
2056/04בג"צהעליוןהנישפטבבית

לצדקגבוהתשפטכביתבשבתו

ואח'סוריקביתהכפרמועצת

ואח'דחלהמ'עוה"דב"כע"י

91013ירושלים4,בטוטהאבןמרח'

ן133385-20;:פקס02-5833430;טל:

העותרים

דגנ

ישראלבנמשלת1,

ושומרוןיהודהבאזורצה"לכוחותמפקד2.

המדינה,פרקליטותידיעל

ירושליםהמשפטיםמשרד

02-6466655;:פקסי,02-6466590:טל'

יםבישהם

תצהיר

להגישמתכבדוהשומרון,יהודהבאזורנוואלנאוזרחביפקדקפלינסקי,משההאלוףהח"מ,אני

חברידביר,נויל,)(ואל"מגבעולימיל.)(ניצבאדן,מיל.)(אלוףשללתצהירםתגובתיאת

בזאתומצהירהעותרים,מטעםהנכבדלבית-המשפטהוגשאשרוביטחון",<ol~wהמועצה"

:כדלהלן

ושומרון.יהודהבאזורצה"לכוחותמפקדבתפקידמכהןהנני1.

מיל.)(ואל"מגבעולימיל.)(ניצבאדן,מיל.)(אלוףשללתצהירםבתגובהניתןזהתצהירי2.

לבית.הוגשאשרהמועצה"),תצהיר"-להלן(וביטחון"לשלוםהמועצה"חברידביר.

נ'ואח'סיריקביתהכפרמועצת2056/04בג"צבתיקהעותריםמטעםהנכבדהמשפט

.ואח'ישראלממשלת



לבית-המשפט,המועצהתצהירשלהגשתובטרםעודכילצייןאבקשהדבריםבראשית

נפגשאשרתרזה,דןמיל,)(אליםנציגי,על-ידיבתצהיר,האמוריםהדבריםבפנייהוצגו
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בחתימתיבתצהירנתמכהואשר16.3.2004,ביוכשהוגשההמשיבים,בתגובת

המועצה,בתצהירעיינתי17.3.2004,מיוםהנכבדבית-המשפטשללהחלטתובהתאם
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חברישלבניסיונםמכיראניכילצייןעודאבקשגופו,המועצהלמצעיראפננובטרם
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בצה"ל,
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הפלסטיני,הטרוראיוםמפניואזרחיההמדינהונושביולהגנתואורחיה,

מלחמהסכנתמפניישראלמדהתשלגבולותיהעלבהגנהניסיוןשלדינואיןכן,עליתר

הטרור.איוםמפניהמדינהאזרחיעלבהגנהניסיוןכדיןסדיריםצבאותשל

צבאימומחהביןבמחלוקתכיפסקכברזהנכבדכ,שפטביתכילזכורישזו,אףזולא
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:25-26עמ'1דל)1(,

דעתוחוותעלמסתמךהעותרכאשרביטחון,בעניני"

עלמסתמךהמשיבואילוביטחון,לענינימומחהשל

האחראיוגםשומחהגםשהואהאיששלדעתוחוות
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כזאתהאחרון...'במחלוקתזהשללדעתומיוחד
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הוספה]ההדגשה(כנים'"_

אינוהתצהירבהמשך).אתייחסולכך(הגדרלתוואיבפירוטמתייחסהמועצהתצהיר5.

הביטחון.גדרהקמו(אתוכ(חייבחייבאשרלאיוםויחידה,אחתבפסקהאףולומתייחס,

עצמית.הגנהשלמובהקצעדהינההביטחוניתהגדרשלהקכ(תהכיולהזכירלזכורחשוב

על-המבוצעונטרור,פיגועישלארוכהלסדרהבתגובהישראלמדינתעל-ידיננקטזהצעד

ומחצהשניםשלושמנהוהנמשכתהפלסטינים,הטרורארגוניידי

הישראליםבישוביםעירוניים,במרכויםדשוניםבאתריםמבוצעיםהטו-ורפיגועי

מהבלים-שונותפעולהובשיטותצה"ל,ובבוחנותהתנועהבציריובאיח"ע,באיו"ש

שבוצעוהטרורמפיגועיכתוצאהועוד,מרגמותירימטענים,הנחתירי,פיגו,גימתאבדים,

אלפיםישראלים.מאותלתשעננעלחייהםאתאיבדוהאחרונותהשניםוחציבשלוש

פיגועיארגלכינועכדיפועלתאינההפלסטיניתהרשותשונות.פציעהבדרגותנפצעו,

על--הגדרהקמתלרבות-שוניםבצעדיםלנקוטישראלמדינתנדרשהולפיכךהטרור,

אורחיה.חייעללהגןמגת

אירועיםעשרוההאחרונותהשניםוחציבשלושאירעולבדו,העתירהנשואבאזור

מטעניוהנחתידיפיגועי;אדרהרבישוביריפיגועילמנותניתןלדוגמא,כך,ביטחוניים.

העוברבחלקוג44,בכבישופיגועיםיואבבגבעתיריפיגועי;ציוןמבשרתבישובחבלה

העתירה.נשואהכפריםמאזוריצאואלומפיגועיםחלקהלתירה,נשואלכפריםבסמוך

גדרהמועצה.מתצהירעולהשהיאכפיוביטחון,<ol>wהמועצהשללגישתהבניגוד

גדרלפלסטינים.ישראלמדיגתביןהפרדהלצורךורקאךלשמשנועדהלאהביטחון

הנובעיםאיומיםשלמגווןעםאפקטיביתביטחוניתהתמודדותלאסירנועדההביטחון

יחדהפיגועיםסוגיכלאתלמנועיכולהאינההגדרהדבריט,מטבעהפלסטיני.שהטרור

איוכ(ינ]ל11צפיירננםתוךהביטחוניים,הסיכוניםאתולצמצםלשאוףגלינו'זאת,עס

עתידיים

איומייופגוהגדרשלהקמתההתקדמותעםהביטחונית,ההערכהעל-פיכילהדגישראוי

תשתיתומתקניהמרכזייםהתנועהעורקיהישראלים,הישוביםכלפישאתביתרהטרור

ביטחוניתהערכהועוד.הגדר,לאורךשיפעלוהחייליםוהשומרון,יהודהבאזורהמצויים

המכשול.תוואיויכנוןבמסגרתבחשבון,להילקחחייבתהיאאףזו,



האוכלוסיהצורכיגםהמבצעיים,לשיקוליםפרטבחשבון,נלקחוהגדרתכנוןבמסגרת

אתלמצואניסיוןגעשהסוודר,שלומטעקטעבכלבהכושך,שאפרטכפיהממומית_

הפגיעהאתולצמצםההומניטריים,השיקולוםלביןהביטחוןצורכיביןההולטהאיזון

הושקעועל-כן,פשוטה.אינההשוניםהשיקוליםביןהאיווןמלאכתאכן,בתושבים.
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,המועצה
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עליהמוטלתלאחריותתחליףמהווהאינוזהניסיוןזאת,ן'0יחדהתצהיר.עלהחתומים

ואורחיההמדינהתושביולהגנתואזרחיה,ישראלמדיגתתושבישלולביטחונםלשלומם

לתצהיר),4לסעיףביחסגסיפיםאלודברים(הפלסטיניהטרוראיוםמפני

חשיבותקיימתלפיההמועצה,שלהעקרוניתעמדתהאתמקבלאני-לתצהיר3סעיף

צמצוםלשםזאת,הגדר.תוואיתכנוןבמסגרתייחוסכקואיויישתחוםבמובהתחשבות

הינוי'ויא1~תחוםקוואת.עםיחדהחיים.ובמרקםהתושביםשלבזכויותיהםהפגיעה

במקריםכ(וגבל.הינוהגדרתוואיבירכנוןמשקלובהתאם,ביטחוני.סוולאמדוני.מז

-ישראלמדינתלכיווןוהןהאזורלכיווןהן-איו"שתחוםכקוחריגהנדרשתרבים

שונים.ביטחינייםמשיקולים

אתלכ(גותגיתןאיו"שתחוםמקוחריגההמחייביםהביטחונייםהשיקוליםיתרבין

שיצליחומחבליםאחרמרדףלצורךשישמשוביטחוןכנרחבייצירת:הבאיםהשיקולים

הגדראתלעבור
הגנה-;

חפניאיו"ש,תחוםסוצידימשניהמצוייםישראלים,יישוביםעל

הגנה-;ישירבכינוןירישלאיוםומפנימתבליטתדירתשלאיום
תנועהויורקיכבישיםעל

התפרלרחבעלהגגהלצורךביטחונית,ונשיבותבעלישטוותאיעלולעיטה;מרכזיים

ושיקוליםיטופוגרפייםשיקוליט--,הגדרלאורךהפועליםהחייליםעלהגנהולצורך

נוספים.

שהגדרהינהוביטחוןלשלוםהמועצהשלגישתהלעיל,שצוייןכפי-לתצהיר5סעיף

חבריסבוריםבהתאם,לי.ותוהאהפלסטינים,לביןישראלמדיגתביןלהפרידנועדה

כיוגבלים,ביטחונייםשיקוליםבחשבוןלמביאישהגדרתוואיתכנוןבמסגרתכיהמועצה

לכוחותהתראהלישראלימחבליםשלכניסהעיכוב(הצרבמובןלהפרדההמתייחסים

הגדר).לאורךגיידיםכוחותשלובקרהתיקוןפיקוח,:חדירהשלבנ,קרההביטחון



נוערההביטחוןגדרלעיל,כאמורהביטחונית.גישתנועםאחדבקנהעולהאינהזוגישה

זאתובכללהפלסטיני,הטרוראיומימגווןעםאפקטיביתביטחוניתהתמודדותלאפשר

לאפשרהגדרועדה(עימםנוספיםאיומיםישראללמדינתמחבליםיטוהחדייהאיום

מפניאיו"ש,תחוםקוגידימשויהמאיוםישראלים,יי'"וכיםיי,הינמוהגנההתמודדות

תנופהועורקיכבישיםעלישיר-דהינהבכינוןיריאיגוד-(עלונפ)11מחבליםחוירתשלאיום

עוד.(המכשול,לאורךהפועליםהכוחותעלחתה-;תשתיתמתקניעלהנג1י.:םייזכרמ

שלולבתיםלכפריםעקיי,באופןמתקרב,הגדרולוואילפיההטענה-לתצהיר6טע(ף

מתפתלתהגדרלפיהוהטענהישראלים,מישוביםומרוחקהפלסטיניםהתושבים

העובדתית.הבחינהמןנכונותאינןשולטת,גבעהכלעללעלותרצוךמתוךוכ,תעקמת

שלולבתיםלכפריםצמודיםאינםהעתירהנשואבקטעיםהגדרשלמחלקיהרבים

הרלישוביםבסמוךבעיקר-מסויימיםבחלקיםזאת,לעומתהפלסטינים.התושבים

במסגרתלהלן,שיפורטכפיהישראלים.לישוביםהגדרתוואיצמוד-וזחדשהוגבעוןאדר

זאתובכללהרלוונטיים,השיקוליםמגווןבחשבוןנלקחווקטעקטעבכלהתוואירנכנון

בתיאלישירבכיגוןיריומניעתהישראליםלישוביםחדירהמניעתשלהביטחוניהשיקול

הפלסטינים.בתושביםהפגיעהצמצוםשלההומניטרייםהשיקוליםוכןהישובים,

בכיוגוחובהתחשבהרלוונטיים,השטחיםשלבטופוגרפיהבהונחשבתוכנןהגדרתוואי

ביחסהפרטניתההחלטההנשלטים.והשטחיםהשולטיםהשטחיםהאיום,מקורות

הפגיעהכזולאלהמבצעייםהיתרונותשסלולחודההקבלההגדרתוקםש'גליהןלגבעות

להלן.שיפורטכפיוהכלהמקומית,האוכלוסיהבצורכי

צריכההגדרלדיההכיועצה,חברישלגישתםאוגכלליבאופןמקבלאני-לתצהיר7סעיף

אליהם,צכיודהולאהפלסטינים,ומהבתיםמהכפריםהאפשר,בעוידתוכרוחקת,להיות

זו.גישהלהצדקתהמועצהבתצהירשהוצגוהנימוקיםאתונוקבל

בהםינקרוםישנםלעניין.הצריכיםהשיקוליםממארגאחדהיווזהשיקולזאת,עםיחד

לדוגמא,כך,הפלסטינים_ולבתיםלכפריהבסמוךתוקםהגדרכיתחייבהכוללהאיזון

קטנההכפרכדוגרות(ישראליישובלביןפלסטיניכפרביןסמינותקיימתבומקום

והישובאיג'ואביתהכפרציון;מבשרר(והישובונוריקביתהכפראדר:הרוהישוב

שליצירתולשםהישראלים,היישוביםמבתיהגדרהרחקתנדרשתאלובבוקריםחדשה).

בוורבליםאחרכנרדףלשםישמשזהמרחבהישובים.בתילביךהגדרביןביטחונימרחב

מרחביבהקמתצורךקייםלפיההביטחוניר(התפיסההגדר.אתלחצוו(יצליחואשר

באיו"ש,הישראליסהישוביםלכללביחסנוהגתהישראליםלישוביםסביבביטחון

האזור.בלבאלאהתפר,במרחבמצוייםשאינםאלולרבוונ



ואישרזה,צבאיצורךשלבחשיבותוהכירהעליוןהמשפטביודכיזה,בהקשראציין,

מהבמרחקההצוייהושומרוןיהודהבאזורישראליםיישוביםסביבביטחוןגדרהקמת

4462/03בבגרךדורנרהשופטתכבודשלפסק-דינהאתא1נגודל,ראה,[היישובשלמבתיו

543(.312003(תק-עלבאיו"ש,צה"לכוחותמפסדנ'פנוו

חיכוךנקודותיוצריטהחקלאייםהשעריםלפיההמועצהחברישלעמדתםאתמקבלאני

בולעמוז-שעלינואילוץהיאהחקלאייסהשעריםהצבתביטחוני.סיכוןלהווהועשויים

תוואיתכנוןבמסגרתאדמותיהםלביןהתושביםביןמהפרדהלהימנעניתןשלאמקום

לביןהתוואי,ל~'המבצעייםיתרונותיוביןהאיזון-וקטעקטעבכל-נבחןהגדר

חקלאיים.שעריםלהציבהצורךואתובכללחסרונותיו,

ממעמדןלשנותכדיברואיןהגדרהקמתכילהדגישאבקשהחקלאייםהשעריםבעניין

להגיעיוכלאלובקרקעותזכויותשבבעלותואדםוכללה.כועברהמצויותהקרקעותשל

יתאפשרכןאליו.ביחסאישיתביטחוניתמניעהסיימתאםאלאולעבדה.לאדמתו,

לאפשרמנתעלוגאתאישית,ביטחוניתלמניעהבכפוףהזכויות,בעלשללעובדיוהמעבר

אדמות.אותןיל'עיבודןאת

למרדףהדרושיםוהנירחב,הזכוןלהבטחתהמועצהחברישלהצעתם-לתצהיר8סעיף

אינהקונצרטינותשלבסבךהגדרהרחבתבאמצעותהגדר,אתהגובריםמחבליםאחר

להתמודד.הביטחוניתהגדראמורהעימםהביטחונייםהאיומיטלמגווןכיענהמספקת

הישוביםבתיעבראלישירבכינוןירישלהאפשרותאתמופגתאינההגדרהרחבתכך,

יחסית.בקלותעליהלהתגברגיתוובנוסף,הישראלים,

וכנרחבזמןשלהאלמנטיםליצירתשוגותחלופותנשקלותהגדרמקטעיאחדבכל

הגדרביןביטחונימרחביצירתהגדר.אתהעובריםמחבליםאחרימרדףלשםהדרושים

מספקתהפלסטיני,וזטרורעל-ידיהמאוימיםהנתקניםויתרהישראלים,הישוביםלבין

זאת,עםיתדובמרחב.בזמןלצורך-המבצעיתהנחינהמן-המיטביהמענהאת

בומקום:לדוגמא-כנדרשביטחונימרחבליצורניתןלאבהםמסוייטים,במקומות

שימושנעשה-הישראליםוהישוביטהפלסטיניםהכפריםכתיביןקרבהקיימת

שבוהחלופייםמהאמצעיםאונדמבצעית.מבחינהטוניםפחותחלופיים,באמצעים

פיסי,מרחביצירתבאמצעותמספקיםומרחבזמןלספקגיתןלאכאשרשימוש,נעשו;

תוואימתכנניעל-ידינשקלזהבאמצעיהשימושהקונצרטינות.ועיבויהגדרהרחבתהינו

התאמתו.וכזידההצורךפיעלשונים,תו1כוקמבשימוש,בדונעשההביטחון,גדר



אינההביטחוןגדרלפיההמועצהחברישללמרתיעעניכוסכיםאני-לתצהיר9סעיף

שטחיםלהשיגמיועדתואינהשולטת,גבעוןכלולכלוללהקיףחייבתואינהאמורה

לתפוסצורךישבהםמקריםקיימיםלפיההמועצהשלעמדתהעלימקובלתכןשולטים.

בימוךהעומדיםהביטחונייםהצרכיםלהשגתהמתאיםתפקידבעלשהואשולטשטח

הגדרשלהקמתה

אותםלתפקידיםבאשרמאי-הסכמהנובעתהמועצהתצהירעםהמחלוקתלעיל,כאכזור

ביןהפרדהלשםורקאךנועדהשהגדרהינההמועצהשלגישתהלמלא.הגדרנועדה

שטחיםלתפוסישהמועצה,חברילדעתבהתאם,הפלסטינים.לביןישראלנודינת

האמוריםהמוגבלים,הביטחונייםהשיקוליםהשגתלשםדרושהדברכאשררקשולטים

הביטחוןלכוחותהתראהןלישראלונחבליםשלכניסהעיכוב(המועצהלתצהיר5בסעיף

גישתנוהגדר).לאורךניידיםכוחותשלובקרהתיקוןפיקוח,חדירה;שלבמקרה

עםאפקטיביתביטחוניתהתמודדותלאפשרנועדההגדרלגישתנו,שונה.היאהביטחונית

שטחיםשלוכפיסתםנדרשתבוווגאס,הפלסטיני.הטרורמצדאיומיםשליותררחבמגוון

מחבליםחדירתמכניישראליםיישוביםעלהגנהלצורךמהחייבהדברכאשרגםשולטים

תשתית,מתקניעלהגנהכ,רכזיים,תנועהועורקיכבישיםעלהגנהישיר,בכינוויריוכנפני

ועוד.המכשול,לאורךהפועליםהכוהותעלהגנה

הצבתבאמצעותבשליטההצורךאתלהשיגניתןחבריהלדעתכיעולההמועצהמתצהיר

תצפיתבאמצעישימוש-ככלל-כיהינההביטחוניתגישתנובלבד.תצפיתאמצעי

על-המוגןהשטחמוגוךהיינו,(התפרמרחבמתוךלהעשותצריךטכנולוגייםובאמצעים

מהסוגלמוערכותביחסשנצברהניסיוןחודרות'י.'.עבודותבאמצעותולאהגדר)ידי

שלהסכנהלאורהןמבצעית,תורפהנקודתמהוותחודרותיי"שעמדותמלמדהאמור

אתהמפעיליםבכוחותפגיעהשלהסכנהלאורוהןובעמדותהתצפיתבאמצעיפגייה

האמצעים.

בתוואיואחריםכאלותיקוניםלבחוןבכוונתנולעתירה,המדינהבעגובותשצוייןכפי

על-ידייפוצהאלוכ(תיקוניסהנוגעהמבצעייםהיתרונותאיבודכאשרהביטחונית,הגדר

אחריםבחלקיםאפשרי.הדברהגדרמקטעיבחלקשונים.טכנולוגייםבאמצעיםשימוש

מבצעית.מבחינהאפשריאינוהדבר.

המנוייםהעקרונותאתברגצרוירהמפרטרגולביטחוןלשלוםהמועצה-לתצהיר10סעיף

אתמצטטהמועצהתצהירהגדר.תוואילתכנוןהביטחוןמשרדשלהאינטרנטבאתר

כילצייןאבקשראשיתהמכשול".תוואי"שכותרתוהאינטרנטבדףהמנוייכהעקרונות

להוותכדיבואיןובהתאםהסברה,לצורכימטבעו,נועד,האמורהאינטרנטאתר

המכשול.תוואיתכנוןביסודהעומדיםהמבצעייסהשיקוליםלענייןמחייבתאסמכתה



בחינתלשםהאינטרנטבאתרהאמורוגללהסתמךמנקשיםהמועצהשחבריבמידה

באתראחרלדףלהתייחסמקוםשהיההריהעווירה,נשואבקטעיםהככשולתוואי

המבצעית",התפיסה"שכותרתוהתפר,מרחבבנושאהביטחוןמשרדשלהאינטרנט

.כדלקכוןהינוותוכנו

המבצעיתהתפיסה;'

הכערכתיבמענהמרכזיכרכיבבהרואההביטחווגדרבנייתאתהמנחההתפיסה

המענה:התקפה'פחותהגנה,יותר':המנחההעיקרוןהטרור_בנעייתלנייפול

הינההגדרההתקפי.והנדבךההגנתיהנדבךשלשילובעלמושתתלטרורהכולל

נאלץגדר,בהיעדרהטרור.עםההתניודדותמערךלהשלמתחיוניהגנתימרכיב

ריכוזיבתוךהטרורלסיכוללפעולכנתעלההתקפינדנךאתלהגדילצה"ל

תנועה,הגבלוונ(הפלסטיניםעםמתמשךלחיכוךמביאהדברהאוכלוסייה.

גדולים.בהיקפיםכוחותהפעלתמצריךואףוכדי),אוכלוסייהבריכוזישהייה

סחורותכניסתעלאפקטיביתבקרהלבצעהיכולתאתתגבירהגדרהשלמת

מבחוץפיקוח'(לישראללחדורהטרורגורמייכולתאתולבלוםלישראל,ואנשיא

מעתה,כברלישראל,מאפשרתהגדרבנייתלפיכך,מבפגיס').טיפולבמקום

ההגנתי,הנדבךלכיווןהמשקלכובדאתלהסיט

הנוכחי.בכרויקטוהןעזהברצועתהןבמציאות,עצמהאתהוכיחהזותפיסה

האפקטיביותבמבחןבהצלחהעוב:דיבוכברהביטחוניתמהגדרשהוקמוהחלקים

בפיגועים.ניכרתלירידהומביאיםהביטחונית,

האיומים

:למטרותאנשיםהשתגעות

ישראל.ערבייבאוכלוסייתהטמעות

שונים.מסוגיםאלימותיייום

ישראל.בורוךטרורתאיהקמת

טרווובפעולותבאלימותלהשתתפותישראלערבייהסתת
סרוראירועי

ישראל,שטחובתוךהתכרבמרחב*

הרגתופת.מכוניותמתאבדים,פץ,(מטעניירי,:שוניםנוטוגיםטרירמעשי8
המוני.

לחימהואמצעינשקהברחת

ישראל.לתוךנפוובוטעניחבלהחומרינשק,כלי8

חבלה.מטענילייצורהמשתשיםמסוכניםוחומריםכלי.נשק
המענה:-המבצעיהרעיון



מאמץבאמצעותשלמהצה"ליתבאחריותהתפרמרחבצידישנילאורךהגנה

ליירוטמרחבהמספקבעוכ,קבעורפופעולהתוךהמכשול,בסיסעלאחוקה

למכשול,ועד4שטחמלבבעומספעולהבסיסעלאבטחהומאמץאיומים,

ושליטהפיקתיבאחריותרציף,ויירוטחישהמאמץהפעלתמודיעינית,בעתירות

צה"ל,(היחסייםיתרונותיהםמיצויתוךבמרחב,הפועלותהיחידותעלצה"לשל

יהשכרוכיםמבצעייםאתגריםמספרישובמבצעילמענהישראל).ומשטרתמג"ב

בישראל.החייםושגרתהביטחוןאתתבטיחביניהםהתיאוםומידתביה

:המבצעייםהאתגרים

,מג"ב-ישראלמשטרת-צה"לפעולהושיתוףוניאום*

.התרחשותולפניפיגועלסכלהיכולת*

לפלסטינים.חייםמרקם1

.למכשולההגעהלפניהטרורחסימת*

המבצעיתתתפיסהעקרונות

להגדרוומענהלתתהינההתפר'מרהב'תוכניתאתשמנחההמבצעיתהתפיסה

הטרוראיוםמפניוהאובלנעמם__האזרחיתישראלמדינתעלולהגוהאיומים.

.פליליתופעילות

!זאתבעקבותהמשימה,והעדרה

ישראל.למדינתאיו"שמשטחיואמל'יחטרוריציאתמניעת

איו"שמתחומיומטעןרכברגל,הולכישל!מבוקרבלתימעברוסיכולמניעה

ישראל.מדינתלשטחי

הפלשתינית.הרשותלשטחיישראלמדינתוכשטחיאמל"חהעברתצמצום

ומתקניישראליםישוביםלעברהכלשתיניתהרשותמשטחייעיליריכ,ניעת

חיוניים,תשתית

.החוקשלטוןאכיפת

!עיקרייםרבדיטשלשהכוללתשגובשההמבצעיתהתפיסה

אבטחהמאמץ*

העונ:ק.פעילורג-הרתעה)

ומרחבי,ממוקדסיכול',

החזקהמאמץ*

,אינדיקטיבימכשול),

,מ'גבריס),

.ויירוטחישה).!

ומתקנים.יישוביםאבטחוו,'.,

תומךמאמץ*

.ואיכוןתצפיוגאמצעיט



לישראלים.חייםשגרת..

לפלסטינים.חייטמרקס

תוואיבתכנוןהמבצעייטהשיקוליםכימגלהלעיל,מצוטטשתוכנוהאינטרנט,בדףעיון

בסעיףהמפורטתהעקרונותרשימתהמועצה.בתצהירשהוצגומאלויותרמורכביםהגדר

אחדלכלניתןאשרהנישקלאתנכונהמייצגתואינהממצהאינההמועצהלתצהיר10

בחשבון.הנלקחיםמהשיקולים

גישתםעל-סמךהגדרתוואיאתלתכנןישכיסבוריםהמועצהחברי-לתצהיר11סעיף

לגישתנולעיל,שצוייןכפיהאוכלוסיות.ביןלהפרדהלהביאורקאךנועדההגדרלפיה

השיקוליםולפיכךביטחוניים,איומיםשליותררחבמגווןעםלהתמודדנועדההגדר

לביןתגדרביןביטחוןמרחבייצירתוכולליםיותר,רחביםהתוואילתכנוןהמבצעיים

התשתית,ומתקניהמרכזייםהתנועהעורקיהישראליט,הישובים

יריהמונעבמרחקהגדרהצבתכיאצייןישראליםישוביה)עלהישירהירילסוגייתבאשר

חומההקנותעל-פנישיעורלאיןעדיףמבצעימעגהמספקונהישוביםבוניעלאפקטיבי

-גילהשכונתעלהירי-המועצהחברישלבתצהירםהמובאתהדוגמאלבתים.בצמוד

הגדרביןביטחונימרחבליצורהיהניתןלאגילהבשכונתהדברים.אתהיטבממחישה

השכונה,ברויעל-לילהמדי-לירורנהטרורארגונייכלומכךכתוצאההשכונה,בתילבין

התושביםעלהמגנותחומותהוצבוגיאלהלביתהפוניםהרחובותשללאורכםאמנם,

עלבעיקרהמגורים,מבניעלהיריאתנונעלאהדבראךהשכונה,ברחובותהעוברים

בתקופותהפך,ג'אלהביתלבתיגילהשכונתבתישכיןהשטחהעליונות.הקומות

באשהטרודארגונייריעללהגיבנדרשוצה"לכוחותממש.שלקרבלשדהמסויימות,

שכונתלתושביהןכבדיםנזקיםנגרמוההדדימהיריכתוצאו:טנקים,פגזיובירימקלעים

ג'אלה,ביתלתושביוהןגילה

וטול-כרם,קלקיליהלעריםהכבישביןישראל,חוצהלכבישבסמוךשהוצבוהחומותגם

לבתיבצמודשתוקםחומההכביש.עללירותהטרורארגונישליכולתםאתמנעולא

גל'היריאתתכוגעלא-העתירהנשואהגדרבקטעי-אדרוהרציוןמבשרתהישובים

חומההצבתכילהדגישחשובהעקרוניבמישורעליהם.השולטותהגבעותמכיווןהבתים

הפוגעבאופןלחוכנה,מעברהמתרחשאלהתצפיתיכולתאתניכרתבחידהומצמצמת

לצפותלכוחותהמאפשרתלגדר,בניגודואת,הביטחון.כוחותשלהמבצעיותביכולות

השני.עברהאלמבעדה

לשובהוחלטלעתירה,המדינהמטעםשהוגשובתגובותשנמסרכפי-לתצהיר12סעיף

ושואמהקטעיםבחלקהביטחוןגדרבתוואיתיקוניםלערוךהאפשרותאתולבחון



שלבתכנוןשנמצאומליקוייםנובעתאינההקטעיםשלבחינתםעלההחלטההעתירה.

שלכזהוייםאיבודוגוךבתושבים,הפגיעהאתלצמצםרצוןמתוךאלאקטעים,אותם

הקיים.בתוואיהגלומיםהמבצעייםהיתרונות

כךתוכנן,זהבאזורהגדרתוואילעתירה,המדינהבתגובותכאמור-מוקטםג'בלאזור

מוחטם.כג'בלהידוע443,לכביששבודרונזבמרחבהשולטהאסטרטגיהרכסעלשיעבור

מכרעת,צבאיתעדיפותבעלרנהינההגדר,באמצעותמוקטמ,בג'בלצה"לכוחותשליטת

הרכסעלהגדרהקמתראשית,;משמעותייםמבצעייםיתרונותמספרלספקכדיבהויש

יצמצםהדברשנית,ישראל,מדינתלשטחזהמאזורמחנליטשלכניסתםאתתמנע

המשניהגישהככבישהמשבושנ44,בכבישבנוסעיםהפגיעהיכולתאתמשמעותיבאופן

חשיבותבעלברכסומדוברהואילושלישית,;ירושליםלעירהמרכימאזורהעיקרי

בכוחותלפגיעהכבסיסמתבליה,על-ידיתפיסתואתתמנעעליוהגדרהקמתאסטרטגית,

443.בכבישובנוסעיםצה"ל

איו"שתחוםלקובסנ(וךהאמורבאזורהגדרהקמת-המועצהבתצהירהמוצעתהחלופה

סיורקיימתיזהלצורךלאחריה.והןהעתירההגשתלפניהןפעמיםמספרעל-ידינבחנה-

לג'בלביחסמשמעותיתטופוגרפיתבנחיתותמצויההמוצעתהחלופההמדובר.בשטח

הביטחונייםלצרכיםמענהמספקתאינהשהיאבלבדיולאובהתאםמוקטור,

כאמורהגדר.לאורךלפטרלשיידרשוהכוחותלסיכוןתניאשהיאאלאהמתוארים,

ניסיוןשנעשהכפי(הנוףעלהמשקיפהשולטתגבעהיסתם"'אינומוקטםג'בללעיל,

הסובבהמרחבכלעלהשולטאסטרטגי,רכסאלאהמועצה),תצהירבמסגרתלתארה

מרכזיים.תנועהועורקיימן-אליםישוביםניצוייםשבומרהבאותו,

העתירהנשואבתוואיהגדרמהקמתהנובעתהפגיעההמועצה,בתצהירלאיגורבניגוד

שטחמעובד.ואינוטרשי,הינולגדרמעברשיימצאהשטחשלרובושכן,מצומצמה,הינה

כשטחומוכרומובחרות,יחידותשלאימוניםלצורכי-ארוכותשניםמזה-משמשוה

בשטחיהחליםלהסדריםבהתאםאלאממילא,אסורהאליושהכניסהסגור,צבאי

צהי'ל.שלהאינוונים

הפגיעהאת-האפשרבנגידת-לצמצםעל-מנתנוספים,בצעדיםלנקוטבכוונתנו

הגדר,בתוואיהמצוייםהזיתעציאתלהעתיקנפעלהגדרהקנותבמסגרתבתושבים:

וכאיםיהיוהגדרמהקמתשייפגעוהתושביםיהקרקעותבעליהתושביםעםבתיאום

שיימצאוקרקעותשבבעלותםתושבים;נזקיהםבגיןופיצוייםשנתיים,שימושדמילקבל

לצורךבגדר,שיוצבוייעודייםבשעריםלעבוררשאייהיוהתפר)במרחב(לגדרמעבר

העברתשלבצרכיםבהתחשבשייקבעוסביריםנועברלהסדריבהתאםאדמותיהנ],עיבוד

אלהחקלאייםבשטחיםשמיוצרתסחורהלהעבירויכולתמתאימים,וכלי-עבודהפועלים



החקלאיותהאדמותבעליעל-ידיקונקרטיותבקשותשתופלינהככלהכפרים.

המ'גכרוהסדריהחקלאייםהשעריםלמיקוםאולמספרבאשרהתפרבמרחבשתימצאנו;

התושבים.לצורכיהולםמענהליתןמגמהמתוךאותן,נבחןאנובהב),

בכ,סגרתכילצייןאבקשהלייעצה,בתצהירהמוזכרתהנופי,התכנוןלסוגייתבאשר

לרבותברלוונטיים,האזרחייםהגורלייםמכלולמשולביםהגדרלתכנוןהמטהעבודת

נופי,בתננוןמומחיםולרבותהלאומיים,והגניםהטבעשמורותרשותנציגי

הרהישובאתהמקיףבקטעהגדרתוואילעתירה,המדינהבתגובותכאמור-אדרהד

עלהשולטתהשלוחהאתמקיףהתוואישלהמערביחלקו:חלקיםמשלושהמורכבאדר,

המערבייםלכתיםגד'להגיעמחבליםשליכולתםארגהמונעבאופןמערב,מכיווןהישוב

התוואישלהמרכזיחלקויכ(מרחקאפקטינייריעליהםלירותאוהישובשלהקיצוניים

אל-הכפרלביןהישובביןוחוצץאדר,הרשלהקיימיםהביטחוןלב(רכיביבצמודעובר

אדרהרעלהשולטתהגבעהאתמקיףהתוואישלהמורחיוחלקוןלושמצפוןקיביבה,

ליריכעמדהבגבעהלהשתמשמחבליםשליכולונםאתהמונעבאופןצפון-מורח,כוליותו

הישוב,בתיעל

הישוב.שלהקיימיםהביטחוןבמרכיביהגדראתלשלבהינההמועצהחברישלהצערנם

והנדסית.מבצעיתמבחינו:אפשריאינושהדברהריהתוואי,שלהמערבילחלקובאשר

לבתיםעדמחבליםשלחופשיתגישהלאפשרכדיבהצעהישהמבצעית,הבחינהמן

הבחינהמןהבתים.עלממרחקאפקטיבייריולאפשראדר,הרשלהקיצונייםהמערבים

לגדרהציווייה-הפטרולדרךאתלהקיםיחייבהביטחוובמרכיביהגדרשילובההנדסית,

עומדשאינוחד,בשיפוע-
מרכיבי(ביטחוןרכבילנסיעתהבטיחותייםבסטנדרטים-

זהבחלקאלו,בנסיבותאלו).בסטנדרטיםעומדיםאינםכשלעצכ,טיהישוב,שלהביטחון

הנובעהביטחוניהסיכוןהקיים,מהתוואילשנותמקוםישכיטבוראינניהתוואי,של

העתירה.נשואבתוואיהטמונההפגיעהעלגיברתבכ'ידהעולהמהשינוי

חברישלהצעתםאת-חלקיבאופן-לקבלניתןהתויאי,שלהמרכזילחלקוביחס

החלקשלהאחריםבאזוריםאדר.הרהישובשלהשאיבהמתקןבאזורוזאתהמועצה,

לאוראדר,הרשלהביטחוןבמרכיביהגדראתלשלבהנדסית.כיבחינהניתך,לאהמרכזי

בתגובתכאמורלהם.שמצפוןהשטחיםלביןהביטחוןמרכיביניןהגבהיםהפרשי

הביטחון,לכ(רכיביהגדראתלהצמידהוחלט16.3.2004,מתאריךלעתירה,המדינה

מבתיהםומתרחקנ,עובדותבקרקעותהפגיעהאתהמצמצםבאופןיותר,נמוךבמפלט

14.3.04,בתאריךהמדובר,בשטחשהתקייםבסיורהפלסטינים.התושביםשל

בעליעםנציגיינפגשוהמועצה,מחבריוחלקהעותריםבא-כוחצה"ל,נציגיבהשתתפות

בעליהציגוזובכגישהאדר.הרהישובשלהביטחוןלמרכיביהסמוכותהקרקעות



בהםהפגיעהאתהמצנוצמיםבתוואי,מקומייםלתיקוניםבקשותמספרהקרקעות

אלובקשותועוד),לביתגישהדרךשלמחסימתתהימנעותשייתפס,תשטחרוחבצמצום(

הפגייהצמצום<ow-שיידרשככל-נוספיםמקומייםפיתרונותויינקטוהתקבלו,

בתושבים.

לשלבהמועצה,חברישלהצעתםאתלקבלניתןלאהתיואי,שלהמזרחילחלקובאשר

צפונית-הממוקמתהגבעה,אתיותירהדברשכןהישוב,שלהביטחוןבארכיביהגדראת

היישוב,לבתיסמוכהזוגבעההגדרעל-ידיהמוגןלשטחמחוץאדר,להרמורחית

הבתיםעלואפקטיביישירלירימחבליםלשמשויכולהובאש,בתצפיתעליהםשולטת

באופןאדרהרלתושביהביטחוניהסיכוואתתגבירהמועצהחברישלהצעתםקבלוו

אבקשזהברחקשרהגבעת.עלהגררמהקמתהנובעתהפגיעהעלניכרתבמידההעולה
נבעלותשאינןכקרקעותעובריםהמזרחיבחלקהגדרמתוואייכריס(חלקיםכילציין

ועםהעותריםעטשהתקיימוהפגישוהוהעתירה,הגשתבעקבותמדינה)אדמות(פרטית
בקטעמסוייםתיקוןלערוךהוחלטבשטח,שנערכוהמשותפיםוהסיוריםהמועצה,חברי

המצוייםוכ,הבתיםלגבעהכ(צפוןהעוברתמהדרךתתרחקהביטחוןשגדרבאופןהמדובר,

במקום.

הפגיעהצמצוםלשםלעילשפורטובצעדיםלנקוטבכוונתנואדרהרלאזורביחסגם

לצורךבמקום,שיוצבבשערלעבורהקרקעותלבעליאפשרותמתןלרבותבתושביט,
הכ(אפשריםהטדריט,וסדירשוטףבאופןמתקייכ,יםכיוםגםאדמותיהם.עיבוד

מרכיביעל-ידיהמוקףבשטחהמצויותאדמותיהםאתלענדהפלסטיניםלתושבים

אדר,הרשלהביטחון

לערוךהאפשרותאתלבחוןהוחלטלעתירה,המדינהבתגובותכאכזור-שוריךביתנורחב
בחשבוןנלקחוזובחינהבמסגרתסוריך,ביתמרחבבאזורהגדרבתוואיתיקונים

והבאזורהגדרתוואיבענייךמטההחתוםעמדתהמועצה.בתצהירהמפורטותההערות

משליכה.בהודעהתפורט

אינניבהתאם,העתירה.במסגרתמתעוררתאינהאיכסאביתהכפרסוגיית-איכסאבית

לנושא.בהתייחסותטעםמוצא

הוחלטזהבאזורגםלעתירה,המדינהבתגובותכאמור-החדשהגבעון-שמואלהר

בחשבוןנלקחוזובוגינהבמסגרתהגדר,בתוואיתיקוניםלערוךהאפשרותאתלבחון

הגדרבתוואיהתיקוניםבענייןמטההחתוםעמדתהמועצה,בתצהירהמפורטותההערות

והבמקטעהגדרבחוואיהתיקוניםכילצייןחשובנושלימה.בהודעהתפורטיהבאזור
הצפוני,לחלקביחסשמואל.להרממירתהמקטע,שלהדרוגיילחלקוורקאדמרייססים



הגדרוהסטתהואילהגדר,בתוואיתיקוניםלערוךשלאהוחלטהחדשה,לגבעוןהסמוך

החדשה,גבעוןהיישובלבתיהגדרקירובתוךהמועצה,חבריעל-ידיכמוצעמזרח,לכיוון

הפגיעהעלעולההתוואיבתיקוןהטמונההאיוםהגברתהיישוב.תושבילסיכוןונביא

הקיים.מהתוואיהנובעת

מצויהדקוביתלעפרוכמזרחאיג'זאביתלכפרמצפון-האיילות"אגן"-זאבגבעת

בתגובותכאמורהאיילות".ו"אגןזאבגבעתהחדשה,גבעוןעלהשולטתרכיה,גבעה

הכפרביןהמפרידבאופודרום,מכיווןהגבעהאלמגיעהזהבקטעהגדרלעתירה,המדינה

דקוביתהכפרביןלכיווועוזרח)ממנהויורדתואב,ולגבעתהחדשהלגבעוןאיג'זאבית

יתרהגבעה,שליחסית,המתונות,השלוחותשתיעלעוברהגדרונוואיהאיילות".ל'יאגן

בדרךיפגעשלאבאופןתוכנןהגדרתוואיחד,בשיפועהינןמהגבעההיורדותהשלוחוני

דקו,וביתאיג'זאביתהכפריםביןהמוגברת

מטריםמאווןכמההגדראתלהקיםהינההתצהירבמסגרתהמועצהחברישלהצעונם

הגבעהשלהצפונייםבשורדותיהמצויהמוצעהתוואיהאמורהלדרךומצפוןממורח

הגנהמספקשאינובתוואימדוברהישראלים.הישוביםעלחולשיםאשרהנזכרת,

לסביבותיו.ביחסבולטתבנחיתותכ,צויואשרהישראלים,לישובים

ומשלוחותיה,מהגבעהישירירילבצעלמחבליםתאפשרהמוצעבתוואיהנדרהקמת

שיפעלוהכוחותעברואלהישובים,בוניעבראלהישראלים,הייבוביםלכיווןהפונות

המוצעבתוואיהגדרהקמתכיהמועצה,חברישלמשאלתםתתגשםאפילוהגדר.לאורך

כדיבכךשאיןהריבאזור,השקטבשמירתלמעונייניםהפלסטיניםהתושביםאתתהפוך

לדוגמתלשובאבקשזהבהקשרהטרור,ארגונימצדהנשקפיםהאיומיםאתלמנוע

גיאלה,ביתתושביידיאלבוצעלאהשכונהבתיעבראלהירי-לעילשנזכרהגילהשכונת

לשםפעלו.שבההסביבהניצולתוךבמקום,שפעלוהמחבליםארגוניעל-ידיאלא

חמושיםשלהרנבצרותםבפרשתשגיתנוהדיןלפסקיהמשפטביתאתנפנההדוגמא,

נ'אח'אלמדני-3451/02בג"ץ(2002אפרילבחודשלחםבביתהמולדבכנסיתפלסטינים

ממשלתנ'אינטינציונלההקסטודיה-3436/02ובג"ץ30ונ)3(,פ"דהביטחין,שר

הטרורארגוניעשואחרים,רביםבכוקריטגםכמווו,בפרשהן22.ונ)3(,פידישראל,

כןמלחמה,לדיניבניגודקדושים,במקומותואףאזרחייםבמתקניםשיבוושהפלסטיניים

נוספות.רבותדוגמאותקיימות

בהתאםהתוואיתיקוןכיסבוראניהבקשה,ארישבחנתילאחר

הפגיעהעלניכרתבמידההעולהבאופןהביטחוניהסיכוןאתיגבירהביועצהלהצעת

בחינתלצורךשנערכובדיקותהעתירה.נשואבתוואיהטמונהבתושבים

בתועבים.הפגיעהצמצוםלשםהקיים,בתוואימקומייםתיקונים



אתהמאפייניםהחדיםהשיפועיםבשלהנדסית,מבחינו;אפשרייםאיגמאלותיקו'ניסכיגילו
הנדסיו~מבחינהבעייתיתהינהקללובשלוחותהגדרהקמתהאמורה.מלגבעההיורדותהשלוחות

קשותיפגעואשרסרפנט"פת),(ועדרבתוואירכיםפיתוליםתחייבהיאובנוסףובטיחותית,
הגבעה.במורדותהמצוייםבעיבודים

מתןלרבותכתושבים,הפגיעהצמצוםלשםשוביםבצעדיםלנקוטבכוומונולעיליכאמור
אדמותיו:ם.עיבודלצורךבמקוט,שיוצבבשערלעבורהקר'קעותלבעליאפשרות

האפשר'-ת.במהירותהעתירהנשואבקטעהביטחוניתהגדרשלבהקמתהרבהחשיבווורואהאבי

בגזרהפיגועיםסיכוללשםגדוליםגודלבסדריכוחותהקצאתנפרשתגדר,שלכהעדרה
שסטז'רהצלחהמידתבאותההטרוראיומיאתלמבועיכוליםאינםאלוכוחותואויהמדוברתי

ישראל.מדינתאזרחיבביטחוןפגיעהמשמעוהגדרבהקמתעיכובכללמנוע.יכולה

הושקעוהמדוברת,בגזרההגדרתוואיתכנוןבמסגרתלעתירה,המדינהמתגוכווןשעולהכפי
שיאפשרוחקלאיים,שעו-יםנקבעוכך,בועשבים.הפגיעו;אתלצמצםעל-מנתרביםמאמצים

לכפרממזרחקבועה,ביקורתנקודוזהקמתעלהווזלטלגדר;מעברשיימצאולקרקעותהגעה
ביןהמהברותהדרכיםלשיפורפעולותלבצעהוחלטבגורה:החייםמרקםשמירתלשםבידו,

עירלביןובינםעצמם,לביןכינמהקשריםקיוםהמשךאווושפשז-מטדעלבגורה,הכפרים

העתירהבשואמהכפריםחופשימעברשיאפשרחדשכבישלדגשירוהוחלטרמאללה;-ממחוז

בחלקיםושדר,תוואיאתמחדשלנהוןהוחלטכןבמחסומים.מעברוללאמהיר,באופןלרמאללה
מעווירה.נשואמהקטעשונים

אמת.תצהירייתוכןחתימתיוזושמיזו;כימצהירהנני.1ו)
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משהאלוףבפניתופיע.1ל,.6ביונ]כיבזהמאשו-עו"ד,

צפוייחיהכןיעשהלאשאםהאמתאתלומרעליוכישז;זהרתיוולאחראישיוגליהמוכרקפלינסקי,
תצהירו.עלבפניחתםבחוק,הקבועיםלעונשים
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