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הצבאי.מהמפקדמתאומיםתיתריםבקבלת-במערבש,איו'

בהגשתהפבדשיהויב2צהסףעלהעתירהחיית*
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שירותיםלנוהגיחכיתניםההיתרזםכמותהגדלתכגוןהתושביס,בחייהנטענתשרגיעהאת
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כבדבשיהויסועהלמשיבים,חמורלנוקיגרוםחפירוקנאשרתקמתח,הסתיימהרואן

הסף.עלהעתירהשלוחיגנהאתלהצדיקכדיבלבדזהבטעםודיבעתר,

דחייתומאפשרמישראלית,המשפטשיטתשלההצודמאבניאחתהינוהשיהוועקדע23.

הנכבדןחמשגטלביהאולרשויותבפנייתושתאיחורהעובדהבשלרקפלונישלטעמתיו
שלישיים.צדדיםעלאוהראויותשלמצבןאתלרעתשיקז

פידהטבע,להגפתההברהג'חימח-ולבניהלתכנעהפסיכיתהועדת7141701בעע"ם

יסידוחיובדברההלכהאתבינאמןחשופטתגב'מפיהנכבד,חמשפטביתסיכם683,ןונ3(

;כדלקמןהשיהוי,עקרוןשל

טענ,לבחוןבבהננופעם,לאזהמשפטבבית~pbblכפי"
אתהמרביביםשוניםיסודותשלושהלבחוןעלינושיהוי.
העותריםהתנהגותבטיבמתמקדהראשוןהיסודהשיהיי_

עלויתרוכימרמןהומוחלונןהאםובשאלה:עצמם.ל
סובייקטיביםו'שיהויבפסיקתנוההכדרזהיסודזכךותיהס,

נראוייםבאינטרסיםוהפגיעההמצב,בשינויעניינושני,יסוד
בעקבותשנט-מה-שלישייםצרריםשלאוהרשוששל

פיעלבפסיקתנוהוגדרזהיסודהעתירה,בהגשתהאיחור
מבטאאחרתגישהפיעלאובייקטיסי".שידוי"גישהאותה
שילהכשלעצמושהואהכלל"טובת"עקרוןאתזהיסוד

הרמרז:טייחהשציעד,היסידהסף..,עלהעתירהלדחיית

נשיאשהואהמינהליבמצשההמתגרההחוקבשלטוןהמיעה
יתןלאהמשפםביתלפיולעקרוןביטוינוהןזהיסודהעתירד.

הוגשההעתירהאםגםהחרק,בשלטוןחמורהלפגיעהידו
היסודותשלושתביןה'חססוכרים.באינטימיםשפגעבשיהיי

אחדבלשלהיחסימסוקלופיצלייקבעלשיהויהרלוונטיים
בשאלתלהכריעבבראועניין.גלשלונמרבוהיומהשיקולים

פיהעלא*זתיםהמששטומקרפתאפואעכןתןפע"י.דהייהךי
שיחוי."שלחאלכ*יקטיביביהנוכןהיחםע24בעיקררתחן
שלאיקיאידטלראמיםסאיבטיסיפהפגיעהמידתהיים

החוס."שלטוןובקרכיwlna__הפסעהמידתלשתןחרבים,
ן(6?976-8עמ'שם,(ע.ה.).-הוספהנההדגשה

שיהוי:לעבייךגםוראו

630.)5(מחפ"דתקוה,פתחהעירראשלב,גיוראנ'גחוםאותי2285/93יץבג
פ"דההקפאות,שרג'אח'י"28בע"משיתושיתחקלאיתאגודהא',דגניה2632/94בגיר

715נ)2(



כאזורחציתיתפפקלנ'סיראלו46/04*ך'4בבהדיןבפסקכילהדגיש,יהזהלמותרלא24_

h~1hsעקרוןכיהנכבו,המשפטביתקבעוג.כ*.24,גיסשניתןפורסם),טרם(ושומרון

המשפטביתדחהמקרהבאותוהבטחוןגדרלתוואיהנוגעותטענותעלגםחלהשיהוי

שלידצור-באחרהכפרבאזורהביטויןגדרתוואיאתלשנותהעותריםבקשתאתהנכבד

אתחייבואף(בנסיבותכבד,בשיהויחוגשחשהעתירחועועכמןורקאךוזאתירושלים,

משפט).בהוצאותהעותרים

שמ/2.ומסומןמצורף940/04ץי'333הדיןמפסקחעהק

הנבחניםהיסודותשלרשתביןהראויהאיזוןשלפנינו,במקרחכיהיא,המשיביםעמדת25.

גיותרכברבשיהויסועהוחתירהכיחד-משמעית,למסקנהמובילשיהוילטענהבנוגע

עווירהשלודחייתההשתרים,ידי'לע,2)קוגמחהסעדאי-מתןבלבד,כשלעצמושמצדיק,

זו.

כנגדטענותיהםלהשמיערבותהזדמנווותהיומנותריםיייטן!נשמ2פלילודגאשו26,
נמסרו2003שנתבראשית(2002שנתבסוףעודמכשת.אלפיבאזורהנבניתהגדרתהאי

עבורנערכוהגדר,הקמתלצורךשהוצאומקרקעיןתפיסתצוויהמובלעתלתושבי
לתוואי.כנגדהשגותיהםלהגישאפשרותלהטוביתנההמתוכנן,בתוואיסיוריםהתושבים

ומסומןמצורףוכסיוריםעריכהומועדיהצוויםהוצאתמועדיאתהמפרשמסמךצילום
שמ/3.

נכבדמשפטלבותלפנותחעותריםיכלובאזור,הסופיחתוואישאושרלאחרמיידכמ(-כן,

ראובמרגלכםרבים,חודשיםנמשכועגמהתבררובבייתהתכנהעבודוונועות,יאתיה.

הנכבד.חמשפטלבותמלפנותנמנעוואתאףועלעיניהם,לננדנוי3בנהגדראתהעותרים

הסתיימההגדרשחקמתולאחרההכמר,ועבודיההתכנוןשלביכלשהסתיימונאחררק

המשפטמביתהעותריםמבקשיםמשנה,למעלתשילחעלעומדתוהגדרמנבר,זה

לעתירה)_8סעיף(נבנה"שכבררבדלהרוסלמשיביםלהורות"כלשוגם,הוכבד,

הנושאשלמיפובהתהן"ב?וע40/04בבג"ץהדיןבפסקנאמרבהרבהקצרשיהוילענוין

עומזדזרתקהבטחוניהצורךשמימדפיגושימ,לסיכרלבעקודגדרהקמת-שבמחלוקת

הינהוגד-העראימעברכענייןזרישרתלהשקאתתידשיסמסמרשלהמתגהבירוזה,

חודשיםשלהמתרחלגביחמשפטביתקבעכךוארזraיי,-~סובףיקטיגישזיהויבבחינת

שכןניכר,סובייקטיבישיהוילצותריםלייחסיששלפניטבמקרחשגםוחומרקלספורים

940/04.בבגאזדוברכחהשתדוימתקופתבהרבהארוכהבתקופהמדובר



שלבאיגטיסיםופגיעהלרשןמצבבשיעיכאמור,שעניינו,האיבייקטיבי,לישושגם27.

משקללייחסישתעתירה,ברופשתהשיחויעקבשלישייםצדדיםשלאוהציביריתהרשות

תגרוםמושהאלפיבאגורחגוראתלפרקהעותריםשלדרישתםקבלתבענייננו.ביותררב

בתירת,ממספרשלישיים,צדדיםל~'ובאינטרסיםהציבוריבאינטרסביותרלפגיעה!קשה

מצטברות.

יוותר,העתירהנשואהאזורשכןביוהר,חמורבטחונילנזקיגרובהגדרפירוקראשית,

לחדוריחסיתבקלותיוכלואשרמחבלים,למעברופרוץפתוחמסויים,זמןלפרקלפחות

להרבותצוויךאיןכינדמהרצחנייט.טרויפיגועיבהלבצעמגתעלושראללמדינת

ייוניוההואודותחגדר,הקמתביסודהעומיהמוחלטהביטחוניהצורךאודותבדבריכ

מלמד;שהצטברהניסיוןכינאמהןאםלנודיישראל.בתחומיהטרורפיגועילצמצום

פיגועיבוכוחהונמנעולישראל,מחבליםשל.חסתננותעלמקורההגדרלמעשהשהלכה

הגדר,ובגתהכברשבהםבאיוריםכידעךישראל.בתחומילהתבצעשתוכננוקשיםתופת

הפיגועים,בכמותדרסטיתירידהקיימתדכאן,באוורזהובכלל

המותניים"באוורסבא,לכפרממזרחהמצויבנויןגדרבקטעמדוגרבעגייגכזו,אףזולא

וובליס"לחדירתהעיקרייםהמוקדיםאחדשחיתבאזורמדוברהמדינה.שלחצרות'י

ישראל;מדינתבחתומיתופתפיגועיביצועלשם2000-2003בשניםלישראלטתאבזים

האוכלוסי"למרכזיוה,באזורבפרטחירוק,הקושלקירבתואתשכיצלוטהבללם

ושכול.אומהחרס,וריעתלשםהישראלית

אלצישלבבטהתכביוהרחמורהבצורהיפגעואותריסידיעלבמבוקשהגדרפירוקשתת,

מנשה,אלפיתושבי

אמצעיםמאמצים,השקעתחשבוןעלתבואמנשהאלפיבאזורהכדרהזיתשלישית,

דברגדר,'עיייןאיןבהםנוספיםבמקומותגדרהקמתלצורךהנדרשיםחפנייםומשאביט

הצורךולענייוהמדינהותושבילאלחיבלתידמידתיבטחונילסיכוךכשלעצמו,שיביא,

לעיל).הנוכר940/04בגיזיראוהאפשרית,במהירותהגדר,בבנייתהחשובהבטחוני

נשואבקלעהבדרוזעומתביותר.הקורכלכלינזםלמדינהמב"תגדרפירוקרביעית,

יעקרק14תההמעכרהקמתהדשים,שקשטמילייג62-כישראללמדינתעלתהחעתירת

שסליםמילי*12עלתחמנשה,לאלפיהגישתלכבישמתחתהעוברלחבלה,קלקיליהנין

בהקם?שהושקעזה,עתקשחוךלכךהצדקהכלאיןכיהיא,המשיביםעמדתמוספית,

משוסרקלטמיון,כעתירדישראל,אורחישלובטחונםשלומםעללהגןשנועדההגדר

הגדוי-תוואיכנגדטענותיהםלשוגלותלנכוןמצאובטרםרבכהזמןההצמחושהעותרים



והעברתלקדמותו,המצבהשבתהגדר,פירוקחמקצועתם,הגורמיםלהערכתזו,אףוולא

ל-בב5שנאמדתנוספתבהוצאחכרוכיםוהעותרים,ע"יכמוצעחדש,במקוםהתוואי

חעותריםידיעלהמבוקשהסרךשהענקתהיגה,ונדברמשמעותחדשית,ענקייםקיליי

העותרים,שלתשתהותסלאורעילהןכלשאיןנוסף,כבזכלכלילנזקלמדינהתגרום

הציבור.כתפיעלשיפול

עלויותמפורטותברהבטחון,במשרדהתפרמרחבפרויקטמנהלתראששלמכתבובילום

שמ/4.ומסומןמצורףמנשה,אלפיבאזורהגדרופיריקהקמת

,t'W*hhעלנמניםשאינםהאגורבתושביתפגעחדשבתוואיוהקמתההגדרהירוק

הגדרהקמתלצורךלחיתפסעלוליםשמקרקשיהםבתושביםמיובראסביןהעיתוים,

ל"תפרנסשיכולתםחמובלעת,שלאתריסבתושביםמדובראםוביןחדש,בתוואי

מתושביניכרחלקלהלן,יפורטשעודכפינואכן,תיפגעמנשהאלפיגתוךמעבודה

לעייירה).להצטרףNbwנחרוהמובלעת

בשיהויוחןככדסובייקטיביבשיהויהןלוקההשתריםהתנהגותכומשמצאת28.

כרוכהשיהוומחמתהצתירהדחייתהאם"השאלהנותרתביותרןתחוראובייקטיני

חיזקקרתהמצדייבאופןהחוק,שלסרןובצקרובותפצדקמהותיתבפגיעהזהמקרהכנטיב*ת

בשפושחליהאווצייקמיביהסובייקטיביהשיהויהרףלגרסה,העותריםלעהירת

הנ"",940/04בניל(התנ"*חם"?

כפימוחלטת_בשלילההעניין,בנסיבותלהשיב,ישיולשאלהכיהיא,המשיביםעטרת

רבותבפעולותלננזוט,וימשיכושקטים,נקטו,המשיביםבהמשך,בהרחבהיפורטששד

למינימוםולמזערהמובלעת,לתושביוראוייםנאותיםחייםתנאילהבטיחשמטרתן

היתריכ-1065הונפקוהיתר,בטהגרר,שלבעטייהלחםשנגרמותהפגיעותאתההכרמי

יוארךשתוקפםשיתריםבמקוסקבועענייןולבעלישירותיםלנותניעמובלעתכניסה

שירותילהינתןוימשיכוניתניםהמובלעתתושבילתלמידיםשנתיים):שללתקופהכקרוב

המיםתשתיותהאזרחי,המינהלבמימוןלמובלעת,מחוץהנמצאיםהספרלבתיהסעה

ויכרת,הרחבהעלהוחלטואףהדרכים;בתשתיותששוריםמתוכחיםשיפרו;בכפרים

חמובלעתתושבךאתחמחברא-טירח,ראםשערשלהפעילותרועותשלהקרוב,בעתיד

למובלעת.ממערבהמצוקתעטייתן,ולראסלהבלה

לעתירהכעותריםלהצטרףסירבובמובלעתהנפריסמתושביניכרשחלקהעובדהודוק,

היתרוגועלביןלתושבים,הודרשצרמההפגיעהביןשבאיזוןכך,עלעז-יםכאלףמעידהזו,

התושביםלדעתהנראהככל-הגדרשלוכמערבימצידהבהישארותהגלומיםהגדולים

החסרונוונ.ידעלגוברתמיתרונותיד-עצסס



למסקנתאפוא,מוביל,שיהוילטענתבנוגעלבחוןישאותםהיסודותשלושתביןהאיזון29,

שבווהאובייקטיביהסובייקטיבימהשיהוילהתעלםמקוסאיןשלפנינובמקרהכיברורה,

מחדשכוהעותרים;ידיעלחמבוקשהגורףהטעדאתלהעניקמקוםואיןהעתירה,לוקה

נגרטחלאגיסא,ומאידךואובייקטיבי,סובייקטיביביותר,כבלבשיהוימדוברגימא,
שיפוריםידיעלרבהבמידתולסזעההלהקהותהניתןלאאשרבעותרים,חמורהכחפגיעה

לפיכךזח.לענייןניכריםמשווביםהקצתםתוךחסשיביס,ידיעליעשוועודשמגשושונים

נגועה.חיאבוהכבדהשיהויבשלאךחסףעלהעתירהאתלדתותישכייטענוהמשירים

ותרים"שקיימיםשוהתיף51יצ",עתירה"היותהבגיןהטףעלתעתירהדחיית

מהגשתהשנמנעיפרטניים

חמשתמביןבלבדשנייםשלתושביםאינסבעתיקהחעותריםעצמת,בעתירהשמצויןכפי30.
ואדיתושביחינם6-4והעותריםא"טירה,ראםהושעיהינם3-1העותריםהמובלעת.כפרי

א-ערבא-דבעה,הירכת-חאחריסתנפריסשששתוזושביכיעולה,מהעתירהא-ראשה,

זוכמהירחכעותריםלהצטרףשלהם,מטעמיחםסירבו,אבו.פרדה,וערברמאדין,

בהםהכפריםשניוטייביכללאתלייצגמוסמכיםעצמםהעותריםאםרבספקועוד,ואת

שהםכךעלהמצביעיםמלשהם,כוחיפוייצידםלאהעותרים:מתגורריםעצמםהס
כחמישיתרובושיביכ),גחוניפיעללמשל,נך,עצמם.מלבדא111-זמאןלייצגמוטמכיס

מענייןמנשה.אלפיכישובעובדיםא-ראשהואדימתושביולמחציונא-טורחראסתחושבי

דברונגדר,תוואיבשינוימענייניםמגשהבאלפיחעובדיסתושביםאותםגסהאםלדעת,

פרנסתם.מקורלגדיעתולחביאמנשה,באלפיהעסקתםהמשךאתלמנועשעלול

עותרקייםבומקוסציבוריתעחירחשלהגשתהלחתירמעומאיןהפסוקה,תהלכהפיעל31,

משרש,באופןסרב,הפרטניהעותרבוסקוסוחומר,קלמדרךגנונים,הדברייךפרטני.

עצמה.בערערהמחאמורכעולהוואטלעתירה,כעותרלהצטרף

שונ'סרתברג*1759/9בבג"ץנמירהשופטכבזמפישנאמרוהדבריםיפיסוהלעניין

;631בעמ'6%5,הנ)1(,פ"דהבטהרן,

האחרונה,בתקופהבמיוהדמאדיהרחיבה)משפטביתןנ8",
בעמירהגםזאת,עםציבורית...בעתירההעמידהזכותאת

המשפםגדתהקער.ביןהעמידה.לזכותסייגיםישציבורית
שלריבשלשמתעבראחדמאדםעמידהזכותלמטעעשוי
בזכיתהפוגעמישקףמעשקתוקפתהעה,*האםאחרזאים
מלעתורנמגצאדםואכתףמסויים.אדםשלבאינטרסאו

העמתיהוכרתאחלמטעחמשושביתעשריהמשפמילפית

ע,ח,)-הוספההתדגשון[א"ננ"מאדם
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בעמ'573,חמ31(פידהעליון,המשפט:b$"נשיאכבודנ'גלבים2148/94ובכג"ץ

.579-seo

ציבוריות.עתירותבפנישעריואחפתחזהמשפטביהי'כידוע,

איןאפילוההזק.לשלט.ןחשובותלהםשישבעניינים
זאההתפתחותכיסבוראניבעתירה.אישיעבייןלעותרים

וחשובה...סוכה

הציבוריתהעתירהשלדשערדרךכימלמדהנסיוןrNr~עם
עותריםגםושעם,מפעםהמשפט,ביתאללהיכנסנחסזים

להמילאריבעלשתשעבריםתתריםראויים:...שאינם

הםאיןאךלרטשישירשלשהעאמתיםשמאוייםשעה
תחדגשה(המשכם,"מגיעבדתיהיהריבשאותומשגיתים

ע,ה,)-הוספה

זעוםמטוטהמהוויםהעותרים,לטענותלהידרשאיןדנןבמקרהכיחיא,המשיביםעמדת.32

שיכועצמה,בעתירתהאמורפיעלמחתושבים,ניבלשחלקשעההמובלעת,תושבימקהב

לעתירה.להצטרףבמפורש

כך,לנהוגבחרולעתירהתצטרפושלחשספריםשלושתשתושבילהניח,ניתןכאמור,

ליישובהנגישותכגץשונות,מסיבותכיום,שהואכפיהגדרמתוואימתהשדעתםמשום

המשיביםאתלפטורכדיבכךשאיןתגם(בתהטמונותתפרנסהאפשרויותעלפגשהאלפי

הקמתעקבשהתעוררוהקשייםעלרבהבמירהשיקלושונים,ושופוריםשיעיםמביצוע

הגדר).

ומיוצגחעותרים,שלהכפריםשניתושבישלעניינםגסכאמורן
ספווזםתושביםידיעל

חתושבים,שליותרנכבדהנציגותידיעלהוגשהלאוהעתירהונושביהם,כללמביןבלבד

ביחסספקלעוררכדיבושישדברתנפריס,שלהרשמיותהנציגויותידיעללאואף

א40/04.בג"ץןט20564,בג"ץ:והשווראו(הונושביסשארלעחדת

יעתירהלמעשה,בחיותה,הסף,עלתעוררהאתלדחותישכיתמשיכים,יטענוכןעלאשר33

נבונעו,והללולחם,נוגערחתירוזשליעגייםהפרטנייםאנשיםשישנםשעהציבורית",

תעותריםכייטענו,תמשיביםזה.נכבדמשפטלביתמלפנותמופגנת,בצורהחלקם

המובלעת,תושביכלשלבשמםלדברמוססתיםאינם7,מס'העותרהובוודאיהפרטניים,

כיחוניחולאאףוהם1-6,השתריםמתגורריםבחטהכפריסשניתושביזחובכלל

התושבים.מרביתעמדתאתחייטותעמדתם



המשיגיםאלמוסיפתפנייההעורעקפהסףעלהעתירהחיית-

אלוזיפנותלתקדיםעריוזה;,נכבדמשפטלביתאזנםיפנהבטרםכיהיא,פסוקההלכה34.

נראשינההמועלותלטענות,יידרשלאחנכבדהמשפטביתוכיבדבר,הנוגעותחישויות

הרבניהייוביתנ'סנדלר5121/95בגייץלמשל:ראו(בפגיוהמובאתהעתירהבמסגרת

הפנים,משוד13ינותשוילי3383/02בג"ץ348:נאעלייו,דיגיםתקות,hh9Sהאזרע

עיריתרחשנ'ירושליפישראלפסטיבלעמתות131/04בג"ץ106;סבעליוןןדינים

עליוןייני"שופטים,לפלטיהועדהנ'לה4381/04בגיד652;סועליוןדיניםירושלים,

624(.סק

אל.העתירה,יהגשתעוגיפנתה,זובעתידיה7מסישהעותרתהמס
שרואלתממשלההאש

כילודרניתןלאהעתירה,נשואבקטעתוואי(הגדרשינויעליורוכיבבקשהוובנוחון,

כ,רביתבאשרואת;ההליכים,מיצוידרישתלענייןחובתםייייצאוהעותריםארקבפניות

דגניספחיםצורפונאשרהאמורותבפניותגומרותאינןכללוובעתירההמופיעותהלכנות

שהמשוהדעתבחוונוחמופישתלטענותביגעמוניםשבעתיפיםהדבריםלעתירה);הו'1

נפניהובאושלא12,9.04,ביוםשהתקייםבעתורו,,רודיוןלפניבלבדאחדיוכ?חעותרקם

עצמת,בעתירההופיעולאואףין,עתירהלהגשתעוברהמשיביס

דרישהאינהנגדלעתירהלהגשתעוברלמסיעיםופנייהההליכיםמיצוידרישתודום.
אלדרכואתאדםינ0ב'לוליליכולההרשויותאלמוקדמתפנייהכללאבלבד.פהימליונ

לעדיהרשותואתהעיתדאחלהשנא"הונחהרשויותאלהפזוהמטרתזה_נכבדמעבטבות

דיניםוהשויתין,הבינהשרנ'עויה1נ/0430"בג"ץ(הסוגיהן'לפתרוןטוקופוחיסיוןהרבדוה

בימוקרהמהלבדודה,לשחותמלטיק,"המשפטלביץלאפשרנועדתהפניה196(.סןעליון,

600/75בג"ץ(המכויותיו..."להפעלתמקרםאנוישואםמליניםעלי"הרשותשלו,פיקהל~ה

514(.ל)1(פי'דתבטחין,שוגיטורן

הטענותומרביתביותר,תמציתיותשהיוחמש?בים,אל7העותרתשלפניותיהכיברי,
הציבולאבהו,הופיעולאבחמשד.להשעודפההדעהבחוותוודאיבעתירח,המופיעות

לחןלהידרשנאלצים;והםהעותרים,לטעגיונלהשרשאמיתיתהזדמנותחמשיביסביני

וו.עתירהבמסגרתלראשונה

מיציאיישלאךחטף,עלהעתירהאתעדאותישכיהיא,המשיביםעמדתלפיכך,

לחגשתה.עוברהעותריםידיעלהליכים



לגופההעתירהדחיית

אתבחנוהמשיביםלטפה,גסלרידהותהעהירהדיןכיהמשיגיסןיטענוהאוידסולמעלה35.
להושביסהנגרמתהפגיעהביןוסבירהיארהבצורהשאיונוומתחרהעותרים,טענות

הבטחונייםתצרכיםלביןלצמצומח,ויינקטושננקטולצעדיםלבבשיםחמקימיים,

באלפיהמתגורריםהתושביםאלפישלובטחונםשלומםעללהגןתצורךקרי,החיוניים,

מנשה,אלפיבאתרהגדרתוואיאתלשנותמקוםאיןגימסקנה,לכללהגיע(הםמנשה,

הבטחתיבצורדבהתחשבמידתית,העהההובלעהכפריחמשהבתושביהפגיעהשכן

במקומה.הנדרבהותרתהתחלטי

באזורתגדרתיואיאחלשנותשלאבאזורצה"לכוחותמפקדשלבהחלטתואיןכייובחר,
לתושביםהנגרמתחכגיעהאתשניתן,ככללמזער,מחובתואותולפטורכדימנשהאלפי

שוניםבצעדיסלנקוט,וימשיךנוכלם,חצנמויהמפקדלפיכךהנדר.ידיעלהממומיים

הכל-חייהסתנאילתיפוריאףהגדר,ידיעללתושביםשנגרמתהפגיעתלצמצוםשיביאו
לחלן.שיפורטכפי

המנהלביצעהגדר,הקמתעקבהמובלעתבתושביהפגיעהצמצוםאתלהבטיחמנתעל36.
הפתתק)=להלן(והקישורהוניאוסמנהלתבאמצעותוהשומרין,יהודהבשיורהאזרחי

אודותרביםנתוגיסריכוזשכללהמקיפת,עבודהזה,באזורתנדרהקמתעםבקלקיליה,
צורכים_שהםהשוניםבשירותיםוגלהמשמותיהם,החלחייהם,(המיקלעתתושבי

להםהמאפשריםהמובלעת,לתושביהיתריםהמהמ'קהנפיקשנאספו,הגאוניםסלךעל31.

בתוקףהיתריסכ-2200ישנםכיוםובהורה.האזורלשטחיממגהולנועבמובלעתלהתגורר

מפקדידיעלהוקםאשרמיוחדציותשללהמלצתובהתאםכיימיין,המובלעת.לתושבי

הפלעותיניםשלהחייםמרקםאתלבחוןמנתעלהיתרביןהצוהל,-ולהלןהאיור

מנשה,אלפימובלעתתושביובכללםלבש,שכברהגדךבקטעיהתפךבתרחכהמתגוררים
שיהיוההפר,פרחפתויגשלקנאיתפתילייתגירובמוחלפיםלתיוגותיחק*6כאייי*

בתוקף.ההכרזתעו-כללתוקף

לעובדיבינלאומוים,ארגוניםלעוגדילמובלעתכניסההיתריכ-106$הונפקובנוסף,38.

נוספתהחלטהלצייןישזהבהקשרוכיו"ב.רפואה,חינוך,לאנשירכןלסותרים,תשתיות,

והרףהצוות,המלצותבעקבותבאגור,צח"לכוחותמפקדידיעללאחרונהשהתקבלה
קבועעבייןלבעלישמונפקיםתשוניםההיתריםיוחשולפיתבת,הטמוניםהסינונים

לעומתוזאתלשנתיים,יהיהתיקפושפרשךאחיד,בהיתרהתפרבמרהבשירוהיםונותני

.חודשיםשששתעדשהינםאלה,להיתריםביוםהנוהגיםיחסיתהקצריםהזמיפרקי



יהודהשטחיאלמהמובחנתהתושביםתנועתעלשניוע,ככללהקל,מטעעלכמו-כן,

עלתוחלטואףרבים,ולוגיסטימתשתיתייםשיפוריםנערכומהם,ובחורהוו;שומוזן

:כדלקמןהקרוב,בעתידמספיםשיפוריםביצוע

באופןפתוחהמובלעת,שלהצפוניתבפיזה55,מס'כבישעלהממוקםג90,מענך

לחלליהדיברוןויוםהכיפוריםיוםלמעט(השבועימותגעלהיממה,ששתבכלרצוף

וברכב.כרגלדרכו,לעבורלבדיקהובכפוףיכולים,המובלעהותושביצהלתן

נמצאגסבסקוסלמובלעת.דרכןולהיכנסושושרזן,יחודתחלקיוליתרלקלקיליה

לחתעורר,שעלולותבבעיותלטפלשתפקירוקלקיליה,מתיקמטעםנציגקבעדרך

לתנועהנפתחקלקיליה),DC01קלקיליהשלהמורחיבצדממוקםשחיההמעבר

התראהקיימתבהםלמקזייםמרטביקורתכלבונערכתלאכברוכיוםחופשית,

כלשהובמחסוםלעבורמבליאליתולהיכנסמקלקיליהלצאתשמתןכדבטחומתן,

עלארוכוהשעותלהמתיןהתושביםנאלציםלפיובעתירה,תמתוארשתיצבמכאן,

רך-מהמובלעתהתושביםיציאתולמעשהושד,קייםאינולקלקלתה,גהיכנסמנת

הדרךגםכך,חופשי.באופןנעשיתמכן,לאחרקלקוליהלתוךוכניסתםג90,מעבר

לבלן209מעברביןהמרחקכ'נציין,ומהירה,פשושההינההמובלעתתוךאלבחורה

בלבד.סערותדקותשלבנסיעהוכרודביותר,מצרהינוהלקיליה

לקלקיליה,חבלהביןהמחברתת"קהקעימעברנפתחהעתירההגשתלמועדכסמוך

הגדך.ידיעלצידיומשניהמועכבישמנשה,לאלפיהמוביללכבישמתהונתעובר

והתת-קרקעיבמעברהתנועהשקלים.מילייןכ-11היתהוהמעבישלהכשרתועלות

המובלעתביןתנועתמגבלתכלאיןשגםמכאן,בבידוק.כרוכהואינהחופשיתהינה

החמו-קרקעי.והמעצרקלתיליחדרךוואתחבלה.לטיו

חקלאייכ,מהםשנייםנוספים,שערים3מנשה,אלפיבאוורבגדר,קיימיםבכסף,ד.

לעבורגיתודויכם
ברגל.וברכב
קלקיליה-דרום,ושערחבלה,שערא-טירה,רקסשערן

להרריהבאזורצה"לכוחותמפקדהחליטשהוסס,חמיוחדהצוותהמלצתברקבות

ולראסלחבלההמובלעתאתהמחברא-טירה,ראסשערשגהפתיחהשעותאת

משגה(האררשעותמרביתבמשךלפתיחתוכשעה,למשךביוםפעמיםמשלושעטייה,

ליישוםמטהעבודותשרכתאלחבימיםוששסיעה).לפנישעתועדהזריחהלאהד

צבאיכוהיוקצהכךלצורןיחסית.לנרימןתנדלהתבצעצפויה.והיאחהחלטה.

חחקלאייםהשעריםשניפחיחתבמועדיוותרובדיוקגםתבטיחשפעילותוייעודי,

משמעותיתבמידהתיט'גא-טירהראסשערשלהפתיחהשעותהרחבתהנוספים.

ממערבהמצוייםעטייה,וראםתבלהלכפריםהמובלעתתושבישלהמעבראתביותר

למובלעוג.

וסומנהדילו(ודעחשצורפו;המפהגביעלמסימניםלעילהמנוייםוהשעריםהמענריס

שמ/1.
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החקלאיותמהאזמותהמוכשתתושביאחניתקההגדרכיחעותרים,טועניםבעתירתם,מ4.

אתלעזובאותםאילצהובנוסףעגורכ,מרכזיפרנסהמקורשהיווהמרעהומאומות

אתגדעהובכךלהגיע,עודיצוליםהםאיןאסווםהגדה,ובכפריבעריעבודתסמקומות

להמם,מטה

הגדיו,ובכפדנבערולעבודהמובלעתתושבייכוליםכירםגסכילהדגיש,נבקשזהבהקשר
הקמתובילעיל,שתוייגוהמעבריםיתרדרךוכן*10,מעברדרךלהגיעיכוליסחםאליהם

שאדמותיהםהתושביםמןמונעתאינההגדרכמו-כן,זה,בעוייןבתושביםפגעהלאהנדר

שלהתקלאיוחתשעריםדרךאדמותיהם,אללהגיעעטיה,וראסתבלהבאזורגמיאות

ניותרמשמשתיבאופןלחתרחבצפויותחקרובבעתלדכאמור,א-טירה.וראםחבלה

רכבכליולמעבררגלילמעברפתוחהייהשהואכךא-טירה,ראסשערשלהפתיהחשעות

תמקובשת).העבודתשעותגסנשחןהאורשעותבמשך

לעתירתם,העותריםשצירפומהמפותבבירורשעולהכפיבו,לצייןלמותרלאהוד,ד"ת

עצמה,המובלעתבתחומימצויוההמוגמעתתושבושלהחקלאיותהאדמותמרבית

אליהן.התושביםמישותעלמשפיעתאינהכללהגירולפיכך

גזולחלקכיהעלה,סו20שנתבסגףהמשיביםידיעלשגערךמיפוימכך,יתרה

מנשה.אלפיביישובמעכוזהכיוםמתפרנסותהמוסלעחבכפריהמתגוררותמחמשפתווו

להםבאתא-ראשהשבוואדיהשבבתי20משוד12שלפרנסתםשנאספו,הנתוניםלפי

32מתוך.18;א-טירה,שבראםהאבבתי62מתוך13לצביגסובךמנשה,באפימעבודה

מצכלאורא-רמאדין.שבערבתאבבתי26מתוךו-8אב--שרדה,שבערוהאבבתי

חנחניםהחובלעת,תושבישלתפרנסהאפשרויותכינראהושומרון,בוהודההאבטלה

לאבהתיישבות),עבודהתיתרילקבלתףופבב1מנשחאלפיביישובשנודמהוכילתכיום

גסזושמסובהחגמנעמןולאהוטבו,ואדאפשראלאהגדר,הקמתעקבנפגעושלארק

זגלעתירהמהצטרףהמובלעתמתושביניכרחלקסרב

תושביתלמידיםשלהטפרלבוציהגשתםעלמקשההגדרכיהעותרים,טועניםשד41.

לחינוך.הבסיסיתיכותםנפגעתובכדובתבלה,עטייהבראםתלומדיםהמובטלתן

המקגזיייםהתלמידיםפלכיוםכיהננבד,המשבטביתאתלמצןיבקשוהמשיביס

בראסהלומייסאלהוהןבחבלהחלומדוסאלההןקרי,-להמחוולומדיםבפובלעת
יזיעללהנמוממו1מסוירותנתשעכםמתשובחזרהתספרבתיאלמגיעים-עטייה

lh~tnfi,*שלובטוחחסדירההגעההתאפשרזה,פתוזןהמשיבים,,לדעתחאזוח

מכך.למעלהואףראוי,פתויןהינוומהם,תספרבתיאלהתלמידים



d~W

גסאליוולהגיעהספרביתאתלעזובוהוריהםתתלמידיםיצוליםהצורךבמידתלסו-כן,

פיצהלמשךהיתר,ביןהמעוחיס,החקלאיים,הנצעריםדרךאםביןהלימודים,יוכבאמצע

לחבלה.מקלקיליהקרקעיחתתהמעררדודשהמשך109,מעברדרךאנ]וביןבצהריים,

קשרליצוראףניתןחירוםבמקריביותר.קצריםנסיעהבמרחקימדוברכישוב,ויודגש

לשעותמחוץהחקלאיים,השעריםדרךמיוחדתכניטתוביאוסלצורךהמתייק,עם

מרביתבמשךלהיפתחא-טירהראסשערצפויהקרובבעתידכינזכיר,שלהם.הפעילות

באמצעממנוולצאתהספרלביתלהגיעחמבקשיםותלמידיםשהוריםכךהאור,שעות

קושי,בכלייתקלולאהיום

רפואייםלשירותיםהמובלעתתושבישלבמישותםפוגעתתגדרלפיההעותרוסלטענת42.

אלהמניערופאים,שלקבועלצוותהיחריםהמתייקידיעלהונפקולעול,כמוזכרכי,נשיב,

הרכואייםלצרכיםמענהונותןשסןמעברדרךקבועים,ובשעותבימיםהמובלעתכפרי

להגעתלהמתיןיכולואינודחוףרפואילטיפולהזקוקתושבהתושבים.שלהרגילים

ולעריקלקיליהשבעירהראשיותוהמרפאותהתוליםלבתילהגיעיכולהרפואי,הצוות

תצורך,במייתכמו.כן,היממה.שעותכלבמשךהפתוה109,מעברדרךהאחרות,הגדה

ראשישקדרישהלפיוזאתבמובלעת,תגפריםאלאמבולנסיםשלכניסההמת"קמתאם

יציגותדרכיבדברעודכנואשרהמועצות,
שעות24במשךהפועל(המת"קעםהקשר

כוחותידיעלרפואיסיועלתושביםהוגשאףמקריםבמספרכילציין,למותרלאביממה).

הצבא.שלהשוטףחביטחון

נגישותםאתלהבטיחמנתעלחמשיביםכויעלשננקטילעיל,המנוייםרההעדינ]לכלבנוסף43,

בצידההנמצאיםועותםכפריםידיעללהםהמסופקיםלשירותיםהמובלעתתושבישל

שלחייהםאיכותאתלשפרשנועדוצעדים,שלבשורתהמשיביםנקטוהגדר,שלהאחר

הגדר-הקמתעקבשתתעוררוהקונקרטיותלבעיותקשרללאהתושבים,

וחרבתא-טירהראסהכפריסלחיבורANERat,ארגוןעםבתיאוםהמת"ק,פעלהיתר,בין

נרכשוא-טירה,ברחםמיסבריבתנבגתחזהפרוייקטבמסגרתחמים.לוהגתא.דבעה

רשתוכןעטייה,לרססא-טירהראסביןהמחברראשימיםקוחוקםמשאבות,והותקנו

לרשתחובךא-ראשהואדי-סדירהמיםמאספקתהםאףנהניםהריכוזייךיתרמניסית.

שלהמיםלרשתשניםמזהמחוברא-רמאדיןערבהגדר,הקמתלפגיעודחיבלהשלהמיכ

אשי-פרדהלערבובסמוךהיישובים,בטהכובהחיחסיםמערכתלאורמנשה,אלפיהיישוב

לשעה.מ"קכ-80המפיקחמיםבארקיימת

וכן109,למעברמהכפריםהגישתדרךלשיפורלתוכניתעקרוניאישורניתןכמו-כן,

,לעגלותובטוחהלעבירהוהפיכתה55מספרכביטלאורךתעוברתהדרךלשיפורלתורנית

וסומנהזולתנובהשצורפההמפהגגישמסוסנוםחאמורותתדרכיםשתישלהוואיהן

מש/ג.



התלמידיםהסעתכגוןכאמור,שנכקטואחרותמיטיבותבפעולותגסכבואלה,בפעולווג

הקשייםאתלצמצםכדיהמשיביס,לדוותיש,האורחי,המנהלבמימוןהספרלבתי

הגדר.תקתתעקבלתושביםהמרמים

פ23121י

שלחייהםמציאותאתשינתהמנשהאלפיבאזורשהוקמההביטחוןגדרכיתוצק,איןא.

עללהגןההחלטיהביטחינימהצורךנובעזתשינוילגדר.ממערבשנוהרוהלפריסונושבי

רצחניים,טרורפינועימפניישראלאזרחן

הפגיעהאתלמזערשנועדושוניםבצעדיםלגקו*וימשיכונקטוהמשיביסזאת,עםיחד

צעדיםנאוהים,חייםמתנאיליהמרנימע"כו)התושביכיולהבטיחלתושבים,המרמת

כה.עדעצמםהוכיחונבראשר

השיהויבשלהןוואתלסף,עלהעוניינהאתלדחיתהנכבדהמשפטמביתיבקשוהמשיגמז45,

מייעציםאיגףשהעותריםהשוסהןלוקה,חיאשבווהאובייקטיבי,הסובייקטיביהכבד,

ם41ווכוויןדו,לעתירהלמצטרףשסרגוחמו~לעת,מתושביביותרניכרחלקשלעניינםאת

המשיבים.אלראויתמוקדמתפנייהללאהוגשהשהעתירה

השהנעיםנוכחכילקבוע,הלכבדהמשפטמביתהמשיביםיבקשובלבד,לחלופין46.

רעמןבטירתלחולהשמריםהשינוייםושכחהעתירה,הגשתמאזשחלוהעובדתיים

לעתירהלהידרשמקוםעודאיןהמובלעת,תושבישלהחייםלמרקםהגדעיםלעין,הנראה

וו,

גםהעתירהאתלדחותהנכבדהמשסטמביתהמשלביםיבקשובלבד,להליפי*השפין47.

ביןוסידוניראויאיווןעלמבוססתהעתירהנשואבקטעהגדרהקמתבאשרלגופה,

המקומיים,בתושביםהפגיעהלביןההחלטייםהביטחונייםהברנים

דחייהאתהמשיביס,לדעתשמצדיקים,ההמורים,הכבמיסגלעדיגםכינצין,לבסוף48.

במרקםמידתיתבלתיפגיעה.לדברהעותריםבטענותממשהיהאסיגסהסף,עלהעתירה

להידרשמקום,חיהלא-ממשאלהבטענותשאיןכאמור,היא,המשיביסועמדת-חייהם

כיברי,בלתי*מידתי.כשלעצמו,הינו,העותריםידיעלהמבוקשהסק-באשרזו,לעתירת

שינרמזהכבדיםהנזקיםכלעלהעתירת,נשואהגדרקטעפירוקעללהורותתקוםאין

הגדרשיצרהמהבעוותניכרחלקלפתורשנגחישעהכך,עקבשלישייםולצדדיסלמשיבים

ידיעלוינקטושננקטואלחכדוכמתבהרבה,פחותהשעצותםדרסטיים,פחותבאמצעים

המשיבים.



בתחומיגדרלהקיםסמאתאיןשלמשיביםטוענים,חעותריסכינעיר,הדבריכבשולי49.

הבינלאומיהדיןביתשלהמתעצתדעתוחוותבעקבותהיתרביןוהאומרון,יהודהאזור

ו-4825/04בבג'!ציםדעופסקבמסגרתהנכבדהמשפטביתידיעלתוכרעזוטענהבהאג,

העתירהבמסגרתזהבענייןחיריעהאתלהרחיבמקוםאוצורךכלאיןההפיכך4938/04,

הנונחית.

קשת"מינהלתראשתרוה,זןמרשלבתצהירונסמנות11בתגובההמפורטותחעובדות50.

התפר.מכשולתוואןלתכנוןבאחריותהנושאהמרכז,בפיקודצבעים"

תשסיהבכסלוכ"1היום,

2004בדצמבר5
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