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תגובתםלהגישהמשיביםמתכבדים26.2.2004,מיוםתשיןמ'השופטכבודלהחלטתבהתאם

:כדלהלןלעתירה,

הטיעוןעיקרי

על-ידישהוצאותפיסהצוויחמישהיבוטלוכיהעותריםבדרישתהעווירהשלעניינה1.

מספרצו;ת/30/701'מספרצו:ית/30/301מספרצו:ת/30/48'מספרצו-2מס'המשיב

אליובאזורהקרקעותתפיסתהתפיסה").צווי":להלן(ת/30/901'מספרוצו;ןת/30/801

התפר",קומכשול"אתהכוללירושלים",יעוטף'הקמתלצורךנעשתההעתירהמתייחסת

ההפרדה".גדר"בכינויוהידוע

-מתאבדיםמחבליםשלמעברלחסוםנועדהתפר")קומכשול":להלן(ירושליםעוטף2.

מדינתתחומיאלאחרים,ומחבליםברק,א'הנשיאשלכהגדרתומונחות"אדםפצצות"

מרכזיוירכיבזהובאיו"ש.כ,סויימיםישראליםישוביםשלתחומיהםואלישראל



יהודהבאזורהפלסטיניתהרשותבשטחימקורואשרבטרורישראלמדינתשלבלחימה

במהירותהרנפרקומכשולבהשלמתעליונהחשיבותרואהישראלממשלתושומרון.

אדם.בכחוהןבתקציבהןגדוליםמשאביםמוקציםכךולצורךהאפשרית,

המכשול,שלבמרכזומ'.50-70שלממוצעברוחבקרקעימכשולכוללהתפרקומכשול

דרךיסללומצדדיהואשרחדירות,עללהתריעשאמורהחככה""גדרחלקיו,במרבית

טופוגרפייםתנאיםלאורבהםמקטעיםישנםרכב.לכליודרךפטרולים,כבישטשטוש,

וכןאלקטרוניים,באמצעיםייתרוךהמכשולבגדר.במקוםבחומהשימושנעשהוהנדסיים

אתלחדורבניסיונותלטפלויוזעקולאורכו,שיפטרלוהגבול,ומשמרצבאבכוחות

המכשול.

אתשיאפשרזמהלפרקןלישראל,חדירהלעכבהמכשולשלתכליתו3.
אל.הגעת'הכוחות-

מקום
החדירה-

לאהביטחוןכוחותוכיהחדירות,כלאתימנעלאהמכשולכיהואהחשש

שיאפשרגיאוגרפיבטחוןמרחבנדרשלכןחצייתו.אתלסכלמנתעלבזמןלהגיעיוכלו

יחדרושאלהקודםהמחבלים,אחראיו"ש,בתחוםמרדף,לבצעהלוחמיםלכוחות

לבצעיספיקואומסתורבמקומותוייטמעוהישראליםלישוביםאוישראלמדינתלתחומי

מסויםבטווחהמכשולממוקםהרגישים,באזוריםובעיקרלכך,איהטרור.פיגועאת

שינבעיכולישראלמדינתמתחומימהבמרחקהמכשולמיקוםישראל.מדינתמתחומי

השורריםהתנאיםעםהתחשבותאוטופוגרפייםשיקוליםובכללןנוספות,מסיבותאף

בשטח.

המקומייםבתושביםמסויםבאורחהדברים,מטבעלפגוע,עלולההתפרמרחבהקמת4.

במרחבהמתגורריםאלהשלוהןנתפסו,שאדמותיהםלה"י"'הן-ובישראלבאיו"ש

שתכליתןדרכיםמספרהמשיביםנקטולכןהמכשול.שלהמערבישבחלקוהביטחון

אתשימנעבאופןהתוואיתכנוןזהבכללזו,באוכלוסייההפגיעהאתהניתן,ככללצמצם,

תשלוםחלופיות,דרכיםסלילתהביטחון,לצורכינדרשאינוהדברעודכלהפגיעה

מחוצהאלהנורחבתושבישללשעברהסדריםקביעתנתפסה,שאדמתםלאלהפיצויים

התפר.מרחבשבתוךהחקלאיותהקרקעותעיבודאתשיאפשרוהסדריםקביעתוכןלו,

ומאזןלאומי,הביןהדיןעםאחדבקנה;עולההואראוי.בהסדרמדוברהמשיביםלדעת5.

בתושביהפגיעהלביןהעתאבדים,טרורלבעייתמענהבמתןהקריטיהצורךביןכראוי

דיןכיהכשיביםסבוריםב"רחבה,להלןשיפורטוהטעמיםולאוראלו,בנסיבותהאזור.

להידחות.העתירה

המשפטביתאוולהפנותיבקשוהמשיביםצו-ביניים,למתןהעותריםשלבקשתםלעניין6.

כפיהעתירה,במסגרתהנכלליםומהצוויםאחדלכלביחסהפרטניתלעמדתםהנכבד

להלן.מפורטתשהינה

ע77~



כללי

הקמוץברור.ישראלאלמאיו"שמחבליםשלמעברשיצונעבמכשולהביטחוניהצורך7.

מדינתכלפיהמופנההטרוראתלמנועשתכליתועצמיתהגנה.שלאקטמהווההמכשול

מדינתאזרינינגדהמתנהלתהטרורמערכתנמצאתהדבריםברקעואזרחיה.ישראל

הדבריםתוארווכך2000.ספטמברמחודשהחלהמדינהובתהומיבאזורישראל

:הנכבדהמשפטביתידיעללאחרונה,

יהודהבאזורימתנהלת2000ספטמברחודשסוףמאן"1.

משטרתית.פעילותוואיןקשה.לחימהעזהוחבלושומרון

נגדפיגועים14,000כ-בוצעובמסגרתומזוין.סכסוךזהו

ישראלייםותושביםאזרחיםשלוהרכושהגוףהחיים,

מ-למעלהונשים.גבריםוילדים,זקניםובהםמפשעחפים

מ-לגועלהנהרגו.ישראלמדינתשלותושביםאזרחים600

והפגיעותהמוותביותר.קשהבאורחחלקםנפצעו,4500

נהרגומהםרביםהפלסטינים.שלחלקםמנתגםהיו

שוטפיםוהכאבלוכשה...0002ספטמברמאזונפצעו

אותנו.

הפלסטיניהצדהיא.סבוכהישראלשללחירותה2.

אלהמתאבדיםמונחות.בפצצותהשאר,ביןמשתמש,

כנדינתבתחומי(ישראלייםמצוייםבוכוקוםלכלמגיעים

יהודהבאזוריהיהודייםהישוביםובתחומיישראל,

ובישובים.בעריםודםהרגזורעיםהםתהן.וחבלושומרון

הםטרוריסטים,הםבישראלהנלחמיםהכוחותאכן,

הם;מדיםלובשיםאינםהם;סדירצבאעלנמניםאינם

לרבותבאזור,הפלסטיניתהאוכלוסייהבתוךמסתתרים

חלקלתמיכתזוכיםהם;קדושיםבמקוננות

בנישללתמיכתםוכןבכלל,האזרחיתמהאוכלוסייה

בפרט..וקרוביםמשפחה

להגנהזכותהמכח-נוקטתהיאישראלשלבמאבקה3.

מגן"חומת"מבצע(מיוחדיםלחימהבמבצעי-עצצית

יוניבחודששהחלנחושה"דרך"ומבצע2002,במרץשהחל

הכרעתהיתההמבצעיםמטרתהסתיים).וטרם2002

פיגועישלהישנותםומניעתהפלסטיניתהטרורתשתית

לשטחיםצה"לכוחותנכנסואלהפעולותבמסגרתהטרור.

ואשרלוחמתיתתפיסהמכחבשליטתובעברשהיורבים

שלהחלקית)אוהמלאה(לשליטתהבהסכמיםהועברו

עלוכתריםסגריםהטילהצבאהפלסטינית.הרשות



נעצרוחבלה.וחומרינשקכלינאספושונים.אזורים

מילואיםכוחותגויסואלהמבצעיםבמסגרתמבולשים.

בהםנגמשים),טנקים,(כבדיםנשקכליהופעלורבים,

ומטוסים.קרבכנסוקי

לצורךונספיקמענהנתנולאהמיוחדיםהלחימהמבצעי4.

השריםועדתהקשים.הטרורמעשיבהפסקתהכניידי

אחריםצעדיםבשורתלנקוטביקשהלאומילבטחון

נוספים,טרורמעשישלביצועםמניעתלשםשנועדו

ביצועמפניפוטנציאלייםמפגעיםשלוהרתעתם

הוספה).הדגשה(".מעטיהו]

:להלן(352ונ)6(פידהמערבית,בגדהצה"לכוחותמפקדנ'עג'ורי7015/027019,בג"צ

עג'ורי").פרשת"

להתמודדמנתעלישראלמדינתשנקטההמגווניםהאמצעיםאתסוקרלעילהדיןפסק8.

ממשלתהחליטהעליתםננתאמצעיםאחדהמתאבדים.המחבליםותופעתהטרורעם

ישראל.מדינתלתחומיפלסטיניםשלמבוקרתלאכניסהמניעתהואישראל

המכשולהקמתעלההחלטות

שעניינהב/64,החלטהאתלאומיביטחוןלענייניהשריםועדתקיבלה14.4.02ביום9.

ההערכותאתולחזקלשפר"נועדהאשרלהחלטה,בהתאםהתפר.במרחבהערכות

חדירתולמנועלשבשלסכל,וכדיהטרור,עטהתמודדותבמסגרתהמבצעיותוהיכולות

ימנעוישראלומשטרתrrns<כינקבעלישראל".ושומרוןיהודהכתחומיחרלויתהעילות

ישראל.מדינתלתחומיפלסטיניםשלמעברלאלתר

למעברביותרהחשופותשנמצאוהגזרותבשלושמכשולהקמתעלהוחלטזמני.כפתרוו

עאיו"שישראלביןהחצוייםוהכפריםאום-אל-פחםגזרתוהן:ישראל,למדינתמחבלים

טול-כרם-קלקיליהגזרת;וברטעהבקה-
עוסקתבתהגיזרה(ירושליםעוטףוגזרת;

העתירה).

הטווחארוךהפתרוןאתשיבהןהממשלהראשבראשותשריםצוותהקמתעלהוחלטעוד

לישראל.מחבלים,ובכללםפלסטינים,הסתננותלמניעת

כנערכתהציגההדיוןבמסגרתהתפר.מרחבבתוכניתישראלממשלתדנה23.6.02ביונ]10.

שלא'שלבאתאישרההמכושלההתפרקומכשוללהקמתהצעתהאתהביטחון

הארץצפוןאלמחבליםחדירתשלהבוערתהמבצעיתלבעיהמענההנותןהפרויקט,

לצומתהסמוךסאלם,כפרבאזורמתחילשאושרהככשולירושלים.אזורואלוכרכזה

מדוברירושלים.באזורנוסףמכשולאושרכןכמושומרון.חוצהכבישעדונמשךמגידו,



הנותןק"מ),22הינובירושליםהמכשולשלאורכוכאשר(קיים116שאורכובמכשול

וקלקיליה.כרםטולשכם,מג'נין,היתרביןמחבלים,לחדירתמענה

:כיהיתר,ביןנאחר,בהחלטה

בטחוןגדרותהקמתלאשר-א'שלבבמסגרת")3(

צמצוםלמטרתירושליםובעוטףהתפרבמרחבומכשולים

בישראל."לפיגועיםמאיו"שטרוריסטיםחדירת

בטחון.אמצעיהינההאחרים,המכשוליםכמוהגדר,)4(

אחר.אוכנדיניגבולמבטאתאינההקמתה

ראשידיעלייקבעהגדרשלוהסופיהמדויקהתוואי)6(

הנ"ל,ביןהסככוהאישלבפוקרההבטחון.ושרהממשלה

השריםועדתלהכרעתהנושאאתהממשלהראשיביא

יוצגהסופיהתוואיהממשלה.אולאומיבטחוןלענייני

הממשלה."אולאומיבטחוןלענייניהשריםבוועדת

.11
המכשול.שלהסופיהתוואיאתלאומיבטחוןלענייניהשריםועדתאישרהםויב-14.8.02

מכפרהמכשולשלב'שלבאתהביטחוןושרהממשלהראשאישרו2002דצמברבחודש-

לכפרבסמוך(אבנרמהרשלוחהוכןק"מ,כ-60שאורכוהירדן,ועדמזרחהסאלם

סאלםמכפרב'שלבשלביצועוכייצוייןתייסיר.לכפרועדהגלבועבדרוםאל-מוטילה)

2004.מרץבחודשלהסתייםאמורלירדן

הקמתעלהחלטהביטחוןלענייניהשריםועדתקיבלה-5.9.03ביום1,2.
שלב-ג'

הככשולשל

1.10.03צייםק"מ.64שלכוללובאורךאדומים),מעלהאזורלמעט(ירושליםבאזור-עוטף

:כדלקמןנקבעבההמכשולשלו-ד'ג'שלביםלגביממשלההחלטתהתקבלה

העליונהחשיבותובדברהחלטתהעלחוזרתהכמשלהא."

הבטחוניהצורךאתומדגישההתפר"מרחב"הקמתשל

ו-עוטףהתפר"ב"מרחבהמכשולהקמתהכשךבביצוע

ירושלים".

לנ"ל:-בהמשךב.

פיעלטרורפיגועילמניעתהככשולהקמתהכישךלאשר1.

ידיעלבממשלההיוםשהוצגוכפיוהתוואיהשלבים

תוואיהממשלהבפניהוצגולפיההמפה(הבטחוןמערכת

הממשלה).במזכירותשמורה-והשלביםהגדר



האחריםקטעיוככנוזו,החלטהפיעלשיוקםהככשול2.

טרורפיגועילמניעתבטחוןאמצעיהינוהתפר",ב"מרחב

אחר.אומדיניגבולכחטאואינו

בביצועואוהמכשולבתוואימקובנייםשינויים3.

שרלאישוריובאוהתוואי,שלהכוללמהתכנוןשיתחייבו

הכנמשלה.וראשהבטחון

אתיסכמוהאוצרושרהבטחוןשרהמכושלה,ראש4.

ואתההחלטהלביצועהנדרשהרב-שנתיהתקציבהיקף

לאישוריובאהסיכוםממנו.הנגזרתהמימוןפריסת

הממשלה.

ומיידייםנוספיםבטחוןמרכיבייסוכמוזובכ,סגרת5.

איומיםכנגדושומרוןביהודההישראליםהישוביםלהגנת

התפר".ב"מרחבהמכשולהקמתבתקופתהמתקיימים

ככללצמצם,מאומץכלייעשההמפורטהתכנוןבמהלך6.

שלהחייםלאורחותלהיגרםהעלולותהפרעותהניתן,

המכשול."הקמתבעקבותהפלסטינים

שאורכוירושלים,צפוןלכיווןמאלקנהלתוואימתייחסתהאחרונההממשלההחלטת13.

-ד'שלבלגביגםההחלטהחלהכןכמועוכ(ק).מכשולישלק"מכ-30ובנוסף(ק"מכ-180

ק"מ.כ-180שאורכוחברון,הרלדרוםועדדרוםלכיווןגילהמשכונת

עלעשה(הפרויקטביצועשקליםמיליארדישעלותוביותר,נרחבבהיקףבפרויקטמדובר14.

מקטעבכלק"מ.מספרבןמקטעעלאחראיקבלןכלבמקביל.קבלניםשלרבמספרידי

במקביל.אתריםבכ,ספרהעבודהנעשית

בהשלמתועליונהחשיבותורואהלאומיפרויקטזהבפרויקטריאהישראלממשלת

זו.עתירהנשואהקונקרטייםבמקטעיםובכךהכללי,במישורכךהאפשרית.במהירות

מענהלתתבמטרהרבה,במהירותמבוצעהפרויקטביותר.כשירהמכשולהקמתקצב15.

ישהמכשול,שלהרגישהמיקוםבשלכןככ,ובגדר.המבצעילצורךהאפשרככלמהיר

במהירות.כ,תבצעותהעבודותולכןהמכשול,הקמתעלהעובדיםשלבאבטחהצורך

חריגותלמנועבמטרהוהכלהביטחון,ומערכתצה"לבכיריידיעלמפוקחותהעבודות16.

האפשר.ככלמהרהמכשולהקמתאתולסייםהזדונים,כגלוח

התוואיבבחירתהשיקולים



המכשולשלהמטרההכ,כשול.שלהתוואיבבחירתהמרכזיהשיקולהיההמבצעיהשיקול

שלתחומיהםואלישראלתהומיאלהאזורתושבישלמבוקרבלתימעברמניעתהיא

הכוחותעללהגןהצורךאתלהוסיףישלכךבאזור.המצוייםמסויימיםישראליםישובים

צדדיו.כנשניהתפר,קובאזורהנמצאיםהישראליםהישוביםועלהמכשול,לאורךשיפעלו

האפשר,במידתלעבור,המכשולעלהטופוגרפי.התוואיבחירתנגזרההביטחונימהשיקול

לאורךהפועליםבכוחותפגיעהלמנועמנתעלוזאתסביבותיהנ),עלהשולטיםבשטחים

הגדר.צדישמשניהשטחיםלעברתצפיותלבצעלכוהותולאפשרהציר,

כוחותשלבתצפיתהנשלטוכזהחדים,פיתוליםוללאהניתן,ככלישר,בתוואיצורך,יש

חדירה.ניסיוןכלהגדר,שלאורךהתצפיתמנקודותלאתר,יהיהשניתןכךצה"ל,

ישראל.מדינתלתחומיהמכשולביןבטחוןמרחבשלקיומוגםנגזרהכנבצעימהצורך18.

אלהכוחותהגעתאתשיאפשרזכ,ן,לפרקלישראלחדירהלעכבהמכשולשלתכליתו

כוחותוכיהחדירות,כלאתימנעלאהמכשולכיהואהחששאולםהחדירה.מקום

בטחוןמרחבכאמור,נדרש,לכןחצייתו.אתלסכלכונתעלבזמןלהגיעיוכלולאהביטחון

קודםהמחבליםאחראיו"שבתחוםמרדףלבצעהלוחמיםלכוחותשיאפשרגיאוגרפי

ויבצעוהישראליםלישוביםיחדרואובה,וייטמעוישראלכדינתלתחומייחדרושאלה

בטווחהמכשולכנמוקםניתן,שהדברוככלהרגישים,באזוריםבעיקרטרור.פיגועיבהכ)

ישראל.מדינתכ,תחומיכנסוים

הואהחששמסוימים.ישראליםישוביםעלהגנההואבחשבוןשנלקחנוסףבטחונישיקול

תעבורהגדרכיהוחלטולכןאלה,ישוביםאלהפיגועיםאתתנקזהמכשולהקמתכי

הגנה.אליהם,הגישהולדרכילהם,גםלספקבמטרהאלה,לישוביםמזרחית

אשרהאזור,תושביהפלסטיניםשלהאינטרסיםקייכ,יםהביטחוניים,הצרכיםמול19.

ייתפסוהמכשולהקמתלצורךהמכשול.מהקמתכתוצאהלהיפגעעלולותזכויותיהם

תושבישלחקלאיותאדמותחלקןנוספות,אדמותמקוכ,יים.תושביםשלאדמותונתפסו

השטח(לכ,כשולכ,זרחיתיתגוררושבעליהןבעודלמכשול,כערביתתמצאנההאזור,

התפר").נורהב"להלן:יכונהלמכשול,כשיערבאירש,בתחוםהכנצוי

משקלניתןהמכשול,הקמתלאחרהחייםשגרתבתכנוןוגםהגדר,תוואיבתכנוןלכך,אי

הניתן.ככלבהם,הפגיעהאתלצמצםבכשרההאזור,תושבישללאינטרסיםרב

אתביטוילידימביאיםבו,המתוכננתהחייםושגרתלהקמתו,העבודותהמכשול,תוואי20.

!היבטיםבמספרהפלסטיניםהתושביםאינטרס

פרטיותאדירותשאינןבאדמותהניתן,ככלהמכשול,אתלהעבירמאמץנעשהראשית,

מעובדות.שאינןובאדמות



הפלסטיניםהישוביםשלהןקיימות,מיתארבתוכניותהניתןככלמתחשבהתוואישנית,

הישראליים.הישוביםשלוהן

הבטחוניהצורךבהםבמקריםלבעליהן.אדמותביןלחצוץשלאכאמץנעשהשלישית,

החקלאיםהגעתשיאפשרוחקלאיים,שעריםלהקיםהוחלטכאמור,חציצהחייב

לאדמותיהם.

צרכיבהםבמקריםישובים.ביןקייכ,ותדרכיםלקטועשלאוכאמץנעשהרביעית,

התושבים.לצורכימענהשיתנוחדשיםכבישיםיסללוכבישים,קטיעתחייבוהביטחון

צעדיםשלשורהיינקטוולכןבתושבים,הפגיעהאתלמנועהיהיתן(תמידלאאולם21.

המכשול.מהקמתכתוצאההפגיעה,אתלמזערבמטרה

באדמותיהם.השימושתמורתפיצוייםיקבלושנתפסוהאדמותבעליראשית,

כ,אכוץיעשהמטעים,בעיקרחקלאיים,בגידוליםפגיעהתחייבהמכשולהקמתאםשנית,

אותם.לכרותולאאחרים,למקוכ,ותעציםלהעביר

התפר),בכ,רחב(למכשולמערביתתימצאנהחקלאיותאדכ,ותבהםבמקומותשלישית,

אלועובדיהםהחקלאיםשלכ,עברםאתשיאפשרוחקלאייםשעריםבמכשולייקבעו

לבתיהם.ובחזרההאדמות

דרכיםונבדקותהתפיסה,חיוניותנבדקתהקרקע,תפיסתלפנימקרהבכלרביעית,

הפגיעה.אתלמזער

מוגשתואםהשגה,להגישאפשרותהקרקעלבעלניתנתהקרקע,תפיסתלפניחמישית,

כמושונות,בדרכיםההשגהמגישלקראתללכתהאפשרותבחינתתוךנבדקת,היאהשגה

וכו'.עציםהעתקתמימוןמסוימות,חלקותאלמיםצינורותהעברתמקומי,תוואישינוי

המכשול

עללאורכההפרוסיםלכוחותלהתריעשתפקידהחככוה,גדרעומדתהמכשולשלבמרכזו22.

מתעלההמורכברכב,נגדמכשולקייםהגדרשלהכזרחיבצידהאותה.לעבורניסיוןכל

גדרוכןרכב,כלישלניגוחבאמצעותהגדרפריצתלמנועשייעודואחר,מאמצעיאו

קיימותהאלקטרוניתלגדרוהערביתשירות.כבישנסלללגדרבסירוךנוספת.מעכבת

דרךהגדר,אתשחצהמישלהעקבותאתלגלותשנועדהטשטוש,דרך-דרכיםמספר

נוספת.גדרוכןכ,שוריין,לרכבודרךפטרולים,



אילוציםבשלמטרים.50-70הואהאופטימלית,בצורתוהמכשול,שלהממוצערוחבו

מןחלקרקהכולליותר,צרמכשוליוקםהמכשול,שלמסוימיםבחלקיםשונים,

לרוחבלהגיעהמכשוליכולמסוימיםבמקריםהאלקטרונית,בגדרהתומכיםהמרכיבים

אינוהככשולרוחבככלל,העתירה,נשואבאזורטופוגרפיים.תנאיםבשלמטר100עדשל

טופוגרפיים.שיקוליכ]בשלנדרשהדברבהםלמקוכ(ותפרטכסרים,35עללעלותעתיד

wQ<3כייוטעם,בפועל.שייתפסהשטחרוחבאתלצמצםוכאמץיעשההעבודותבמהלך

הצבאשלתנועהמנתעלרציףגישהקוצירדרךלפרוץהקבלניכ]נדרשיםראשון

הכ(כשול.לאורך

וכנשדורצה"להחדירה.בכ(ניעתלסייעשנועדושוניםאמצעיםימוקמוהמכשוללאורך23.

ולנהלאותהלסכלבמטרההחדירה,מקומותאלויוזעקוהכ,כשול,לאורךיפטרלוהגבול

המכשול.אתשיחצואלהאחרמרדף

התפיסההליכי

א"נכ,אפשראינוהביטחוניהצורךאםרקנעשיתפרטיתבבעלותקרקעתפיסתכאמור,24.

שלבתפיסהצורךקייםשאכןבמידהפרטית.בבעלותשאינןאדמותעלהמכשולהקמת

הנושאמובאואזהתפיסה,אתהמאשרהמרכז,פיקודלאלוףהענייןמובאפרטית,קרקע

צוכ(וצאהסופיהאישורלאחרהפרויקט.אתהמרכזהרכ(טכ"ל,סגןשלסופילאישור

המרכז_פיקודאלוףידיעלהתפיסה

באמצעותכוללהתושבים,לידיעתהצוהוצאתדברמועברהתפיסהצועלהחתימהלאחר25.

לתושבים,שנמסרתההודעהבמסגרתהפלסטינית.ברשותהמתאיםהקישורלגוףפניה

הצגתלשםהתפיסה,צונשואבשטחשנערךלצייור,להצטרףבדברהמעוניןאדםכלמוזמן

בשטחהסיורנערךהצוהוצאתלאחריכ(יכ]מספרהגדר.שלהמתוכנןהתוואי

תפיסה.בפניהעוכ(דתהקרקעעללהצביעמנתעלהקרקעותבעליבהשתתפות

הצבאי.לניפקדהשגותלהגשתימיםשבועשלשהותהקרקעלבעלימוענקתהסיורלאחר

להארכתבקשהשכנוגשתבמידהעבודות.לתחילתאישורניתןהשגותמוגשותלאאם.

הזכןבפרקבהתחשבבחיוב,להןלהיענותהינההמשיבכ(דיניותהשגות,להגשתהמועד

מאידך.הרלוונטי,בקטעהכ(כשולבהקמתהביטחוניתובדחיפותכ,חד,לפונים,הדרוש

ניקיוןנעשהאפשריהדברבהםבמקריםלגופן.הצבאיהמפקדבהןדןהשגות,מוגשותאם

שבעהשלשהותהקרקעלבעליניתנתההשגה,תי11נ1גנב)הקרקע.בעליעםלהבנותלהגיע

בעבודות.להתחילאישורינתןבטרםזה,נכבדכנשפטלביתעתירהלהגשתנוספיםימים

כ(קבלנילאהדניתןההשגות),נידהובומקוםעתירות,או(השגותלהגשתהמועדחלוףעם26.

שיועסקוהקבלניםלבחירתשערכהבמכרןהכנדינהידיעלשנבחרוהתשתית,עבודות



קבלניםלביןהמדינהביןלהתקשרותבהתאםהקרקע.עלעליהאישורהכ,כשול.בהקמת

הקרקעעלהעלייההיתרמתןממועדשעות24תוךבעבודותלהתחילהקבלןנדרשאלה,

החוזהלפינערכתהמכשולאתשמקימיםהקבלניםעםהמדינההתקשרותכייצוין

אופימתוארבומיוחדמפרטמצורףלוישראל,מדינתעבורבינויעבודותלביצועהאחיד

שנדרשניהוליצוותושכוירה,אבטחהתנאיהזכ,נים,לוחההזמנה,צורתהאתר.העבודה,

העבודותבביצועעיכובשללמקרהמוסככיםופיצוייםכשנהקבלנילהעסיק,הקבלן

למדינה.אולקבלןהקשוריםמטעמים

הקרקע,פרטיאתהמתכנןמןהעפרקבלןמקבלהקרקע,עלהעלייההיתרמתןעם

העפר).עבודותוגובהמרכזיצירגבולות,(העפרעבודותכיצועלשםמדידהידועלונערכת

צמחייהמבנים,להסרתדהיינו,(העבודותשטחלחישוףלפעולהקבלןנדרשלכך,בהמשך

לפעולכיצדהנחיותלקבלןניתנוהשטח,תכסיתשלשוניםלסוגיםבאשרוסלעים).

החממהלבעלאפשרותוליתןהכיבנהאתלתעדהקבלןנדרשלחממותביחסכך,להסרתה

יפרקבסועדכןעושהלאהחממהבעלאם;החממה)גודלפיעל(שעות48-72תוךלפרקו

ניתןהדברבומקוםהעתקהלבצעהקבלןמונחהלעציםביחסהחכוכיה.כיבנהאתהקבלן

כגוןשונותהכנהפעולותנדרשותכך,לצורךזית),לעציביחסשיגרהדרךנעשההדבר(

עם-הניתןככל-סוכםאשר<~olplהעץמועברמכןלאחרלהעתקה.קודםהעץגיזום

שמובילמיםקולכושל,(נכסיערךבעלאחראלמנטכלאוחורשאומטעים:הקרקעבעל

ושיחשיגתוךומפורקיםמוסריםהעבודות)במהלךבושנתקליםלחממותהבארמן

במסגרתכנשניםולפעכ,ים(האפשרבמידתבשטחהעבודותאגבהירקעבעלמולהמתנהל

חליפי).פתרוןהקרקעלבעלנותניםאוהבעייהאתלפתורכדיכנקוביבאופןהתוואיאתזו

וכוילויחפירהידיעלהתוואי,ליישורלפעולהתשתיתקבלןנדרשהתכסית,הסרתעם

משקמתנהלתקציבי,חסכוןמטענניככלל,כיזה,בהקשריצוייןהשטח.לתנאיבהתאם

בכ,קטעיםשנחצבשהעפרכךלמכשול,המיועדהתוואיבתחומיומילויחפירהשלסגור

הנתוניםפיעלהכלהאחרים,במקטעיםלכ,ילויכשמשהתוואישלמסויימים

השטה.שלהטופוגרפיים

-לשבועשעות24ביןהואהשטחלחישוףהתשתיתעבודותלביצועהמיועדהזמןסה"כ

ההישוףעבודותסיוםעםמקטע).באותוהדרושהעבודותבהיקףתלוי(יופיםשמונה

עצמו.המכשולהקמתלשםהתשתיתבעבודותהקבלןמתחיל

העתירהנשואהצווים

רציףבאופןהמכשולהקמתאתהמאפשריםנפרדים,צוויםבחמישהעוסקתזועתירה27.

הדבריםבהכישךיבקשוהמשיביםאג'זא.ביתלכפרצפוניתועדליקיאביתמכפרהחל

אתלפרטהעתירה,שלבגדרההנכלליםכ,הצוויםאחדלכלפרטניבאופןלהתייחס

ביחסשהתקיימוההליכיםואתחל,הואבובשטחהמכשולתוואיביסודשעמדוהטעמים

ביחסהעתירה,שללגופהעכ,דתכ]אתהכ,שיביםיפרטוהאמור,יסודעלהאמורים.לצווים



הכ,דוברכיהינההביטחוןגורמיעכ,דתכינצייןהאכ,ורים.מהצוויםואחדאחדלכל

האפשריבהקדםבהשלמתוחיוניותישאשררבה,חשיבותבעלהמכשולשלבמוקטע

ת/30/301'הס'מקרקעיןתפיסתבדברצו

זהבכ,קטעהכ,כשולתוואיביסודשעתדוהשיקולים

עדמגיעוהואאבו-לחםחרבתלכפרבסמוךתחילתואשרהמתעולכקטעעלחלזהצו28.

המכשולכ,קטעק"מ.כ-9הינוהצוחלעליוהשטחאורךרמאללה.בנפתלקיאביתלכפר

יוניחודשעדלירדןישראלביןהגבולקולקובכ,קביל443,לכרישכידרוםעוברזהכאזור

איו"ש").תחוםקו":להלן;הירוק"כ"קוהידוע1967,

לכיווןפונהדרום-כנערב,כ,כיווןאבו-לחםח'רבתהכפראתעוטףזהבצוהמכשולתוואי

לג'בלעדצפון-כ,ערבלכיווןוממשיךבמקום,העוברתהשלוחהאתלחצותמנתעל--מזרח

דרומיתדרום-מערב,לכיווןהככשולפונהמוקטםכג'בללהלן).התייחסותראה(מוקטם

לקיא.ביתלכפר

הידועבכ,רחב,השולטהאסטרטגיהרכסעלשיעבורכךתוכנן,זהבאזורהמכשולמקטע29.

יששכןמכרעתצבאיתעדיפותבעלהינומוקטםג'בלגביעלהמכשולמעברמוקטם.כג'בל

ג'בלאתהסובביםהשטחתאיעלטופוגרפיתשליטהצהייללכוחותלקנותכדיבכך

מחבליםעל-ידיתפיסתהאתמונעתוהיאהמגן,לכוחרביתרוןלתןכדיבהישמוקטם,

ישראלכנדינתלשטחזהמאזורמהבליםשלכניסתםאתצה"ל,בכוחותלפגיעהכבסיס

443.בכבישבנוסעיםהפגיעהואת

חשיבותכבעלתהמרכזפיקידאלוףעל-ידיהוגדרהמוקטםג'בלעלהשליטה

במרחב.המתרחשעלמבצעיתשליטהלצורךאסטרטגית,

באשרמעמיקהבחינהנערכהזהבמקטעהמכשולתוואיעלההחלטהטרםכייצויין,30.

איו"ש.תחוםקולאורךהמכשולהקמתלרבותהמכשול,לתוואיאפשריותלחלופות

לבסוף,המורכז.פיקודאלוףבראשותבשטח,סיורהתקייםאףשנערכה,הבחינהבמסגרת

2מספרהמשיבעל-ידיהוחלטלעניין,הצריכיםהשוניםהשיקיליםכלשנשקלולאחר

עלהשולטבתוואיהמכשולעוברבמסגרתהואשרלעיל,שפורטההחלופהאתלבחור

מוקטם.ג'בלרכסו

האיזורבתושביהפגיעהאתהאפשרכמידתלכ,זעררצוןכשוךכילציין,המקוםכאן31.

:להלןיפורטואשרהאמצעיםהמשיבידיעליינקטו

פלסטינים-התפר)במרחב(המכשולשלהדרותיבצדשיוותרוחקלאייםשטחים

עיבודלצורךהמכשולאתלעבוררשאיםיהיוהתפרכמרחבתיכ,צאנהשאדמותיהם



כך,לשםהכ(כשול.שלזהבמקטעשימוקמוחקלאייםשעריםשלושהבאכ,צעותהאדמה,

וכלי-עבודהפועליםהעברתשלבצרכיםהתחשבותתוךסבירים,מעברהסדריייקבעו

הכפריםאלהחקלאייםבשטחיםשמיוצרתסחורהלהעבירויכולתמחד,שתאימים

מאידך.למכשול,שממזרח

זיתיםעציבקרקע.שימושדמיישולמושנתפסוהקרקעותלבעלי-בקרקעשימושדמי

כינעיראחר.לריקוםלהעבירםיוכלוהקרקעובעליממקומם,יועתקואלאיכרתולא

הקרקע.כנבעליפעולהשיתוףדרש(כךלצורך

צה"ל,שלאימוניםבשטחחלקהינוזהבאזורלמיכשולכידרוםשיוותרהשטחכייצויין,32.

מיוחדות,יחידותשללאיפיוניםמשמשהשטחסגור.צבאיכשטחרבותשניםמזהשמוכרז

על-ידישנקבעולהסדריםבהתאםאלארבות,שניםמנהממילא,אסורהאליווהכניסה

הינוזהשטחשלרובוכייצויין,צה"ל.שלהאיכ(וניםללוחותבהתאםהצבא,שלטונות

מעובד.ואינוטרשי,

התפיסההליכי

הצו15.12.2003.ביוםהצבאי,המפקדידיעלהוצאת/301/'30'שמספרוהתפיסהצו33.

17.12.2003ביוםהיום.באותוהפלסטיני,הקישורולידיעתהתושבים,לידיעתהועבר

להגשתיכ(יםשבעהשלשהותניתנההקרקעותולבעליבשטח,בעליםסיורהתקיים

24.12.2003.ליוםעדהתפיסה,צוויעלהשגות

ושומרוןיהודהלאזורהמשפטיהיועץלמשרדיהעותריםבא-כוחפנה24.12.2003ביום34.

המועדכיביקשהעותריםבא-כוחזה.צועלההשגהלהגשתהכועדלהארכתבבקשה

להגשתהמועדכיהיתההעותריםבקשתקרי,(ירויםבשלושיםיוארךההשגהלהגשת

24.1.2003(.ליוםעדיוארךההשגה

בהקמתהדחיפותנוכחכיהעותריםלבא-כוחנמסר25.12.2003,ביוםהיום,למחרת

הזמןבפרקההשגהלהגשתהכוועדאתלהאריךניתןלאהרלבנטי,באזורהתפרקומכשול

בשבועהכוועדאתלהאריךהוחלטכיהאמור,לצדאךימים,בשלושיםקריהמבוקש,

2.1.2004.ליוםעדנוסף,ימים

התפיסהצועלבהשגהשהתושביםחלקשלבשמםהעותריםבא-כוחפנה6.1.2004ביום35.

להםשתיגרםהפגיעהבענייןטענותהמתנגדיםעל-ידיהועלוההשגהבמסגרתהאמור.

מהקמתכתוצאהבקרקעפגיעה(במישריןוהןשנקבע,בתוואיהככשולמהקכ(תכתוצאה

כיהמתנגדיםעל-ידינטעןהתפר).מרחב[שיוותרוהקרקעותלגבי(בעקיפיןוהןהמכשול)

המתנגדיםאיו"ש.תחוםקובגבולהמכשולתוואיאתלהעבירהיהישראלמדינתעל

ועלכ,ידעלקבללהםלאפשרמנתעלהצבא,נציגילביןביניהםפגישהתיערךכיביקשו

טענותיהם.להעלותלהםלאפשרכננת



נציגיביןפגישהנערכהטענותיהם,אתלבחוןמנתועלהמתנגדים,שלבקשתםלאור36,

הפגישהבמהלךהעותרים.בא-כוחלביןהמכשול,תוואיקביעתעלהאחראיםהצבא

זה,באזורהמכשולתוואיבענייןהכ,תנגדיםשלטענותיהםאתהעותריםבא-כוחהעלה

זה.באזורשנקבעהתוואיביסודשעכ,דוהמבצעייםהטעמיםאתהציגוהצב"נציגיואילו

רוב"שלרשימהלמשיביםהעבירהעותריםבא-כוח13.1.2003,ביוםזו,לפגישהבהמשך37.

לאזולרשיכ,ה1.1.2004".כזיוםהראשוניתההתוגדותהוגשהשבשכנםהמקרקעיןבעלי

הואילההתנגדות,נשואהקרקעותאתלזהותהיהניתןאךכלשהם,בעלותמסכוכיצורפו

בחלקכ,הזיקיםהכותנגדיםכיהעלהזהזיהוימוסדרות.הקרקעותשבובאזורוכ,דובר

החשיבים.על-ידישנתפסומהקרקעות

בהתאםלדחותה,והוחלטהמרכז,בפיקודנבחנההמתנגדיםעל-ידישהועלתהההשגה38.

סרןשלבמכתבוזה,צולגביהתושביםשללהשגתםמענהניתן8.2.2004,ביוםלכך,

:כדלהלןלימוןסרןמבהירבמכתבוושומרון.יהודהלאזורהמשפטיהיועץעוזרלימון,

ואורחיישראלמדינתנתונים2000ספטמברמחודשההל"

ארגונימצדפותקותבלתיטרורהתקפותתחתישראל

שלבשורהנקטהישראלמדינתהפלסטינים.הטרור

על-מנתעצמית,להגנהזכותהמכוחביטחוניים,צעדים

שננקטוהצעדיםאחדהטרור.פיגועיאתולמנועלנסות

גדרשלהקכ,תההינוהטרורפיגועימניעתלצורך

הביטחון.

בצעדיםלנקוטבאזורוהילכוחותכנפקדשלסמכותו

היטבמעוגנתהביטחוןגדרהקכ,תלצורךהדרושים

העקביתבפסיקתוגםכמוהבינלאומי,הכטפטבהוראות

העליון.בית-הכנשפטשל

אתלמנוענועדהההתנגדית,נשואבמטעהביטחוו.גדר

מאזורישראלמדינתלשטחמחבליםשל'כניסתם

נקבעהגדרתוואיולטנה.ענאוביתבית-ליסיא,הכפרים

תאעלשליטההשאפשרבאופןטופוגרפיים,משיקולים

הידועהרכסעלובפרטהנ"ל,בגזרההשולטהשטח

הגדראתלהקיםהיהניתןלאזומסיבהמוקטם.כגב'ל

הירוק").הקו"(איו"שתחוםקולאורך

לצמצם,ויאמץנעשהזהבקטעהתוואיתכנוןבמסגרת

תנועה.ובחופשקנייןבזכויותהפגיעהאתהניתן,ככל

ההכפרהמובילהלדרךמדרוםהתוואינקבעבהתאם,

הצורךאתשמונעבאופןליקיא,ביתלכייוןענאןבית



ככל-להסתמךמאמץנעשהוכןהדרך,אתלחסום

מעובדות.שאינןקרקעותעל-אפשריהיהשהדבר

אתלצמצםמנתעלנוספיםבצעדים<[ulpבכוונתנו

זיתעציהגדר:מהקמתכתוצאהשתיגרםהפגיעה

:המקרקעיןבעליעםבתיאוםממקופים,יועתקושייעקרו

דמילקבלזכאיםיהיושייתפסובמקרקעיןהזכויותבעלי

קרקעשבבעלותוכוי;נזקיהםבגיןופיצוייםשימוש

בהיתר,לעבור,זכאייהאבגדרשיוקףבשטחשתימצא

אדכ,תו.אתלעבדשיוכלכננתעלבכ(קום,שיוצבובשערים

החלקותבעלירשימתצורפהההתנגדותלשכתב

טענותכלנטענולאההתנגדותבכ,סגרתהמתנגדים.

ניתןלאובהתאם,המפורטות,לחלקותביחספרטניות

באופןהחלקות.בעלישלספציפיותבקשותלבחוןהיה

נתפסותבמכתבשפורטוהחלקותרובכינצייןכללי

לצמצםהניסיוןבמסגרתוזאתבשלמותן,ולאבשוליהן,

שפורטולחלקותבאשרהחלקות.בבעליהפגיעהאת

שבעליהןהריבגדר,שיוקףבשטחמצויותואשרבמכתב,

עיבודלצורךבמקום,שיוצבוכשעריםלעבוררשאיםיהיו

האדמות.

אתלדחותהוחלטלעיל,האכ(וריכ]להסדריםבכפוף

ההתנגדות".

להשגות.בתשובהועניינימלאמענהקיבלוהעותריםטענותכיאנו,רואיםכןכיהנה39.

זו.עתירהשללעניינהאףיפהזהכנענה

טענותכלהועלולא26.2.2004ביוםשהוגשההעתירה,שלבגדרהכילהדגישחשוב40.

עתירהכייוטעם,זו.תפיסהלצוהנוגעבמקטעהמכשולתיואיבענייןנוספותספציפיות

להארכתבבקשההעותריםבא-כוחפנהבוהמועדלאחרמחודשייםלמעלההוגשהזו

כלהעותריםהעלולאהאמור,מהמועדשחלףהרבהזכוןאףעליננים.שלושיםבתמועד

העקרוניותבטענותהסתפקואלאזה,באזורהמכשולתוואיבענייןענייניתפרטניתטענה

חזרועליהןטענות-6.1.2004ביוםשהוגשהההשגהבמסגרתעל-ידםשהועלווהכלליות

זו.עתירהשלבגדרהאף

במהלכםימים,7העותריםלרשותעומדיםכיבהודעהכ,סתיימתלימוןסרןשלתשובתו41.

הגשתלשכ,ההשגות,נשואבחלקותדנןהתפיסהצווילכויכ,ושעבודותתבוצענהלא

התפיסה.צוויכנגדעתירות



הכנמשלהמייחסתלולאומיבפרוייקטהמדוברכיזה,בהקשרולהדגישלצייןלמותרלא42.

העבודותלקידוםהבטחוןמערכתפועלתאלה,בנסיבותהראשונה.המדרגהמןדחיפות

הנפגעים.הקרקעותלבעליהשימועהליכיהסתיימובוואתרכ,קוםבכלהתנופה,במלוא

לאחרהאפשרככלסכנוךיהיההעבודותהתחלתשכ,ועדכךלידילהביאמאמץנעשהכד

השגותהוגשואם(לצדקהגבוההמשפטלביתעתירותו/אוההשגותלהגשתהמועדתום

השלמתלשנםרבושקצועיאדםוכחהנדסייםכליםלרכזנדרשיםוהקבלנים;ונידחו)

האפשרית.המירביתבמהירותהעבודות

ת/30/301'תפיסהצובענייןהמשיביםעמדת

תוואיקביעתביסודשעמדוהמבצעייםהשיקוליםלענייןהןלעיל,שפורטכלנוכח43.

המשיביםשנערכו,השימועוהליכיהתפיסההליכילענייןוהןזה,באזורהמכשול

ממילא,להידחות.ת/30/301',תפיסהלצונוגעתשהינהככלהעתירה,דיןכיסבורים

המכשולהקנותלהשלמתהעבודותאתהמונעצו-בינייםלהוצאתמתנגדיםהמשיבים

זה.בתוואי

השטחבתנאישיסודםמבצעיים,שיקוליםעל-יסודבחר(זהבאזורהמכשולתוואי

על-ידישהועלתההחלופהונדחתהשנבחנהלאחרנבחרזהתוואיהטופוגרפייכ].

התקבלהזהבענייןההכרעהאיו"ש.תחוםלקובסמוךהמכשולהעברת-קריהעותרים,

הככשולתוואיכיוהשתכנעומאחרבשטח,סיורשערךלאחרהמרכז,פיקודאלוףעל-ידי

ומבצעיים.ביטחונייםכ,טעכ,יםמחוייב,הינוהאמור

אתלהעלותכוכך,למעלהואףמלאה,אפשרותלעותריםניתנהשפורט,כפיכמו-כן,

שלושיםבתכוועדהארכתביקשו24.12.2003שביוםהעותרים,המשיבים.בפניטענותיהם

הכלליתלטענהמעברעניינית,פרטניתטענהכלהעלולאטענותיהם,העלאתלצורךימים

והחודשלכ,עלהשהוגשההעתירה,במסגרתאףהירוק",הקו"עללעבורהככשולעלכי

כךלצורךקצבועצכ,םשהםלמועדבהתאםההשגהלהגשתהאחרוןהכנועדלאחרימים

על-ידם.שהוגשהמועדלהארכתהבקשהבמסגרת

לצוהנוגעבכלהעתירה,דיןכיהתושיביםסבוריםלעיל,שפורט(שהטעמיםדבר,סוף44.

הנוגעבכללצו-ביניים,הבקשהדיןכיסבוריםהמשיביםממילאלהידחות.זה,תפיסה

להידחות.זה,לצו

האמצעיהואהתפרבקומכשולהקמתכיולהזכירלשובחשובלצו-בינייםהבקשהלעניין45.

התכ,ודדותבכ,סגרתהכ,בצעיותוהיכולותההערכותאתולחזקלשפרהמכ,שלהשבחרה

ושומרוןיהודהכ,תחומיחבלניתפעילותחדירתולמנועלשבשוכדכלסכל,הטרור,עם

לישראל.



הנגזרותנוספותבעלויותלשאתהמדינהאתלאלץעשויהעבודותבביצועעיכובועוד,זאת

ועלויותמהתייקרויותוהןישירבאופןהתשתיתלקבלניהכנדינהביןמההסכמיםהן

העבודה.משךמהארכתעקיףבאופןיגזרואשרנוספות

לתבועלקבלניםהמאפשרינ]סעיפיםמס'ישנםהקבלניםלביןהכדינהשביןבהסכמים

במדינההקשוריםמטעמיםההוזהמשךבהארכתהנובעותבעלויותלשאתב,הב,דינה

היתר,ביןמתייחסיםאלוסעיפיםאלו.הארכותבגיןמוסכמיםפיצוייםולשלם

לפיצויהעבודות,ביצועלצורךהקצההקבלןאשרהנדסייםכליםבטלתבגיןלתשלומים

תקופתמהארכתתינבעאשרהתקורותשלהתייקרותבגיןמראשקבועהנוסחהפיעל

כתוצאהלקבלןנגרכ,ואשרהעלויותבכלללנשיאהלחלופיןאוהחווהשלהביצוע

לקבלן.כךהורתההמדינהאםהעבודותשלזמניתמהפסקה

העבודות,בהמשךמעיכוביםינבעואשרעקיפותבעלויותלשאתהכנדינהתאלץכן,כמו

מירידההנובעותועלויותשכנותעבודהגזרותעלכ,השפעההנובעותעלויותלרבות

אחרות.לגזרותהתכנוןפיעלשלאהנדסייםכליו]שהפנייתכתוצאהבתפוקה

תקופתמהארכתהנובעיםבנזקיםלשאתהמשיביםעלוליכ]אלה,נזקיםעלנוסף

עלבחלקההעבודה,בשעותמתבצעתזואבטחההעבודות.ביצועלשםהנדרשתהאבטחה

אנשיגיוסבאמצעותאואחרותכנטלותחשבוןעלהדברים,מטבעוזאת,(צה"לחייליידי

המדינה.נושאתבעלותןאשרפרטיותאבטחהחברותידיעלובהלקהנוספים)מילואים

הנשקףהסיכוןמתמשךגםכךמתמשך,העבודותלביצועהזכוןשפרקככלכילצייןלמותר

ובאבטחתן.העבודות,בביצועהמועסקיםאנשיםאותםלכל

ת/30/901'ת/30/801',ת/30/701',ת/30/48',שמספרםמקרקעיןתפיסתבדברצווים

שהצוויםאחדבכלהמכשולתוואיביסודשעמדוהטעמיםאתתחילה,לפרט,נבקשלהלן46.

התפיסהלהליכיבמאוחדנתייחסמכן,לאחרהתשובה.שלזהחלקבכותרתהמפורטים

משותף.היהאלומהליכיםשחלקכ,אחראלו,צוויםלגבישהתנהלו

ת/30/48'בצוהמכשולתוואיביסודשעמדוהשיקולים

עדמגיעוהואלחםאבוח'רבתלכפרבסמוךתחילתואשרהמכשולכקטעעלחלזהצו47.

מקטעשלמרביתוק"מ.כ-2.5הינוזהבהיקטעהיוחלעליוהשטהאורךקטנה.לכפר

שטחבתוךעובראףוהלקוושומרון,יהודהאזורתחוםלקובמקבילזהבאזורהככשול

ישראל.מדינת

אבוח'רבתלכפרבסכ,וךישראל,מדינתשטחבתוךמתחילזהבאזורהמכשולתוואי

לאחרהכפר.עלהשולטתגבעהשלהצפוניבכודרוןועוברלכפר,מדרוםעוברהתוואילחם.



עללהתגברשנועדהסרפנטינות)(התעקלותתוךחדה,בטופוגרפיהיורדהתוואימכן

ומרביתואיו"ש,תחוםלקובסמוךהתוואיממשיךהירידה,השלכותלאחרהגובה.הפרשי

לקובצמודעוברזהבאזורהככשולמקטעשלסופוישראל.כדינתשטהבתוךעוברתאף

לביןבאיו"ש,המצויקטנה,הכפרשלהדרומייםפאתיוביןחוצץשהואתוךאיו"ש,תחום

כישראל.המצויהחמישה,כ,עלההיישובשלהצפונייםפאתיו

אףבחלקונכנסשהואתוךאיו"ש,תחוםלקובסכ,וךעוברזהבכ,קטעהמכשולתוואי48.

מבצעייםשיקוליםעל-יסודנבחרזהבאזורהככשולתוואיישראל.כדינתתחוםלתוך

וטופוגרפיים.

העתירהשאליהם(ישראלמדינתבשטחהעובריםבחלקים-זהבמקטעהתוואיכייצויין

בתיםכנספרלביןקטנההכפרביןההפרדהאתהמונעכאופןנקבע--מתייחסת)אינה

ההחלטהישראל.מדינתבשטחחוקיתבלתיבצורההוקכ,ואשרהכפר,לתושביהשייכים

לסיוםעדהשתהותמאפשרתשאינההמכשול,בהקמתהדחיפותכ,פאתהתקבלהכךעל

הבתים.להריסתהדרושיםהחוקייםההליכים

ת/30/701'בצוהמכשולתוואיביסודשעמדוהשיקולים

מערביתמתחילהמכשולאדר.הרליישובבסמוךעובראשרהמכשולכנקטעעלחלזהצו49.

אדרהרהיישובעלהשולטתהשלוחהשלהצפוניתהצלעעלעוברוהואאדר,הרליישוב

הביטחוןלמרכיביבסמוךעוברהואכאשרמזרח,לכיווןממשיךהככשולמערב.כוכיוון

לו.מצפוןהמצויקביבה,אלהכפרלביןאדרהרהיישובביןוהוצץאדר,הרהיישובשל

אלהכפרביןהמצויההגבעהאתלהקיףמנתעלצפון,לכיווןממשיךהתוואימכן,לאחר

שייעשהכךנקבעזהבאזורהתוואיאדר.הרועלאלויישוביםעלוהשולטתובידו,קביבה

לאחרמדינה.אדמותגביעלוטופוגרפיים,ביטחונייםכ,טעכ,יםהיהשניתןככלשימוש,

טופוגרפיים,באילוציםבהתחשבחולף,הואתוךכ,זרח,דרוםלכיווןכנמשיךהתוואימכן

הינוזהבמקטעהצוחלעליוהשטחאורךובית-סוריד.בידוהכפרעלהשולטיםבשטחים

ק"מ.כ-4

ת/30/801'בצוהמכשולתוותיביסודשעמדוהשיקולים

כמחילהמכשולובידו.בית-מוריךלכפריםבסכ,וךהעוברהכ,כשולכקטעעלחלזהצו50.

הגבעותאתכ~ותירשהואתוךדרום-מזרח,לכיווןנעוהואבית-טוריך,לכפרצפון-מערבית

מתעקל,הכ,כשולתוואיהכ,כשול.שלהדרוכ,יבשטחבית-אוריךהכפרעלהשולטות

חלילים.לנחלמגיעהינואשרעדצפונה,וממשיך

ניתןבולאופןבאשרהנדסיתבחינהנערכהכן,ועלחדים,בשיפועיםכ,תאפייןזהאזור

תוואיההנדסית,הדעתלחוותבהתאםחלילים.נחלאתהמכשולעםלחצותיהיה



לגבעהלבסוףכנגיעשהינועדמזרחה,שבהנחלהצייתולאחרכנערצהונתעקלהמכשול

ק"ג,.כ-5.4הינוזהבמקטעהצוחלעליוהשטחאורךמזרח.כ,צדבידוהכפרעלהשולטת

ת/30/901'בצוהמכשולתוואיביסודשעמדוהשיקולים

בסכ,וךומסתייםבידו,הכפרעלהשלטתההגבעההכ,תחילהכ,כשולכ,קטעעלחלזהצו51.

מכןלאחרמזרח.כ,צדבידוהכפרעלהשולטתבגבעהמתחילהמכשולאג'זא.ביתלכפר

עופרה".כקרטעיהידועלשטחמגיעהינואשרעדצפון-מערב,לכיווןהמכשולכנכושיך

הכפרעלהשולטתלגבעהלהגיעמנתעלכנערב,צפוןלכיווןהמכשולממשיךזומנקודה

לכיווןהמכשולתוואימאשיךהשלטתמהגבעהבידו").ראם"(צפון-כזרהככיווןבידו

מכישיךכנכןלאחרחדשה.היישובלביןאג'זאביתהכפרביןמפרידהואכאשרצפון,

דקו.ביתהכפרעלהשלטתהגבעהעדמגיעוהואכנערב,לכיווןהמכשולתוואי

נכלליםהאמוריםהצוויםשוא(המכחולקטעשלהכוללהתכנוןכמסגרתכייצויין,52.

שלושיפורהכשרהלרבות443,לכבישמדרוםהמצוייםעפריםובילברתנועההסדרי

עצמובכ,כשולמעברנקודתהקכ,תוכןרמאללההכ,חוזלעירחופשיותגישהדרכי

אזרחייםולצרכיםהומינטרייםבנפקריםרמאללהלעירדחוףלכ,עברהיתר,ביןשתשורש,

שיוגדרו.

ת/30/901'108/03/~1',ת/30/701',ת/30/48',שמספרםהצוויםלגביהתפיסההליכי

הועברהצו9.12.2003.ביוםהצבאי,המפקדידיעלנחתםת/30/48'שכ(ספרוהתפיסהצו53.

17.12.2003ביום15.12.2003.ביוםהפלסטינים,הקישוראנשיולידיעתהתושבים,לידיעת

קטנהמהכפריםתושביםעשרותחלקנטלובסיורכייצויין,בשטח.בעליםסיורהתקיים

צועלהשגותלהגשרוימיםשבעהשלשהותניתנההקרקעותלבעלילחם.אבווח'רבת

24.12.2003.ליוםעדהתפיסה,

הצבאיהכנפקדעל-ידיהוצאות/30/901-ו'ת/30/801'ת/30/701',שמספרםהתפיסהצווי54.

ביוםהפלסטיני.הקישורולידיעתהתושבים,לידיעתהועברוהצווים31.12.2003.ביום

ראשיזאת,ובכללרבים,תושביםחלקנטלובובשטח,בעליםסיורהתקיים5.1.2004

להגשתימיםשבעהשלשהותניתנההקרקעותלבעליהרלוונטיים.הכפריםמועצות

12.1.2004.ליוםעדהתפיסה,צוויעלהשגות

צולגביהשגיתלהגשתהאחרוןהנוועדשחלףלאחרשבועותכשלושת13.1.2004,ביום55.

האכ,ורים,התפיסהצוויארבעתבענייןלמשיביםהעותריםב"כפנהת/30/48',התפיסה

כיביקשהעותריםבא-כוחאלו.צוויםכנגדהשגותיהםלהגשתמועדלהארכתבבקשה

המועדכיהיתההעותריםבקשתקרי,(ימיםבשלושיםיוארךההשגהלהגשתהמועד

ג4002.2.2(.ליוםעדיוארךהאמוריםהצוויםבללגביההשגהלהגשת



הנוגעבכלהשגהלהגשתהכועדלהארכתבקשתוכיהעותריםלב"כנכיסה20.1.2004ביום56~

עריכתכנועדלאחריכ,יםכחודשנשלחהובקשתוהואילנדהתה,ת/30/48'התפיסהלצו

הכפרים.וראשיתושביםעשרותחלקנטלובוואשרבשטח,הסיור

ת/30/801',ת/30/701',הצוויםלגביההשגהלהגשתהמועדלהארכתבקשתולגבי

באזורהתפרקווהכשולבהקמתהדחיפותנוכחכיהעותריםלבא-כוחננוסרת/30/901'

קריהמבוקש,הזמןבפרקההשגהלהגשתהמועדאתלהתריךניתןלאהרלבנטי,

עדנוסף,ימיםבשבועהמועדאתלהאריךהוחלטכיהאמור,לצדאךימים,בשלושים

להארכתבבקשההעותריםכ"כשלפנייתומשועדוהשבועלכ,עלהקרי,(22.1.2004ליום

מועד).

זופנייהבמסגרתהאמורים.התפיסהצוויבענייןהעותריםבא-כוחפנה22.1.2004ביום57.

לתושביםשתיגרםהפגיעהבענייןכלליותטענותהעותריםבא-כוחעל-ידיהועלו

בקרקעפגיעה(במישריןהןשנקבע,בתוואיהמכשולמהקמתכתוצאההפלסטינים

נטעןהתפר),במרחבשיוותרוהקרקעותלגבי(בעקיפיןוהןהככשול)מהקסתכתוצאה

בגבולהמכשולתוואיאתלהעבירהיהישראלמדינתעלכיהעותריםבא-כוחעל-ידי

כונתעלהצבא,נציגילביןבינופגישהתיערךכיביקשהעותריםא-כוח[הירוק".הקו"

טענותיו.להעלותלולאפשרמנתועלכגידעלקבללולאפשר

9.2.2004ביוםנערכהטענותיו,אתלברוןמנתועלהעותרים,בא-כוחשלבקשתולאור58.

כלליותטענותהעותריםבא-כוחהעלההפגישהבמהלךהצבא.נציגילביןבינופגישה

המבצעייםהטעמיםאתהציגוהצבאנציגיואילוזה,באזורהמכשולתוואיבענייןשונות

העותריםלב"כתועברכיסוכםהפגישהבמסגרתזה.באזורשנקבעהתוואיביסודשעמדו

מרשיועםלבחון--בקשתועל-פי-שיוכלעל-מנתהאמורים,הצוויםאתהמתארתמפה,

העותריםלב"כהועברההאמורההמפההמתוכנן.לתוואיביאסהפרטניותטענותיהםאת

כוחייפוילמשיביםיעבירהעותריםב"ככיסוכםכן<alJID.בהתאםהמשיבים,על-ידי

על-כזנתהתפיסה,נשואלמקרקעיןהמתייחסיםהבעלותמסכ,כיאתוכןהעותרים,מטעם

וביחסהעבודותבביצועלהתחילניתןמהתוואיקטעיםכאילולבחוןיוכלושהמשיבים

מסמכיםכייוער,העותרים.בא-כוחמולאלהשיכנועבהליךלהמשיךישקטעיםלאילו

אלו.שורותכתיבתלהועדעדלמעשה,למשיבים,הועברולאאלו

פגישהנקבעההמתנגדיםמטעםהפרטניותהטענותוהצגתהשימועהליךהכשךלצורך59.

לפגישההופיעולאכ,טעמוכ"יאוהעותריםב"כק18.2.204.ליוםהצדדים,ביןנוספת

כמו-כן,למשיבים.מוקדרותהודעהכלכךעלשנחסרהכובלי18.2.2004,ביוםשנקבעה

לאוראלו,בנסיבותבזוכם.עליהכ]הכסכוכיםאתלכ,שיביכ]כ,להעבירנמנעהעותריםב"כ

עוכבוהכדובריםבקטעיםשהעבודותבעובדהובהתחשבהמכשול,בהקשתהדחיפות

-19.2.2004ביום-נמסרהשיכנוע,הליכיקיום<owימיםחודשעלהעולהתקופהבהשך

כהורטתהתנגדות22.2.2003ליוםעדלמשיביםלהעבירעליוכיבכתב,העותריםלב"כ

אםכיכ,פורשותצוייןזהמכתבבכ,קזגרתהאמורים.התפיסהלצוויהנוגעבכלבכתב,



בכ,קטעיםהעבודות,בביצועהכ,שיביםיחלוזה,מועדעדמפורטתהשגהתוגששלאוככל

הכשיביםהודיעות/30/48'צולגבית/30/901'.ת/30/801',ת/01//30',צוויםחליםעליהם

להתחילושתכווניםהםרב,זמןלפניההשגהלהגשתהאחרוןהמועדשחלףמאחרכי

זה.באזורהמכשוללהקמתבעבודות

ב"כשלהגעתואית"להסבירוביקשלמשיבים,העותריםב"כפנה24.2.2004ביום60.

שהעבודותכךעלפליאתואתהעותריםב"כהביעכןמחלה.מחכ,תלפגישה,העותרים

ימיםלכמההגדרהקמתעבודותביצועדחיית"אתוביקשהחלה,האיפוריםבמקטעים

הצדדים.ביןשנוהלוכותןהמשאהשלכ,תאתלאפשרמנתעלספורים"

סרןכנטעםבמכתבוו,לפנייתוהכושיביםכ,טעםמענה26.2.2004ביוםקיבלהעותריםב"כ

:כדלהלןושומרון,יהודהלאזורהמשפטיהיועץעוזרלימון,גיל

הפסקתעלנורהכיביקשתשבסימוכיןבמכתבך"1.

צווישלמכוחםהביטחוניתהגדרשללהקמתההעבודות

ומתןהמשאאתנכושיךכיביקשתכןשבנדון.התפיסה

לפשרהולהגיעלנסותשנוכלעל-כזנתבינינו,שהתנהל

בנושא.

בכדישנעשוהמאמציםאתפירטתישבסימוכיןבמכתבי2.

הביטחוניתהגדרלתוואיביחסלהבנותולהגיעלנסות

נכונותנואףעלבמכתבי,כאמורהמדוברים.בקטעים

אלו,בקטעיםהגדרלהקמתהעבודותתהילתאתלהשהות

ביחספרטניתבקשהכלבפנינוהצגתםטרםהיוםעד

המסמכיםאתלידינוהעברתםוטרםהגדרלתוואי

ביחסבעלותומסככיכוחייפוי:קרילהעביר,שנתבקשוזם

ההשגה.נשואלמקרקעין

לא22.2.2004לתאריךשעדבמידהכיהודעתיבכ,כתבי3.

מצורפיםאליהבכתב,כ,פורטתהתנגדותלמשרדנותועכר

עבודותשלבביצועןיוחלבעלות,ומסמכיכוחייפוי

ליוםעדהגיעהלאכאכזורהתנגדותהתפיסהצווילכ,ימוש

3בסעיףהמוזכרת-לתדהמהכוקוםהיהלאכןועלזה,

החלו.שהעבודותכךעללהכתבך

לאחרכיציין"18.2.2004ליוםשנקבעהלפגישהבאשר4

טלפוניתפניתילמשרדכם,הפריצהדברלידיעתישהובא

לפגישהלהגיעיוכלהאםלבררוביקשתידחלה,לעו"ד

אתלשנותמקוםאיןכיליכ,סרדחלהעו"דהכ,תוכננת.

שלכ,פיו-לינמסרבב,כתבך,לאמורבניגוז.הפגישה.כ,ועד

כי-ימיםכנספרלפנישקיימנובשיחהעיתו,דקלהעו"ד



כילצייןלמותרבחוקי.עורך-הדיןשהההמדוברבתאריך

רחלהעויידשלמעוזריושכוילכךמניעהכלהיתהלא

לפגישה,יתייצב

בומהמועדשבועותמספרחלוףאףעללעיל,כאמור5,

הוצגהלאהיוםעדהנדון,בענייןלראשונהאלינופניתם

הגדר.לתוואיביחסאחתפרטניתבקשהולומטעמכם

במכתבך,האמוריםהדבריםאתמקבלאיננילפיכך,

סיומו.לקראתעמדהצדדיםביןומתןהמשאלפיהם

שתוגשנהבכ,ידהכיולהדגיש,לשוךאבקשלסיכום,6,

ייפוייצורפואליהןכתובות,קונקרטיותהשגוהקוטעתכם

זובחינהלגופן.אותןנבחןמתאימים,בעלותומסמכיכוח

ככלהעבודות.ביצועכדיתוךשזורז,באופןתיערך

שבקשותוככלבתוואי,שינוייםיתבקשוההשגותשכנסגרת

בהתאםהגדרתוואילתיקוןנפעלבחיוב,תיענינהאלו

-כשלעצמה-בשטחהעבודותשלביצועןעובדתלמוסכם.

הבקשות."לדחייתשיקולתהווהלא

כילהדגישחשובהנכבד.המשפטלביתזועתירההוגשה26.2.2004,ביוםהיום,באותו61.

המכשולתוואיבענייןנוספותספציפיותטענותכלהועלולאהעתירהשלבגדרה

כלליות.טענותלמעטאלו,תפיסהלצוויהנוגעיםבמקטעים

ימים,שלושיםבתמועדלהארכתבבקשה13.1.2004ביוםפנההעותריםב"ככינזכיר,

העתירהבמסגרתהאמור,אףעללהתנגדותו.הטעמיםאתלגבשלולאפשרמנתעל

העלולאהמועד,הארכתבקשתממועדימיםמחודשלמעלהשחלףלאחרשהוגשה

תסתפקואלאזה,באזורהמכשולתוואיבענייןענייניתפרטניתטענהכלהעותרים

ביוםשהוגשהההשגהבמסגרתעל-ידםשהועלווהכלליותהעקרוניותבטענות

זו.עתירהשלבגדרהאףחזרועליהןטענות-22.1.2004

ת/30/901'ת/30/801',ת/01ל/30',ת/30/48.,לצוויםביחסהמשיביםעמדת

תוואיקביעתביסודשענודוהמבצעייםהשיקוליםלענייןהןלעיל,שפורטכלנוכח62.

ככלהעתירה,דיןכיסבוריםהתשיביםהתפיסה,הליכילענייןוהןזה,באזורהמכשול

ת/30/901',ת/30/801',ת/01ל/30',ת/30/48',שמספרםהתפיסהלצווינוגעתשהינה

להידחות.

מבצעייםשיקוליםעל-יסודנבחראלובצוויםהנכלליםבאזוריםהמכשולתוואי

המשיבים,בפניטענותיהםלהעלותהאפשרותלעותריםניתנהכן,עליתרוטופוגרפיים.

ב"כמכך,ולמעלההאכזור,התוואיבענייןקונקרטיתטענהכלכ,להציגנמנעוהםאך



נמנעווכןמהעותריםמישלכוחייפויכללמשיביםמלהציגנמנעאףהעותרים

טענותלהעלותהםהבקשיםבעניינםאשרמהעותרים,מישלבעלותמסמכימלהמציא

המכשול.תוואיבעניין

זכוןפרקלעותריםליתן-הדיןמשורתלפניםמוכניםהמשיכיםלעיל,האמוראףעל

הנכללהמכשולתוואיבענייןטענותיהםלהעלותלהםלאפשראנתעלנוסף,מצומצם

שייקבעולמועדיםהנוגעבכלהמשיביםלעמדתבכפוףזאתאךהאסורים,בצווים

הביניים,צובענייןהמשיביםשללעמדתםבכפוףוכןהעותרים,שלטענותיהםלהגשת

להלן:שיפורטכפי

ביצועאתלעכבמוכניםיהיוהמשיביםהעותרים:שלטענותיהםלהגשתההועדים

טענותיהםאתימציאוהעותריםעודכללהלן,שיפורטולתנאיםבהתאםהעבודות,

ת/30/701',ת/30/48',התפיסהבצוויהנכללבאזורהמכשולתוואיבענייןהפרטניות

ד',ליוםעדכוח)וייפויבעלותמסמכי(הרלבנטייםהמסמכיםואתת/30/901',ת/30/801',

העותריםב"כעםתיערךהצורך,ובמידתהמשיבים,על-ידיייבחנואלוטענות3.3.2004.

לאחריותר.מוקדםבמועדאו7.4.2004,ביוםהמתחילהשבועבתחילתנוספת,ישיבה

דחוףדיוןייקבעהצורך,ובכ,ידתהנכבד,המשפטלביתהמשיביםשלעמדתםתוגשמכן,

שמיעתה.להמשךבעתירה,

לעיל,שפורטולמועדיםכפוף:צו-בינייםלמתןלבקשההנוגעבכלהמשיביםשלעמדתם

להימנעמסכימיםהכשיביםשפורטה,למתכונתבהתאםזובעתירההדיוןולהמשך

:להלןהמפורטלמיתווהבהתאםהתפיסה,צווילכויכ,ושהעבודותמביצוע

שמספרוהתפיסהצולמימושעבודהכלמביצועלהימנעמוכניםהמשיבים1.

ת/30/901'.

המובילהלדרךעד(ת/30/701-ו'ת/30/801'שמספרםהתפיסהצווילעניין2.

עבודהכלמביצועלהימנעמיכניםהמשיביםבידו),הבפרלסיווןאדרהרמהיישוב

גביעלמטרים6שלברוחבדרךלפריצתעבודותלמעטאלו,תפיסהצווילמימוש

הנחתוללאעצים,עקירתללא-הניתןככל-יבוצעואלועבודותכאשרהתוואי,

השטח.גביעלמצעים

היישובלאזורועדעופר""ממחנהרציףכנעברליצורהינההדרךפריצתתכלית

להגיעעופר","כנחנהבאזורהכ,מוקכ,יםצה"ל,לכוחותשיאפשרבאופןהר-אדר,

בהםלו,הסמוכיםוהאזוריםאדרהראזורלכיווןשייפרץ,השבילגביעלבמהירות,

ביןזהבענייןקייםהדחוףהצבאיהצורךהתפר.קוככשוללהקכ,תהפעילותתימשך

להקצותעבודותעקבאלולאזוריםבסמוךהתפרעויותשללקיומןהצפילאורהיתר

להותרהאפשרי.בהקדםהאמורים,לאזוריםכוחותהזנקת""לחייבשעשויותהגדר,



מנתעלהמשיביםיפעלוזה,באזורהתוואישינויעלשיוחלטוככלאםכילציין,

לקדמותו.המצבאתלהטי[

אדרהרמהיישובהמובילהמהדרך(ת/30/701'שמספרםהתפיסהצווילעניין3.

צו-ביניים,להוצאתמתנגדיםהמשיביםת/30/48-ו',תערב)לכיווןבידו,לכפר

אלו.באזוריםהתפרקומכשולהקנותעבודותאתלהשליםמבקשיםוהינם

הקו"(איו"שתחוםלקובצירודלעבורעתידאלובאזוריםהכ,כשוללעיל,שפורטכפי

שלהכ,זרחיבחלקוישראל.כנדינתשלתחורוהתוך[לעבוראףובחלקוהירוקי'),

בצדכאשראדר,הרליישובבסמוךלעבורהמכשולעתידהרלבנטי,הקטע

כנדינה,אדמותגביעללעכורעתידההמכשולשלכרביתוהיישו[שלהצפון-מזרחי

המעובדותפרטיותאדכ,ותגביעללעבורעתידביותרמצומצםמקטערקואילו

החקלאייםלשטחיםהמובילותגישהדרכילהותיריתחייבוהכשיביםעונתי.בעיבוד

התפר.במרחבהפיצויים

בהשלכותרואיםשהמשיביםהרבההביטחוניתהחשיבותלאוראלו,בנסיבות

ותוואיומאחרוהר-אדר,החשישהמעלהליישוביםהסמוךזה,במקטעהמכשול

סבוריםמצומצמת,הינההפלסטיניםבתושביםפגיעתואלובאזוריםהמכשול

צו-ביניים.כותןהמצדיקהעילהכלעלהצביעולאהעותריםכיהמשיבים

הליכיבמהלךלאקונקרטי,טעםכלהעלולאשהעותריםהטעםמןשאת,ביתרזאת,

המכשולתוואיבענייןהעתירה,במסגרתולאהכשיבים,בפנישהתנהלוהשימוע

אלו.באזורים

שלזהמקטעבהשלמתרבהביטחיניתחשיבותרואיםהמשיביםכינטעים,

מעלההיישוביםלביןקביבהואלקטנההכפריםביןלחצוץהעתידהמכשול,

אדר.והרהחמישה

האמצעיהינההתפרקווהכשולהקהתכיולהזכירלשובחשובלצו-בינייםהבקשהלעניין66.

התמודדותבכ,סגרתהמבצעיותוהיכולותההערכותאתולחזקלשפרהכנמשלהשבחרה

ושומרוןיהודהכ,תחוכ,יחבלניתפעילותחדירתולכרועלשבשלסכל,וכדיהטרור,עם

.לישראל"

הנגזרותנוספותבעלויותלשאתהמדינהאתלאלץעשויהעבודותבביצועעיכובועוד,זאת

ועלויותמהתייקרויותוהןישירבאופןהתשתיתלקבלניהמדינהין[מההסכמיםהן

העבודה.משךמהארכתעקיףבאופןיגזרואשרנוספות

לתבועלקבלניםהמאפשריםסעיפיםמס'ישנםהקבלניםלביןהכנדינהשביןבהסכמים

בכ,דינההקשוריםכנטעמיםהחוזהמשךכ,הארכתהנובעותבעלויותלשאתכ,הכ,דינה



היתר,ביןמתייחסיםאלוסעיפיםאלו.הארכותגין[מוסכמיםפיצוייםולשלם

לפיצויהעבודות,ביצועלצורךהקצההקבלןאשרהנדסייםכליםבטלתבגיןלתשלומים

תקופתמהארכתתינבעאשרהתקורותשלהתייקרותבגיןמראשהבועהנוכיחהפיעל

כתוצאהלקבלןנגרמואשרהעלויותבכלללנשיאהלחלופיןו"החוזהשלהביצוע

לקבלן.כךהורתההמדינהאםהעבודותשלזמניתמהפסקה

העבודות,בהכ,שךכ,עיכוביםינבעואשרעקיפותבעלויותלשאתהכנדינהתאלץכן,ככנו

מירידההנובעותועלויותשכנותעבודהגזרותעלמהשפעההנובעותעלויותלרבות

אלועלויותאחרות.לגזרותהתכנוןפיעלשלאהנדסייםכליםמהפנייתכתוצאהבתפוקה

אוהכ,שיבים,על-ידילכךשנקצבבמועדעתירתםאתהעותריםהגישואילונמנעותהיו

ממתןנמנעיםהכשיביםהיושאזעתירה,לרגישכוונתםעללכ,שיביכ]כ,ודיעיכ]לחילופין

הרלוונטיים.בקטעיםלקבלניהלקרקעעליהאישורי

תקופתמהארכתהנובעיםבנזקיםלשאתהמשיביםעלוליםאלה,זחים(עלנוסף

עלבחלקההעבודה,בשעותכמבצעתזואבטחההעבודות.כיצועלשםהנדרשתהאבטחה

אנשיגיוסבאמצעותאואחרותמטלותחשבוןעלהדברים,כנטבעוזאת,(צה"לחייליידי

המדינה.נושאתבעלותןאשרפרטיותאבטחההברותידיעלובחלקהנוספים)מילואים

הנורמטיביתהמסגרת

בג"ץשלבגדרוהנכבדהכ,שפטביתידיעלפורטההגדרלהקמתבנוגעהמשפטיתהמסגרת67.

המערבית'(לאבגדהצה"לכוחותמפקדנ'אבראהיםמהמדאבתסאם8172/02בג"ץ

עיקריהאתלהביאההראויכוןאבראהיםבבג"ץשנפסקהההלכהחשיבותמפאתפורסם).

:הנכבדהמשפטביתבפני

ותקרקעיןתפיסתצוויכנגדהכ,ופנותעתירותשתילפנינו"

ושומרוןיהודהכאזורצה"לכוחותמפקדעל-ידישהוצאו

שכינויוהתפר,מכשולאתהכוללהתפרמרחבהקכ,תלשם

משפטיותטענותמעלותהעתירותשתיההפרדה".גדר"

הגדרהקכ,תלצורךהשטחיםתפיסתכנגדדומות

במאוחד.נדונוהןזהוכטעםשוניםבמקומות

הצבאיהכנפקדסמכותכנגדטענותכנעליםהעותרים

טענותבעתירותיהםהםמעליםוכןהשטחיםאתלתפוס

לצורךהדרךתוואיבקביעתשהופעלהדעתשיקולכנגד

ההפרדהגדרהקכ,ת

הכנשפטעלהמדינהמתבססתכ,שפטיתכ,בחינה

לכ,דינהכ,סורהשלפיווההסככ,י,המנהגיהבינלאוכ,י

הסמכותלוחכ,תית,בתפיסההנתוןבשטחהכהזיקה



DIDn>לחיכםלצורכיבהכרחנדרשהדבראםרכוש

והסתמכתכןכמו1907(.כישנתהאגלתקנות23)"(תקנה(

צבאייםלצרכיםמקרקעיןלתפיסתהסמכותעלהמדינה

שפורשוכפיהאג,לאמנת52תקנהלפיומבצעיים

תפיסתנועדהשלפוינובענייןזה.כשפטביתשלבפסיקתו

המתקיימיםמובהקיםצבאייםלצרכיםהמקרקעין

הטרורכנתקפתכנגדהכ,תנהלתהלחימהבתקופת

מתאבדיםמחבליםשלמעכרלחסוםנועדהתפרמרחב

תפיסתםפיעלישראל.כ,דינתלתחומיאחריםומחבלים

עלהמופקדיםוהצבאייםהביטחונייםהגורלייםשל

בלהימהמרכזיכ,רכיבהינההתפרמרחביצירתהנושא,

יהיהשלאוככלאםושותרון.יהודהבאזורשכנקורובטרור

חדירתמפנימוחלטתחסימהמשוםהמוקםבכ,חסום

חדירהלעכבהיאהמכשולשלתכליתוהרימחבלים,

לכ,קוםהכוחותהגעתשיאפשרזכוןלפרקלישראל

שיאפשרגיאוגרפיביטחוןכנרחבליצורוכךהחדירה,

בטרםמחבליםאחרמרדףלבצעהלוחמיםלכוחות

..הכנדינהלתחומיכניסתם

הנעשיםהמאמציםאתבהרחבההכ,דינהפרטהבתשובתה

למשלכךהאזור.לתושביהמכשולשיגרוםהנזקלכ,זעור

באדמותשניתן,ככלהככשול,אתלהעבירכנאמךנעשה

נעשהוכןמעובדותשאינןובאדירותפרטיותדמות"שאינן

מפרטתכן,כמולבעליהן.אדמותביןלהפוץשלאמאמץ

אתלכ,זערבמטרהשיינקטוצעדיםשלשורההמדינה

הפגיעהאתלכ,נועיהיהניתןלאשבהםבמקריםהפגיעה

שנתפסו,האדירותלבעליפיצוייםכותןלכושלכךבתושבים_

לכרותבמקוםאחריםלכ,קוכ,ותעציםלהעבירכ,אכ,ץ

שלגישהשיאפשרוכניסהשערייצירתוכןאותם,

נכונותהמשיביםגילוכןכמולאדמותיהם.התושרים

הזדכ,נותמתןלאחרבשטחקונקרטיותבעיותלפתור

בעתתפיסה.לתוואיבקשרהשגותלהגישהקרקעלבעלי

זהבשלבגםכיהמדינהכוחבאתהצהירהבפנינוהדיון

התושביםשיעלוקונקרטיותבבעיותלהתחשבמוכנהתהא

ניתנותאלהבעיותאםהצבאושלטונותהביצועגורכ,יבפני

בביטחון.לפגועמבליבשטחלפתרון

המשיביםובפעולותשהוצאו,התפיסהבצווימצאנולא

נזק,תגרוםהתפיסהכיאףהתערבותנו.המצדיקפגם

מדוברכיעלינומקובללתושביםנוחותואיקשיים
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הלחימהבתפיסתחשיברכיבלשמששנועדובאמצעים

עלהמופקדיםהגורמיםהחליטועליוצה"ל,של
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והמנהגיםהדיניםבדברהאגתקנותמסדירותהמלחמהדיניבמסגרתוהמנהגי.ההסכמי

עלככלל,ביבשה.לוחמיםצדדיםשלהתנהגותםאת1907,משנתביבשה,המלחמהשל

תקנה(המקומייםהתושביםשלבקניינםלפגועשלאחובהקיימתבשטחהצבאיהמפקד

המאפשריםלענייננו,הרלוונטייםחריגיםשניםי1כייקזהלכללאולםהאג).לאמנת46
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אבו401/88בג"ץ;113130,גל)2(פידהבטחוןשרנ'אויב606/78בג"ץ:זהלענייןוראו

767.770,במ)2(ע"דבאיו"שצה"לכוחותנופקדנ'ריאן

וכנאחזיםעמדותכוללפרטית,קרקעתפיסתהכאפשרצבאי",צורך"כינפסקעוד73.

כנגורי;325(המ)2(פ"רבאזח"עצה"לכוחותנופקדנ'תיחרז24/91בג"ץ(צבאיים

שלנציגות116(;גמ)2(פ"דבאיו"שהצבאיהמפקדנ'ג'וחא290/89בג"ץ(חיילים

;34(90)2(תקדיןבאיו"שצה"לכוחותנופקדנ'שריד1987/90בג"ץ(האזרחיהמינהל

אתולהקטיןבאיזור,הכותגורריכ)ישראלאזרחיעללהגןבפוטרהעוקפיםכבישיםסלילת

שרנ'עליוופא2717/96בג"ץ(ישראלייםרכבלכליפלשתינאייםהתושביםכיןהחיכוך

856(.848,נ)2(הבטחון

מיוחדיםלחימהמבצעיישראלמנהלתעצמיתלהגנהישראלשלזכותהכנכוחכאמור,74.

הזכותהצבאיולמפקדלישראלקמהזו,זכותככחהמזוין.העימותתחילתמאזבאזור,

הגנה<owפעולהישראל.מדינתעללהגןהיאהתפיסהכשתכליתבאזור,מקרקעיןלתפוס

צבאי".צורך"בודאיהיאעצמית

לתפוסמוסמךהצבאיהמפקדכיהיאזהנכבדמשפטביתמלפנישיצאהההלכהואכן,

מדינתעלהגנההיאהתכליתבהםבמקרים52,תקנהמכחגםוזאתבאזור,מקרקעין

ואזרחיה.ישראל

זובעתירה169.זכ)2(פידישראלממשלתנ'חילו302/72בבגדןההלכהשלתחילתה75.

ביןהגישהדרכיניתוקעל-ידיסינימאזורעזהרצועתאתלבודדההחלטהחוקיותנדונה

בהקמתהיהמדוברסגור.צבאיכשטחבסיניאזורעלוהכרזהקרקעות,תפיסתהאזורים,

ביצועלצורךישראלומדינתעזהרצועתאלכנחבליםחדירתלכ,נועבמטרהחיץאזור

:כיהמשפטביתפסקהכ,שיבים,עכ,דתסקירהלאחרטרור.פעולות

הצבאכנפקדישלבשיקול-דעתםנתערבלאהכיבלאוגם"

אתלהבטיחכדידרושה,היתהשההעברההסבורים

אותויצירתעל-ידילה,ומעברעזהרצועתבתוךהשקט

שלחדירתםלמניעתחשובאכ,צעיהכ,הווההילאזור

178(.עיווד(הוספה).הדגשה(כנחבלים".

פ"דואח'הבטחוןשרנ'ואח'אויב606/78בבגדךהדיןפסקבבסיסעמדדומהרציונאל76.

כי:נפסקשםאזרחי,ישובהקפותלצורךקרקעבתפיסתשעסק113,גל)2(

צבאיים,צרכיםביןלהבחיןחורימרביקשזהבהקשר"

בשטחהחונההצבאצרכידהיינו,הדווקנית,כמשמעותם

בטחונייםצרכיםלביןהלוגיסטיות,ודרישותיומוחזק



הםהראשוןמהסוגצרכיםשרקטעןוהואכלל,בדרך

כנכושאיןלדעתנו,הנדונים.בצוויםהנתונההסכ,כותבגדר

מצבהואהקייםהכנצבעתה,זהשאמרתיכפיזו.באבחנה

האחריותמוטלתהמחזיקההמעצמהועללוחמנות,של

אתלקדםגםעליהההוחזקבשטחוביטחוןסדרלהשליט

המוחזקלשטחכזהשטחמתוךהנשקפותהסכנותפני

צורהלובשתהאלהבימיםהלחימהעצמה.ולמדינהעצמו

הפוגעים(אלהבמעשיםשרואהמיואףהכלה,מעשישל

יודהגרילה,כנלחכותשלצורהשלווים),באזרחים

בכללנקוטחייבתואףכ,וסמכתהמחזיקהשהמעצמה

וההיבטהצבאיההיבטלמניעתם.הדרושיםהאמצעים

הוספה)הדגשה(אחד."היבטאלאאיפואאינםהבטחוני

118(.עמוד;

העצמיתההגנהלזכותמפורשבאופןפורתבןהשופטתכבודמתייחסתהדין,פסקבאותו

כי:נפסקהצבאי.המפקדשלסמכותולהפעלתכעילה

הופנינושאליהםבמקורותהכתובלסוףירדתיאם"

העקרונותביסודמונחהמלומדים,הפרקליטיםעל-ידי

לעשותהכובשבעדלמנועיששלפיוהרעיוןהבינלאומיים

להרשותאיןאחרת,לשוןשבידו.בכוחשרירותישימוש

הגבולוסיפוח.נישוללשםשליטתובהזדמנותשישתכ,ש

ונקיטתעצמיתהגנהלביןשרירותישימושביןהכ,פריד

המבחניםאחדאיפואהואהכרחייםביטחוןאמצעי

הדגשה(אסורה".אוכשרההיאהפעולהאםהקובעים

133(.עכ,וד(הוסף)תחתיקובפיקור,

הגנהשתכליתהבאזור,מקרקעיןתפיסתנגדעווירהנדחתהאלהמנחיםקויםבטיסעל77.
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לזונוגדתדעתחוותהובאהבדיוןישראל.מדינתתחוכ,יבתוךבכבישיםלתנועההפרעות

נדחתההדיןפסקבמסגרתכאמור.ובטחוניצבאיצורךאיןכישטענההצבא,מפקדישל

המקרקעיןעלישובהקמתלצורךלתפיסהביטחוניתהצדקהאיןכישסברהדעתחוות

כי:ופסקהנוגדתהדעתחוותאתהנכבדהכנשפטביתשללתחילה

בהתחשברקסטטית,ראיההדבריםאתהרואהזוגישה"

הכנמשלשטחוביןירדןביןהנוכחיהאשהפסקתקועם

היכ,יםבאחדלקרותשעלולמכהכותעלכ,תהישראלי,

אומבחוץהבאותאיבהמפעולותכתוצאהביןבעתיד,

חדש.כנדינימהסדרכתוצאהוביןהמוחזק,השטחכבפנים
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כתוצאהלהיווצרהעלולותסכנותגםאלאקיימות

ישובישלעכ,ידתםבשטח...זכורהדינמיתמהתפתחות

כ(כרעתתרומהתרמהאשרהעצמאותבהלחמתעציוןגוש

באשרזאתירושלים.לעברהאויבשלהתקדכ,ותולבליכות

כאשרוככנהככנהאחתועלסדירים,כוחותכזוללעמידה

בלתיכוחותאומחבליםמעשילכניעתבהיערכותמדובר

דל)1(פיידהביטחוןשרנ'עמירה258/79בג"ץ(סדירים."

נ9(.90,

הלחימה.דיניכוכוחמקרקעיןלתפוסהסמכותקיימתהצבאילמפקדזה,חלקולסיכום

עללהגןבמטרהכוללהלוחמתית,התפיסהדיניכוכחגםכןלעשותהסמכותקיימתבנוסף

הסדראתלהבטיחכזנתעלכןלעשותלסמכותבנוסףוזאתישראלים,ועלישראלמדינת

באזור.הציבורייםוהחיים

בבעליפוגעתפרטית,אדמהעלוהמוקמיםממנהקטניםלאשחלקיםהמכשול,הקמת

עלשכזו,פגיעההאפשר,ככללצמצם,בניסיוןופועליםפעלוהמשיביםהאמורה.הקרקע

לאפרטיותאדמותהעדפתניתן,כשהדברכ,דינה,באדמותלשיבושעדיפותמתןידי

המרבי.באופןהתוואירוחבוצייצוםאפשרי,כשהדברמעובדות,פניעלמעובדות

אתלשמועבכ,גמההקרקע,בעליעםבהידברותלווההקרקעותתפיסתשלעצמוההליך

שנתפסה.הקרקעבעלילכלפיצויכ,וצעלכך,כ,עברוהשגותיהם.עמדותיהם

זכותוזוהיכיכעתכבריאמראךלהלן,כ,פורטתהתפיסהלביצועהמשפטיתהתשתית

שמקורםאיוכ,יםכ,פנילביטחוןלדאוגלוחכ,תיתבתפיסהבשטחרזכ(ו]זילןשלחובתוואף

שיחשלההיבטכזןהנושאעלנשקיףאםפרטי.רכושתפיסתשחייבהדבראםאףבאזור,

--גיסאובאידךלחייםלזכותגימאמחדלקנייןהזכותביןבאיזוןשמדוברהריזכויות,

גוברת.והשניה

שהואבשטחפלסטיניםשלהחופשיתהתנועהעלמגבלותשללהטלתןמביאאףהמכשול

ולתתאלוהגבלות<OSCSמנתעלהכלעושיםוהכ,שיביםקשהתוצאהזוהימהאזור.חלק

האוכלוסייה.לצרכימענה

הנתוןבשטחוכ,קובלחוקיצעדהינהביטחוןלצרכישטחיםסגירתכילזכורישזאת,עם

כנולמזויןעימותשלבעיצוכ,ובפרטתנועה,כדבלותהטלתגםכמולוחמתית,לתפישה

שטחהואלכ,כשולמעברשנמצאהשטחהאזרחית.האוכלוסייהבקרבהפועליםכנחבלים

באופןלנועיכולהמכשולאתשעוברמיכלגדולים.ישראליתאוכלוסיהריכוזיבושיש

פלסטיניםכניסתעלובקרהשליטהתהיהלאאםישראל.מדינתשלשיטחהלתוךחופשי

מתוכן.ירוקןהכ,כשולביסודשעומדשהרעיוןהריזה,לשטח



פיכום

2.מס'הכישיבשהוציאהתפיסהצווייבוטלוכיהעותריםבדרישתהעתירהשלעויינת79.

התפר,כנרחבהקבותלצורךנעשתההעתירהמתייחסתאליובאזורהקרקעותתפיסת

ההפרדה".גדר"בכינויוהידוע

הכמדיקפגםכלנפללאהתפיסהשבצווימכיווןלהדחורנ,העתירהדיןהכ,שיביםלדעת80.

היולעיל,שפורטכפימהצווים,חלקלגביזאת,עםהנכבד_המשפטביתהתערבותאת

אתלהעלותנוספתהזדכ,נותלעותריםליתןהדין,משורתלפניםהמשיבים,נכונים

קצוב.זמניםללוחבכפוףהמשיבים,בפניטענותיהם

ההשגותושמיעתהצוויםהוצאתבהליכיהמבצעיהצורךשעניינןזובתגובההעובדות81.

התפרמרחבפרוייקטראשבתפקידמכהןאשרשכור,יהודהסא"לשלבתצהירונתמכות

מרכז.בפקוד

לעתירההמקדמיתהתגובההכנתלצורךהמשיביםלרשותשעמדביותרהקצרהזמןנוכח82.

לעניין.הצריכיכ)הנספחיםמלואזולתגובהצורפולאצו-ביניים,למתןולבקשה

תשס"דאדר,ז':היום
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עו"דרויטמן,יובל

המדינהלפרקליטתעוזר




