכבדהמשפטבית

פעולהכלו/אולבנייההכנהבניה,קרקע,יישורעצים,עקירתחפירה,סלילה,שלעבודותמכל

אחרתהחלטהלמתןעדהתפיסה,בצוויהמפורטותהמקרקעיןבחלקותההפרדהגדרלהקמת

זו.בעתירה

דלעיל,בצווויםהמפורטתמהמקרקעחלקליישרמטעמומיו/אוהמשיבהתחילשלשוםכייצויין

בתורהח"מ,ע"ישהוגשובהתנגדויותהשימועהליךמוצהבטרםעודההפרדה,גדרלבניתכהכנה

העותרים.כוחבא

הגדר.הקמתעבודותכנגדבאיזורמפגיניםהתושביםהחלוהעבודותתחילתעםהצער,למרבה

רבים.פצועיםהיושבמהלכםהתושבים,לביןהצבאכוחותביןעימותיםהתרחשוכך,בעקבות

עלהנמנהבידו,הכפרתושביאזרחיםשניכילח"מהודעאלה,שורותכתיבתבשעתממש

לבנייתהעבודותהתחלתסביבשמתרחשיםעימותיםבמהלךהצבא,כוחותמאשנהרגוהעותרים,

יביאהעותרים,עתירתלשמיעתעדהעבודותביצועעלהאוסרבינייםצומתןבאיזור.הגדר

אדם.חיילחסוךועשויבאיזור,הרוחותלהרגעת

עובדותוייקבעוהפיך,בלתינזקלעותריםייגרםכיסביר,חששקייםבינייםצויינתןלאבאם

עצים,לעקירתלהביאעלולהדברהעבודות,בביצועימשיךהמשיבאםבשטח.הפיכותבלתי

הריבעתירתם,העותריםיזכואםגםחקלאיות.לקרקעהפיךבלתינזקויגרוםמטעיםלהשחתת

יהיהלקרקעשייגרםשהנזקמשוםלקדמותו,המצבאתלהשיביהיהניתןלאביניים,צוללא

הפיך.בלתי

משולמותוהןהמסים,למשלםרבממוןעולותההפרדהגדרלהקמתוהעבודותמאחרזו,אףזולא

הדבר,משמעותתהאבעתירתם,יזכווהעותריםביניים,צוייתןלאאםהריהציבור,מכספי

לריק.ציבורכספיהשחתת



:הצדדים

ההפרדה.גדרבנייתלצורךהמשיבע"ישהוצאומקרקעיןתפיסתצווינושאהזועתירה1.

קביבה,בידו,סוריק,ביתהכפריםשלהמקומיותהמועצותהינם8עד1מס'העותרים2.

הכפריםתושביהינםהעותריםיתרדוקו.וביתאיג'והביתלקיה,ביתאענאן,ביתקטנה,

ו/אוהחזקהו/אוהזכויותבעליו/אוהמחזיקיםו/אומהבעליםחלקוהםהאמורים
התפיסה.בצוויהכלוליםבמקרקעיןהקניין

תקיףהמתוכננתההפרדהגדרכיעולההנ"ל,המקרקעיןתפיסתלצווישצורפומהמפות3.

בתוךלמובלעתהאמוריםהכפריםאתותהפוךומזרח,דרוםמערב,מכיווןהנ"להכפראת

מסביבתםאותםתנתקואףשבבעלותם,דונמיםמאלפיאותםתנתקוכךהמערבית,הגדה

הכלואיםלאנשיםהכפריםתושביאתותהפוךהסמוכים,והכפריםומהעריםהטבעית,

בגדר.המוקפתמובלעתבתוך

בלתיחלקומהווהזולעתירהא'כנספחהאיזורשלמפהרצ"בהדבריםהמחשתלצורך

הימנו.נפרד

אתהוציאהנ"להמערבית.בגדההכבושיםבשטחיםהצבאכוחותמפקדהינוהמשיב4.

העתירה.נשואהכפריםבאיזורההפרדהגדרמתוכננתשעליהםהמקרקעיןתפיסתצווי

העתירה:נימוקיואלה

:עובדתירקע

התפיסה:צווי

:ת/30/301'מקרקעיןלתפיסתצוא.

המספראתקיבלאשרמקרקעיןלתפיסתצו2המשיבהוציא2003,בדצמבר15ביום5.
אענאןביתקטנה,הכפריםבאזורהממוקמיםדונם607לכ-מתייחסהצות/30/301'.

לקיה.ובית

זו.לעתירהב'כנספחומסומןרצ"בת/30/301'המקרקעיןתפיסתצו

מקרקעיהם,אתלתפוסהכוונהעללעותריםשנודעלאחרספוריםימים24/12/03,ביום6.

שלמהאלמ"שהמערבית,הגדהליועמ"ששיועדמכתבכוחם,באבתורהח"מ,שיגר

להגישיוכלוהעותריםשבההתקופהתוארךכיביקשובוהגדה),יועמ"שלהלן(פוליטיס

המקרקעיןלבעלישיתאפשרמנתעלוזאתלפחות,ימים30ב-הנ"ללצוהתנגדותםאת

ו/אומודדיםמטעםדעתחוותלהכיןהבעלות,מסמכיאתלהכיןלהתארגן,הנפגעים
התנגדויותכךעל-ידיולהכיןהתפיסה,בצוהמופיעלתוואיחלופותלשקולמהנדסים,

רובלידיעתהובאולאכדין,פורסםלאהצוכיהיועמ"שבפניהודגשומבוססות.ענייניות



המקרקעיןלבעליידועלאכיעודוצוייןהתפיסה,צובתחוםהמצוייםהמקרקעיןבעלי

טענותיהם.אתלהשמיעכלשהיהזדמנותלהםניתנהטרםוגילאו,אםסיורהתקייםאם

ב1'.כנספחומסומנת24/12/03,מיוםהתנגדותהגשתמועדלהארכתהבקשהרצ"ב

ובהלימון,גילמרעוורובאמצעותיהגדה,יועמ"ששלתשובתוהתקבלה25/12/03ביום7.

7ב-קרי,2/1/04לתאריךעדהתנגדויותלהגשתהמועדאתלהאריךהוחלטכיהודיע

!!בלבדימים

ב2'.ומסומנתוצ"עפ25/12/3מיוםהגדהיועמ"ששלתשובתו

לצוראשוניתהתנגדותמטעמםהוגשהלעותרים,שניתןהזמןקוצרובשל6/1/04,ביום8.

תפיסתכנגדטענותיהםאתהגדהיועמ"שבפניפרסוהעותריםשלעיל.התפיסה

יימנעווכיהתפיסה,צווייבוטלוכיביקשווהםעליהם,הגדרוהקמתמקרקעיהם

לרבותהמקרקעיןלתפיסתפעולהמכלמכוחםהפועלו/אומטעמםמיו/אוהמשיבים

אשרעדוזאתלמקרקעין,כלשהואחרנזקגרימתוצאועציםעקירתו/אובהםחפירה

המשיבבדעתאםכיקבלו,העותריםהעותרים.מטעםומנומקתמפורטתהתנגדותתוגש

הפגיעהאתלהקטיןכךידיועלהירוק,הקועללהקימהמתבקשהואהגדר,אתלהקים

אחרות.פפלסטיניותמשפחותולמאותלעותריםשתיגרם

ב3'.כנספחומסומנתרצ"ב6/1/04מיוםהראשוניתההתנגדותהעתק

שמותאתהכוללתרשימהלונמסרההגדה,יועמ"שעוזרלבקשתובהתאם13/1/04,ביום9.

הנ"ל.המקרקעיןתפיסתלצוהמתנגדים

בז'.ומסומן13/1/04,מיוםהח"משלמכתבורצ"ב

לימון,גילמרעוזרובאמצעותהמערבית,הגדהיועמ"שמטעםמכתבנשלח8/2/04,ביום10.

שלעיל.לצוההתנגדותאתהדוחה

ב5'.כנספחומסומנתרצ"ב,שלעיללצוההתנגדותאתהדוחההגדהיועמ"שהחלטת

ת/30/901'.ו-ת/30/801'ת/30/701',ת/30/48',מקרקעיןלתפיסתצוויםב.

המספראתקיבלאשרמקרקעיןלתפיסתצוהמשיבעל-ידינחתם9/12/03,ביום11.
באופןהנפגעיםהמקרקעיןבעלילידיעתהובאולאכדין,פורסםלאזהצוגםת/30/48'.

אחרימהתקופתרקהנ"להצושלהתקיימותועללראשונהידעוהעותריםישיר.

במקרקעיןסיורהתקייםאםידועלאגםלעותריםבאקראי.להםנודעוהדברהוצאתו,

לאו.אםהצבאעל-ידילהיתפסשאמורים

לאאלהצוויםגםאולםהמשיב,ידיעלשלעילהצוויםיתרנחתמו31/12/03,ביום12.

10כ-עקיפהבדרךאלאהנפגעיםהמקרקעיןבעלילידיעתהובאולאוהםכדיןפורסמו

התקייםלאהנ"ל,בצוויםהכלוליםהמקרקעיןבעליידיעתלמיטבשהוצאו.לאחרימים

בטרםבשטחטענותיהםאתלהשמיעהזדמנותהייתהולאהנפגעים,במקרקעיןסיורשום

ההתנגדות.תוגש



)4(.ג'עדג')1(כנספחיםומסומניםרצ"ב,הנ"להתפיסהצווי

העותריםיוכלושבההתקופהתוארךכיבבקשההגדהליועמ"שהח"מפנה13/1/04,ביום13.

וכיכדין,פורסמולאהצוויםכיהדגישהח"משלעיל.לצוויםהתנגדויותיהםאתלהגיש

בכמההוצאתםלאחרבאקראיאלאהמקרקעיןבעלילידיעתהובאולאהתפיסהצווי

שבועות.

ד1'.כנספחומסומנתרצ"ב,שלעיללצוויםהתנגדויותלהגשתמועדלהארכתהבקשה

הודיעובו20/1/04,ביוםהח"משללמכתבוהשיבלימון,גילמרבאמצעותהגדה,יועמ"ש14.

וזאתנדחית,ת/30/48'התפיסהצולגביהתנגדויותהגשתלשםאורכהלקבלתהבקשהכי

רמאללהבגזרתהפלסטיניהקישורלידיהצווממפתהתפיסהמצועותקנמסרכיבטענה

הנ"להצווים,יתרלגביואולםעריכתו.מאזמחודשיותרעברוכיבשטח,סיורוהתקיים

בלבד!!!ביומייםקרי22/1/04,ליוםעדהמועדאתולהאריךלבקשהלהיעתרהחליט

עםלהתייעץמומחים,דעתוחוותמסמכיםלהכיןמספיקהאיננהכידוע,הנ"ל,התקופה

הקצרהזמןפרקהתנגדויות.ולהגישחלופותולהציעלשקולכדיומהנדסים,מודדים

נאות.באופןלהתנגדהמתנגדיםשלבזכותםאנושותפגעשהוצב

ד2'.ומסומנתרצ"ב,13/1/04מיוםלבישההגדהיועמ"ששלתשובתו

הוגשהלעותרים,ניתןאשרסבירוהבלחיביותרהקצרהזמןפרקלאור22/1/04,ביוםנ5.

וכיהנ"ל,התפיסהצווייבוטלוכיהעותריםביקשוובהשלעיל,לצוויםראשוניתהתנגדות

הירוק.הקועלהגדרשתוקםבאופןהתוואיישונה

ד3'.כנספחמסומנתוהיאשלעיל,לצוויםההתנגדותרצ"ב

להגיעבמטרההצדדיםביןומתןומשאשיחותקוימומכן,שלאחרהתקופהבמהלך16.

ביוםזהלענייןפגישהלערוךוהוסכםהגדר,יוקםשבוהתוואיבענייןפשרהו/אולהסכמה

חלקהעותרים,כוחבאבתורהח"מ,הציגובמהלכהנערכה,אכןזופגישה9/2/04.

ההפרדה.גדרתוואיכלפיובמיוחדהתפיסה,צוויהכלפיהעותרים,שבפימהטענות

גדרתוואיאתהמראותומפורטותברורותמפותהמשיב,נציגיהציגוזו,בפגישהכייצויין17.

ייהפכוהעתירהנשואהכפריםכימשמעתיוחדברורבאופןעלהאלהממפותההפרדה.

מערב,לרבותהכיוונים,מכלכמעטאותםתקיףהמתוכננתההפרדהגדרוכילמובלעת,

חלקתקיףהגדרכיהח"מ,בפנישהוצגוהאמורות,מהמפותעלהעודומזרח.דרום

וע"יהכפרים,שלהאחרוניםלבתיםסמוכהלמעשההלכהתהיהשבובאופןמהיישובים,

הקיימתהחופשיתהגישהאתתחסוםוכךבגדר,המוקפיםלכפראלהכפריםתהפוךכך

עתידיתלהתפתחותאפשרותכלתחסוםוכןשלהם,הקרקעותלביןהתושביםביןהיום

אלה.כפריםשל

הגדרמאחורינשאריםרבים,באיזוריםכיהח"מ,בפנישהוצגומהמפותעלהעודנ8.

ואשרהכפרים,ותושביהעותריםבבעלותשהםנרחבים,פתוחיםשטחיםהמתוכננת

הצדקה.כלללאותושביהם,הכפריםשלידםלהישגמחוץמשאירםהמשיב,



עניינידיוןלקיוםוגםהכוללת,התמונהלהבנתמאודחשובותאלה,מפותכייצויין19.

בקנהערוכותאינןהצבאיים,לצוויםהמצורפותהמפותשכןהתושבים,שלבהתנגדויות

לראותכדיביחדוחיבורםהגדר,מתוךקטעיםשמשקפותחלקיותמפותוהןראוי,מידה

מקצוע.בעלישלומייגעתקשהעבודהמחייבהכללית,התמונהאתולהבין

בפניו,שהוצגוהמפותלויינתנוכיהאמורהבפגישההמשיבמנציגיהח"מדרשנך,משום20.

הכפריםבפנילהציגםמנתעלוכןבכללותה,התמונהאתלהביןמנתעלהשארבין

בסוףמלא.מידעעלומבוססותמפורטותהתנגדויותלהגישיהיהשניתןוכדיותושביהם,

הכפריםלתושבילשובכדיכנדרשמפותוגאומפהלח"מתסופקכיסוכםהפגישה

ואתהכפריםתושביעמדתאתהמשיבנציגיבפנילהציגמכןולאחרבפניהם,ולהציגם

18/2/04ליוםהמשיבנציגילביןהח"מביןהמשךישיבתנקבעהכךלצורךטענותיהם.

:00.19בשעה

בפניושהוצגומהפותהעתקלח"מסיפקולאהיועמ"שנציגיההבטחה,למרותעקא,דא21.

בכללותההתמונהאתמבהירהשאינהמפורטת,ולאבהרבהקטנהמפהאםכיבפגישה,

ואףהיועמ"שלנציגיכךעלהודיעהח"מהאמורה.בפגישהשהוצגומהמפותשעלהכפי

הליךהשלמתלצורךהתושביםעםהפגישהבהליךכמצופהתסייעלאמהפהכילהםאמר

השימוע.

הבריאותבקוהח"מהיהלאהשימוע,להמשךפגישהנקבעהשבוהיום18/2/04,ביום22.

קשרליצורניסוהח"משלמשרדועובדיהאמורה.לפגישהלהגיעיכללאהואכךועקב

הצערלמרבהאךהודעות,שלרבמספרוהשאירוכך,עללולהודיעכדיהמשיבנציגיעם

נענו.לאאלההודעות

ביןהמודיע,המערביתהגדהיועמ"שמטעםמכתבהתקבלמפתיע,ובאופן19/2/04,ביום23.

מפורטתהתנגדותהיועמ"שלמשרדתועברלא22.2.04לתאריךשעדבמידה"כיהשאר,

למימושעבודותשלבביצועןיוחלהבעלות,ומסמכיהכוחייפויימצורפיםאליהבכתב,

התפיסה...".צווי

ד4'.כנספחומסומןרצ"בהנ"להמכתבהעתק

עםקשרליצורהרףללאניסההח"מממשרדמיעאריעו"דהנ"ל,המכתבובעקבותשוב,24.

להמשךנוספתפגישהלקבועכדינענושלאהודעותשלרבמספרוהשאירהמשיב,נציגי

שלאחה"צבשעותבפקסה"מבמשרדהתקבלהיועמ"שמכתבכייצויין,השימוע.הליך

הינםושבתשישיכשימיראשון,יוםעדמפורטתהתנגדותלהגישנתבקשובוחמישי,יום

היועמ"ש.עוזרלימון,גיללעו"דהידועדברמנוחה,ימי

סלילתו/אוקרקעיישורו/אוחפירהעבודותבביצועהמשיביםהחלו23/2/04,ביום25.

שלעיל),התפיסהבצוויכלוליםאשראזורים(ובידוסוריקביתהכפריםבאזורדרכים

מוחלטבניגודכאמור,והכלהנ"ל,הכפריםלידההפרדהגדראתלהקיםבמטרהוזאת

הצדדים.ביןשהתנהלומתןהמשאלרוח



ממנווביקשלימון,גילמרהיועמ"שלעוזרבהול,באופןמיעאריעו"דפנהביום,בו26.
סוריקביתבכפריםההפרדהחומתהקמתעבודותאתלאלתרלהפסיקטלפוניתבשיחה

התפיסהבצוויהבלוליםהאחריםבאזוריםהעבודותאתמלהתחילולהימנעובידו,

הליךלרוחהמנוגדבאופןמתבצעותהנ"להעבודותכיהבהירמיעאריעו"דשלעיל.

השימוע.הליךאתלהשליםוביקשושלב,לאותועדהתקייםאשרהשימוע

עבודותמביצועלהמינעביקשובוהיועמ"שמשרדאלבכתבפנהאףמיעארי,עו"דבנוסף,27.

השימוע.הליךלהשלמתעדכאמור

ד5'.כנספחומסומנתרצ"ב24/2/04מיוםהנ"להפנייההעתק

וניסהלימון,עו"דאללארץמחוץהתקשרבחו"ל,עתאותהששהההח"מ,זו,אףזולא28.

המשךלצורךמחו"ל,הח"משלשובועדביומיים,העבודות,ביצועאתלדחותלשכנעו
הח"מ.בקשתאתגםדחהלימוןעו"דהצער,למרבההשימוע.הליך

העותרים.כפריבאיזורהעבודותבביצועהצבאכוחותבליוויהמשיבהחלכך,עקב29.

שתכלאגדרההפרדה,בגדרשרואיםהכפרים,תושביביןעימותיםהחלומכך,כתוצאה

פצועיםבסופםהשאירואשרהצבא,כוחותלביןמובלעת,בצורתכלא,ביתבתוךאותם

.רבים

הכפרתושביאזרחיםשניכילח"מנודעאלהשורותכתיבתבשעתממשזו,אףזולא30.

לבנייתהעבודותכנגדמחאתםבמהלךהצבאכוחותע"ינהרגוהעותרים,עלשנמנהבידו,

בכפרם.ההפרדהגדר

ההפרדה:גדר

הגדר,כימראהאחרים,באיזוריםהמשיבשבונהההפרדהגדרלגביהידועהמידע31.

הגדרבחלקאותה.לעבורניסיוןכלעללהתריעשתפקידהאלקטרוניתמגדרמורכבת

מעכבתגדרוכןרכב,נגדמכשולקייםהתושביםמתגורריםשבולשטחיותרהקרוב

-דרכיםמספרקיימותהאלקטרוניתלגדרמעברשירות.כבישנסלללגדרבסמוךנוספת.

שלהממוצערוחבונוספת.גדרוכןמשורייןלרכבודרךפטרולים,דרךטשטוש,דרך

להלן(מטרי100ל-מסויימיםבמקומותלהגיעיכולוהואמטרים,כשבעיםהואהמכשול

ההפרדה).גדרייקרא

מקוםבכלההפרדה,גדרהקמתלצורךמקרקעיןלתפיסתצוויםשמוציאזההואהמשיב32.

בשטחהסמכותבעלבהיותוהמערבית,בגדהדהיינוהכבוש,בשטחזוגדרמוקמתבו

צוכינכתבובהםצבאייםצוויםמספרזועתירהבפתחכאמורהוציאהמשיבהכבוש.
והצורךבאזור,השוררותהמיוחדותהנסיבותולנוכחצבאיים,לצרכיםדרוש"התפיסה

הרצ"ב).התפיסהצוויהעתקראה(טרור"פיגועילמניעתהכרחייםבצעדיםלנקוט

שלידהערעורועדתבפני;ואחיהביטחוןמשרדניואחיעקבכפרלפיתוחהוועד2579/02עלערעורהמדינהתגובתי
בתל-אביב.השלוםמשפטבית



ככולם,רובםהינם,שלעילהתפיסהבצוויכלוליםאשרהמקרקעיןכיכאן,כבריודגש33.

בשטחיםהמתגורריםפלסטיניםתושביםשלהפרטיתבבעלותםשנמצאיםמקרקעין

עשרותכברשוניםופריזיתבעציונטועיםמעובדיםחלקםהנ"להמקרקעיןהכבושים.

מהווהחקלאותוהסבות.האבותמנהגאתבהםלנהוגממשיכיםובעליהםשנים,שלרבות

העובדהלאורבעיקרזאתפלסטיניות,משפחותלמאותעיקריפרנסהמקוראלהבכפרים

ישראל.מדינתבתחומיולעבודלהיכנסעודיכוליםאינםהפלסטיניםהפועליםכי

הצווים,המשיב.על-ידיחתומיםהכבושיםבשטחיםמקרקעיןלתפיסתהמוצאיםהצווים34.

מפורסמיםאינםהצו,מתייחסלגביהםוהגושיםהמקרקעיןחלקותאתמגדיריםאשר

אתלהשמיעוהוגנתראויההזדמנותמקבליםאינםהנפגעיםהמקרקעיןובעליוכדין,כדת

באמצעותהתנגדותלהגישהאפשרותאתמהוצאתושנפגעלמימעניק""הצוטענותיהם.

ימים7שלתקופהבתוךרמאללה,מת"קאוהמערביתהגדהשלהמשפטיהיועץלשכת

הנתפסים.במקרקעיןרמאללהמת"קעל-ידיסיורנערךשבומהיוםבלבד

ואינםכדיןמפורסמיםאינםהתפיסהצווירביםבמקריםכיזה,בשלבכברלצייןיש35.

הסיורבנוסף,באקראי.אלאהנפגעיםהמקרקעיןבעליו/אוהתושביםלידיעתמובאים

זוכיםאינםרביםמקרקעיןובעליהתושבים,כלללידיעתמובאאינולהיערךשאמור

הצו.כנגדטענותיהםאתולטעוןבולהשתתף

ימים7שלמאודקצרהתקופהניתנתהנפגעיםהמקרקעיןלבעליכיזה,בענייןיודגשעוד36.

אינהוהיאהגיונית,ו/אוסבירהאינהדותקופההתנגדויותיהם.אתלהגישבלבד

המוקציתהתקופההטבעי.הצדקלכלליבהתאםהוגןשימועהליךשלקיומומאפשרת

נרקמותהגדרהקמתשתוכניותהעובדהנוכחתמוהההינהלשימועו/אולהתנגדויות

בזק,במהירותוכשהרלפועלמוצאותהןמכןלאחראךכשנתיים,במשךבצבאומתוכננות

בכפריבחייהם,דרסטישינויותוךהתושבים,שלקנייניותבזכויותקשהפגיעהתוך

הדרישהועוד.מחייתםבדרכיעמם,בנילביןבינםהגישהבדרכיבקרקעותיהם,מולדתם,

להתנגדניסיוןכללהכשילוכדיחובה,ידילצאתכדירקנועדהקצרהכהבתקופהלהתנגד

ידיעללהיתפסהאמוריםהשטחיםאיתורהליךרקביותר.הטובבאופןהתפיסהלצווי

לדבר,מומחיםעםהתקשרותלרבותההתנגדות,הגשתלצורךבעליהםוהתארגנותהצו,

שלבצושנקצבהזמןפרקשבוודאיארודהלידהואדין,ועורכימודדיםמתכננים,כגון

להשלמתו.מספיקיםאינםימיםכמהשלנוספתאורכהוגםימים,שבוע

נאותההזדמנותמתןואישבנדוןהתפיסהצווימהוצאתכתוצאהכילציין,למותר37.

פוגעיםהדבריםהפיך.ובלתירבנזקהנפגעיםהמקרקעיןלבעלינגרמיםלהם,להתנגד

ראויה,שאינהלתכליתקניינם,עלהמקרקעיןבעלישלהבסיסיתבזכותםהנדרשמעל

וחירותו.האדםכבוד:יסודלחוקמוחלטבניגודוהכל

משפחותמאותשלהייחודיתבבעלותםנמצאתהתפיסהבצוויהכלולההקרקע38.

חקלאית,קרקעהינההמוחלט,ברובההנ"ל,הקרקעהכבושים.בשטחיםהמתגוררות

לאלפיופרנסהמחייההכנסה,מקורמהווהוהיאימימה,מימיםשוניםפריבעציהנטועה



לנהוגממשיכיםוהםאונם,ואתהונםאתבמקרקעיהםהשקיעוהמקרקעיןבעלינפשות.

והסבות.האבותמנהגאתבהם

נוספתלפגיעהתביאעליה,ההפרדהגדרוהקמתהנ"ל,המקרקעיןתפיסתוו,אףוולא39.

וביןההפרדה,גדרלביןהירוקהקוביןאםביןלגדר,מחוץהנמצאיםהמקרקעיןבבעלי

ממקרקעיהםהנ"להמקרקעיןבעלילניתוקיביאהדברדנן.במקרהלגדרמזרחיתזהאם

כילכךותגרוםפלסטינים,תושביםאלפישלומחייתםפרנסתםמקורקניינם,המהווים

הירוק,הקולביןההפרדהחומתביןהמתוחמיםהמערבית,הגדהמשטחדונמיםאלפי

חוקי.בלתיבאופןסמוכותלהתנחלויותו/אולישראלפקטודהיסופחו""

יהיופלסטיניםויישוביםכפריםעשרותכילכךגורםהגדר,מוקמתשלפיוהתוואי40.

הכובש.הצבארשויותשלבאישוראלאיוצאאונכנסואיןבגדר,ומוקפיםמבותרים

ו/אוטבעייםופרנסהחינוךחברה,כלכלה,מסחר,מחיימנותקיםיהיואלהכפרים
גדרות.מוקפיםובמחנותבגטאותכלואיםיהיווהתושביםסדירים,

שתקיףהפרדהבגדרהמדובראחרים,רביםממקומותלהבדילדנן,שבמקרהמכל,חמור41.

תפרידלאהגדרמובלעת.לתושביאותםותהפוךהכיוונים,מכלכמעטהיישוביםאת

בנילביןבינםתפרידהיאאלאישראל,מדינתלביןהכפריםתושביהפלסטיניםביןבנטען

התושביםאתתהפוךאלהבכפריםהמתוכננתהגדרקרקעותיהם.לביןובינםעמם,

שלמולדתכפרילילה,בןגדר.המוקףומוגדרמתוחםבשטחמרצוןשלאלכלואים

שלהם.הכלאבתילהיותהופכיםהעותרים

:המשפטיהחלק

שניעלמבוססתהכבושיםבשטחיםהמשיביםשלפעולותיהםעלהשיפוטיתהביקורת42.

בפסיקתשפותחוכפיהמינהליתמשפטכלליהנוהאחד:עיקרייםנורמטיבייםמקורות

לפיתוקפהואתהפעולהשלחוקיותהאתבוחךהמשפטבית":בארץהמשפטבית

המבצעהתפקיד,נושאאםכך,עללעמודכדיהישראלי,המינהליהמשפטעקרונות
ילארשי"2.ציבורפקידהמחייבותהנורמותמבחינתכדיןנוהגהצבאי,הממשלסמכויות

גםבישראל,המקובלותהתנהגותבנורמותהמשיבמחויבשלטוניותסמכויותבהפעילו

הינוהשניהנורמטיביהמקורהמדינה.שלל*גדרמחוץמבוצעתהסמכויותהפעלתאם

כובשצבאיממשלשלההתנהגותכלליבדברההומניטאריהבינלאומיהמשפטהוראות

שובכה3.בשטח

הןהעותרים,כפריאתשתקיףההפרדהגדרהקמתכילהלן,שיתבררכפייטענו,העותרים43.

בתוךדהיינוהכבוש,השטחבתוךנמצאתככולהרובהואשרוממזרח,מדרוםממערב,

והגוזלהכבושהשטחלתחומיהחודרבאופןהירוק,לקומזרחיתהמערבית,הגדהשטח

להוראותוהןהישראלי,המינהליהחוקלהוראותהןמנוגדתהינהדונמים,אלפימשטחו

197.231,זל)2(פ"דושומרון,יהודהאזורמפקדנ'עטיהאבו96/81בג"צ2
1175.ישראל",מדינתשלהקונסטיטוציוניהמשפט"רובינשטייןאמנון3
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ולתכליתהנדרשמעלפוגעתאשרחוקתית,בלתיוהיאההומניטארי,הבינלאומיהחוק

הכבושים.בשטחיםהמתגוררתהפלסטיניתבאוכלוסייהראויהשאינה

:סמכותהעדר

ישהתפיסהצוויסמכות.בהעדרהתקבלוהמשיבשלהתפיסהצוויכייטענוהעותרים44.

מפורשתהסמכהלכךשניתנהבלאהמערביתהגדהשלגבולותיהאתלשנותכדיבהן

בעלישלהעותרים,שלחוקתיותיסודבזכויותביותרחמורבאופןלפגועוכןבחוק,

ההפרדה.גדרמוקמתבוהאזורתושביושלהמקרקעין,

בניגודמלפעולמנועההממשלה,גםזהובכללמינהלית,רשותכיהיא,פסוקההלכה45.

כב'שלדבריהזהלענייןיפיםהפרט.בזכויותפגיעהבושישובאופןהחוקלהוראות

:תג4קריתבפרשתדורנרהשופטת

זהעיקרוןהשלטון.שעיוותמפניהאדםעלמגנההחוקתיתשיטתנו"
הפרטזכויותבנושאבתי-המשפטעל-ידישנפסקובהלכותלראותמחייב

מתבקש,מכאן...הממשלה:לחוק-יסוד29סעיףלענייןכ"דין"בישראל
סמכויותיהאתהמכפיףהממשלה,:לחוק-יסוד29שבסעיףהסייגכי

להוראהבניגודמלפעולרקלאאותהמונעלדין,הממשלהשלהכלליות
תוצאהלאותההפרט...בזכויותלפגועעליהאוסרגםאלאשבחוק,
איןכי-פרשנותשלכעניין-המורהההלכהעל-יסודגםלהגיעאפשר
הוסמכההיאאםזולתהפרט,בזכויותלפגוערשאיתמינהליתרשות

נאמרלאהממשלה:לחוק-יסוד29בסעיףמפורשת...בלשוןכןלעשות
אתלפרשאיןעל-כן,הפרט,בזכויותמכוחולפגועמוסמכתהממשלהכי

פעולהכל"המדינהבשםלעשותמוסמכתהממשלהכיבסעיףהאמור
לפעולותגםכמתייחסאחרת"רשותעלכדיןמוטלתאינהשעשייתה
במקור)לאהדגשה(האדם".בזכויותהפוגעות

:כימפורשבאופןקבעשםםייוניע5,נגדהועדבפרשתברקהנשיאכבודמפינפסקגםכך46.

יסודחירותהיאלחקירה,אובייקטלהיותלאהפרט,שלחירותו"
המקיימתחוקבהוראתאלאזובחירותלפגועאיןהחוקתי.במשטרנו

בכוחהאיןהממשלה,שלכלליתמנהלסמכותהחוקתיות.הדרישותאת
הביטחוןלשירותלהעניקהמחוקקביקשכאשראכן,זו.דרישהלקיים
הוראהזהלענייןקבעהואאדם,בזכותהפוגעתסמכותהכללי

במקור)לאהדגשה(מיוחדת."

סמכותבהעדרניתנהמינהליתהחלטהאםכיהישראלית,המשפטבשיטתהואכלל47.

מתיישבתשאינהבמידההפרטשלחוקתיותיסודבזכויותפוגעתהיאו/אובחוקמפורשת

בטלות.דינההריההגבלה,פסקתעם

:הוגןהליך

הכפריםחייאתדרסטיבאורחתשנההעותריםקרקעעלהמתוכנןבתוואיהגדרהקמת48.

הכבושים.בשטחיםהפלסטיניתהקהילהולביתורמשפחותלניתוקתגרוםותושביהם,

ע"יהמוצאיםתפיסהצווישלבאיצטלהנעשהזה,נתפסבלתיואףלכת,מרחיקשינוי

ד-DY,.84848'832זמ)5(,פ"ד.אח'ו-9ישראלמדינתנ'גתקריתעירית2918/93בג,,צ4
833-834.עמ',817גג(*),פ"ד.בישראלעינוייםנגדהציבוריהוועד-4054/95,5100/94ץ"גב5



התושביםשיתוףללאמינימאלי,הוגןהליךקיוםללאציבורי,דיוןקיוםללאהמשיב,

שמיעתאוהתושבים,שמיעתללאלהתנגדויות,הצעותפרסוםללאבדבר,הנוגעים

התושביםלזכויותראוימשקלמתןללאובדחיפותבחופנהנעשההכלמטעמם.מומחים

שתיגרמנההאסוןהרותלתוצאותראוימשקלמתןוללאבשנים,עשרותבמקוםהחיים

בשטחונקבעמתבצעותושביהםהכפריםבחייביותרהגדולהשינויולתושביהם.לכפרים

מאוד.מסוכנתבזקבמהירות

עצמםלביןבינםדניםהצבא,ורשויותשהמשיבלמרותכילהדגישזהבהקשרראוי49.

שותפולאהתושביםהריכשנתיים,כמעטלהקמתוובתוואיההפרדהגדרהקמתבהליך

מוגמר.כמוצרהתושביםבפנימוצגהדברהתכנון.משלבישלבבשוםהענייניםבסוד

ובלתיפגוםהינוהתפיסהצוויהתקבלושלפיוההליךכיהעותרים,יטענוהאמורלאור50.

שפורסמוללאהתקבלוהתפיסהצוויהסבירות.במבחןועיקרכללעומדאינווהואהוגן,

אףעלקבלתןלפנישימועזכותהפוטנציאליםמהנפגעיםלמישניתנהוללאוכדין,כראוי

מסויים.ובלתיגדולציבורשלחוקתיותבזכויותהעצומההפגיעה

הינןכןועלתחיקתיפועלבנותהחלטותהינןמוציאשהואהתפיסהוצוויהמשיבהחלטות51.

ביתכבודמשפטי.תוקףכלנעדרותהןכןועלנעשה,לאאשרדברבפרסום,חייבות

כךדין,פסקישלארוכהבשורהזהעקרוןשלחשיבותועלעמדהזההנכבדהמשפט

:יכ6נפסקקלייןבפרשת

שלהתשתיותבתשתיתמקומואתמוצאחקיקהשלפירסומהעקרון"
והראשונית,הפורמאליתבמשמעותוהחוקשלטוןלענייןכךהחוק.שלטון

יסודכידומהואולםהחוקיות.עקרוןבמשמעותהחוקשלטון:תרצהאם
החוקשלטוןממלכתאלאףעמוקחודרהחקיקהפירסוםשלזה

הטובלהחוקשלטוןהוא-והערכיתהתוכנית-המהותיתבמשמעותו
הפרט.ושלהחברהשלהיסודבערכי

והוא,הראוי,החברתיהסדרשלומאיכותומטיבוכוחושואבהעיקרון
במיסחרים.ולאבגלוי-הראויותפעילותוודרכיהשלטוןשלפתיחותו

לביקורתעצמוהואחושףוכךבגלוי,השמש,לאורפועלראוישלטון
מעוותות."פעולהדרכילתיקוןאףוממילאמתמדת

:עודראוזהלעניין

265.עמ',2001253)2(,תק-על.ואח'הפניםשרנ'ואח'יקותיאליארנן-6741/99בג"ץ
תשמ"ז-א,כרך(מינהלימשפטברכהב'ואילך,923שם,המינהלית,הסמכותזמיר,י'

ואילך.)2491986

ע"יהמוצאיםצבאייםצוויםשהינםשלעיל,התפיסהבצוויכילהדגיש,חשובועוד.52.

7שלתקופה(ליועמ"שהתנגדותלהגשתמאודקצרזמןפרקבד"כ,,מוקצבהמשיב,

המקרקעיןבעלירבותפעמיםכיהעובדהבהינתןזו,תקופהלעיל,שפורטכפיימים).

תקופההינהבשטח,סיורלקיוםמודעיםואינםהתפיסהצוויהוצאתלעצםמודעיםאינם

בלתיהינההנ"להתקופהניתנה.היאשלשמההמטרהאתמגשימהשאינהביותר,קצרה

,485516.515,חמ)3(פ"דקליין,יוסינ'ישראלמדינת1127/93רע"פ6



המקרקעיןובעליהתושביםשלהיסודבזכויותהנדרשמעלופוגעתמידתיתבלתיסבירה,

שלעיללצוויםלהתנגדאמיתיניסיוןכלולהכשילחובהידילצאתנועדהוהיאהנפגעים,

היאהגדרבנייתכיוברורמובןכאשרגםאמוריםהדבריםודוק,ביותר.הטובבאופן

אסון.והרותלכתמרחיקותתוצאותבעלת

לגביבעלותמסמכייציגוכיומבקשלהתנגדהתושביםאתמזמיןהמשיבזו.אףזולא53.

למינהללפנותהתושביםאתמחייבתבעלותמסמכיהצגתהתפיסה.צווינשואהמקרקעין

במקרהימים.7עלהעולהתקופהאורךעצמו,בפניזההליךנסחים.להוציאכדיהאזרחי

בקשות(נסחים,להוצאתמאודרבותבקשותהגישוהתושביםהעותרים,הכפריםשל

ו/אוהמשיבכייוצאנענו.טרםהבקשותרובאךוהקישור),התיאוםמינהלדרךהמוגשות
ובידלהתנגדותבתמיכהבעלותמסמכייציגוהתושביםכיימיןבידדורשמטעמומי

בעלות.עלהמעידיםנסחיםבאלהוכיוצאנסחיםמתןמעכבשמאל

המשיבע"יהוצאואשרהתפיסהצוויבמסירתלראותאיןכיויטענו,יוסיפוהעותרים54.

בובאזורעציםכמהעלהצוויםתלייתו/אורמאללהבגזרתהפלסטיניהקישורלידי

פרסוםבדברהדיןדרישותאתכממלאהתפיסה,צוויהוצאושלגביהםהמקרקעיןמצויים

למסורהיההמשיבעלהנפגעת.הזכותעוצמתלאורבעיקרוזאתהמנהליות,ההחלטות

הצוויםאתלפרסםובנוסףלמענם,ישירותהנפגעיםהמקרקעיןלבעליהתפיסהצוויאת

כן,עשהמשלאהנפגעים.המקרקעיןמצוייםבובאזורלאורהיוצאתהיומיתבעיתונות
משפטי,תוקףכלנעדרותוהןחוקיותאינןשלעילהמקרקעיןתפיסתבדברהחלטותיוהרי

לבטלן.ישכןועל

חוקתיות:בזכויותפגיעה

הקניין:בזכותמירחיתולאקשהפגיעה

בוכותפוגעותהגדר,ובנייתהקרקעתפיסתבדברהמשיבהחלטותכייטענוהעותרים55.

היאביותרוהקשההישירההפגיעהמימדית.רבהיאוובוכותהפגיעהשלהם.הקניין

הגדר.בניתלצורךבצוהמצוייניםהספציפייםהשטחיםמתפיסתכתוצאההקנייןבזכות

החופשיתהגישהמחסימתכתוצאההתושביםשלהקנייןזכותנפגעתלכךמעבראך

לגדרמערביתזהאםביןלגדר,מחוץהמצוייםקרקעשלדונמיםלאלפיהיוםהקיימת
כפריסביבהנבניתתימ4ףדהלגדרמזרחיתאוהדרומית,לגדרדרומיתהמערבית,

י,ג~א, י-/''העותרים.

כבודיסודשבחוקההגבלהפסקתבתנאילעמודהמשיבהחלטותעלכייטענוהעותרים56.

ותפיסתההפרדהגדרהקמתבדברהמשיבהחלטותכייטענו,העותריםוחירותו.האדם

העותריםהמידתיות.בתנאיו/אוההגבלהפסקתבתנאיעומדתאינהכך,לשםהמקרקעין

שלהקנייןבזכותלנדרשמעלפגיעהמהוויםהמשיב,השתמש*שבהםהאמצעיםכייטענו
דרסטי.פחותהכיהאמצעיאינוהמשיבבחרשבוהאמצעימקרהבכלוכיהעותרים,



רקנועדהמקרקעיןאתלתפוסהמשיבבסמכותהשימושכיהעותרים,יטענועוד57,

תפיסתלמעשה,שהלכהבעודמקרקעין,שלזמניתבתפיסההואהמדוברכאילולהסוואה

להקיםהינההתוכניתהפרסומים,כללפישכןלהפקעתם,והכנההקדמההיאהמקרקעין

להמתיקאךנועדזה,באמצעיהשימושכיברורכן,עלאשרתמידי.מכשולאוגבולמעין

הדרגתיים,באמצעיםשימושתוךתמידימכשולהקמתלידיולהביאהמרה,הגלולהאת

נעשהשבוהאמצעיכייטענוהעותריםלכך,איההפקעה.תבואולאחריהתפיסהתחילה

להתבטל.הצוויםדיןכךומשוםהמטרה,אתהולםאינושימוש

צווילגבידומה,בהקשרהעותרים,לב"כבעברמשמעיתחדהודיעכברהמשיבכייצויין58.

אשרי"שת-1949,חירוםבשעתמקרקעיןתפיסתלהסדרהחוקמכוחשהוצאותפיסה

מקרה,בשוםהדברמשמעותאיןכישנים3שללתקופההחוקמכוחמוגבלתוקפם

להפקעתאחר,חוקפיעלאחר,באמצעישימושייעשהלאאלושניםשלוששבתום

זו,באספקלריהשננקטהאמצעיאתלבחוןישכך,משוםהגדר.תוקםעליהםהמקרקעין

שפורסמוולתוכניותהגדר,למהותלבבשיםוזאתעתידית,הפקעהחשבוןעלכמקדמה

הייתהקרקעותשלזמניתתפיסהבהםהעבר,לניסיוןלבבשיםוכןלגביה,בציבור

יותר.מאוחרבשלבלהפקעתההראשונההסנונית

עליהםהגדרוהקמתשלעילהמקרקעיןתפיסתלעיל,שצוייןכפי

הקנייןבזכויותביותרחמורהלפגיעהתביאהמשיב,שללצוויםבהתאם

הראשונה,מהמעלהחוקתיתזכותהינהזוזכותהמקרקעין.בעלישל
וחירותוהאדםכבודיסוד:חוקחקיקתעםתוקףמשנהקיבלהוהיא

אתלכבדהמינהליתהרשותעלחובההטילאשרהיסוד),חוקלהלן(
עליהן.ולהגןהיסודבחוקהמעוגנותהזכויות

יסודחוקחקיקתלאחרבעיקרהקניין,וכותשלהעלמעמדהעלעמדלויןד'השופטכב'59.

ופסקמקרקעין,הפקעתבדברהחלטהביטלהשופטכב'בו.ועיגונהוחירותוהאדםכבוד
:יכ7

עקרוןזהובישראל.האדםשלהיסודמזכויותהינההקנייןזכות"
ברורביטוילונתןזהמשפטוביתכבר,מזהעלינוומקובלמושרש

השנים.במרוצתהעקביתבפסיקתו
לתכנוןהמקומיתהועדהנ'אמיתי274/88בבג"צלמשלנפסקכך

:93בעמ'נאמר)4במ)89פ"רהמרכז,ולבניה,

לפגועאיןכןועלבישראל,האדםשלהיחודמשויותהיאהכלייןזכות"
במקור)לאבדין".(הדגשהמפורשתהוראהללאבה

התנועהלחופשבובותפגיעה

יכולאדםואיןהענקית,הגדרכותליביןכלואיםיהיורביםכפריםבילציין,למותר60.

הגדרותהצבא.רשויותשלבאישורםאלאמהםלצאתו/אוהאלההכפריםאללהיכנס

ירשוהואשרלגדרמחוץהנמצאותמהקרקעותהמקרקעיךבעליאתינתקוהנ"ל

שלהתנועהבתופשקשותבצווים,תיפגעכמצוייןהגדרהצבתומסבותיהם.מאבותיהם

החינוךמוסדותספרם,בתיקרקעותיהם,קרוביהם,אללהגיעיוכלושלאתושבים,אלפי

והםדרסטי,באופןיוגבלהתנועהחופשלכפריהם.מחוץהמצוייםוכיו"בשלהםוהדת

1767.עמ',941765)3(,תק-על.האוצרשרנ'אח'ו-2נוסייבהזכיחסןמאזן-5091/91בג"צ
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הקמתעקבהתנועהבחופשהפגיעהעביר.ובלגניקשיחפיזילמכשולמעברכלואיסיהיו

מידתית.ולאקשהתהיהשנקבע,בתוואיהגדר

האדםכבודיסוד:בחוקהיא-גם-מעוגנתתנועהלחופשהזכותכייטענו,העותרים61.

הדבכלו8.עליהלהגןשישעליונהכזכותדיןפסקישלרבבמספרהוכרהוהיאוחירותו,

:העיסוקובחופשהפרנסהבמקורותפגיעה

הדברמשמעותלכך.מעברואףגבולכמוקשיחיהיהשיוצב,המכשולכה,עדהידועלפי62.

מתושבירביםשלהם.העיסוקובחופשהתושביםשלהפרנסהבמקורותקשהפגיעהתהיה

אתלעבדיותריוכלולאאלה,תושביםמכך.ומתפרנסיםקרקעותיהםאתמעבדיםהכפר

לתושביםשיאפשרושעריםהקמתעלההבטחותגםימימה.מימיםעיבדואותההקרקע

בהןאיןעיבודה,לצורךשלהםלקרקעהיתריםעםלהיכנס,קבועותובשעותבמועדים

קבלתומייגע.מסורבלארוך,הליךזהוכימלמדהניסיוןלתושבים.ישועהמשום

השערכאשרגםאבלהזמן.כלמאויישאינווהשעראפשריתתמידאינהההיתרים

החקלאייםהשטחיםאלההגעההריהיתרים,לקבלמצליחיםוהתושביםמאוייש,

השערשלהפתחביןהרבים,המרחקיםעקבמאודקשהולעתיםאפשרית,אינהלעתים

עתה,עדשהגיעו,תושביםשלהם.הקרקעומיקוםהתושביםמגורימקוםלביןשבגדר,

המתנההיתר,קבלתשלייסורים,בדרךלעבוריצטרכוספורותדקותתוךשלהםלקרקע

ולעבדה.לקרקעלהגיעכדילמרחקיםונסיעהבשער

עובדיםהענקית,הגדרכותליביןכלואיםלהיותשעתידםהכפריםמתושביחלקועוד,63.

מאלפיתמנעלעיל,כאמורהגדרהצבתשלהם.לכפרמחוץשהםאחריםבמקומות

הפיכהובלחיחמורהלפגיעהשיביאמהועבודתם,עיסוקםלמקוםלהגיעתושבים

התושביםשלזכותםשלחמורההפרהמשמעהזופגיעהמשפחות.אלפישלבפרנסתם

העיסוק.חופש:יסודחוקחקיקתעםתוקףמשנהקיבלהאשרעיסוקלחופש

:לחינוךבזכותפגיעה

שנמצאיםספרםלבתימלהגיערביםתלמידיםשלגישתםאתתחסוםהגדרהצבתועוד.64.

למוסדמלהגיערביםוממרציםמסטודנטיםתמנעוכןסמוכים,בכפריםאוהגדהבערי

שלבזכותםביותרחמורהלפגיעהתביאזותוצאהומלמדים.לומדיםהםבוהאקדמי

הוכרהלחינוךהזכותולאוניברסיטאות.ספרלבתיחופשיתולגישהלחינוךאלהתושבים

רוא9תאודורהשופטכב'עמדזו,וכותשלחשיבותהעלהפסיקה.על-ידיכזכות-יסוד

:בקובעו

מדוברבחשיבותו.להפריזניתןלאאשרחברתימכשירהואהחינוך"
הואהחינוךוהמדינה.הממשלהשלביותרהחשובותהפונקציותבאחת
יסודמהווההואומתפקד.חיחופשי,דמוקרטימשטרשללקיומוחיוני

1.49,נאקפרדהתחבורה,שרגיחורב5016/96בגא8
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שלולשגשוגולהצלחתוחיוניהואאדם.כלשלהעצמילמימושוהכרחי
אנשיםופועליםחייםשבהחברה,שללקיומהחיוניהואופרט.פרטכל

הקהילהשללרווחתהכך,בתוךותורמים,רווחתםאתהמשפרים
כולה."

בזכותפגיעהכיוקבעהלחינוך,הזכותשלעליונותהעלהצביעהאףדורנרד'השופטתכב'65.

ותירותו,האדםכבודיסוד:לחוקבניגודהאדםשלכהשפלתולהיחשבעשויהלחינוך

:יכ10קבעההשופטתכב'קבוצתי.רקעעלנעשיתהיאכאשר

האדם.שלהבסיסיותמזכויותיוכאחתמכברזההוכרהלחינוךהזכות"
אשרמ-1948,האדםוכויותבדברעולםבאילכלבהכרזהמעוגנתהזכות
יינתןהחינוךוכילחינוך,הזכותעומדתאדםלכלכי26בסעיףקובעת
בדברהבינלאומיתהאמנהוהיסודיים.הראשוניםבשלביםלפחותחינם

אישררהשאותה1966,משנתותרבותיותחברתיותכלכליות,זכויות
לפיתוחןמיועדשהחינוך13בסעיףמצהירה1991,בשנתישראלמדינת

האדםזכויותכיבודולחיזוקכבודוותחושתהאדםאישיותשלהמלא
בחינם.לכלוזמיןחובהיהיההיסודחינוךכיוקובעתהיסוד,וחירויות

גםמעוגנתלחינוךהזכות205.ע'31כרך1037,אמנהכתביראו
אמנהכתבי(1989משנתהילדזכויותבדברלאמנהו29-82בסעיפים

1991.בשנתישראלעל-ידיהיאאףשאושררה221(,ע'31כרך1038,
לחינוךהזכותבמימושהפליהאכן,...רבותבחוקותגםמעוגנתהזכות
להיחשבקבוצתית,השתייכותרקעעלנעשיתהיאאםעשויה,

שרנ'מילר4541/94בג"ץהשווהאדם.לכבודבזכותהפוגעתכהשפלה
במקור)לאהדגשה(132-131."בע')4,טמ)94פ"דהבטחון,

בהם:החיההקהילהחייאונחושיבושהכפריםביתור

שלמסורתיחייםאורחומתמידמאןקיימוהגדר,בתוךלהיכלאשעתידםהכפריםתושבי66.

כפריאתלהקיףההחלטההמערבית.בגדהוהעריםהכפריםשארעםקהילהו/אוחברה

הכפריםלתושביאסוןהרתתהיהתתממש,אםלמובלעת,ולהפכםבגדרהעותרים

לקייםבזכותםהתושבים.בזכויותמאודקשהלפגיעהתגרוםהגדרהקמתוהסביבה.

היסודמזכויותזכותבכלכמעטותפגעחייהם,מהלךאתתשבשהיאתקינים,חיים

דמוקרטי.במשטרהמוגנות

אובגטוחייםשלתחושהתשרההיאהכפרים.שלהחייםשלחתאתתפרהגדרהקמת67.

שחיהקהילההתושבים.שלהחברתיהחייםבמרקםתפגעהיאמכל,ויותרכלא.בבית

חלקןמהשנייה.אחתהמנותקותקהילותלתתאהדבהירביוםתיחתךמשותפת,כקהילה

אבסורדייםולמצביםמשפחות,לקריעתתביאהיאהאחר.מהצדוחלקןהגדרשלזהמצד

שתימעתהיהיוסמוכיםכפריםמשניוכלהחתןשלאותםכךהתושביםשלהיומיוםבהיי

השני.מעברוואחרתהגדרשלזהמצדאחתחתונות,

בכפריםהנמצאיםמשפחותיהםמבניאותםתנתקשתוקםהגדרכייטענו,העותרים68.

ולניתוקמשפחותלפירוקויביאהמשפחה,ביחסיקשותיפגעאשרדברובערים,הסמוכים

קשרים.
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רבבמספרביטויקיבלהוהיאעל,כזכותהישראליבמשפטהוכרהמשפחהלחייהזכות69.

המשפטיהיועץנ'פלוניבפרשתביינישהשופטתכבודדבריזהלענייןיפיסדין.פסקישל
:הלשממל11

תוקףליחןישמוגנתחוקתיתיסודזכותהינההאדם"כבוד"שבובעידן"
אתלכבדישזהומטעםהאישית,הווייתואתלהגשיםאדםשללשאיפתו

אף...ממנוחלקעצמורואהשהואהמשפחתילתאלהשתייךרצונו
האישי,מ"האני"חלקמאישיותו,חלקהםאדםשלוילדיוהוריו

במקור)לאהדגשה(שלו..."והחברתיהמשפחתי

:אדםחייסיכון

אףלעתיםלשכונות,בסמוךלעבורעתידההמשיב,על-ידישנקבעהכפיהגדרזו,אףזולא70.

לסכןעלולהדברמקומיים.תושביםעל-ידימעובדיםבשטחיםאןבתיםובחצריבגנים,

להמשיךזכותםואתבשלווהומגוריםלחייםהתושביםוכותאתהבתים,קיוםעצםאת

אתתסכןהתושביםלבתיבסמוךהגדרבנייתובביטחון.בשלווהמקרקעיהםאתולעבד

הגדר,בקרבתהחייםייגרם,הילדיםלחייסיכוןאיזהלתארקלהתושבים.חיי
ילדייחשבעדייןלגדר,בסמוךשנזרקכדורלהביאשייגשילדהאםלידו.והמשחקים

ל"סכלו".ראויאושאפשרמסוכןכמסתנןחשודיהיהשמאאובאמת,שהואכפיתמים,

תושביםשלפרנסהמקורשהיו,כפייישארולגדרמאודסמוךהנמצאיםמקרקעיןהאם

ל"גילוח"שיביאדברלמסתננים"מקלט"אלומקרקעיןייחשבושמאאורבים,

הגדר.לאורךהעציםולעקירתהשטחיםשלו"חשיפה"

פטרוליםיהיוהגדרלידקודמים,בהליכיםהצהירוהמשיביםשנציגיכפימכך,יותר71.

הםכיבעבראישרובעצמםהמשיביםנציגיביטחונית.גדרכללידכמקובלצבאיים,

חיישלמהותיסיכוןתהיההדברמשמעותלגדר.בסמוךאשחילופישיהיוצופים

לפרנסהיאהיחידהשדאגתםהתמימיםוהחקלאיםבבתיהםבשלווההחייםהתושבים

ביתם.בניאת

חוקתיתיסודזכותהינההגוףשלוםעלולשמירהלחייםהוכוחכייטענו,העותרים72.

מפגיעהלהימנעהמינהליתהרשותועלוחירותו,האדםכבודיסודבחוקהיאגםהמעוגנת

אדם.הואבאשרהאדםשלאלהבזכויות

בתים:הריסתשלסיכון

לבתיםבסמוךאףולעתיםלכפריםמאודסמוךנבניתהגדרכאשרכייטענועודהעותרים73.

באיזוריםבעתידיריפעולותיהיואםכיחששקייםהרירבים,מעובדיםולמקרקעין

הצבארשויותינקטושם,המפטרליםצבאייםפטרוליםלכיווןהאמוריםהמאוכלסים

אחריםרביםבמקומותבעבר,נקטהצבאתישוף"."הצבאבפיהנקראתבפעילות
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רביםומקרקעיןבתיםנהרסומכךוכתוצאהשבוצע,יריבעקבותזו,בפעילותבשטחים,

פלסטינים.תושביםשל

לאאףוהןהכפרים,תושביוביתרבעותריםתלויותאינןשתהיינה,היריפעולותודוק,74.

בכוחותיוכלולאהשורה,מןתמימיםאזרחיםשהםהכפרתושביידן.עללהימנעיכולות

אטוכך,מעובדים.אומאוכלסיםשטחיםבקרבתירישלפעילותלסכלאולמנועעצמם

המעובדיםוהמקרקעיןהבנוייםוהבתיםהקבוע,לדברתהפוךנבנתה,שטרםהגדר,אט,

הריסה.בסכנתוהנתוןלהזזההניתןזמנידבריהיוהגדר,לפנישניםעשרותזה

ו/אושבהםהעותריםהכפריםאתתהפוךהגדרהצבתכיויטענו,יוסיפוהעותרים75.

למניעתיביאאשרדברבגדרות,המוקפותלמובלעותהגדר,מתוכננתבקרבתם

תושביהם.התפתחותולמניעתהללוהיישוביםשלהטבעיתהתפתחותם

והבניה:התכנוןחוקפיעלהיתריםקבלת

הגדר,בתוואילהיעשותשאמורותוהבניההסלילההחפירה,עבודותכייטענו,העותרים76.

הוצאולאהעותרים,ידיעתלמיטבוהבניה.התכנוןחוקע"פכדין,בניההיתריטעונות

האמורות.והבניההסלילההחפירה,עבודותלצורךתפיסה,מצווילהבדילבניה,היתרי

הלכהתהיהכאמור,היתרבהעדרמטעמומיאוהמשיבע"ישתיעשהעבודהכלכך,משום

לחוק.בניגודעבודהלמעשה

המידתיות:מבחן

שלדונמיםאלפיותפיסתהתפיסה,בצוויהקבועבתוואיהגדרהקמתכייטענו,העותרים77.

לחוק8שבסעיףההגבלהפסקתבתנאיעומדותאינןאשרהחלטותהינןכאמור,מקרקעין

אלההחלטותמקום,מכלהעיסוק.חופשיסוד:לחוק4וסעיףוחירותוהאדםכבוד:יסוד

האדם.בזכויותהמידהעליתרופוגעותמידתיותאינן

התפיסהבצוויהמפורטיםהמקרקעיןתפיסתבדברהמשיבהחלטתכייטענוהעותרים78.

הנדרשמעלופוגעותעניינים,קריטריוניםנעדרתסבירה,בלתישרירותית,הינהשלעיל,

הגדר.יוקםשבוהאגורובתושביהמקרקעיןבעלישלבזכויותיהם

וסבירהראויהבחירהתוךבמידתיות,לפעולהמנהליתהרשותעלכיהיא,פסוקההלכה79.

מאותפניעלהפרדהגדרהצבתבדברההחלטהכייטענו,העותריםוהתכלית.האמצעישל

פגיעהלפגועכדיבהישבמובלעת,הכפריםתושביכליאתתוךמקרקעין,שלדונמים

כבודלבטלה.ישכןועלהמקום,ובתושביהמקרקעיןבבעליהנדרשעלהעולהחמורה

:ו2הקמטסבפרשתזהלענייןפסקחשיןהשופט
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הנחת.מטרה.שללהשגתהבאמצעיםעצמומרכזהמידתיותמבחן"
והשאלההיא,יאויתמטרה-לעצמהכשהיא-שהמטרההיא,המוצא
בהחילנוהוא.ראויאמצעיהמטרחשללהשגתהמאמצעיאםאלאאינה
אוהנפגעתהזכותכעוצמתכיואת,עודנזכורהמידתיותעילתאת

בעילתהרשותעםהקפדתנועוצמתתהאכןבוכותהפגיעהכעוצמתה
במקור)לאהדגשה("המידתיות.

האמצעי"שלבמובןגםהמידתיותבמבחןלעמודיסודבזכויותהפגיעהעלזו,אףזולא80.

בפרשתדורנרהשופטתכבודכךעלעמדההנדרשת".המועטהבמידההיאשפגיעתו

:פסקהשםדא130,כוחשרותיתנופה

המועטהבמידהבזכותהפוגעהאמצעיבחירתבדברלמבחןבאשר"
הזכותמןהאמצעיבחירתתושפעמוחלט,מבחןאינושכאמורהנדרשת,
צחירתעליותריוקפדבמיוחדחשובהיסודבזכותכשמדוברהנפגעת.
שעלותובאמצעימדובראםגםוואטהמוערית,גמידהבההפוגעאמצעי

במקור)לאהדגשה(ניכרת."

למבחןכפוףלהיותהשלטוניהאמצעיעלכיהדגיש,אילןבררחובבפרשתברקהנשיאכב'81.

:כיסקבע,הנשיאכב'המידתיות.

במשפטהואמקובלכךמשנה.מבחנישלושההמידתיותלמבחן"
ע"אן12בעמ'הנ"ל,3477/95בג"צראה(בישראלגםנפסקכךהמשווה.
קשרנדרשכיהינו,הראשוןהמשנהמבחן436(.'בעמהנ"ל,6821/93

להיותצריךהשלטוניהאמצעיהאמצעי.לביןהמטרהביןהתאמהשל
שהשלטוןהאמצעילהשיג.מבקשהשלטוןאותההמטרהלהשגתגזור
מבחן"(המטרהשללהגשמתהרציונלי,באופןלהוביל,צריךבונוקט

צריךהשלטונישהאמצעיהינו,השניהמשנהמבחןהרציונלי").הקשר
אםרקראוי,הואהשלטוניהאמצעיביותר.הקטנהבמידהבפרטלפגוע

בזכותפגיעתואשראחר,אמצעיידיעלהמטרהאתלהשיגניתןלא
המשנהמבחןהפחותה").הפגיעהמבחן"(יותרקטנהתהאהאדם

בזכותפגיעתואםראוי,אינובוחרשהשלטוןהאמצעיכיקובע,השלישי
התכליתבהגשמתמביאשהואלתועלת,ראוייחסללאהיאהפרט

הצר").במובןהמידתיותמבחן"(

ואדםגבויותהפרתמולביטחוניצורך:הפרדה"גדר"

פלסטיניםחדירתלמנוענועדהההפרדהגדרכיהזדמנויות,שלרבבמספרטעןהמשיב82.

הןנועדהדברוכימבוקר,בלתיבאופןישראלמדינתתחומיתוךאלהמערביתמהגדה
שבגדההמתנחליםציבורביטחוןעללשמירהוהןבישראלהציבורביטחוןעללשמירה

המערבית.

הכבושם,בשטחיםההתנחלויותשלוקיומןבנייתןחוקיותבשאלתעמדהלנקוטמבלי83.

בנייתבדברההחלטותקבלתבעתהמשיביםאצלשעמדוהשיקוליםכייטענו,העותרים

להצדיקכדיבהםהיהולאעניינים,ולאזריםשיקוליםהיויוקםשלפיווהתוואיהגדר

אלהדבריםהכובש.שללמרותוהנתונההפלסטיניתבאוכלוסייהחמורותכהפגיעות

ו433)2(נבוהרווחההעבודהשרישי,אלינ'בע"מואחזקותאדםכוחשרותיתנופה97/450בג"צי' 53-54.עמ',1אנ)4(,פ"ר.אח'ו-23התחבורהשרנ'אה'ו-4חורבליאור-קS"A15016/6י4



מחד,החוקתיותהאדםבזכויותהחמורותהפגיעותאתבוחניםאנוכאשרעולים

מאידך.לכךהקבועבתוואיהגדרהקמתתביאאליהןהאבסורדיותוהתוצאות

להתחשברשאיתשלטונית,סמכותהמפעילהמינהלית,רשותכיהיא,פסוקההלכה84.

רז15.שיקוללשקוללהואסורבלבד,ובהםרלבנטיים,בשיקולים

הםהמדינהוביטחוןהציבורביטחוןשיקולילפיההמשיביםטענתכייטענו,העותרים85.

על-מנתנועדהלכך,שנקבעבתוואיהגדרהקמתבדברההחלטהמאחוריהעומדיםאלה

למעשה,הלכהויצדיק,הגדרהקמתאתשיצדיקמוטעהמצגולתארבעינייםחוללזרות

הינםהמשיבהחלטותמאחוריהעומדיםהשיקוליםאדם.בזכויותחמורותפגיעות

ענייניים.ולאזריםשיקוליםהענייןבנסיבותהמהוויםצריםפוליטייםשיקולים

נהפךעליו,להגןמחוייבתשהמדינהחשובאינטרסשהינוהציבור"ביטחון"הרב,לצערינו86.

בשטחיםהואהמדוברכאשרבעיקראדם,וכויותהפרתלהצדקתלאיצטלהלעתים

שם.המתגוררתהפלסטיניתובאוכלוסייההכבושים

השלטון,שרירותמפניהאדםשלזכויותיועלהמגןבהיותוהעליון,המשפטביתכבוד87.

בשטחיםאדםזכויותבהפרתהואהמדוברכאשריתרהבזהירותלנקוטמחוייב

טענתאתלבחוןבאהואכאשרהקרובההוודאותמבחןאתליישםנדרשוהואהכבושים,

הדברפחותה.האזרחיתבאוכלוסייהשפגיעתווהכליהביטחוניהצורךבדברהמשיבים

תמומשבאםהאזרחיתלאוכלוסייהשיגרמוהחמורותהפגיעותלאורמתחייב

המשיבים.שלתוכניותיהם

על-לכךנקבעאשרבתוואיהגדרהקמתמאחוריהעומדיםהאמיתייםהשיקוליםלעניין88.

במכוןעריםומתכנןאדריכלגרואג,שמואלמרשלבהרצאתולעייןניתןהמשיביםידי

עללשליטהפוליטיככליהמערביתובגדהירושליםבמורחתכנון"בנושאבמקום","

הרצ"בבצלםשלהעמדהלנייר23עמ'אתוכןה',כנספחומסומנתהרצ"בהמרחב"

ו'.כנספחוהמסומן

בתוואיההפרדהגדרהקמתמאחורישעמדוהשיקוליםכיהוא,ברורלעיל,האמורלאור89.

ובלחיעצומההינההעותריםשלהיסודבזכויותוהפגיעהזרים,שיקוליםהינםשלעיל

היאשפגיעתוהמתאיםבאמצעינקטולאוהמשיביםהנדרש,עלעולהוהיאמידתית

הנדרשת.המועטהבמידה

מניעתלהבטיחמנתעלהפרדהגדרלהקיםהמשיביםשלרצונםאםכייטענו,העותרים90.

הריישראל,מדינתתחומיתוךאלהמערביתמהגדהפלסטיניםשלמבוקרתבלתיחדירה

עלהגדרבנייתההינהדרסטי,פחותהכיהאמצעישהיאביותר,והיעילההטובההדרך

עבר.מכלגדרותהמוקפתמובלעתבתוךהעותריםהכפריםכליאתולאהירוקהקו

15S"AJ5016/96נ'פורז953/87ובגאיו35-36עמ',1אנ)4(,פ"ד.אח'ו-23התחבורהשרנ'אח'ו-4חורבליאור

)2(.,309במ3241פ"דתל-אביב-יפו,עיריתראש
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ביןהעניין,בנסיבותוהנכוןהראויהאיזוןאתערכולאהמשיביםכייטענו,העותרים91.

.הפלסטיניתהאוכלוסייהיתרושלהעותריםשלזכויותיהםלביןהביטחוניהאינטרס

הפלסטיניתהאוכלוסייהשלהאיטרסיםעללשמורהמשיביםעלכיהיא,פסוקההלכה92.

פוליטייםשיקוליםכגוןזרים,שיקוליםלשקולרשאיםהםאיןוכיהכבושים,בשטחים

ןומלעומלא16,אסכאןג'מעיתבפרשתקבעדאש)כתוארו(ברקהשופטכבודלאומיים.או

:כי

שלוהביטחונייםהאינטרסיםבהבטחתהםהצבאיהמפקדשלשיקוליו"
מזה.באזורהאזרחיתהאוכלוסיהשלהאינטרסיםוהבטחתמזהבאזור
אתלשקולרשאיהצבאיהמפקדאיןהאזור.כלפימכווניםכאלהאלה

עדשלו,מדינתושלהסוציאלייםהכלכליים,הלאומיים,האינטרסים
עלאובאזורשלוהביטחוניהאינטרסעלהשלכהבהםשאיןכמה

צרכיוהםהצבאצורכיאפילוהמקומית.האוכלוסיהשלהאינטרס
בעמ'390/79,בג"צ(הרחבבמובנוהלאומיהביטחוןצורכיולאהצבאיים

אוכלכלילניצולפתוחשדהאינולוחמתיתבתפיסההמוחזקאזור17(.
באזורכבישיםמערכתולבצעלתכנןרשאיהצבאיהממשלאיןאחר...

שלמטרתוואםזהתכנוןשלמטרתואםלוחמתית,בתפיסההמוחזק
מערכתוביצועתכנוןשלו...למדינתושירות"דרך"להוותאךהןזהביצוע

איןהמקומית.האוכלוסיהטובתשלמנימוקיםשייעשויכולכבישים
המחזיקה.המדינהאתלשרתכדיאךלהיעשותיכוליםאלהוביצועתכנון
האזורצורכיאינההתכנוןמטרתכיהעותרת,צודקתאםעל-כן

הםצודקיםאזכיישראל,שלצרכיהאךאלאהאזרחיים)אוהצבאיים(
המפקדשללשיקוליוהיאזרהזומטרהכיהמשפטית,בעמדתםגם

מ.מ.)-במקורלאהדגשה("...הצבאי

הבבושיםבשטחיםנורמלייםחייםלקיוםהחובה

עלשבשליטתו.בשטחיםנורמלייםחייםלקייםהשלטוךרשויותעלכיהיא,פסוקההלכה93.

האזרחית,האוכלוסייהשלולשלומהלבטחונהלדאוגחובהמוטלתהצבאיהממשל

תונכס17.מפניראוייםהגנהאמצעיאספקתלרבות

הבינלאומיהמשפטשלכלליואתלקייםהסמכותהפעלתחייבתכייטענו,העותרים94.

הישראלי,המינהליהמשפטשלעקרונותיוואתלוחמתית,תפיסהשעניינםהפומבי,

גימעיתבפרשתקבעהמשפטביתכבודציבור.עובדשלשלטוניתבסמכותשימוששעניינם

:כיי8ןומלעומלא,אסכאן

הרימקומית,שלטוניתסמכותקיימתאפילושכןמספיק,תנאיזהאין"

הדיןכלליעל-פישתיעשהלהדילאלמעשה,הלכהזו,סמכותשלהפעלתה
המינהליהמשפטכלליעםאחדבקנהלעלותהיאחייבתאלאהמקומי,
בג"צ(לוחמתיתתפיסהשעניינםהבינלאומי,המשפטכלליועםהישראלי

מ.מ.).-במקורלאהדגשה(")/80(764המ'(351/80בג"צהנזכר,61/80

:גםזהלענייןראה

785.795,זל)4(,פי,ד.צה"לכוחותמפקדניאלמעלמוןאסכאןגימעית-393/82צ,,ג613
168/91בג"צ:המפרץמלחמתבתקופתהכבושיםהשטחיםלתושבימגןערכותלספקהצבארשויותחויבולפיכך17

467.המ)1(פ"דהביטחון,שרנ'מורכוס
790-791.עמ'שלעילאלמעלמוןאסכאןג'מעיתפרשת18
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MILITARYISRAELITHEOFPROBLEMSANDCONCEPTS"LEGALSHAMGAR,14.
THEאוGOVERNMENTMILITARYSTAGE"IN~TIALTHE-GOVERNb5ENTBYED.

(JERUSALEM,,M.1967-1980ISRAELBYADMINISTEREDTERRITORIES13)1982(
.(SHAMGAR

הכוחעל-ידיהכבושהשטחניהולאופןאתמסדירותאשרהבינלאומיהחקהוראות95.

43תקנה1949.משנתג'נבהואמנת1907,משנתהרביעיתהאגבאמנתקבועותהכובש,

:כיקובעתבישראל,החלמנהגיבינלאומימשפטמשקפותהוראותיהאשרהאג,לאמנת

מ.מ.)-במקורלאהדגשה(

havingpowerIegitimatetheofauthority"Theועpassedfactח(10

measuresthe81%takeshalllattertheoccupant,theofhandsthe

publicpossible85far85ensureandrestore,*0powerhis18

unlessrespecting,whilesafety,andpublique][ordreorder
country."

the%מenforcedlawtheprevented,absolutely

שרנ'אח'ו-11טביבמחמודסעיד202/81בבג"צשאומץכפי43,תקנהשלהעברינוסחה

לאמור:קובע629,בעמ'622,ול)2(,פ"ר.הביטחון

בדללנקוטעליוהכובש,לידילמעשההחוקיהשלטוןסמכותבעבור"

השדראתהאפשרבמידתולהבטיחלהחזירמנתעלשביכולתוהאמצעים

קיימתכןאםאלאבארץשבתוקףהחוקיםכיבודתוךהציבוריים,והחיים

לכך".מוחלטתמניעה

:כינקבע,שלעילאלמועלמוןאסכאןג'מעיתבפרשת96.

הבטחת-אחדמרכזיים:ציריםשניסביבסובבותהאגתקנות"
בתפיסההנתוןבשטחהתופסשלהלגיטימייםהביטחונייםהאינטרסים

הנתוןבשטחהאזרחיתהאוכלוסיהשלצרכיההבטחת-האחר;לוחמתית
בעמ'הנוכר,,49369/81בג"צ;138בעמ'256/22,בג"צ(לוחמתיתלתפיסה

תוךמסוים,איווןלקבועהאגתקנותבאותאלהציריםשניבין271(.
אחריםבענייניםואילוהצבאי,בצורךהואהדגשמסוימיםשבעניינים

יוצריםהמלחמהדיני":האזרחיתהאוכלוסיהשלבצרכיההואהדגש
גיסא,מחדצבאי,צורך:מגנטייםקטביםשניביןעדיןאיזוןבדרך-כלל
החקיקהסמכות"דינשטיין,י'(גיסא"מאידךהומניטרייםושיקולים
,505(.509תשל"ב-ל"ג)(במשפטעיוניהמוחזקים"בשטחים

בתקנהשנקבעכפיהציבוריים,והחייםהסדרעלהשמירהבדברהכלליתלהוראהבנוסף97.

עלולהגןלשמורהכובשהכוחעלכיבמפורש,קובעתהאגלאמנת46תקנההרילעיל,43
שללשונהפגיעה.מכלולהימנעקניינה,עלהיתרביןהנכבשת,האוכלוסייהשלוכויותיה

:הינה46תקנה

privateandpersons,oflivestherights,andhonor~IFamily
respected".

bemustpractice,cinvictionsaswellasproperty,

עלהגנהשלהמדיניותאותהאתקובעג'נבהלאמנת47סעיףכינציין,לצורךמעל98.

:לשונווזוהנכבשת,האוכלוסייהשלזכויותיה
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be)0תshallterritoryoccupiedתוarewhopersons
"Protected

theofwhatsoever,manneranyז0תוcaseany1מdeprived,

asintroduced,changeanybyconvectionpresenttheofbenefits

orinstitutionsthe10)תtelntoly,8ofoccupationtheofresultthe

concludedagreementanybynorterritory,saidOfgovernment

theandterritoriesoccupiedtheofauthoritiesthebetween

theofIatterthebyannexationanybynorpower,occupylng
'territory.'occupiedtheofpartorwhole

DeclarationUniversal(האדםוכויותבדברהעולמיתההצהרהלתקנות12תקנהועוד,99.

Rights(ofHumanלשונהוכךההוראה,אותהאתקובעת:

forthsetfreedomsandrightsthe811)0entitled15מן
"Everyone

race,assuchkind,anyofdistinctionwithoutDeclaration,this

opinion,otheror1801)110קreligion,language,sex,colourt
status."otherorbirthproperty,origin,socialornational

בשטחיםהכיבושלדיניבהתאםלפעולמחוייביםהמשיביםכיעולה,מהאמור100.

האזרחיתהאוכלוסייהשלהבסיסיותוכויותיהעלשמירהבושישבאופןהכבושים

עשרותמולדתהבכפרישחישלמהאוכלוסייהההופךבאופןגדרהקמתהפלסטינית.

האוכלוסייהשלבזכויותיהביותרחמורבאורחפוגעתאסירים,שללאוכלוסיהבשנים,

ובעיקרהבינלאומי,החוקהוראותאתוסותרתמנוגדתוהיאהכבוש,בשטחהמקומית

כבודעל-ידיהישראליבמשפטהתקבלוכאמורשהוראותיההאג,תקנותהוראותאת

הסדראתמערערתכאמורהגדרהקמתמינהגי.משפטבהיותםהעליון,המשפטבית

בשטחיםהפלסטיניםהאורחיםשלבקניינםבוטהבאופןפוגעתהציבוריים,והחיים

תוךהצדקה,לכךשישללאהמוגנותוכויותיהםוביתרבחייהם,בכבודם,הכבושים,

המקומי.והדיןהישראליהמינהליהמשפטשלהוראותיוהפרתכדי

כמתוארבינייםוצותנאיעלצומלפניולהוציאמתבקשהמשפטביתכבודלעיל,האמוריסודעל

עלהצואתלהפוךהמשיבים,תשובתקבלתולאחרבעתירה,דחוףדיוןולקייםוו,עתירהבפתח

מוחלט.לצוהתנאי

2004.פברוארלחודש26היוםירושלים,

עו"דדחלה,מוחמדעו"דמיעארי,מואייד

ושות'דהלהמוחמדושות'דחלהמוחמד
העותריםב"כהעותריםב"כ
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