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 המשיבים

  עתירה דחופה לצו על תנאי, צו ביניים וצו ארעי 

הורות למשיבים לבוא וליתן טעם, סגרתו יבקשו העותרים מבית המשפט לזוהי עתירה דחופה לצו על תנאי, במ

 ולהורות לנמק בתצהיר תשובה ככל שיחפצו, כדלקמן: באם יחפצו, 

בדבר אישור הקמה ופטור מרישיון לאתרי מגורים ארעיים בעלי חשיבות אזורית מדוע לא יבוטל צו  (א)

על ידי  29.11.2016ביום אשר הוצא ונחתם , 2016-(, התשע"ז1777מס' )הוראת שעה()יהודה שומרון()

, לרבות העתק מנוסח הצו. "(המלא 1777צו מס' ")להלן יכונה:  29.12.2016ותוקן ביום  1המשיב מס' 

 .1כנספח מס' מצ"ב ומסומן  החלק המתקן שלו,

גוש ב -28-29-30 ותחלקחלקים בליטול חזקה ב 9.1.2017מיום  1-3מדוע לא תבוטל החלטת המשיבים  (ב)

אשר הינן בבעלות העותרים, לבצע בהן פירוק , )להלן: "חלקות העותרים"( באדמות הכפר סילוואד 21

 1אליה מכוון המשיב מס'  לשימושים הבלתי חוקיים ןולהקצות, כפוי על ידי מי שאינו בעלים שיתוף

 1-3החלטת המשיבים  .5לטובתם של אנשי המשיבה מס'  4 , באמצעות המשיבה מס'3והמשיב מס' 

 19.1.2017בצירוף המפה המתוקנת כפי שנוצרה ביום )להלן: "הודעה על נטילת חזקה"(  9.1.2017מיום 

 . 2כנספח מס' מצ"ב ומסומנת 

 זוהי גם עתירה דחופה לצו ביניים ולצו ארעי, אשר יורה למשיבים  או לגורמים מטעמם, כדלקמן: 
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 -28-29-30ל פירוק השיתוף בחלקות או למי למטעמם: להמנע מכל הוצאה לפועל ש  1-3למשיבים  (1)

באדמות הכפר סילוואד, לרבות כל מימוש מלא או חלקי של ההודעה על נטילת חזקה מיום  21בגוש 

9.1.2017; 

או למי מטעמם: להמנע מכל קידום של הליכי תכנון ו/או הקצאה ו/או בניה בחלקות  1-3למשיבים  (2)

 ;להקפיאם לאלתר –, וככל שהוחל באלה האמורות

או למי מטעמם: להימנע מכל בניה בחלקות העותרים, לרבות בנית תשתיות, הכשרות  1-5שיבים למ (3)

 שטח וכן כל פעולה שהיא אשר משנה את מצב השטח הקיים. 

כל זאת, עד להכרעה סופית בעתירה. הנימוקים לצו ביניים ולצו הארעי מובאים בסוף כתב העתירה, 

 להלן.  47-50 בעמודים

 

צו ארעי, בנוסח צו הביניים המבוקש, וזאת עד לקבלת שפט מתבקש להוציא  כאמור גם בית המ

הינו  . הצורך בצו זההחלטה בבקשה לצו ביניים, אף טרם קבלת תשובות המשיבים לעתירה

את העותרים, וכן לאור פעילותם המהירה  1-3בו העמידו המשיבים לאור סד הזמנים הקצר 

-back-toבשיטת  חלקות האמורות. המשיבים פועליםביחס ל הקצאות והליכי תכנון לקידום

back , יאפשר כל דיון בעתירה ובצו הביניים, ויוביל לפגיעה בלתי הפיכה באופן אשר לא

 ובזכויותיהם הקנייניות בחלקות האמורות. בעותרים 

 נמסרובמסגרתה , 19:35בשעה  19-1-2117ההחלטה על דחיית השגות העותרים ניתנה ביום 

ה על אותן ילהתנגדויות תכנית המבקשת לקדם בני כי בעתיד הקרוב עשויה להתפרסם גם

לכל אורך ההליכים שבו והזכירו המשיבים את חלקות שבבעלות העותרים בניגוד לרצונם. 

, אשר קובע כי יש 9949/18לחות הזמנים אשר נקבעו במסגרת החלטות בית המשפט בבג"ץ 

 . 8-2-2117יום לפנות את מבני המאחז עמונה עד ל

התנהלות המשיבים וקביעת לוחות זמנים בלתי אפשריים אלה, המבקשים להעמיד את 

גם חוסר תום לב דיוני, אשר מבקש  פיםהעותרים ואת בית המשפט בפני עובדה מוגמרת משק

שלא לאפשר לעותרים להביא את טענותיהם והפגיעה בזכויותיהם הקנייניות לבחינת בית 

 המשפט הנכבד. 
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 פתח דבר .א

בימים אלה, המשיבים מובילים עתירה זו מבקשת מבית המשפט הנכבד למנוע שידוד מערכות מוחלט אשר  .1

במסגרתו מבקשים המשיבים לשנות את סדרי העולם בתחום המקרקעין בגדה המערבית, וכל זאת למען 

 אינטרסים פוליטיים צרים. 

ומר לפסוע בעיניים פקוחות ולפגוע במקרקעין זו באה לעולם, בלית ברירה, עת המשיבים גמרו אעתירה  .2

פרטיים של העותרים, תושבים מוגנים בשטח כבוש, תוך שינוי של דין המקרקעין המהותי באזור הכבוש, 

 בפעם הראשונה בחמישה עשורים של נוכחות ישראלית צבאית באזור זה. 

ולשים מקרב תושבי המאחז פ לגחמותיהם של קומץ שיתאמו, למען אינטרסים פוליטיים צרים, זאת כל .3

עמונה, אשר ניאותו בטובם לקיים פסק דין של בית המשפט העליון, רק באמצעות פגיעה נוספת בזכויות 

 קנייניות של תושבים פלסטינים. 

"חזקה והשימוש" בחלקים מסויימים -ליטול את זכויות ה 2-3בליבה של עתירה זו החלטה של המשיבים  .4

, כאשר לעותרים חלקים בלתי מסויימים בחלקות אלה. ו של שטח חקלאימשלוש חלקות בנמצאות בטבור

ככאלה אשר המשיבים מבקשים לבצע פירוק שיתוף בחלקות, באופן כפוי, להגדיר חלקים מסויימים מהם 

הממונה על הרכוש הנטוש יכול ליטול חזקה בהם, ולהקצות אותם לתושבי המאחז הבלתי מורשה עמונה, 

 דווקא להם. 

כי המדובר במהלך אשר אינו עומד בקנה אחד עם הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטרי המחייב העובדה  .5

שמירה על הקניין, ואשר מתעלם ממשמעות היות העותרים בעלים בחלקים בלתי מסויימים בנכסים, לא 

הוא , מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית המשמש כחליף הריבון, גויס גם 1הפריעה למשיבים, והמשיב מס' 

 על מנת להתקין צו חדש, אשר יאפשר את מנגנון העיוועים הזה. 

נגררו אליו  1-3עתירה זו מבקשת מבית המשפט לשים קץ למחול השדים הבלתי פוסק הזה, אשר המשיבים  .6

מלשונו של פסק דין של בית המשפט העליון. לצורך  5בשל חוסר שביעות הרצון של אנשי המשיבה מס' 

ך למיקומו של המאחז הבלתי מורשה, הוחלט לשוב ולפגוע בזכויות קנייניות של אלה בסמוהותרתם של 

פלסטינים, לנשלם מאדמותיהם ולהעביר את זכויות החזקה והשימוש בהן לידי קבוצת פולשים הרואה 

 של הכפר סילוואד.  21"נבחרת" לשכון באדמות גוש -"זכאית" ו-עצמה כ

פת החוק מתפרקות כליל מחובותיהן, כיצד שומרי הסף בפועל, עתירה זו חושפת כיצד מערכות אכי .7

מתכופפים פעם אחר פעם על מנת לנסות ולמצוא חרכים כדי לקדם החלטות בלתי חוקיות, אשר בפועל רק 

 מעמיקות את ממד הגזל של מפעל ההתנחלות כולו.

ות מרחיקות הגם שהעתירה במובנה הטריטוריאלי אינה גדולה, היא צופנת בחובה משמעוי –אין לטעות  .8

שלוש חלקותיהם של העותרים בותרו תוך  לכת מבחינת הפרות המשפט הבינלאומי על ידי המדינה ונציגיה.

שהמשיב מקצה להם חלקים מסויימים זעומים, הנחותים באיכותם, ומונע מהם שימוש בשאר החלקה 

 אשר בבעלותם.

"נכס נטוש", כפי שתגולל -שיבים כפרשת מיקומו מחדש של המאחז עמונה על נכסים הנתפסים על ידי המ .9

מהותי ודיוני כאחד  –להלן, מלווה אותנו מזה מספר חודשים. כל כולה משקפת התנהלות שאינה בתום לב 

מצד המשיבים, ביצוע מחטפים ליליים, ונסיונות לקדם הליכים באופן בלתי חוקי, תוך קיפוח זכויות  –

צודקת בעליל: המשך הפגיעה בזכויות הקנייניות של טיעון של העותרים, והכל למען מטרה אחת, בלתי 

 תושבי הכפר סילוואד. 

על תיקוניו אינה חוקית ואינה יכולה להלום  1777התנהלות המשיבים כפי שנפרט להלן, ראשיתה בצו  .10

משטר תקין ומערך מנהלי מתפקד. אופן יישומו בפועל סובל מחוסר סבירות קיצוני ומאי חוקיות מובנית, 
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"נכסים הנטושים", -לם מתגבשים לכדי מסקנה כי יש לבטל את כל ההליך הפגום הנוגע לאשר כל כו

 מראשיתו ועד סופו, על כל מרכיביו. 

 

 רקע עובדתי לעתירה .ב

 הצגת הצדדים (1

מר ואיל חוסיין  באג'ס זיאדה, תושב סילוואד, נושא דרכון אמריקני, הינו אחד היורשים של , 1העותר מס'  .11

. תצהירו של העותר מצ"ב 21בגוש  28חמאד, הבעלים הרשום של חלקה -ימן אלמר חוסיין באג'ס סול

 . 3נספח מס' ומסומן כ

, מר אחמד עבדאללה מוחמד חאמד, תושב סילוואד, הינו המחזיק המורשה מטעם היורשים 2העותר מס'  .12

ביום , וזאת בהתאם לייפוי כוח נוטריוני אשר נחתם בירדן 21בגוש  28של חלק מהבעלים של חלקה 

 . 4נספח . תצהירו של העותר וכן ייפוי הכוח הנוטריוני מצ"ב ומסומן כ16.1.2017

ראזק עודה )אסחק,( תושבת הכפר עין יברוד, הינה בתו -א-אלפתאח עבד-, הגב' ורדה עבד3העותרת מס'  .13

 29אראזק אסחק שחאדה, אשר היה הבעלים הרשום של חלקה -פתאח עבד-אל-ואחת מיורשות המנוח עבד

 .5כנספח מס' . תצהירה של העותרת מצ"ב ומסומן 21וש בג

-אל-הינה בתו ואחת מיורשות המנוח עבדהגב' ג'מילה עבדאלפתאח עבדאלראזק שחאדה , 4העותרת מס'  .14

. תצהירה של העותרת 21בגוש  29אראזק אסחק שחאדה, אשר היה הבעלים הרשום של חלקה -פתאח עבד

 .6כנספח מס' מצ"ב ומסומן 

הינה בתו ואחת , הגב' פאטמה עבדאלפתאח עבדאלראזק שחאדה, תושבת הכפר עין יברוד, 5 העותרת מס' .15

בגוש  29אראזק אסחק שחאדה, אשר היה הבעלים הרשום של חלקה -פתאח עבד-אל-מיורשות המנוח עבד

 7כנספח מס' . תצהירה של העותרת מצ"ב ומסומן 21

טרה זה לא מכבר, והעותרות הינן היורשות , הגב' סעדה שחאדה, נפ3-5יוער, כי אמם של העותרות  .16

 הטבעיות שלה ובאות בנעליה. 

אלפתאח שחאדה, תושב סילוואד, הינו נכדו ויורשו של מר -, מר יאסר מחמוד עבד6העותר מס'  .17

 21בגוש מס'  29ראזק אסחק שחאדה, אשר הינו אחד מהבעלים הרשומים של חלקה -א-עבדעלפתאח עבד

  .8נספח ומסומן כ העותרירו של באדמות הכפר סילוואד. תצה

עבדאלראזק  הגב' זהרייה יוסף עבדאלפתאח ראזק הינו בתו של מר יוסף עבדאלפתאח, 7מס' תהעותר .18

, הגב' עפאף יוסף 8אסחק ואחת מיורשותיו. העותרת גם מוסמכת לייצג את אחותה, העותרת מס' 

יין. העתק מתצהיריה של העותרת עבדאלפתאח מצלח, וזאת בהתאם לייפוי הכוח המיוחד שניתן לה בענ

  .9נספח וכן ייפוי הכוח מצ"ב ומסומנים כ

אלטיף דרוויש, תושב סילוואד, נושא דרכון ירדני, הינו נכדו ואחד -מר ריאן מפדי עבד, 9העותר מס'  .19

אלטיף דרוויש עיסא אל חאמד, אשר הוריש את נכסיו לבנו מר מפדי עבד אלטיף -מיורשיו של מר עבד

באדמות הכפר סילוואד. תצהירו של העותר מצ"ב ומסומן  21בגוש  30חלקה יו סאקר, לרבות דרוויש ואח

 . 10נספח כ

הינו גם מיופה כוחם של בעליהם האחרים של הזכויות הקנייניות בחלקות הנ"ל,  9מס' יצוין, כי העותר  .20

עותר וכן ייפוי הכוח . העתק מתצהירו של ה16.1.2017וזאת בהתאם לייפוי כוח נוטריוני אשר אושר ביום 

 .11נספח הנוטריוני מצ"ב ומסומן כ

, הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש, כנגד כוונתו 2הגישו את השגותיהם למשיב מס'  1-9 העותרים .21

 לתפוס חזקה בנכסים אותם הוא ראה כרכוש נטוש, או בחלקים מהם. 
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ת בחלקות האמורות )עם חריג ביחס אישרו כי לעותרים קיימות זכויו 2-3כפי שיתואר להלן, המשיבים  .22

 אשר טענותיהן טרם נבדקו(. 7-8לעותרות 

הינו הגורם המייצג של , רחמן סאלח מוסטאפה סאלח-א-עבד, ראש מועצת הכפר סילוואד, 10העותר מס'  .23

, 21פר, ובפרט ביחס לגוש מס' , אשר על אדמותיהם הפרטיות של תושבי הכתושבי הכפר סילוואד

הקמתה של התנחלות חדשה עבור תושבי המאחז עמונה. כולם לעשות שימוש לצורך  כוונים המשיביםתמ

 20-21חלקות בגושים  35-ליטול חזקה ב 2העותר הגיש התנגדות עקרונית לעצם הכוונה של המשיב מס' 

 . 1-5, לרבות העותרים ם באדמות אלהיבאדמות הכפר סילוואד, יחד עם בעלי זכויות קנייניות קונקרטי

, העותר מייצג את קהילת המובן הראשוןמייצג את תושבי קהילת הכפר סילוואד בשני מובנים: העותר  .24

סובבות את החלקה וכנכסים נטושים  2אדמות תושבים אשר לא הוכרזו על ידי המשיב מס' ל בנוגעהכפר 

באופן מובנה הקמת התנחלות חדשה על חלקה  .עליה מכוונים המשיבים להקים את ההתנחלות החדשה

בודדות אשר מוקפות באדמות פלסטיניות פרטיות, מהווה החלטה בלתי סבירה אשר חלקות חת או א

, העותר מייצג נאמנה את תושבי הכפר אשר אינם המובן השניפוגעת בזכויות תושבי הכפר סילוואד. 

 נמצאים באזור ואת האינטרסים שלהם, כמי שהיו תושבי סילוואד ועשו באדמותיהם החקלאיות שימושים

אשר הינם בעלי  1-5זאת, לצד העותרים השנים עובר לכניסת כוחות צה"ל לגדה המערבית.  משךבשונים 

 הזכויות ו/או המורשים והמחזיקים של הנכסים האמורים.

שיפור מבני וארוך למען  2005הינו עמותת מתנדבים הפועלת למן שנת , ארגון "יש דין", 11העותר מס'  .25

שטחי הגדה המערבית אשר נכבשו על ידי מדינת ישראל, וזאת בין היתר זכויות האדם בטווח של מצב 

  באמצעות מתן סיוע משפטי לתושבים המוגנים המתגוררים בגדה המערבית.

הינו מפקד כוחות צה"ל בתחומי הגדה המערבית, אזור המצוי תחת דיני התפיסה  1המשיב מס'  .26

ומי, מצויות כלל סמכויותיו כמי אהדין הבינל . בידי המשיב, בהתאם להוראות1967הלוחמתית, למן שנת 

בימיו  58הוא זה אשר הוציא את צו מס'  1שמייצג את חליף הריבון בשטח, וזאת באופן זמני. המשיב מס' 

באדמות הכפר סילוואד, לצורך  28-29-30ות אשר מייעד את חלק 1777הראשונים של הכיבוש, וכן את צו 

 , עבור תושביו של המאחז הבלתי מורשה עמונה.  "תחשיבות אזורי"הקמת התנחלות בעלת 

, הממונה על הרכוש הנטוש בגדה המערבית, הינו הגורם המוסמך בהתאם להוראות הצו 2המשיב מס'  .27

ליטול חזקה "(, 58)להלן: "צו מס'  1967(, 58)יהודה ושומרון()מס'  )רכוש הפרט( בדבר נכסים נטושים

וראות המשפט הבינלאומי הקובעות כי על הכוח הכובש לכבד את בנכסים נטושים ולשמור עליהם, בשל ה

 .פגיעה בוהקניין הפרטי לשמור עליו מפני 

להקצות את החלקות המופיעות בצו לידיו של המשיב מס'  2על המשיב מס'  1777בהתאם להוראות צו מס'  .28

 לצורך הקמת ההתנחלות בעלת "החשיבות האזורית".  3

זרחי בגדה המערבית, אחראי על תחומי החיים האזרחיים בגדה המערבית, , ראש המנהל הא3המשיב מס'  .29

, 2. בין היתר, אחראי המשיב גם על המשיב מס' 1וזאת במסגרת סמכויות שהואצלו לו על ידי המשיב מס' 

–וכן על מערך התכנון והבנייה הפועל בתחומי הגדה המערבית במסגרת מועצת התכנון העליונה ותתי 

אחראי על הכנת תכנית בהתאם לצו זה, על אישורה  3המשיב מס'  1777התאם לצו מס' ב הוועדות שלה.

 ועל אישור הצבת מבנים בהתאם לתכנית אשר אושרה בהתאם לצו. 

הינה המועצה האזורית מטה בנימין, אשר פרשה חסות מוניציפלית על המאחז הבלתי  4המשיבה מס'  .30

בים ושימוש בתקציבים ממשלתיים עבור המאחז, לא מורשה עמונה ברבות השנים, לרבות הזרמת תקצי

עתידה, כך על פי פרסומים שונים, לקבל לידיה את  4אחת בדרכי רמייה ובאופן בלתי חוקי. המשיבה מס' 
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החלקות המוגדרות בצו כנכס נטוש לצורך הצבת המבנים אשר ישמשו למגורים עבור תושבי המאחז הבלתי 

 .2המשיב מס'  , וזאת בהקצאה על ידימורשה עמונה

, היא האגודה השיתופית עמונה, הינה המסגרת המאגדת את תושביו של המאחז הבלתי 5המשיבה מס'  .31

כולו על אדמות פרטיות של תושבים פלסטינים, אזרחים מוגנים. -וקם כלממורשה עמונה, מאחז אשר מ

אד, הן האדמות עליהן אדמות סילוו "ראויים" לקבל חזקה על-וחבריה רואים עצמם כמי ש 5המשיבה מס' 

אליו מטרים בודדים  ךהעתידי, הסמו במיקומומיקומו הנוכחי ובין אם בממוקם המאחז עמונה, בין אם 

  בלבד. 

 

לאדמות  5פלישתם של תושבי המשיבה מס'  קות העותרים:הרקע לכוונה להקמת התנחלות בחל (2

 אח' נגד שר הביטחון ואח'חמאד ו 9949/18פרטיות של תושבי סילוואד ופסק הדין במסגרת בג"ץ 

הר המכונה ח'רבת  פסגת ובמימונה, החל להתבסס על 4, בסיוע ישיר של המשיבה מס' 1996-1997בשנים  .32

ראשיתו של באדמות הכפר סילוואד, המאחז הבלתי מורשה עמונה.  21אדמות גוש  שבו מצויותמזרעה -אל

 מספר דלי מים ובהמשך נקבצו סביבוהמאחז בחפירה ארכיאולוגית פיקטיבית, אשר בחסותה הוצבו מג

 מגורונים.

יוער, כי עובר לפלישה האמורה של תושבי המאחז, רובו של השטח האמור היה מעובד ושימש לעיבודים  .33

חקלאיים של תושבי הכפר סילוואד וכפרים פלסטינים סמוכים אשר לתושביהם היו אדמות במתחם. 

ך שכן המדובר באזור אשר עבר הליך של הסדר צילום אוויר, אשר מצורף בבחינת למעלה מן הצור

מקרקעין וכלל האדמות בו רשומות על שם פלסטינים, מוכיח כי לטענות החוזרות ונשנות מטעמה של 

 כי המדובר באדמות טרשים אין כל שחר.  6המשיבה מס' 

 .12נספח מס' , מצ"ב כ1997צילום אוויר של מיקומו של המאחז משנת 

 .13מצ"ב כנספח  1997משנת  30-29-28חלקות  צילום אוויר ממוקד של

 1, בכל הנוגע לפלישה האמורה, אל מול המשיבים 1מחאתם של תושבי סילוואד, בראשותו של המשיב מס'  .34

לתושבי שאל  אשר התרו בנציגי הכפר מצד הרשויות, לא רק שלא זכתה למענה אלא אף זכתה לאיומים 3-ו

 יות לטפל בנושא. הכפר להגיע לאדמותיהם אלא להניח לרשו

 . 14מצ"ב ומסומן כנספח  1998משנת העתק ממכתבו של קצין התשתיות במנהל האזרחי 

: המאחז החל להתבסס במהלך השנים, ולצד המבנים זו של המשיבים מעולם לא קוימה התחייבות .35

 לאחר מכן התרחבה פעילותםשונים, החלו לבצבץ גם מבני קבע. הארעיים שאפיינו אותו בימיו הרא

לטות חקלאית על חלקות הסמוכות למבנים. הכל, על גבי אדמות גם להשת המאחז תושבי שלהעבריינית 

יה ומבלי שניתן י, ללא התרי בנחלה בו RJ/5פלסטיניות פרטיות, באזור אשר תכנית המתאר המנדטורית 

וציאה צווי ה 3יה. מאוחר יותר, לאחר שיחידת הפיקוח הפועלת תחת המשיב מס' יכלל להוציא התרי בנ

 הריסה סופיים למבנים, אלה המשיכו לגור בהם.

אצבע ביחס לבנייתם  לנקוף, שלא 3, הוגשה עתירה נגד החלטת גורמי האכיפה אצל המשיב מס' 2005בשנת  .36

על גבי אדמה פרטית ואשר סימלו "עליית מדרגה" בהתבססות המאחז בשטח שנבנו  מבני קבע במאחז 9של 

(. בעקבות העתירה, ולאור ש.ע.ל מפעלים חינוכיים נ' שר הביטחון ואח' –ו שלום עכשי 6537/05)בג"ץ 

התחייבות נדירה של המדינה כלפי בית המשפט, אשר באופן נדיר עוד יותר קוימה כלשונה, נהרסו תשעת 

 .2006המבנים בחודש ינואר 

ירה נוספת לבית , ראש מועצת הכפר סילוואד, עתדאז 10 בעלי אדמות וכן העותר 9הגישו  2008בשנת  .37

המשפט העליון, אשר מבקשת להורות על מימוש צווי הריסה ביחס לכלל מבני המאחז ולפנותו במלואו 
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אין  1(.24/12/2016; פורסם באר"ש, פסק דין מיום מרים חמאד ואח' נגד שר הביטחון ואח' 9949/08)בג"ץ 

, לפני 24/12/2014קה העובדה כי ביום זה המקום לפרוט את כל גלגוליה של עתירה זו, אולם לענייננו מספי

שנתיים, פסק בית המשפט העליון )כב' הנשיא דאז, השופט א' גרוניס, כב' השופטת א' חיות וכב' יותר מ

. העתק 24/12/2016השופט ח' מלצר(, כי יש לפנות את המאחז תוך פרק זמן של שנתיים ימים, קרי עד ליום 

 . 15כנספח מפסק הדין מצ"ב ומסומן 

המדינה והמועצה האזורית מטה  –ארוך שנקבע בפסק הדין נועד לאפשר למשיבים ער, כי פרק הזמן היו .38

אך לא התנה את מציאת  ,זמן מספק על מנת לבחון פתרונות חלופיים חוקיים עבור תושבי המאחז –בנימין 

 הפתרון החלופי במימוש מועד הפינוי.

בבקשה להאריך  31/10/2016ית המשפט הנכבד ביום למימוש פסק הדין, פנתה המדינה לב עת קרב המועד .39

הנימוקים שעמדו בבסיס הבקשה היו, . 1/7/2017את המועד למימוש פסק הדין בשבעה חודשים, עד ליום 

להיות באזור נועדה  החלופה הראשונה שצוינה .בין היתר, כי המדינה בוחנת חלופות עבור תושבי המאחז

 .מוש אליבא דמדינה, עד למועד המבוקשילהגיע לכלל מ מורהואשבות רחל, סמוך להתנחלות שילה, 

היא חלופת "עמונה צפון", המבקשת להעתיק את המאחז לנכסים אשר לשיטת  שצוינה השנייההחלופה 

תכנונית טרם -קניינית-הינם נכסים נטושים )זאת הגם ששאלת עצם ההיתכנות המשפטית 2-3המשיבים 

עץ המשפטי לממשלה(. עם זאת, כפי שהמדינה הצהירה והבהירה הוכרעה במישור העקרוני על ידי היו

מספר פעמים בבקשתה, היא ערוכה לקיים את פסק הדין כלשונו במועד שנקבע לכך, במידה ובקשתה 

 תידחה. 

, נדחתה בקשת המדינה. העתק מהחלטת בית המשפט הנכבד )כב' הנשיאה, השופטת מ' 14/11/2016ביום  .40

  .16נספח ת וכב' השופט ח' מלצר( מצ"ב ומסומנת כנאור, כב' השופטת א' חיו

, חמישה ימים לפני המועד האחרון למימוש פסק הדין, שבה ופנתה המדינה וביקשה 20.12.2016ביום  .41

ימים לצורך פינוי המאחז. המדינה טענה בבקשתה כי הגיעה להסכמה עם  45הארכת מועד נוספת בת 

או חלקם לנכסים מבני המאחז ו תיבחן אפשרות העתקתם חדש, במסגרת "מתווה"בנוגע ל תושבי עמונה

אשר לשיטתם יימצאו כנטושים, לרבות בחינה של שינוי הדין באזור. במידה והדבר לא יתאפשר מהבחינה 

המשפטית, תיבחנה אפשרויות אחרות בתחומה של המועצה האזורית מטה בנימין לרבות שיכונם הזמני 

 נחלות הסמוכה עפרה. בתחומי ההת 5של תושבי המשיבה מס' 

 . 17נספח בקשת המדינה ללא נספחיה מצ"ב ומסומנת כ

 .18כנספח  בין ראש הממשלה ובין תושבי המאחז מצ"ב םהמתווה הנלווה לבקשה והסכ

תושבי המאחז התחייבו במסגרת המתווה, ובמיוחד לאחר דרישות הבהרה מצד בית המשפט הנכבד  .42

, כי המועד המבוקש להארכת מועד יקוים, וזאת ללא 22/12/2016מיום  9949/08במסגרת החלטתו בבג"ץ 

  .19כנספח  קשר לקיומו או היתכנותו של המתווה. החלטת בית המשפט מצ"ב ומסומנת

בשעות הערב, ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד, אשר קבעה בין היתר את הדברים  22/12/2016ביום  .43

 הבאים: 

 לדון בחוקיות המתווה לדיור חלופי שהוצג לתושבי עמונה, או  כי בית המשפט אינו נדרש ואינו יכול

 יה על חלקות שהמדינה סברה בשעתו כי הן נכסים נטושים;יהתכנות משפטית לבנ

                                                           
1
אחז או שהן מצויים בקרבתו, הרי שזמן קצר לאחר הגשת בעלי אדמות עליהן ממוקמים מבני המ 9יצוין, כי הגם שבעתירה היו  

העתירה הוגשה בקשה להצטרפותו של עותר נוסף אשר הינו הבעלים של שתי חלקות נוספות עליהן הוקם המאחז. הבקשה 
ו, התייחסו למאחז בכללות –ובייחוד פסק הדין  –להצטרפות לא הוכרעה באופן פורמלי מעולם, אולם בפועל הדיונים בעתירה 

 . של העותר הנוסף ופסיקת בית המשפט חלה גם על האדמות הפרטיות שבבעלותו
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 ה, הרי שבשים לב לעובדה כי המועד החדש מוסכם יענות לדחייכי הגם שאין בנמצא נימוק מבוסס לה

 בהיתכנות שלו, ניתנה הארכת המועד.המתווה או  במימוש אינה מותניתעל התושבים, וכי הסכמה זו 

 . 21נספח העתק מהחלטת בית המשפט מצ"ב ומסומנת כ 

כולן תוצאה של לחצים פוליטיים על היועץ -ל, החלטות אשר כ1-3זהו אם כן הרקע, להחלטות המשיבים  .44

מגוריהם  בסמיכות למקום 5המשפטי לממשלה למצוא "מתווה" אשר יוביל להותרת אנשי המשיבה מס' 

כמו גם כוחות הביטחון  או הבלתי חוקי הנוכחי, ומחשש מטרור שאלה או תומכיהם יבצעו כלפי פלסטינים

 יציבות הקואליציה הפוליטית הנוכחית.חשש ל

המשיבה מס' אנשי והנדלנ"יים של  אולוגיים, הכלכלייםי, האידבדרכם להגשים את המאוויים הפוליטיים .45

, לפעול חזיתית מול הוראות המשפט ביצור שלטונודרג הפוליטי ולמען הבהוראת  –, בחרו המשיבים 5

 וכן מול עקרונות בסיסיים של הגינות ושל סבירות , המשפט המנהלי הישראליהבינלאומי ההומניטרי

 . ועקרונות של שלטון חוק

 

 רקע משפטי והיסטורי – (58רכוש הפרט )מס' ם נטושים הצו בדבר נכסי (3

, היה אחד הצווים הראשונים 1967( 58ם )רכוש הפרט()יהודה ושומרון()מס' הצו בדבר נכסים נטושי .46

על ידי המשיב עם כניסת כוחות צה"ל לשטחי הגדה המערבית שנכבשו במהלך מלחמת ששת שנחקקו 

 . 23/7/1967, והוא הוצא ביום הימים

, שכן הוא והמדובר באחד מהצווים הדרקוניים והשרירותיים ביותר שהוציא המפקד הצבאי תחת יד .47

קובע כי כל עזיבה של תושב אזור הגדה המערבית את האזור, בין אם לפני כניסת כוחות צה"ל לאזור ובין 

לנטוש ומקנה אותו  שברשותו הופכת את הנכס –אם לאחריה; בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע 

היכן נמצא התושב, ובפועל כל  . החוק אינו מבצע כל הבחנה2לממונה על הרכוש הנטוש, הוא המשיב מס' 

מוקנה מי שנוסע לטיול קצר מחוץ לגבולות האזור, בין אם לישראל או לארצות הים, רכושו הופך 

 לממונה. 

, בפרט ביחס בשטח הכבוש ברם, בשל אופיו הארעי של הכיבוש, ובשל המגבלות הקיימות על שינוי קבע .48

חס לרכוש הפרט מן הדין הבינלאומי ההומניטרי לרכוש פרטי וכן לאור החובות המוטלות על הכובש בי

)הוראות אליהן נדרש בחלק המשפטי של כתב העתירה(, הצו קובע מספר הגבלות ביחס לנכסים 

 הנטושים: 

  טלטלין ואינה מורשית ילצו, מכירת נכס נטוש אפשרית אך ורק ביחס למ 9כך למשל, על פי סעיף

של הנכס, ואינו הופך להיות בעל הנכס.  נאמן זמניאך ורק  ביחס למקרקעין. זאת, כיוון שהממונה הינו

הוכח כי "רק בדרך זו יובטח בנסיבות כנאות, שהבעלים או מי כאשר רק  מתאפשרת טלטליןימה מכירת

טלטלין מתכלים כגון ישהחזיק בנכס כדין יקבל תמורה עבור ערך זכותו ברכוש". הכוונה היא כמובן, למ

 ב. סחורות, יבול חקלאי וכיו"

  א( לצו, קיימת חובה להשיב לבעלים או המחזיק את הנכס הנטוש )או את 13כך למשל על פי סעיף(

עולם לא לשהוזכר לעיל(. חובת ההשבה משמעה כי הממונה  9תמורתו, היכן שבוצע המכר בהתאם לסעיף 

 ני הנאמנות. הופך להיות הבעלים של הנכס אלא לכל היותר המחזיק הזמני, כאשר החזקה זו מקורה בדי

 .21נספח מצ"ב ומסומן כ 58העתק מצו מס'  

מחוק נכסי נפקדים הקיים בתוך ישראל, אשר מנתק את  58בכך, למשל, שונה ההסדר הקבוע בצו מס'  .49

. זיקת הבעלות בין הבעלים ובין הנכס, ומקנה את הבעלות בנכס למדינה, כאשר בעלות זו הינה צמיתה
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זכותו של המחזיק( אלא רק מקנה לממונה את  את עלים בנכס )אוהצו אינו מבטל את הבעלות של הב

זכות החזקה הזמנית בנכס, עד לשובם של הבעלים ו/או המחזיק בו. משכך, הוא מנוע מלמכור את הנכס 

טלטלין והוא מנוע מביצוע שינויי קבע בנכס זה אשר לא יישמרו עליו באותו יהיכן שאין מדובר בנכס מ

 להפיכתו לנכס נטוש. מצב בו הוא היה עובר 

הניהול של על כן, לממונה על הרכוש הנטוש ניתנת על פי המשפט הבינלאומי רק זכות ניהול של הנכס.  .50

)ראו ובין רכושם  אלה שאינם נמצאים באזור הכבושהרכוש הנטוש אינו מנתק את הקשר המשפטי בין 

 .(Morris Greenspan, The Modern Law of Land Lawfare (1959), at p. 308לעניין זה: 

הוראות  –הוסף הצו בדבר רכוש הפרט)נכסים נטושים  58יצוין, למען הסדר הטוב, כי לצו מס'  .51

אולם צו זה אינו רלוונטי לענייננו ועוסק רובו ככולו  1968( בשנת 150נוספות()יהודה ושומרון()מס' 

 נטושים. כ 2בחלקם של תאגידים שונים בנכסים אשר הוגדרו על ידי המשיב מס' 

שנות נוכחות כוחות צה"ל בגדה  50השימוש בנכסי דלא ניידי נטושים היה מועט עד לא קיים במהלך  .52

 המערבית. הסיבות לכך היו רבות: 

לתקנות הנלוות  46את הממונה לעמוד בתנאי תקנה  ה, העובדה כי המדובר ברכוש הפרט חייבראשית

. תקנה זו קובעת כי יש )א( לכבד את 1907משנת  לאמנת האג בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה

)ב( למנוע את הריסתו והפגיעה בו היכן שהדבר אינו נחוץ לצרכי ביטחון. משכך, -ין הפרטי; ויהקנ

באותו האופן בו הנכס שימש לפני כניסת  ההשימוש בנכסי דלא ניידי שהוכרזו כרכוש נטוש, על פי רוב, הי

אית שהוכרה כרכוש נטוש, המשיכה לשמש כאדמה חקלאית; מבני כוחות צה"ל לאזור. כך, אדמה חקל

מגורים המשיכו לשמש כמבני מגורים או לשימושים אחרים אשר עמדו בקנה אחד עם אופי הנכס ועם 

למיעוט השימושים בנכסים נטושים על ידי עודו. הגבלות אלה על שינויי הנכסים האמורים, הובילו יי

 .2המשיב 

לים ו/או מחזיקים מעת לעת, הקשה וסירבל את היכולת לנהל את הנכסים לטווח גילויים של בע שנית,

 ארוך. 

הממונה נקט בפרקטיקה, אשר היא אך הגיונית, כי היכן שקיימים נכסים נטושים, קיימת  שלישית,

משכך,  עדיפות להקנייתם לקרובי משפחה של הבעלים ו/או המחזיקים ולא להעבירם לגורמים אחרים.

כמעט בתחומי הגדה המערבית,  חברה הפלסטיניתההמאפיין את  המשפחה המורכב והמסועף ובשל מבנה

תמיד נמצא יורש או קרוב משפחה של בעלי הנכס המקוריים, ומשכך ברי כי קמה לו העדיפות לקבל 

 לחזקתו ולשימושו את הנכס הנטוש. 

 2להקמת התנחלויות, ימקרים בהם נעשה שימוש בתחילת שנות השבעים בנכסי דלא נייד 2-3למעט  .53

המדיניות הייתה חד משמעית כי אין להקים התנחלויות ישראליות על גבי שטחים אשר הוגדרו כנכס 

המחלקה האזרחית מנהלת עו"ד פליאה אלבק המנוחה, אשר שימשה במשך עשורים רבים נטוש. 

לות הישראלית בטים נרחבים של ההתנחיבפרקליטות המדינה, ומתוקף תפקידה זה הייתה ממונה על ה

 משמעי וברור: -באופן מפורש, חד המדיניות הישראליתברחבי הגדה המערבית, הגדירה את 

"ביהודה ושומרון אדמות נפקדים, או כפי שהן נקראות שם "רכוש נטוש", הן כל רכוש 

שבעליו עזב את האזור. לפי הצו בדבר נכסים נטושים )רכוש הפרט( זכאי הבעלים לקבל 

עם שובו לאזור. עד שוב הבעלים מנוהלים המקרקעים על ידי הממונה על חזרה את רכושו 

                                                           
המדובר במקרים בהם הוצאו הנחיות מפורשות מטעם מפקד כוחות צה"ל באזור שלא לאפשר לבעלי האדמות לשוב לאזור, וזאת   2

דן. לצורך מניעת שובם של אלה מחשש שמא אלה יבקשו את אדמותיהם בחזרה אחרי שהוקצו להתנחלויות שהוקמו בבקעת היר
וביקשו לשוב אל משפחותיהם ונכסיהם,  1967הוכנו רשימות מפורטות הכוללות את זהות תושבי האזור אשר עזבו אותו עובר לשנת 

המדיניות של הקצאת רכוש נטוש לכאורה  להפסקתהייתה אחת הסיבות  הדרישה לשוב לנכסים הנטושים ונמנעה חזרתם לאזור. 
 תן של התנחלויות, וזאת בשל הצורך בנקיטה בפעולות בלתי חוקיות לצורך שימור ההתנחלויות הללו. לצורך הקמ
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הרכוש הנטוש. נכסים אלה אינם יכולים לשמש להקמת יישובים יהודים, שכן החזקתו של 

להם  רלאזור ואז יש להחזי רהממונה בהם היא זמנית, כי בכל עת יכולים הבעלים לחזו

ן אם יהממונה לתקופות קצרות, ב את נכסיהם. בפועל מושכרים נכסים אלה על ידי

קרקעות )פליאה אלבק, לתושבים מקומיים, בין לרשויות הממשל הצבאי, ובין ליהודים." 

 (בבית הפרקליט בתל אביב 28.5.198, הרצאה שניתנה ביום ביהודה ושומרון

ם של ', הצטמצם עוד יותר היקף האדמות המוגדרות כנכסים נטושים, וזאת בשל חזרת90-במהלך שנות ה .54

בעלים ומחזיקים רבים לאזור כפועל יוצא של מארג ההסכמים הבינלאומיים שנחתם בין ישראל ובין 

  הרשות הפלסטינית.

השימוש בהם על ידי הממונה, קשיי בפועל, בשל מיעוט הנכסים הנטושים בתחומי הגדה המערבית, ובשל  .55

התנחלויות ישראליות על אדמות  לא הוקמוהקמתן וביסוסן של התנחלויות ישראליות,  בוודאי לצורך

 בסטאטוס זה, והנושא מעולם לא נבחן על ידי בית המשפט העליון. 

 

  2116 הכפר סילוואד במהלך שנת פעילות הממונה בכל הנוגע לכוונה לתפוס חזקה באדמות  (4

-בעל כוונתו ליטול חזקה  2, פורסמה בעיתונות המקומית הודעה מטעמו של המשיב מס' 11/8/2016ביום  .56

, אשר לשיטתו הן נכסים נטושים. הודעה זו אף נמסרה 20-21חלקות באדמות הכפר סילוואד, בגושים  35

 .22נספח . העתק מהודעה זו והמפה הנלווית אליה מצ"ב כ10 באופן אישי לעותר

הודעה זו של המשיב הייתה אמורה לבסס את הבריח הקנייני להחלטתו של היועץ המשפטי לממשלה,  .57

אפשרות של שימוש בנכסים נטושים, אשר הינם בבעלות פלסטינית פרטית, לצורך העתקתו לשקול את ה

של המאחז הבלתי מורשה עמונה ודייריו לחלקות אלה. כפי שניתן להבחין מצילום האוויר שנלווה 

 .באופן בלתי רציףובו נמצא המאחז כיום סמוך מאד למיקום להודעה, החלקות המיועדות כולן נמצאות 

לבסס את המאחז הקיים בלבוש חדש, ובפועל למנוע מפלסטינים לממש את היא  רתה של כוונה זוברי מט

 זכויותיהם באדמותיהם. 

 ,אחריםתושבים פלסטינים , כמו גם תושבים 10-ו 1,3,6,9, הוגשה התנגדות מצד העותרים 8/9/2016ביום  .58

ממונה ליטול חזקה הנגד כוונתו של טענות עקרוניות  הועלו. בהתנגדות זו 35-מתוך ה חלקות 23-ביחס ל

רובן בבחלקות האמורות, וכן הועלו טענות קונקרטיות ביחס לחלקות האמורות, בפרט לאור העובדה כי 

עמונה למתחם, במחצית השנייה תושבי עובר לפלישתם של  היה עיבוד חקלאיהמוחלט של חלקות אלה 

בהתנגדות, בחלק הכללי, את הדברים  םיהעותר נובין היתר טע' של המאה הקודמת. 90-של שנות ה

 הבאים: 

ת כל ומבצע ןכלל הוראות הדין המחייבות שמירה על רכוש הפרט בשטח הכבוש אינ .11

 הבחנה בין שטח אשר בעליו נמצאים בשטח ובין שטח שבעליו אינו נמצא בשטח. 

משל ( נועד, על פי לשונו, "לצורך המ58ברם, הצו בדבר נכסים נטושים )רכוש הפרט()מס'  .11

התקין והסדר הציבורי". אין בהקניית הנכסים האמורים מהממונה עבור עברייני המאחז 

עמונה כל דבר וחצי דבר עם ממשל תקין ועם סדר ציבורי: העובדה כי מסתתר רצון זה או 

אחר, להקצות את הנכסים המוקנים בצורה זו או אחרת למסיגי גבול ועברייני בנייה, אשר 

מנת לסכל אכיפת חוק ביחס למאחז ומבניו בשלל טענות מופרכות עשו כל שלאל ידם על 

יותר או פחות, ואשר מצהירים כי נוכחות בשטח הינה בגדר הכרח שיש לשמור עליו וזאת 

כל אלה הינן פעולות אשר אינן  –תחת הבעלים של הרכוש הפלסטיני הקיים באזור 
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ר ציבורי אלא בפועל גורמות עומדות בכללי המנהל הציבורי התקין ואינן נועדו לשרת סד

 להפרת הסדר הציבורי והפרות הדין. 

את התכנות קיומו של מקבץ קרקעי מספק לצורך  –ולו בשלב המקדמי  –ההחלטה לבחון  .12

הקצאתו בעתיד עבור דיירי עמונה, לצורך שיכונם של פולשים אשר סרבו להשיב אדמות 

סים הנטושים עד לבוא הבעלים, , ולתת לאותם גורמים "לשמור" על הנכןגזולות לבעליה

היא לא פחות מאשר לעג לרש ומהווה שידוד מערכות עבור המונח "בלתי סביר באופן 

קיצוני". אמנם, התגייסות המערכות המשפטיות, הצבאיות והמנהליות עבור תושבי 

, 17/14, ת'2014המאחז הינם חזיון נפוץ )זכור לרע "צו התפיסה" הפיקטיבי שהוצא בשנת 

פקטו יצר את הבסיס להכשרת כביש הגישה למאחז(, אולם יש לקוות כי עם תום -האשר ד

 קריאת כתב התנגדות זה ייסתם הגולל אחת ולתמיד על מתווה בלתי סביר זה.  

משכך, עצם הכוונה לביצוע ההקניה, לא כל שכן העיתוי שלה, נעדרים תום לב דיוני  .13

שרת תכלית ראויה, לשמור על הסדר מינימלי, וקשה באמת להגדירם ככאלה אשר באים ל

 . 58הציבורי או לצורך ממשל תקין, כמאמר הרישא של צו מס' 

והביקורת הרבה שהוטחה  2012זאת, כאשר ברקע מרחף עדיין דו"ח מבקר המדינה משנת  .14

במנגנון המנהל הרכוש הממשלתי והנטוש בכל הנוגע לנכסים פלסטינים נטושים ברחבי 

 ין צורך להכביר עליהם מילים לעת זו. הגדה המערבית, דברים שא

נזכיר, כי עוד בעבר נקבע על ידי עו"ד פליאה אלבק, ראשת המחלקה האזרחית  .15

בפרקליטות המדינה, כי "נכסים נטושים אינם יכולים לשמש להקמת יישובים יהודיים, 

שכן החזקתו של הממונה הינה זמנית, כי בכל עת יכולים הבעלים לחזור לאזור ואז יש 

העובדה כי חלק מהבעלים והמחזיקים בזכויות הקנייניות  .החזיר להם את הנכסים"ל

הינם תושבים ואזרחים של מדינות ידידותיות )מעבר לבעלים המתגוררים ושוכנים באזור 

כעת(, והעובדה כי בפועל כל שימוש בנכסים נטושים עבור תושבי המאחז עמונה, תוך כדי 

גם אם זמנית של  – הפקעההאדמה, יבקש למעשה להוות שינוי מצבה הפיסי והתכנוני של 

 לעמוד.  ותיכול ןעם דרישות החוק ואינ ותמתיישב ןאינ –השטח 

עוד יש לזכור כי מכל מקום, כל כוונה לייעד את הנכסים אשר יוקנו לממונה עבור תושביו  .16

שינוי עבריינים של מאחז בלתי חוקי, מעבר לפגיעה ההיקפית בתושבים המוגנים, יהווה ה

ארוכת שנים, וזאת מבלי שקיימת כל תכלית ראויה לכך, אם לא למטה  משפטיתמדיניות 

 מכך. 

כממונה על  –כפי שכתבתנו למעלה, לעת הזו כל שנמסר באופן רשמי הוא על כוונתך  .17

ליטול חזקה במספר חלקות וזאת על בסיס  –הרכוש הנטוש ברחבי הגדה המערבית 

ים. היועץ המשפטי לממשלה טרם אישר מתווה זה על כל הטענה כי המדובר בנכסים נטוש

מורכבותו והקשיים הנובעים מתחום המשפט הבינלאומי ההומניטארי, המשפט 

הבינלאומי הפלילי, המשפט הבינלאומי של זכויות האדם, המשפט המנהלי הישראלי 

והדין המקומי. מרשיי שומרים לעצמם את מלוא הזכויות לטעון את טענותיהם 

יות, התכנוניות, הקנייניות, המוסריות, המנהליות והציבוריות אם וכאשר יוחלט המשפט
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על קידום מתווה השימוש בנכסים נטושים עבור תושביו של המאחז עמונה, דבר אשר יש 

 לקוות כי ייפסל כבר לאור המצע העובדתי הרעוע עליו הוא נשען.

תנגדים, תושבי הכפר בהמשך, לאחר פרישת הטענות העובדתיות הקונקרטיות של המ .59

למצב המתחם בו מצוי המאחז  1סילוואד וכפרים סמוכים אחרים, התייחס העותר מס' 

ובצירוף תצלומי אוויר רלוונטיים מהשנים שקדמו לפלישה, עובר לפלישת תושבי עמונה, 

 הוכח כי לא ניתן לראות באדמות העוררים כנכסים נטושים. וכך כתב העורר בהתנגדות: 

מחזיקים אשר עיבדו את האדמה.  1997כי ביחס לחלקות אלה, היו בשנת משכך, ברי  .31

, לשאלת 1997אילו הייתה מתגבשת הכוונה להכריז על הנכסים הללו כרכוש נטוש בשנת 

קיומם של מחזיקים בשטח היה ניתן משקל מתאים, וזאת בהתאם להוראות הצו הקובע 

 כי מחזיק דינו כבעלים. 

להניח, לא הייתה מתבצעת כל הודעה על כוונה כאמור, שכן  , יש1997בשנת  –זאת ועוד  .32

לא היה צורך למצוא פתרון שיפיס את דעתם של עברייני עמונה בדמות הרכוש הנטוש: 

אילו האזור היה נסקר טרם הפלישה, ועל סמך העיבודים המצויים בו, לא היו בוחנים כלל 

באזור, וזאת לאור הימצאותם של הבעלים הרשומים -את שאלת הימצאותם או אי

 הידיעה כי קיים בשטח מחזיק. 

בגדה המערבית, בוחן הכרזות על אדמה  הממשלתי יוער, כי כאשר הממונה על הרכוש .33

כאדמות מדינה, הפרקטיקה הנוהגת, לכל הפחות בעת האחרונה, היא לבחון את שאלת 

במסגרת  קיומו של עיבוד ואם לאו בשטח עובר למניעת הגישה אליו )ראו למשל: עמדתך

ראש מועצת הכפר עאקב, ג'ואד עבדאלקאדר ואח' נגד הממונה על  56/13, 68/13עררים 

לעמדת יו"ר הוועדה,  130[, ראו פסקה 26.7.2016]פורסם בנבו,  הרכוש הממשלתי והנטוש

 רס"ן מ' ויגיסר(. 

את קיומה של ההחזקה  אך ורקהבחינה עצמה של סוגיית עיבוד והחזקה בשטח בוחנת  .34

ים ומקרקעי ציבור יה בשטח, וזאת לצורך ההבחנה בין סטאטוס של מקרקעין פרטהרצופ

)בניגוד להליך רישום ראשון, אז נדרש גם להוכיח מקור חוקי לצורך רישום המקרקעין על 

קשים המתחייבים בנסיבות העניין, יפלוני(. לשיטתנו, יש לבצע בחינה דומה, בה של שמו

נכסים פרטיים אשר ברור לחלוטין כי אלה עובדו והיו היכן שהנך מעוניין ליטול חזקה ב

 להם מחזיקים עובר למניעת הגישה שבוצעה על ידי פולשים. 

, כשני עשורים 2016ברם, היכן שההודעה בעניין הכוונה לנטילת חזקה מוגשת היום, שנת  .35

שלמים מאז נמנע מהבעלים ומהמחזיקים להגיע לאדמתם, לעבדה ולהחזיק בה, נוצר 

 נזק ראייתי של ממש.  נבאר את טענתנו זו להלן.בפועל 

בהתאם לכלל בדבר הנזק הראייתי, השאוב מתחום דיני הנזיקין אולם הוא משתרע על  .36

, ובביצוע ההתאמות המתאימות למקרה שלנו, מקום שבו נגרם נזק נוספים תחומים

ר היו ראייתי לתובע/ עותר באופן שהוא מנוע או אינו יכול לעשות שימוש בראיות אש

יה שהייתה עשויה ייה זו פגעה ביכולתו להשתמש בראייכולות להיות נוכחות בעבר, ורא

לתרום לביסוס טענה מסויימת, אזי קמה חזקה שהטענה נכונה, ועל הנתבע מועבר הנטל 
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לסתור הנחה זו. הדבר הינו חל ביתר שאת לנוכח העובדה כי המדובר בראיות מנהליות, 

 ותר, ככלל, מאלה הנדרשות בהליך אזרחי רגיל.אשר עוצמתן הינה נמוכה י

הבעלים  –שנים לאחר הפעם האחרונה שתושבי סילוואד ושאר כפרי הסביבה 20כיום,  .37

נכחו בשטח, מיצו את זכויות הקניין שלהם ועיבדו את אדמותיהם  –והמחזיקים כאחד 

יותר )ובכך יש הוכחה ניצחת לכל הטענות המופרכות כי השטח היה נטוש והיווה לא 

עדר גישה כעת לשטח ובשל השינוי ימאדמת טרשים עובר להקמת המאחז עמונה(, בה

הטופוגרפי שחל בשטח בשני העשורים האחרונים בעקבות פלישת הגורמים העבריינים, לא 

בנקל יהיה ניתן לאתר ולאבחן את המחזיקים שהיו בשטח, בפרט בפרק הזמן הקצר שעמד 

הסביבה: חלקם הגדול של העוסקים בחקלאות נפטר, לרשות תושבי סילוואד ושאר כפרי 

קפה יוספק אם יורשיהם היו מודעים לזכות החזקה שהייתה להוריהם בשטח, ה

ומקורותיה; ייתכן וחלקם נמצאים כרגע מחוץ לאזור; ייתכן וחלקם כלל אינם מודעים 

וש להליך ההודעה; ועוד כהנה וכהנה הסברים לכך שאין לראות בנכסים אלה כרכוש נט

 כלל ועיקר.

ואופן עיבוד החלקות, כפי שמשתקף מצילומי  –עובדת היותן של החלקות מעובדות  .38

האוויר, אשר עולה בקנה אחד לא אחת עם גבולות החלקות ומגבלות התכסית הקיימות 

מחייבות החלה של דוקטרינה הרואה בשטח מעובד ככזה המוחזק עובר לפעולות  –בשטח 

לא ניתן לראות בו, בעקבות מעשי הפלישה, ככזה אשר ראוי  המונעות גישה לשטח, ומשכך

 להיות רכוש נטוש. 

עמדות אלה מובעות על ידי ראש מועצת הכפר סילוואד בתצהירו, אשר כן הכיר את האזור  .39

השנים, עובדה המקבלת  לאורך בכללותו ואת עובדת היותו מעובד על ידי תושבי הכפר

יר המצ"ב. ראש המועצה משמש במקרה זה פה חיזוק חיצוני בדמותם של צילומי האוו

כולם  –עבור קהילת תושבי סילוואד, הנוכחים והנעדרים מהאזור, החיים והמתים כאחד 

 מחזיקים באדמה אשר מתבקש כעת ליטול חזקה בה. 

כל קביעה כי חלקות אשר עובדו עד להקמת המאחז עמונה על ידי תושבי הכפר סילוואד  .41

אין ולא יכולה להיות מחלוקת לקשר הקנייני, החקלאי, אשר  –ושאר כפרי הסביבה 

ואינן מעובדות כעת, ככאלה אשר נחשבות  –ההיסטורי, התרבותי והכלכלי שלהם לאזור 

"רכוש נטוש" אינה עולה בקנה אחד עם הפרקטיקות של בחינות סטאטוס מקרקעין -כ

ונסיבותיו )לרבות אחרים בגדה, מלווה בנזק ראייתי אדיר שנגרם בעיתוי מסירת ההודעה 

השינויים שנוצרו בשטח מאז, שינויים שאינם בשליטת תושבי הכפר סילוואד(, ואינה 

 סבירה בנסיבות המקרה דנן. 

משכך, מעבר לטענות המתנגדים, לשיטתנו יש לדחות גם את הכוונה לבחון את אפשרות  .41

לבעלים נטילת החזקה במקרקעין אלה, ולו בשל העובדה כי היו להם מחזיקים מעבר 

בדבר נכסים נטושים, מהווה אינדיקציה  58בהתאם לצו מס'  –רשומים, וההחזקה 

 מספיקה להימנע מקביעה כי המדובר ברכוש נטוש, בוודאי בנסיבות אלה. 

  .23נספח מצ"ב ומסומן כ 8/9/2016העתק מכתב ההתנגדות אשר הוגש ביום 
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סיון מרשם האוכלוסין, נמחקו מכתב ילחיוער, כי מטעמי צנעת הפרט והוראות הדין באזור בנוגע 

 ההתנגדות זהות ופרטי המתנגדים אשר אינם נוגעים לחלקות נשוא עתירה זו.

הוגשו  11/1/2017, 19/12/2016, 5/12/2016, 28/9/2016-ו 21/9/2016בתקופה שלאחר מכן, בימים  .42

 יקש לתפוס בהן חזקההתנגדויות נוספות על ידי בעלים ומחזיקים של מקרקעין באזור אשר הממונה ב

  . (5-ו 4העותרת מס' )לרבות 

מצ"ב  11/1/17-, ו19/12מימים הרלוונטיות לחלקות נשוא העתירה העתק מההתנגדויות הנוספות 

  .24 נספחכ

, אשר ביקש השלמות של מסמכים שונים וביאורים 2, התקבל מכתבו של המשיב מס' 3/11/2016ביום  .43

יה זו, אשר חרף התאריך המופיע עליה י. העתק מפנמהחלקות בנוגע לחלק ביחס למסמכים שהוגשו

 .25נספח מצ"ב ומסומן כ 3/11/2016נשלחה רק ביום 

ולא  הנוכחית לא מצא לנכון לפנות ביחס לחלקות נשוא העתירה 2המשיב מס' החשוב לענייננו הוא כי  .44

ת ההשגות ועד לכתיבת , מיום הגשהבהיר כי הטענות לגביהן נדחו או שמא הן דורשות הסברים נוספים

אינה נוגעת לחלקות האמורות, אין זה המקום להתייחס  2הואיל ופניית המשיב מס'  .שורות אלה

 לתכתובת שנוהלה בעניין. 

, דחה בית המשפט הנכבד את בקשת המדינה שלא לקיים את פסק הדין 14/11/2016כאמור לעיל, ביום  .45

הליכים הנוגעים בדבר על ידי היועץ המשפטי ת הצבמועדו אלא במועד נדחה. דחייה זו הובילה להא

 לממשלה על מנת לאשר את העתקת המאחז לחלקות הסמוכות אליו. 

, ניתנה חוות דעתו של העוזר הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה, הד"ר גיל לימון, העוסקת 28/11/2016ביום  .46

וזאת עד להכרעה בסוגיות  במתווה בעל אופי זמני לשימוש בנכסים נטושים לצורך התנחלות ישראלית,

. חוות הדעת עסקה בחלקות לגביהן לא הוגשו השגות הקנייניות בנוגע לחלקות לגביהן הוגשו ההשגות

הוגשו השגות ביחס לחלקות  5/12/16. כמפורט לעיל, ביום 69- 61, 38אותה עת, והתייחסה לחלקות 

. יחד עם זאת, 38שה השגה ביחס לחלקה הוג 19/12/2016, ואילו ביום 69-ו 61נוספות, בין היתר חלקות 

, לצד הבריח הקנייני, לביסוס לכאורה המשפטיהעוגן הואיל וחוות הדעת של הד"ר גיל לימון מהווה את 

דרש יההחלטה של המשיבים לעשות שימוש בנכסים נטושים לצורך הקמת התנחלויות, אי אפשר שלא לה

 אליה. 

ודמת שחוברה על ידי מי ששימש הפרקליט הצבאי הראשי שען על חוות דעת קיחוות דעת זו מבקשת לה .47

, וביקשה לבחון הקמת 1998בעבר, תא"ל אורי שהם, לימים שופט בית המשפט הנכבד, אשר חוברה בשנת 

קובע הפצ"ר דאז, תא"ל שהם, את  ד"ר לימון,דאליבא מרכז קליטה זמני לעולי הפלשמורה סמוך לעפרה. 

 הדברים הבאים: 

 עבודות פיתוח שמשנות לצמיתות את תכסית הקרקע או הקמת מבני קבע; כי לא ניתן לאשר (א)

כי אין להעביר זכות חזקה לצדדים שלישיים לתקופה ארוכה )אם כי אין לשלול את האפשרות  (ב)

 שייעשה שימוש בנכס נטוש לתקופה קצרה ולמטרות מוגדרות(; 

ייאמר כי בעת כתיבת  כי אין לכלול את אתר הקראוונים בתחום היישוב עפרה )במאמר מוסגר (ג)

 (;2013חוות הדעת על ידי תא"ל שהם, לעופרה לא היה כלל תחום שיפוט וזה נקבע רק בשנת 

נקבע כי תוקף התכנית וההיתרים אשר יוצאו מכוחה ייקבע  –בט התכנוני יכי בכל הנוגע לה (ד)

ל למועד מוגדר וקבוע מראש, שיהיה זהה לתקופת השכירות. בתום מועד זה, יפוג תוקפם ש

התכנית ושל ההיתרים. מאידך גיסא, הארכת תקופת השכירות תביא גם להארכת תקופת 

 התכנית וההיתרים בהתאם.
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והח"מ, הרעיון לעשות שימוש בנכסים נטושים עבור מרכז הקליטה  יםיוער, כי למיטב ידיעת העותר .48

ל תא"ל שהם, אלא את חוות הדעת המלאה ש פועל. עוד נציין, כי אין ברשות העותריםמעולם לא יצא ל

רק את ההתייחסויות אליה כפי שעולה מחוות הדעת של ד"ר לימון, ואין באפשרות הח"מ לדעת האם 

 את האמור בחוות דעת זו.  מיםותוא יםמלא םההתייחסות והתיאור לחוות הדעת של שהם הינ

לממשלה,  על בסיס חוות הדעת של תא"ל שהם, מבקש ד"ר לימון, בשמו ועל דעתו של היועץ המשפטי .49

התנחלות לעשות שימוש בנכסים נטושים למטרות  ןלסטות מהמדיניות הנוהגת אשר קובעת כי אי

מתקיימים במקרה הנ"ל הקריטריונים ישראלית. לשיטתו של היועץ המשפטי לממשלה וצוותו, 

תו; ( העדר חלופות הולמות להגשמ2( צורך ציבורי דוחק; )1המצדיקים סטייה ממדיניות זו, ואלה הם: )

 הזמניות של הצורך בו דובר.( 3)

יובהר כבר כעת, כי החלת הפרמטרים שנקבעו בחוות הדעת של תא"ל שהם ביחס למקרה שלפנינו לא  .50

 עובדתית, וזאת בכמה מישורים:  הנכונ

, אין כאן כל צורך ציבורי דוחק. כל שיש כאן הוא צורך פוליטי למצוא פתרון שיפיס ראשית 50.1

שאר במקום בו נמצא המאחז כעת. הצורך יעמונה המעוניינים לה את דעתם של תושבי המאחז

הציבורי היחיד שקיים הוא לאכוף את פסק הדין ולפנות את תושבי עמונה מאדמות שבבעלות 

תושבים פלסטינים, אזרחים מוגנים על פי המשפט הבינלאומי ההומניטרי. ההנמקה כי הצורך 

מידת ההתנגדות לפינוי, נדחתה על ידי בית לעשות שימוש בנכסים נטושים עשוי להפחית את 

הצורך הציבורי הדוחק לכאורה אינו מתגשם  המשפט כצידוק להארכת המועד לקיום פסק הדין.

גם לאור העובדה כי תושבי המאחז התחייבו בפני בית המשפט לקיים אחר פסק הדין, ללא קשר 

 להיתכנות המשפטית של המתווה האמור או לכל רכיב אחר. 

ובניגוד גמור לנטען על ידי ד"ר גיל לימון, קיימות גם קיימות חלופות הולמות להגשמת  ,שנית 50.2

לאי קיום פסק הדין במועדו, כי  ותהצורך. המדינה עצמה הצהירה מספר פעמים במסגרת הבקש

היא ערוכה לפנות את תושבי עמונה לתחום ההתנחלות שילה, לקראת שיכונם בתחום ההתנחלות 

עוד הוזכר בבקשה האחרונה של המדינה כי קיימות  רם בשבות רחל מזרח.החדשה הנבנית עבו

הטענה כי אין משכך, בתחומי ההתנחלות עפרה עבור מפוני עמונה.  חלופות בדמות אתר קראוונים

 .יםחלופות הולמות סותרת אמירות קודמות של המדינה אשר גובו בתצהיר

וכפי  בפועלי עמונה באופן זמני, , הגם שחוות הדעת בוחנת את שיכונם של תושבשלישית 50.3

שעולה מראשית חוות הדעת, המטרה הנבחנת היא הותרתם הקבועה של תושבי עמונה במתחם 

כך גם עולה מהמתווה עליו נסמכות ההסכמות בין נציגי הנכסים הנטושים ולא רק באופן זמני. 

 .5משרד ראש הממשלה ובין אנשי המשיבה מס' 

ד"ר לימון כי השכרתם של הנכסים הנטושים דווקא לתושביו העבריינים בהמשך, קובעת חוות הדעת של  .51

בכל הנוגע לנכסים  2חול ביחס למשיב ל, חורגת הן מעקרון השוויון אשר אמור של המאחז עמונה

הנטושים  המנוהלים על ידו, וסותרת את המדיניות הקיימת בפועל על ידי הממונה להשכיר את הנכסים

מדובר "בחריגה נובעת כיוון שנמקה לכך, לשיטת ד"ר לימון, נכסים. ההלקרובי משפחה של בעלי ה

אין מניעה משפטית ולכן לשיטתו מצומצמת וזמנית", המוצדקת בשל "שיקולים של צורך ציבורי דוחק", 

 לעשות כן. 

ץ המשפטי לממשלה וצוותו גם כהצדקה מפטור מהליכי תכנון ביחס הנמקות אלה משמשות את היוע .52

 המאחז לנכסים הנטושים.  להעתקת מבני
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כי תנאי לקיומו של אישור משפטי הניתן על ידו הוא אי העברתה  קובעבסיפא של חוות דעתו ד"ר לימון  .53

של הצעת החוק המכונה "חוק ההסדרה" על ידי הכנסת. במידה והחוק ייכנס לתוקף, יפקע האישור 

 המשפטי לעשות שימוש במתווה האמור. 

, 28/11/2016ר הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה, ד"ר גיל לימון, מיום העתק מחוות הדעת של העוז

 .26כנספח מצ"ב ומסומנת 

ת לסוגיית נכסים נטושים ויוער, כי אין בידי הח"מ חוות דעת נוספות של היועץ המשפטי לממשלה הנוגע .54

זו פעלו לצורך הקמת מתווה חלופי לאנשי עמונה, לבד מזו, ומשכך יש להניח כי לאורה של חוות דעת 

 המשיבים כולם. 

ביישומה של חוות הדעת: ביום  2, התחיל המשיב מס' פרסומה של חוות הדעת האמורהיום לאחר  .55

באדמות הכפר  69-ו 61, 38נטילת חזקה בשלוש חלקות: חלקות על  2, הודיע המשיב מס' 29/11/2016

 סילוואד. 

מאפשר את המסגרת התכנונית והאחרת , הצו ה1נחתם על ידי המשיב מס' , 29/11/2016באותו היום,  .56

 לעתירה זו.  1נספח אשר צורף כ 1777הוא צו מס'  –להקמת ההתנחלות החדשה 

 

 ביחס אליו ופניות העותר אל המשיבים 1777צו מס'  (5

ושל  ים, אולם הובא לידיעת הח"מ כבא כוחם של העותר29/11/2016נחתם ביום  1777כאמור, צו מס'  .57

בשעות הבוקר המאוחרות,  1/12/2016 -על הנכסים כנטושים רק ביום ו' ה 2המתנגדים להכרזת המשיב 

 ., רס"ן עדי נוימטעמו של סגן היועץ המשפטי לאזור

ראש 'דיל' פוליטי בין -אחת היא: להעניק מראית עין של מסגרת נורמטיבית ל 1777מטרתו של צו מס'  .58

, מפקד 1ה להקריב את המשיב מס' , ממשלת ישראל בחרבפועלממשלת ישראל ובין עברייני עמונה. 

כוחות צה"ל בגדה המערבית, ולחייב אותו לקבל החלטות פוליטיות בדבר הקמת התנחלות, תוך הפרת 

  הוראות המשפט הבינלאומי.

להקמת אתר מגורים  "אזורית"כי היכן שניתן אישור של המשיב כי קיימת חשיבות  2הצו קובע בסעיף  .59

 , אשר תכלול מספר רכיבים.3יב מס' ארעי, תוכן תכנית על ידי המש

אשר חרף העובדה כי הוא מהווה חקיקה ראשית באזור )וככזו אמורה להכיל הסדרים ראשוניים הצו,  .60

 לצורך התנחלות.  ןולא קונקרטיים(, מתייחס באופן ספציפי לחלקות האמורות ומייעד אות

 48פורסם ויתאפשר פרק זמן של בהתאם לצו, ת 3הצו קובע כי תכנית אשר תוכן על ידי המשיב מס'  .61

לפרק זמן זה אין אח ורע בתולדות מדיניות לצורך הגשת התנגדויות ביחס לתכנית זו.  שעות בלבד

 התכנון, בישראל ובאזור, ועל המשמעות של דברים אלה נרחיב בחלק המשפטי. 

וסמך ליתן פטור מ 3בהמשך, המשיב מס'  .עוד נקבע כי ההתנגדות תידון בפני מועצת התכנון העליונה .62

 .מרישיון להצבת מבנים ארעיים היכן שהתכנית אושרה על ידי המשיבים 

אולם כיום לאור הצו המתוקן הוא חודשים בלבד,  8לפרק זמן של הועמד תחילה תוקף הפטור מרישיון  .63

 שנתיים ימים. פרק זמן נכבד של הועמד על 

, ולמעשה שומט את שיקול הדעת המנהלי נהל האזרחייהכתבות לגורמים הפועלים במהצו מכתיב שורת  .64

, אשר אמור לנהל נכסים נטושים בנאמנות עבור בעלי הנכס ואינו נחשב 2המשיב מס' . כך, המסור להם

בכך, בוטל  ."החשיבות האזורית"כבעלי הנכס, נדרש להקצות את הנכסים הללו לטובת ההתנחלות בעלת 

ו, בהתאם למדיניות הקיימת באשר לשימושים שיקול דעת באשר לאופן הפעלת הסמכות של לחלוטין

 בחוות הדעת של ד"ר גיל לימון.נכסים נטושים אשר נסקרו לעיל ואף של והקצאות 
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בהקמת ההתנחלות  "חשיבות אזורית"אישור כי קיימת  1, נתן המשיב מס' 3/12/2016 -ביום שבת, ה .65

ך במתן מענה זמני לתושבי עמונה "נוכח הצור, (69-ו 61, 38חלקות  –)בשעתו  21ביחס לחלקות בגוש 

על מנת לאפשר את השלמת פתרון הקבע להעתקתם והצורך  והמפונים למשך פרק הזמן הנקוב בצ

 .27נספח מצ"ב ומסומן כ 1העתק מאישור של המשיב מס'  לצמצם את עוצמת ההתנגדות לפינוי."

 ת:מבוססת ואינה סבירה, וספק אם כלל ניתנה בסמכו הכאמור, הנמקה זו אינ .66

, , כפי שהמדינה כבר קבעה בבקשתה לאי קיום פסק הדין, קיים פתרון חלופי זמיןראשית 66.1

מאוחר יותר טענה המדינה כי קיימים גם פתרונות נוספים לתושבי  .בדמות אזור שבות רחל

 המאחז בתוך ההתנחלות הסמוכה עפרה. 

פט הבינלאומי , סמכותו של המפקד הצבאי כחליף הריבון בשטח בהתאם להוראות המששנית 66.2

, והיא שמירה על הסדר המשפטי הקיים )למעט היכן 43ההומניטארי מוגבלת להוראות תקנה 

מהווה אחת  השהדבר אינו אפשרי לחלוטין(. הקמת התנחלות לצורך אתנן פוליטי אינ

 מסמכויותיו של המשיב. 

להגיש התנגדות קדים וחסרי תאולם לא פחות חשוב מכך, הצו, אשר קובע לוחות זמנים בלתי אפשריים   .67

, סותר מספר רב של הוראות המשפט הבינלאומי לתכנית ומהווה פסאדה של הליך תכנוני אפקטיבית

 ההומניטארי והמשפט המנהלי הישראלי. 

אל  10סגן היועץ המשפטי לאזור, פנה העותר  מידי, מיד לאחר קבלת העתק מהצו 4/12/2016ביום א',  .68

המשפטי לאזור, עם העתקים לפרקליט הצבאי הראשי וליועץ המשפטי  סגן היועץ, וכן אל 1-2המשיבים 

 , בין היתר, הדברים הבאים: נוה זו נטעילממשלה. בפני

עוד בחודש ספטמבר,  ובמסגרת ההשגה שהגיש יםכי כל עוד לא נענו הטענות העקרוניות של העותר (1)

ת תכנונית ביחס לא ניתן כלל ליטול חזקה בחלקות האמורות ובוודאי שלא לקדם כל אפשרו

לחלקות אלה או כל אפשרות אחרת. כל התנהלות אחרת, כך נטען, מהווה שרירותיות וטבולה 

 בחוסר תום;

מוסמך ליטול חזקה בנכסים נטושים, לא ניתן להקצותן לצרכי התנחלות  2כי גם אם המשיב מס'  (2)

 ישראלית, וזאת מכמה סיבות: 

אומי הפלילי אשר חלים בשטח, אוסרים על כי הדין הבינלאומי ההומניטארי והמשפט הבינל (א)

 העברת אוכלוסייה מצד הכובש לשטח הכבוש, ויישובם בשטח; 

הקמת יישוב מחייבת קבלת החלטת ממשלה, ולא כי בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון,  (ב)

 התקבלה כל החלטה כאמור;

ד להפיס את כי הצו הוצא מטעמים לא כשרים וכל מטרתו היא הכשרתו 'דיל' פוליטי אשר נוע (ג)

"צורך -אשר באה לידי ביטוי ב "החשיבות האזורית"דעתם של עברייני עמונה. עוד נטען כי 

 1עת המשיב מס'  ,במבחן התוצאה תעומד השנועד להפחית את עצמת ההתנגדות לפינוי" אינ

ושאר הרשויות אינן נוקפות אצבע לאור התאספות גורמים שונים אשר מבקשים להעצים את 

 ; בתוך שטח המאחז גדות לפינויעוצמת ההתנ

אדמות פרטיות. על פי  םכי המקרקעין עליהם מבקשים המשיבים לשכן את תושבי עמונה הינ (ד)

לתקנות הנספחות לאמנת האג, נקבע כי יש לכבד את הקניין הפרטי, וההפקעה  46תקנה 

ניהול אסורה ללא חריגים. תפיסת החזקה בנכסים הללו, מהווה בפועל הפקעה שבעין, ואופן 

הנכסים על ידי הממונה, על דרך של הקצאתן לתושבי עמונה העבריינים שמזה שנים רבות 

דאגו שלא יכובדו זכויות הקניין של תושבי סילוואד, אינו מכבד את בעלי הנכס ואת 
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. כפי שנכתב בפנייה, עצם הענקת ההיתר לבניית התנחלות על אדמות זכויותיהם לקניין

פיסת הנאמנות לה מחויבים המשיבים ביחס לנכסים הנטושים, תחת ת תפלסטיניות, חותר

ועליהם לפעול בהתאם לאינטרסים של בעלי הנכס תוך שמירה על קניינים. הקצאת הנכס 

את הקניין ואף  תמכבד העולה בקנה אחד עם האינטרסים שלהם, אינ הלהקמת התנחלות אינ

 ; מהווה שמירה עליו האינ

ים לקרובי המשפחה של בעלי הנכסים או לכל הפחות כי קיימת עדיפות להקצאת הנכס (ה)

על )ועליה עמד גם ד"ר גיל ולתושבי הכפר סילוואד. הדבר משתקף הן בפרקטיקה שקיימת בפ

(, שכן לעולם עדיפה הקצאה למי שישמור על הנכס בהתאם לייעוד התכנוני דעתולימון בחוות 

והשינויים הפיסיים שיבואו בשל כך.  שלו, על פני יצירת שינויים מרחיקי לכת בגורלם התכנוני

ביחס  2הדבר הינו אך מתבקש לנוכח האפליה השיטתית והממוסדת בה נוקט המשיב מס' 

 להקצאת מקרקעין ברחבי הגדה המערבית; 

כי עצם הקצאת הנכסים החקלאיים לצורך מגורים עבור תושבי התנחלות חדשה, כאשר אלה  (ו)

חקלאיות בבעלות פלסטינית פרטית, הינה החלטה  מצויים כפיסות בודדות בין עשרות חלקות

מבעלי  ובלתי נמנע פרטני הנ"ל, שכן היא תמנע באופן אינהרנטיבלתי סבירה במקרה ה

. עליהם האדמות להגיע לשטחים אלה, או לכל הפחות תיצור הגבלה ומעמסה בלתי סבירה

חלקות שסביבו וההעובדה כי עובר לפלישת מתנחלי עמונה לשטח, המתחם בו מצוי המאחז 

והעובדה כי המוחלט, עיבוד אשר דורש נוכחות בשטח,  םבאופן חקלאי ברוב יםמעובד והי

 טענה זו.  ותמחזקעיבוד זה נפסק עם הקמת המאחז, 

הפעלת שיקול הדעת של הממונה, והסעיפים המופיעים בו שללו באופן מובנה את יכולת  1777כי צו  (3)

 כסים פרטיים בשטח כבוש, גם אם הם מוגדרים נטושים;ושל האינטרסים אשר יש לשקלל ביחס לנ

ביחס  2-4כי מפקד האזור באמצעות הצו כבר קבע מראש את כלל תוצאות החלטות המשיבים  (4)

אופן קבלת ואישור בלנכסים אלה, מרגע שאלה הוגדרו בצו כנכסים לצורך הקמת התנחלות, וכן 

 התכנית; 

 דברים הבאים:יתו את הימכל הסיבות האלה, ביקש העותר בפנ .69

 לבטל את נטילת החזקה עד לקבלת מענה לסוגיות העקרוניות שהועלו בהשגה;  (1)

 מנע מהקצאה של החלקות על ידי המשיב לגורמים כלשהם; ילה (2)

 ;1777מנע מכל שימוש בחלקות וכל קידום עניין בהם וכן להורות על ביטול צו ילה (3)

  .28נספח מצ"ב ומסומנת כ 4/12/2016העתק מפניה זו מיום 

  יה זו לא זכתה לכל מענה מטעם מי מנמעניה. יפנ .70

, וביקשה גם היא מענה לסוגיות 11-12-2016יה נוספת בוצעה בנושא זה לאחר שבוע ימים, ביום יפנ .71

 .29נספח ה הנוספת מצ"ב ומסומן כיפניההאמורות. העתק מ

  לנכון להשיב.  יה זו לא מצא אף אחד מהנמעניםיגם לפנ  .72

ליטו המשיבים לקדם הליכי תכנון מואצים, באופן השומט כל גרעין של תום לב, תחת מענה כאמור, הח .73

במסגרות של סדי באופן שרירותי ותוך קיפוח זכות טיעון של העותר ומתנגדים פוטנציאלים אחרים, 

 . 21בגוש  38-61-69ים בלתי אפשריים, ביחס לחלקות זמנ

לן, יש בהם כדי להצביע על האופן חסר תום הלב הגם שהליכים אלה נגדעו בסופו של יום כפי שיפורט לה .74

 ניהם כנכסים נטושים. יבכל הנוגע לנכסים הנחזים בע בו נוהגים המשיבים
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 2/12/2016"תכנית" כביכול ביחס לחלקה פורסמה ביום שישי -כך למשל, ההודעה על פרסום ה 

 )לא כולל שבת(; שעות 48בשעות הבוקר, ופרק הזמן להגיש התנגדויות ביחס אליה הועמד על 

 נהל יליצור קשר עם לשכת התכנון במ הפשרילא א ,כך למשל, העובדה כי הפרסום היה ביום שישי

 קבלת מסמכי התכנית; האזרחי לצורך

  שעות בלבד לצורך הגשת ההתנגדות, אשר  24כך למשל, בקשה של הח"מ להארכת מועד בת

כמקובל היכן שמוגשות התנגדויות  –פים תאפשר התייעצות עם מומחים אדריכליים ומומחים נוס

 לא נענתה כלל על ידי לשכת היועץ המשפטי לאזור; –למוסדות תכנון 

  העותרים והח"מ דרשו במפורש להיות מוזמנים לדיון ככל שיתקיים כך למשל, חרף העובדה כי

לל ומבלי עדרם, מבלי שזומנו כיבפני מועצת התכנון העליונה הדבר לא נעשה, והדיון התקיים בה

 שידעו כלל כי מתקיים דיון. 

  כך למשל, החלטת מועצת התכנון העליונה נשלחה בדוא"ל מכתובת לא מוכרת אל הח"מ ביום

, כלומר לא 12.12.2016בשעות הלילה, ובה נקבע כי היא תכנס לתוקף ביום  8.12.2016 -חמישי, ה

ימים כאשר  3היותר  )לכל יתלפנות לערכאות נגד התכנ וסביר ניתן כלל פרק זמן אופרטיבי

נהל י. יוער, כי בכל ההליכים שנוהלו עד כה, דאגו הגורמים הרלוונטיים במהשבוע(ף במהלכם סו

האזרחי ובלשכת היועץ המשפטי לאזור לגבות כל הודעה כאמור גם בשיחת טלפון על משלוח 

, ולמעשה הודעת רההודעות, וזאת בשל סד הזמנים הדחוק. במקרה דנן, לא קוימה כל שיחה כאמו

 .11.12.2016הדוא"ל נקראה רק ביום 

יוער, כי מועצת התכנון העליונה קבעה בהחלטתה כי היא אינה מוסמכת לדון בסוגיות העקרוניות העולות  .75

  .1777מהצו מס' 

ומסומנים מצ"ב  8-12-2016מיום  העתק מהחלטת מועצת התכנון העליונה ופרוטוקול הדיון

 . 31כנספח 

, אשר דוחה באופן לאקוני 2החלטת מועצת התכנון העליונה, נשלחו מכתבו של המשיב מס'  עובר לקבלת .76

נגד עצם הכוונה ליטול חזקה בנכסים נטושים לצורך הקמת  10את ההשגות העקרוניות של העותר מס' 

 התנחלויות, ובפרט על הכוונה ליטול נכסים של תושבי הכפר סילוואד. 

  .31נספח מצ"ב ומסומן כ 2העתק ממכתבו של המשיב מס' 

 11.12.2016, כבר ביום 23, בפסקה 20.12.2016מיום  9949/08במסגרת בג"ץ  כפי שעולה מבקשת המדינה .77

אל המועצה האזורית לחתימתה. המשיבים  2מהמשיב מס'  38הועברו הסכמי ההקצאה ביחס לחלקה 

יה לערכאות, על מנת יב לפנ, ועוד לפני המועד האחרון שנקצBACK-TO-BACKפעלו בהקשר זה בשיטת 

 לסכל כל אפשרות של סעד אופרטיבי. 

עד תום, ההסכם  לנו נהירים ינםמסיבות שונות אשר הרכיבים העובדתיים ביחס אליהם א עלה, כיעוד  .78

לאחר שהיה ידוע שעות ארוכות בשעות הצהריים,  18.12.2016רק ביום  נחתם, לכאורה, 38ביחס לחלקה 

מטעם בעלי הזכויות הקנייניות, כפי שמפורט בבקשת המדינה  38על חלקה למשיבים כי תוגש השגה 

  הנזכרת לעיל.

, 38הוגשו השגות קנייניות נגד רובה של המוחלט של חלקה  19.12.2016כי ביום מכל מקום, לאור העובדה  .79

בהליכי ההקצאה, הוחלט לבחון מחדש את עצם מתן הפטור מרשיון ביחס  רעויולאור פגמים רבים שא

ניתנה  16.1.2017התקיים דיון בלשכת מועצת התכנון העליונה. ביום  11.1.2017יה בחלקה זו, וביום ילבנ

ולבטל את התכנית ביחס אליו, וכן  38המלצת מועצת התכנון העליונה לבטל את הפטור ביחס לחלקה 

 הומלץ לשקול מחדש את עצם ההקצאה של החלקה. 
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 .32נספח כ ןצ"ב ומסומהעתק מהחלטת מועצת התכנון העליונה מ

, ולבצע "פירוק "מתווה"-קדם רכיבים אחרים ב, פנו המשיבים ל38עם קריסת המתווה הנוגע לחלקה  .80

יה בכל הנוגע לארבעת החלקות האמורות. הליכים אלה המשיכו את הקו נעדר תום הלב של ישיתוף" בכפ

 המשיבים כפי שהיה עד כה, כפי שיפורט להלן. 

 

 פירוק הכפויים הגלומים בו, וכן ההליכים שנוהלו ביחס לצו זההוהליכי  המתוקן 1777צו מס'  (6

שיון לאתרי מגורים ארעיים יצו בדבר אישור הקמה ופטור מר) 1777צו , בוצע תיקון ב29.12.2016ביום  .81

]להלן:  2016-ז"(, התשע1777ס' מ( )יהודה ושומרון( )1)תיקון מס' בעלי חשיבות אזורית )הוראת שעה( 

 תוקן"[. "הצו המ

 : מרכזיים תיקון זה כולל מספר מרכיבים .82

יכול ליטול חזקה  2א לצו, המשיב מס' 1. לפי סעיף , הוא מאפשר ביצוע "פירוק שיתוף" כפויראשית 82.1

 ימים". מסו"-בחלקים בלתי מסוימים בנכסים, ולבצע בפועל חלוקה על מנת להפוך אותם ל

ומתן היתר להצבת מבני מגורים למשך זמן של הוא מאריך את אפשרות מתן הפטור מרישיון  שנית, 82.2

 חודשים. 8ולא לתקופה של שנתיים 

גם אם בפועל יתחוור כי הממונה יכול לשיטתו  ,ל כנןעהוא מבקש להותיר תכניות שאושרו  שלישית, 82.3

 ליטול חזקה רק בחלק מהנכס, וזאת ביחס לאותו החלק שכבר אושר.

 . 1נספח מס' העתק מנוסח התיקון לצו מצ"ב כאמור יחד עם 

לח"מ רק בעקבות פרסום ידיעה אודותיו בעיתון "הארץ" ביום ו לעותרים דבר קיומו של התיקון לצו נגלה .83

3.1.2017 . 

פנו העותרים אל היועצים המשפטיים לאזור, בטענה עקרונית נגד הצו. טענותיהם נשענו  5.1.2017ביום  .84

 על מספר אדנים שלובים ומצטברים:

בחלקות הינו בעלים בלתי מסוימים בחלקות, וכל ניסיון לגרוע או לפגוע בחלקו כי כל אחד מהבעלים  (א)

 הבלתי מסוים מהווה פגיעה בזכויותיו הקנייניות;

אינו הופך להיות הבעלים של הנכס המוחזק ומשכך לא ברור מהיכן הוא שואב את  2 כי המשיב מס' (ב)

ורק לבעלים, והיכן שהיא אינה סמכותו לבצע פירוק שיתוף בחלקות, היכן שזכות זו מסורה אך 

 אזי לבעלים מוקנית הזכות לבקש מבית משפט לפקח ולקבוע כיצד יבוצע פירוק השיתוף; –בהסכמה 

השיתוף, כפי שהדבר עולה משלל אינדיקציות, היא מציאת חלופת מגורים עבור  כי המטרה בפירוק (ג)

שכך לאור העובדה כי מטרת מ .תושבי המאחז עמונה, כחלק מקומבינה שנתפרה על סמך הנחיותיהם

פירוק השיתוף הינה הקמת התנחלות, גם אם ארעית, עבור אוכלוסיית הצד הכובש על אדמות 

 אינה חוקית על פי המשפט הבינלאומי ההומניטרי.היא יה מוגנת, יפרטיות של אוכלוס

תכנון  כי עצם הקמת מנגנון פירוק שיתוף בנכסים, ובפרט לאור הכוונה המוצהרת להקצותם לצרכי (ד)

, אשר אמור לדאוג לרכוש 2תחת חובת הנאמנות של המשיב מס'  עבור אוכלוסיית עמונה, חותרת

הנטוש לטובת בעלי הנכס )ולא לטובת האוכלוסייה של הצד הכובש או אינטרסים פוליטיים של 

והן זכות שלהם השלטון(. בכך, גם נפגעת זכותם של הבעלים הנוכחים הן לעשות שימוש בנכסיהם 

 .בסמכותו. בכך, עושה הממונה שימוש לרעה בנכסאחרים דימה של בני משפחה ובעלי זכויות הק

כי הממונה לא סבר בשעתו שהוא יכול לתפוס חזקה רק בחלקים מנכסים  –עוד נטען המובן מאליו  (ה)

שינה את התחיקה באזור על מנת לאפשר לו לעשות כן באמצעות צו  1מסויימים, ועל כן המשיב מס' 
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לקצוב פרק זמן של מתוקן. ברם, לאור עובדה זו נטען כי ככל שהמשיב יתמיד בעמדתו זו, עליו ה 1777

 ימים נוספים לצורך ביצוען של השלמות האמורות, ככל שיהיה בכך צורך.  30לכל הפחות 

 .33נספח מצ"ב ומסומן כ 2017-1-5העתק ממכתב זה מיום 

 מצד נמעניו.גם מכתב זה לא זכה למענה עד לכתיבת שורות אלה  .85

בחלקים מהחלקות הנדונות לתפוס חזקה בדבר כוונתו  2פורסמה הודעת המשיב מס'  9-1-2017ביום  .86

. 10-1-2017(. ההודעה פורסמה בעיתונות וכן נשלחה על ידי נציגי יועמ"ש האזור ביום 54)יחד עם חלקה 

שעות  96 –קצר ביותר  היה לצורך הגשת השגה עמד לרשות העותרים ושאר בעלי האדמותהופרק הזמן ש

 . 2בלבד. העתק מהודעה זו מצ"ב ומסומנת כנספח 

ביקש ב"כ העותרים הארכת מועד מהותית ומספקת על מנת ללבן את כלל הסוגיות  13-1-2017ביום  .87

-5-1יה למכתב מיום י, וזאת תוך הפנימים 30ולכל הפחות להעמידה על פרק זמן של  הקנייניות האמורות

, ותיקון הדין באופן אשר 1-3כי בעקבות שינוי "כללי המשחק" על ידי המשיבים  נטעןאשר בו  2017

, ראש המנהל האזרחי, דחה את הבקשה 3. המשיב מס' .מאפשר נטילת חלק בלתי מסוים בנכסים

הדחיפות מתחייבת מקידום מתווה פינוי , זאת בנימוק כי "שעות בלבד 24והסתפק במתן ארכה בת 

  ת עמידתם האיתנה של המשיבים על לוחות הזמנים הקצובים והדחוסים הנ"ל.הדבר משקף א . "עמונה

. השגה זו האמורההוגשה השגתם של העותרים ביחס להודעת הממונה , הבוקרבשעות , 16-1-2016ביום  .88

 כללה מספר ראשי טיעון, אשר יפורטו להלן: 

דרך של פירוק כי החלטת הממונה ליטול חזקה בחלקים מהנכסים שבבעלות העותרים, על  88.1

שיתוף, מהווה שינוי של "כללי המשחק", וכי ככל שהממונה סבור שהוא יכול ליטול חלק 

בחלקים בלתי מסוימים ולהפוך אותם למסוימים, עליו ליתן פרק זמן דומה לזה שניתן 

 בחודש אוגוסט בכל הנוגע לעצם ההכרזה על כוונה ליטול חזקה בנכסים; 

ביחס לכל אחת המחלקות, וכן הבהרה כי קיים סיכוי מבוסס תיאור זכויותיהם של העותרים  88.2

 כי בימים הקרובים תוגשנה השגות נוספות על ידי בני משפחה נוספים;

כי כלל  2טענת המשיב מס'  כי לאור העובדה שנסתרה מניה וביהכטענה מקדימה, נטען  88.3

וכי לכל אחת  חשב כנכסים נטושים,ילה ותהחלקות לגביהן פורסמה הכוונה ליטול חזקה ראוי

החלקות נמצאו באזור יורשים, בעלים או מחזיקים חוקיים, עליו לבחון מחדש  35-ואחת מ

קיבל את  2הינם נטושים. כיוון שהוכח כי המשיב אכן האם הנכסים   בעצמו ומיוזמתו,

, עליו במסגרת ההשגות הרבות שהוגשו בענייןהחלטתו על סמך מצע עובדתי שגוי, שנסתר 

וט ביחס לכל אחד מהיורשים או המחזיקים כפי שהובא הדבר לידיעתו, היכן לבחון בפרוטר

הם נמצאים. זאת, כיוון שהמדובר באדמות פרטיות מוסדרות, ומשכך ברירת המחדל היא כי 

הבעלים נמצאים אלא אם הוכח אחרת )זאת בניגוד, לנטל העולה מהכרזה על אדמות מדינה, 

עדרות הוא על יכאן, הנטל הפוזיטיבי להוכחת ה אז הנטל הוא על הטוען נגד ההכרזה(.

. משכך, עליו לבחון מחדש את כלל המצע העובדתי המשיב, ועל פניו זה כשל בהרמת הנטל

בהקשר זה נטען, כי עשויות להיות להחלטה זו השלכות משפטיות מרחיקות עליו הוא נשען. 

מי הבילטרלי, דוגמת לכת, לרבות הפרה של מחויבויות של מדינת ישראל במישור הבינלאו

 הפרת הסכמי הגנה על השקעות.

כי העותרים הינם בעלי הזכויות הקנייניות באדמות, וכי המדובר באדמות פרטיות של  88.4

העותרים, ומשכך לא ניתן לסגת מקביעות בית המשפט בעבר כי אין ליטול קרקע פרטית 

עלי הזכויות הקנייניות לצרכי בניה של התנחלויות. כפי שנכתב בהשגה, היותם של העותרים ב
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משמעה היא כי בעלותם מתפרשת בכל אתר ואתר של הנכס, וזאת בחלקים בלתי מסוימים, 

(. נטילת החזקה על 533(  1פ"ד כז) ביאלר נ' ביאלר 304/72בהתאם להלכות מושרשות )ע"א 

 ידי הממונה מבקשת לפגוע בזכויות הקנייניות הבלתי מסוימות של העותרים בנכס בכללותו,

, ובכך להשפיע על מידת היכולת שלהם לנצל את ממנולמנוע מהם לעשות שימוש בחלקים 

 הנכס לצרכיהם.

כי בפועל, נטילת החזקה, משמעה הפקעה של זכות החזקה והשימוש של העותרים בחלקים  88.5

 1-3מסויימים בנכס, תוך שינוי מערך הזכויות הקנייניות, ותוך הפרה של חובות המשיבים 

כפי שהדבר קבוע בתקנות האג  ,שטח כבוש לכבד ולשמור על הרכוש הפרטיככוח כובש ב

 . 1907משנת 

כי אופן ביצוע החלוקה של חלקות העותרים, מתבצע בניגוד מוחלט להוראות הדין המהותי  88.6

)להלן:  1953לשנת  48חוק חלוקת נכסי דלא ניידי משותפים, מס' החולש על השטח, הוא 

 מובנים: , וזאת במספר "חוק החלוקה"(

קובע כי רק שותפים בחלקה )כלומר, בעלים בחלקה( יכולים לבקש  כך למשל, חוק החלוקה 88.6.1

אינו בעלים הוא מנוע מלפתוח כלל  2פירוק שיתוף של החלקה. לאור העובדה כי המשיב מס' 

 .בהליכים של פירוק שיתוף

בנכס למי  כך למשל, חוק החלוקה קובע כי אין לבצע חלוקה אשר תוביל לאיבוד התועלת 88.6.2

מהשותפים. אופן ביצוע החלוקה ביחס לחלקות העותרים, אשר מותיר בידיהם חלקים 

וממקם אותן לצד התנחלות ישראלית העוינת את עצם נוכחותם בשטח, זעומים המקרקעין, 

 פוגע בזכויותיהם שלהם, ללא כל הצדקה ובניגוד לדין.

שותפים, על הפירוק להתבצע על ידי כי היכן שיש מחלוקת בין ה כך למשל, חוק החלוקה קובע 88.6.3

 בית המשפט, בפיקוחו ובאישורו.

כך למשל, הדין קובע כי קיימת זכות קדימה לבני משפחה על פני זרים בכל הנוגע לשימושים  88.6.4

 השונים הקיימים בנכסים. 

כפי שנכתב בהשגה, בפועל הממונה מבקש לעצמו זכויות וסמכויות אשר אינן נתונות אפילו  88.7

 א אינו הבעלים כלל ועיקר. לבעלים, והו

עוד נכתב, כי לא רק שפירוק החלקות אינו הכרחי, בפועל הוא פוגע באפשרות מימוש הנכס  88.8

באופן רחב. כפיית פירוק השיתוף פוגעת בתושבים המוגנים ובחובת המשיבים שלא לבצע 

 שינויים בשטח המוחזק על ידם באופן זמני.

ת לבצע פירוק החלקות הינה התנהלות שאינה בנוסף, נטען כי פעילות המשיב אשר מבקש 88.9

 -לחוק המקרקעין הישראלי, הקובע כי כל מימוש של זכות   14בתום לב, וזאת בהיקש מסעיף 

אמורה להתבצע בתום לב. חוסר תום הלב הינו גם כלפי בעלי האדמות  –ככל שהיא קיימת 

ור לשמש כנאמן העותרים וגם כלפי אלה שאינם באזור )ככל שאינם(, אשר הממונה אמ

 שלהם. 

( 3)16בסעיף  הזו הקבועהיא הוראת חוק נוספת אשר מופרת על ידי המשיבים בעצם החלוקה,  88.10

)להלן: "חוק ההסדר"(, המשקף את הדין  1952לשנת  41הסדר הקרקעות והמים מס' לחוק 

 כי היכן שהושלם ההסדר, "לא ייחשבו המכר, החליפים, הפיצול תקובעוהמהותי החל באזור, 

)פרצלציה( והחלוקה בקרקע או במים נכונים זולת אם נתבצעה העסקה במחלקת הרישום". 

המשיבים מבקשים לבצע חלוקה של השטח שלא במסגרת מחלקת הרישום  לאור העובדה כי
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ולא במסגרת הליכי ההסדר, אין נפקות לחלוקה זו והיא אסורה. בפועל, המשיבים פוגעים 

ליצור "מרשם מקביל" מבלי שהדבר אפשרי ומותר ומבלי במרשם המקרקעין באזור ומנסים 

 שקיימת כל הצדקה בדין לכך. 

( לחוק ההסדר, אין לבצע חלוקה של שטחים אשר קטנים מהיקף 5)18עוד נטען כי על פי סעיף  88.11

, אולם בעת הגשת ההשגה היקף 28של דונם ביחס לחלקות. הדבר היה נכון בעיקר לחלקה 

 אחד מהעותרים לא היה נהיר.הגודל המסוים שהוקצה לכל 

כי פירוק השיתוף חותר תחת הוראות הדין הבינלאומי ההומניטרי, ובפרט זה הקבוע בתקנה  88.12

 , והוראות דין נוספות. 1907לתקנות הנלוות לאמנת האג משנת  43ובתקנה  46

 ןבשעות הבוקר, מצ"ב ומסומ 16-1-2017יום שהוגשה בהעתק מההשגה נגד כוונת הפירוק 

  .34נספח כ

 , הוגשה תוספת להשגה העקרונית וצורפו עוד מספר משיגים: הצהריים, בשעות 16-1-2016ביום  .89

 9צורפו עוד מספר בעלי זכויות קנייניות, אשר ייפו את כוחו של העותר מס'  30לחלקה  ביחס 89.1

לנהוג כמנהג בעלים מלא ביחס לכלל זכויותיהם הקנייניות בחלקות שבבעלותם, לרבות חלקה 

 . 15-1-2017את, באמצעות ייפוי כוח נוטריוני אשר נחתם ביום . ז30

 2, צורפו עוד מספר בעלי זכויות קנייניות, אשר ייפו את כוחו של העותר מס' 28ביחס לחלקה  89.2

, זאת באמצעות ייפוי כוח 28לנהוג כמנהג בעלים מלא ביחס לזכויותיהם הקנייניות בחלקה 

 . 15-1-2017נוטריוני אשר נחתם ביום 

צורפו עוד מספר בעלי זכויות קנייניות, אולם לאור גריעתה מהמתווה, אין  54ביחס לחלקה  89.3

 .להרחיב בכךצורך או מקום 

 . 35נספח כומסומן בשעות הצהרים מצ"ב  2017-1-16העתק מהתוספת שהוגשה ביום 

, 8ותרת מס' העואחותה,  7השגתה של העותרת מס' בשעות הצהריים, , נשלחה 19-1-2017בין לבין, ביום  .90

 .36נספח העתק מהשגה זו מצ"ב ומסומן ככמפורט לעיל. 

להשגות. המשיב דחה  3המשיב מס'  בערב, נשלחה תשובתו של 19:35, יום חמישי, בשעה 19-1-2017ביום  .91

)בין היתר, כפי הנראה, כי אחת מהמשיגות  54קיבל את ההשגות ביחס לחלקה מס'  ,את רובן של ההשגות

, ולא מצא לנכון להתייחס 28לחלקה שגודלו לא ידוע אלית(, הוסיף מקטע מסויים הינה אזרחית ישר

. בכל הנוגע לטענות העקרוניות שהועלו בהשגה, טען המשיב 29-ו 30טענות העותרים ביחס לחלקות ל

 כדלקמן:

אשר אושר לדבריו על ידי היועץ המשפטי  1777כי הוא אינו מקבל את הטענות נגד צו מס'  91.1

. יחד עם זאת, לדבריו ההשגה אינה המתכונת לתקיפת התחיקה ופרסומ לממשלה טרם

מהעובדה כי כלל פניות העותרים אל  מיםהצבאית באזור )ובכך המשיב ויועצו המשפטי מתעל

 המשיבים ויועציהם המשפטיים באשר לעצם הצו לא נענו מעולם(. 

"צורך דחוף",  -ה מנומק בהמשיב מודה כי המדובר בשינוי של הדין החל באזור, אולם שינוי ז 91.2

פירוק שיתוף. המשיב לא מציין מהו אותו לעניין "דרך המלך"  על אשר יש בו כדי להתגבר

וכיצד הדבר נופל תחת הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטארי המאפשרות  "צורך דחוף"

ין "הדבר בלתי אפשרי לחלוטין" לקיים את הד-חרך צר לשינוי הדין בשטח הכבוש, רק היכן ש

 השורר בשטח. 

 לשיטת המשיב המדובר בשינוי נקודתי וזמני, ואין לראות בו כהפקעה. 91.3
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שעות לצורך התנגדות להשגה, כפגיעה בזכות הטיעון  96כי אין לראות בפרק הזמן שעומד על  91.4

 של הבעלים. 

לאחר בחינה , "3כי בכל הנוגע לטענות ביחס לחלקות הנדונות, כפי שקובע המשיב מס'  91.5

נהל האזרחי נמצא כי מרשייך הצביעו על ירכה בידי הגורמים המקצועיים בממקיפה שנע

". בכך, מאשר המשיב כי כלל ההשגות הקונקרטיות זכויות חלקיות בלבד בחלקות אלה ]...[

של העותרים אשר הוגשו עובר להתייחסות התשובה נכונות )בכפוף לחריג של טענות העותרות 

 (. על ידו ואשר לשיטתו טרם נבחנ 7-8

שינה את היקף  3כי גודל החלקים אינו קטן מהיקף של דונם אחד )וזאת לאחר שהמשיב  91.6

 דונמים...(. 1.192, כך שכעת הוא עומד על היקף של 28קה בחלקה זטול חיהחלק בו לא י

( לחוק ההסדר, שכן המדובר בביצוע חלוקה 3)16כי לשיטתו אין רלוונטיות להפניה לסעיף  91.7

או מבקש שלא  ,מסתיימת ברישום בטאבו. בכך מתעלם המשיבבעין ולא בחלוקה אשר 

 את הוראת הסעיף המצוטטת לעיל, ועל כך עוד נרחיב בחלק המשפטי להלן. ,להבין

כי על יסוד הטענות והמסמכים שצורפו להתנגדויות עד כה הוחלט לצמצם חלק מהשטח  91.8

זקה בחלקים הבלתי טול חזקה, וכן לבטל כליל את נטילת החיי 2בו המשיב מס'  28בחלקה 

ולגרוע אותה מתחום הצו. עוד טען המשיב כי עם השלמת המסמכים  54מסויימים בחלקה 

או מי  2-3ייבחן נושא הזכויות בחלקות האחרות בהתאם, אולם המשיבים –הנדרשים 

בדרישה להשלמת מסמכים ביחס לחלקות אלה. על הסתירות  ומטעמם, מעולם לא פנ

 משיב עוד נרחיב להלן. המופיעות בתשובה זו של ה

כשינוי של זכויות הבעלות  2המשיב הוסיף כי אין לראות בנטילת החזקה על ידי המשיב מס'  91.9

בשטח. משכך, המשיב מודה כי הממונה אינו בעלים בשטח, ועל כן אינו יכול לפעול בהתאם 

 לסמכויות שהדין המהותי מייחד לבעלים בחלקה. 

להצבת מבנים  1777עתידה להתפרסם תכנית לפי צו מס'  ב"זמן הקרוב", כי ציין המשיבעוד  91.10

ארעיים בחלקים המסויימים בהם החליט המשיב ליטול חזקה, ועם פרסומה העתק ממנה 

 יועבר לידי ב"כ העותרים הח"מ. 

אולם זו תיבחן  19-1-2017אחר כל אלה, הודה המשיב כי התקבלה השגה נוספת ביום  91.11

כי הוא פועל לקדם תכנית ביחס לחלקות, הגם שמעמדם מודה  3בהמשך. בפועל, המשיב מס' 

 מצוי על המדוכה וטרם הוכרע.  יהקניינ

  .37נספח מצ"ב ומסומן כ 2017-1-19העתק ממכתבו של ראש המנהל האזרחי מיום 

בשעות הלילה המאוחרות, שיגר הח"מ מכתב  19-1-2017, ביום 3מיד עם קבלת מכתבו של המשיב מס'  .92

 נהל האזרחייטי לאזור, רס"ן עדי נוי, וביקש מספר הבהרות ביחס לעמדת ראש המאל סגן היועץ המשפ

  –כפי שהובעה במכתבו זה 

ומההשגות  30כך, ביקשו העותרים לדעת מדוע תשובת המשיב מתעלמת לחלוטין מחלקה  92.1

, וזאת בפרט לאחר שראש המנהל אישר כי העותרים 16-1-2017שהוגשו ביחס אליה ביום 

 יות בחלקות אלה. הצביעו על זכו

, כידוע, רשימת היורשים ביחס ראשית, מצב הדברים מורכב עוד יותר: 29כך, ביחס לחלקה  92.2

-3 העותרותלחלקה אינה ארוכה, ורשימת המתנגדים כוללת חלקים נכבדים ממנה. היורשות 

ט נציגי בניו, מהווים רוב מוחל נכדיו 6-8 העותריםו, בנותיו של הבעלים הרשום ויורשותיו, 5

, הגב' סעדה העותרות, יש להוסיף לכך את העובדה כי אמן של שניתשל הבעלות בחלקה. 
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שחאדה, נפטרה וממילא לא ניתן לראות בה כנפקדת או מי שנכסיה הינם בגדר רכוש נטוש. 

 בנכס חזקהליטול האזרחי לא היו מלוא הנתונים בעת שפורסמה הכוונה  נהליבמ כי העובדה

ראוי היה כי הנושא ייבדק בקפידה  העותריםולאור טענות  שהאוש 2016בחודש אוגוסט 

 הגיעו, לא ברור כיצד שלישיתמחדש ביחס לכל החלקות, ובפרט ביחס לחלקה הנוכחית. 

 לכל כאשר, זו לחלקה ביחס חזקה לקחת הממונהעתיד  בוהיחסי  החלק  לחישובהמשיבים 

, 28 מתוך חלקים 9 על עומד עיןבמקרק הירושה חלוקת לפי אשר, מרשותיי 3 של חלקן הפחות

 וחלקי סעדה המנוחה האם של חלקה בצירוף ואילו, דונמים 2.65 של להיקף שקול

 אינו החלקה של רובה כי ברי, ילדיהם ידי על מיוצגים אשר ומוחמד יוסף של משפחותיהם

שבעליהם נמצאים באזור. מכל מקום, נדרשים  יםנכס אאל, נטוש כנכס חשבילה יכול

זאת, כמובן מבלי לגרוע  לסוגיה האמורה, לרבות אופן חישוב חלוקת המקרקעין.הסברים 

 מהטענה העקרונית כי לא ניתן כלל לבצע פירוק שיתוף בחלקה זו.

 ואיזה מפתח איזה פי על, בפועל החלוקה בוצעה בו האופןביקשו העותרים לדעת מהו  עוד 92.3

שגיאות נפלו  כי לכחד אין, 29 לחלקה ביחס בוצע הדבר בו השגוי האופן לאור כי ברי. חלקיות

 בוצע הדברלדעת כיצד  העותרים ביקשו כן ועלביחס לחלקות האחרות,  גם בביצוע החלוקה

שגוי ואינו מבוסס. הדברים נאמרים מבלי לגרוע מהטענות העקרוניות  הנראה כפי הואשכן 

 במכתבו. ןלא מצא לנכון להתייחס אליה המשיבנגד עצם החלוקה, אשר 

טענו העותרים כי בפועל במהלך כל החודשים האחרונים הממונה לא מצא לנכון לפנות  עוד 92.4

אל העותרים בבקשה להשלמת מידע או מסמכים ביחס לחלקות נשוא העתירה, כפי שביצע 

ביחס לחלקות אחרות. משכך, לא ברור האופן בו נקבעו שיעורי היחסים בין החלק בו ניטלו 

לא ניטלו בו זכויות וכן לא ברור לאילו מסמכים נוספים זכויות על ידי הממונה והחלק ש

 הנדרשים בנסיבות העניין מפנה המשיב במכתבו. 

אולם מעל הכל, העובדה כי לעת הזו נבחנות השגות וטענות זכות של גורמים אלה ואחרים על  92.5

ם, כל יכולת לקדם הליך זה או אחר ביחס לחלקות אלה, ידי הממונה, מונעת, לשיטת העותרי

כל עוד קיימת בוודאי לא הליך תכנוני כפי שהמשיב ציין בסיפא של מכתבו. כפי שנכתב, 

ה, מנלהתעלם מ יםיכול םאינ 3והמשיב  ונבחנת השגה ביחס לכוונה ליטול חזקה, הממונה

המדובר באדמות  –מאליו  מנהג בעלים או בעל חזקה. נזכיר את המובןחלקות ולנהוג ב

כי ברירת המחדל  , ואין לקבל את תפיסת העולם של המשיביםפרטיות, רשומות ומוסדרות

מנעות ימחזיק ברכוש נטוש, אלא עליו להוכיח זאת ולברר טענות נוגדות. ה המשיבשהיא 

אשר מכתבו  ,30ובין אם ביחס לחלקה  29מבירור הטענות, בין אם ביחס לחלקה המשיב 

 בהפגנתיות, אינה יכולה לעמוד בסטנדרטים מינימליים של סבירות.  ןמה מתעלם

 ןמצ"ב ומסומ 20-1-2017-ו 19-1-2017 -יה זו אשר נשלחה בלילה שבין היהעתק מפנ

 סגן היועץ המשפטי לאזור אישר את קבלתה של הפנייה האמורה. . 38כנספח 

 

לוחות הזמנים הקרבים והולכים, לאור פשטות ברם, לאור ה זו טרם נענתה. ינכון להגשת עתירה זו, פני .93

הטענות המועלות לעיל אשר אינן מוסיפות טענות חדשות אלא רק דורשות הבהרות על מה שנעדר 

 מוגשת עתירה זו.  מהלכים בלתי הפיכים ביחס לחלקות , ובטרם יתבצעו3ממכתב המשיב מס' 
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 הטיעון המשפטי .ג

I – המשפט הבינלאומי ההומניטארי –ית המסגרת הנורמטיב 

אדמות סילוואד, עליהן ניצבת החלקה המיועדת לצורך הקמת היישוב עבור מפוני המאחז הבלתי  .94

מורשה עמונה, מצויות בשטחי הגדה המערבית וחלה עליהן המסגרת הנורמטיבית האצורה בדיני 

 1907המלחמה משנת דינים אלו מעוגנים בעיקר באמנת האג בדבר דיני התפיסה הלוחמתית. 

והתקנות הנלוות לה, בהוראות אמנת ג'נבה הרביעית בדבר הגנה על אזרחים בעת מלחמה משנת 

, ובעקרונות 1977, בהוראות המינהגיות הקבועות בפרוטוקולים הנלווים לאמנות ג'נבה משנת 1949

ת את רשויות ם של המשפט הבינלאומי. אמנות אלה חלות על פעילות צה"ל בשטחים ומחייבויהכללי

אחרים  11-סולימאן תאופיק איוב ו 606/78. )ראו: בג"ץ 1-4מדינת ישראל, ובכלל זאת את המשיבים 

זהראן יונס מחמד  7957/04 ץבג"(, 120-121בעמ'  1979) 113( 2, פ"ד לג )אחרים 2-נ' שר הביטחון ו

לכל הפחות ההוראות  , בו הוחלו3333(, 3)2005על -תק ,מראעבה ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח'

ראש מועצת הכפר דיר סאמט  3969/06ההומניטאריות של אמנת ג'נבה הרביעית , וכן ראו גם בג"ץ 

 [(.2009] 719, בעמ' 714(, 4)2009על -תק ואח'' נגד מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית,

אנפין" של -המופיעה בתקנות הנספחות לאמנת האג ואשר זכתה לכינוי "חוקה בזעיר 43תקנה מס'  .95

על" ליחסי -הכיבוש, קובעת את המסגרת הכללית לפעילות כוח כובש בשטח כבוש ומהווה "כלל

(. 197( 2, פד"י לז )אבו עיטה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 69/81אזרח )ראו בג"ץ -שלטון

לתם תקנה זו מעניקה לצבא הכיבוש סמכויות וכוחות שלטוניים ומתווה את השיקול המרכזי להפע

. למען הסדר הטוב, שימור הקייםוהוא: טובתה של האוכלוסייה המקומית של השטח הכבוש ועקרון 

 סח התקנה בשלמותה:ונביא את נ

בעבור סמכויות השלטון החוקי למעשה לידי הכובש, ינקוט הלה בכל   43 תקנה

לתו כדי להחזיר על כנם ולהבטיח את הסדר והחיים והאמצעים שביכ

כמה שהדבר אפשרי, מתוך כיבוד החוקים הנוהגים הציבוריים, עד 

 . לחלוטיןבמדינה, חוץ אם נבצר ממנו הדבר 

שמירה על האינטרסים הביטחוניים שהוענקה לתקנה זה הוסיפה על החובות לעיל גם את ה הפרשנות .96

, הם שמניעים מאידך טחון הכובשיובמחד של המעצמה הכובשת. שני קטבים אלה, טובת הנכבשים 

ים" שיכולה המעצמה מארג השיקולים ה"חוקימקבילית הכוחות, הכיבוש ויוצרים את  את דיני

לדיון מקיף ת שלטוניים ומנהלת את השטח הכבוש )שימוש בכוחוהיא עת עושה הכובשת לשקול 

ג'מעית אסכאן נ' מפקד כוחות צה"ל באזור  393/92 ץב"שני הקטבים" של דיני הכיבוש ראו: בג"

 (. פרשת ג'מעית אסכאןלהלן: , 785( 4לז) "יפד יהודה והשומרון

נפנה כעת לפרוט את החובות המשפטיות המוטלות לפתחם של המשיבים הקבועות במשפט  .97

 הבינלאומי ההומניטארי.
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II -  חובות הכובש ביחס לרכוש פרטי בהתאם להוראות המשפט הבינלאומי ההומניטרי

 בדבר דיני כיבוש

ובה של הכוח הכובש להבטיח ולשמור שלא תארע כל פגיעה מעגנת את הח לתקנות האג 46תקנה  .98

  ה של האוכלוסייה המוגנת: רכושב

Art. 46. Family honour and rights, the lives of persons, and private property, as 

well as religious convictions and practice, must be respected. 

Private property cannot be confiscated. 

כחליף הריבון )ושאר  1, מטיל על המשיב מס' ראשוןרכיב ההתקנה זו, הינה בעלת שני רכיבים:  .99

, אוסר על הרכיב השניהמשיבים הפועלים מתוקף סמכותו(, את החובה לכבד את הרכוש הפרטי. 

 הפקעה של הרכוש הפרטי.

 :בנוסף, קיימת הוראה מקבילה גם באמנת ג'נבה הרביעית, הקובעת כי .100

Art. 53 – Prohibited Destruction 

  “Any destruction by the Occupying Power of real or personal property 

belonging individually or collectively to private persons, or to the State, 

or to other public authorities, or to social or cooperative organizations, 

is prohibited, except where such destruction is rendered absolutely 

necessary by military operations”. 

שהוזכרה  לתקנות האג 46האמור בתקנה על להוסיף ולא לגרוע, כמובן לעיל בא  53האמור בסעיף  .101

מי לאמנת ג'נבה , בפרשנות הצלב האדום הבינלאוJ.S. Pictet, וכפי שהגדיר זאת המלומד לעיל

 הרביעית בדבר ההגנה על אזרחים בעת סכסוך מזויין:

“The Extension of protection to public property and to goods owned 

collectively, reinforces the rule already laid down in the Hague Regulations, 

Articles 46 and 56 according to which private property and the property of 

municipalities and of institutions dedicated to religion, charity and education, 

the arts and science must be respected”  

  (J.S. Pictet: Commentary: IV Geneva Convention, [1958], at p. 301) 

בדבר הכללים המנהגיים של המשפט הבינלאומי  של הצלב האדום הבינלאומיהעדכני גם המחקר  .102

רכושם של כי קיימת חובה מנהגית להימנע מהרס והשחתה של זה לא מכבר ההומניטארי, בדק ומצא 

אזרחי היריב, ובייחוד היכן שהמדובר בשטח כבוש, נדרש הכוח הכובש להגן על הרכוש הפרטי 

 ולכבדו: 

Rule 50. The destruction or seizure of the property of an adversary is prohibited, 

unless required by imperative military necessity. 

Rule 51. In occupied territory: 

[…] 
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(c) private property must be respected and may not be confiscated; except 

where destruction or seizure of such property is required by imperative 

military necessity.  

J.M Henckaerts and L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, 

Volume I: Rules (Cambridge University Press and ICRC, 2005), p.173-182. 

 

  היא  גם  לייחד  לנכון  מצאה  קבוע,ה  הבינלאומי  הפלילי  הדין  בית  את  מקימהה  רומא  אמנת  כי  יוער, .103

  במקרקעין  הפגיעה  על  האיסור  את  לעגן  מנת  על  מלחמה,  בפשעי  העוסקים  בפרקים  הוראות  מספר

ההכרחיים  הביטחון  לצרכי  בהכרח  דרוש  אינו  שהדבר  היכן  הכבוש,  בשטח  הפרט  וברכוש  פרטיים

   הכובשת.  המעצמה  של והדחופים 

חובה המוטלת על הגורם הצבאי בשטח ע"פ הדין ההומניטארי טומנת בחובה גם את החובה להגן ה .104

כפי שביטא בית המשפט הנכבד בעבר, רכושו של הפרט המוגן בשטח הכבוש,  על באופן אקטיבי

רופאים לזכויות אדם ואח' נ' מפקד  4764/04 ץבג") שהוזכרה לעיל בפרשת רופאים לזכויות אדם

דברים אלה קיבלו גם את ביטויים (. 408ועמ'  393-394,עמ'  385(, 5פ"ד נח) ,בעזהכוחות צה"ל 

עמ' ) ,368 2005( 5)פד"י נט)אבו דאהר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון  7862/04בג"ץ המפורש ב

376-377  :) 

מוכרת אף היא כזכות יסוד חוקתית מוגנת. היא מוכרת ככזו "]זכות הקניין[ 

לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.  3החוקתי בישראל על פי סעיף מכח המשפט 

ין, ובכלל זה יהיא מוגנת מפגיעה גם במשפט הבינלאומי. הפגיעה בזכויות קנ

פגיעה בזכויות מקרקעין של הפרט, אסורה על פי דיני המלחמה של המשפט 

 " מקום שהדבר הכרחי לצרכי לחימה.בהבינלאומי, אלא 

)בג"ץ " "העיקרון לפיו אין לאפשר בנייה בקרקע פרטית הוא עקרון מקודשי במקום אחר אף נקבע כ .105

; וראו גם פסק הדין בעניין 8.9.2014]פורסם בנבו; פסק דין מיום קאסם נ' שר הביטחון ואח'  9669/10

 :, במסגרתו נקבע כי08/02/2015, פסק דין מיום שחאדה ואח' נגד שר הביטחון ואח' 5023/08בג"ץ 

ממשלה ביחס לאכיפת דיני התכנון והבנייה באזור, כפי שהוצגה מדיניות ה"

לבית משפט זה בהליך דנא ובהליכים אחרים, היא כי ככלל, יש להסיר בנייה 

בלתי חוקית המצויה על קרקע בבעלות פרטית ]...[ מדיניות זו משקפת הכרה 

ם בחובה הקיימת במשפט הבינלאומי להגן על זכויות הקניין הפרטי של התושבי

 לפסק דינו של הנשיא )בדימ'( א' גרוניס(. 12.", )פסקה המוגנים באזור

הנזכר לעיל, כמו גם שחאדה בעניין  5023/08משכך, ובהתאם לפסיקת בית המשפט הנכבד בבג"ץ  .106

, חשיבות השמירה על אדמות חמאד ואח' נגד שר הביטחון 9949/08בפסיקה אחרת בעניין בג"ץ 

  –ל עותר קונקרטי פרטיות אינה תלויה בקיומו ש

"יש להדגיש, כי מקום שמדובר בבנייה בלתי חוקית שנעשתה על מקרקעין פרטיים, אין 

להתנות את האכיפה בקיומו של עותר קונקרטי בעל זכויות במקרקעין הנדונים. כאשר 

עסקינן בבנייה על קרקע פרטית על ידי מי שאינו הבעלים, ובלא הסכמה של הבעלים, הרי 

הפרה של דיני התכנון והבנייה. על כן האכיפה מצויה בעדיפות גבוהה שמדובר אף ב
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לפסק דינו של הנשיא  12)ראו פסקה  מבחינת סדרי העדיפויות שקבעו רשויות המדינה"

לפסק דינו של הנשיא  15, וכן פסקה שחאדהבעניין  5023/08)בדימ'( א' גרוניס בבג"ץ 

 הנזכר לעיל(. חמאדבעניין  9949/08בבג"ץ 

ן ניתן להסיק שהקביעות הרבות של בית המשפט בעבר כי אין לפגוע באדמה פרטית של תושבים מכא .107

מוגנים ואין להפקיעה לצרכי התנחלות, נכונות ביחס לאדמות פרטיות ככלל: בין אם קיימים עותרים 

 הפונים בגין בנייה בלתי חוקית ובין אם לאו; בין אם הבעלים נמצאים בשטח ובין אם לאו. 

גורס כי ניתן לראות בחלקים מהן נכס נטוש, הינן עדיין  2העתירה, אשר המשיב מס'  נשוא תהחלקו .108

קיימים בעלים רשומים במרשם המקרקעין המנוהל על ידי המשיב מס'  זו בגדר רכוש פרטי. לחלקות

לא הפך להיות הבעלים שלה ואינו  –גם אם הכריז כי הוא נוטל חזקה בחלקה זו  – 3. המשיב מס' 3

 ול להיות בעלים שלה. יכ

של חלקים בחלקות והעברתה  –גם אם זמנית  –, משמעה הפקעה 2נטילת חזקה על ידי המשיב מס'  .109

 לחזקה )גם אם לא בעלות( של המשיב. הפקעה זו, כאמור, אסורה על פי הדין הבינלאומי.

אינה בגדר אם לא נקבל שהמדובר בהפקעה אלא רק בתפיסת שימוש והחזקה, הרי שתפיסת חזקה זו,  .110

ניידי פרטי של -אשר מאפשרים תפיסת חזקה בנכס דלא –החריגים המותרים על פי הדין הבינלאומי 

 תושב מוגן, אך ורק לצרכי ביטחון הכרחיים ודחופים.

אישר  3אותו גורם אשר לשיטת המשיב מס'  –יצוין, כי הייתה זו עמדת היועץ המשפטי לממשלה  .111

החזקה בחלקים הבלתי מסוימים וסבר שאין לראות בהם לאחרונה את נטילת זכות השימוש ו

אף על פי שאך לפני שבועות מעטים הציג עמדה מנוגדת לחלוטין. במהלך הדיונים אשר  –כהפקעה 

עסקו בחוק ההסדרה בפני וועדת הכנסת שהוקמה במיוחד לצורך הדיונים בהצעת החוק, הביע היועץ 

"אי החוקיות החמורה -יימים מספר נדבכים להמשפטי לממשלה את התנגדותו לחוק וסבר כי ק

הגלומה בה, העולה כדי מניעה משפטית". אחד מנדבכים אלה הוא ההבחנה המעושה והמלאכותית 

בין הפקעת זכות הבעלות ובין הפקעת זכות השימוש והחזקה, או כפי שהציג זאת היועץ המשפטי 

מסכם את עמדתו כפי שהוצגה לממשלה, עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליט, במסמך ששיגר לוועדה ה

 לממשלה: 

העובדה שההצעה מפקיעה מהבעלים החוקיים כביכול רק את זכויות השימוש "

במקרקעין, להבדיל מנוסחים קודמים שדיברו על הפקעת הבעלות כולה, אין בה כלל וכלל 

כדי לאיין את חומרת הפגיעה ואת אי חוקיותה. זכות השימוש והחזקה במקרקעין הן 

 "מרכזיות ומשמעותיות בתוך אגד הזכויות המרכיב את זכות הבעלות.זכויות 

מצ"ב  2016הצעת חוק ההסדרה מחודש נובמבר  –העתק ממסמך המכונה "עמדת היועץ המשפטי 

 . 39נספח ומסומנת כ

 

III –  הפרות הדין הבינלאומי  –החלטת המשיבים ליטול חזקה בחלקים מסוימים מחלקות העותרים

 והדין המקומי

 ל הפגיעה בזכות הקניין של העותרים ע (א)

משמעה אחת עובדה זו חלקות נשוא הודעת הממונה. בהינם בעלים בחלקים בלתי מסוימים  העותרים .112

תר ואתר של הנכס )ראו בהקשר היא: היותם בעלים, וכמו כל אחד מהבעלים בעלותם מתפרשת בכל א

 (.533( 1, פ''ד כז)מנחם ביאלר נ' משה ביאלר   304/72 ע"אזה: 
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הרי השותפים למקרקעין שותפים   כלל בסיס בדיני המקרקעין הוא כי כאשר לא נעשתה חלוקה בעין .113

 בכל חלק וחלק של אותה חלקה. 

, את הדברים 27, אשר קובע בסעיף 1969כלל זה אף מצא דרכו לחוק המקרקעין הישראלי משנת  .114

 הבאים: 

פי חלקו מתפשטת בכל אתר ואתר "מקרקעין שהם של כמה בעלים, בעלותו של כל אחד מהם ל

 .שבמקרקעין ואין לשום שותף חלק מסוים בהם"

וראו לעניין זה גם קביעות בית המשפט הנכבד, בהלכה מושרשת נוספת בת עשורים רבים, בעניין ע"א  .115

 :700[ בעמ' 1982] 695( 4פ''ד לו) ,מנהל מס שבח מקרקעין, נתניהקלמס ואח' נ'   45/80

ליו של נכס נתון חופש פעולה לעשות בנכס כרצונו, ואיש לא יעמוד "אין חולקין, כי לבע

כל חלק ממנו בשיעור שהוא יקבע. אולם, חופש  בדרכו, אם יחליט למכור את הנכס כולו או

הפעולה הזה אינו מתרחב גם לקביעת הרכבו או מהותו של החלק שהוא מוכר. אם, למשל, 

חלק בלתי מסוים מן  והוא מחליט למכור יש לאדם נכס, המורכב מחלקת אדמה ועליה בית,

את החלק היחסי, שהוסכם עליו  -הן באדמה והן בבית  -הנכס הזה, כי אז רוכש הקונה 

בחוזה, שנכרת בין המוכר לקונה. בעיסקה כזו של מכירת חלק בלתי מסוים בנכס אין המוכר 

אדמה, כי יכול לקבוע, שהחלק היחסי בנכס שהוא מכר כולל רק את הבית או רק את ה

הקונה רוכש בכל אתר ואתר של הנכס את החלק היחסי,  ,חוק המקרקעיןל 27סעיף  לפי

 שהוסכם עליו בהסכם הרכישה."

 משרד האוצר -מיסים בישראל רשות הנ'  מ.ו. השקעות בע"מ 8340/10ע"א וראו גם: 

 .לפסק דינו של כב' השופט עמית( 4, פסקה 30.01.2013)פורסם בנבו, 

 

כידוע, אין שותף אחד יכול להרשות לאחרים לעשות שימוש בחלק כלשהו של הנכס ללא הסכמת  .116

 הינה פגיעה בלתי חוקית –יהיה זה הרוב או המיעוט  –אחרים, ומניעת גישה לגבי חלק מהמקרקעין ה

 ובלתי חוקתית בקניינם של המשיגים. 

על ידי נטילת החזקה )בוודאי לאור כוונות אשר היו הבסיס לנטילת חזקה זו, כפי שעולה מהמתווה  .117

למנוע את המשיבים מבקשים (, להשגה 3מתשובת המשיב מס'  אשר הוביל להוצאת הצו המתוקן וכן

הפרטי, אשר מוגן גם בהתאם להוראות  זכות היכולת של מרשיי לעשות שימוש באדמותיהם, בקניינם

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אשר מטיל על כל רשות מרשויות המדינה את החובה לכבד את קניינו 

 (. : כבוד האדם וחירותולחוק היסוד 3של אדם )ראו סעיף 

 אינה העותריםלא רק הכוונה העתידית להרשות לאחרים לעשות שימושים באדמותיהם הפרטיות של  .118

 חוקית, אלא גם מניעת השימוש מהם באדמותיהם שלהם, ללא הסכמתם, אינה חוקית. 

הואיל והצו בדבר רכוש הפרט )נכסים נטושים( קובע כי ללא הרשאה אין לשום גורם זכות להיכנס  .119

לנכס המוגדר כנטוש ומוחזק על ידי המשיב, הרי שבפועל נמנעת מהעותרים הזכות לעשות שימוש 

בניגוד להוראות כל דין. בכך משונה מערך הזכויות הקנייניות ביחס לאדמות בקניינם הפרטי, 

 מוסדרות.

פרצלציה(, בשטח -בנושא דומה בו רצו גורמים בקרב הרשויות לקדם הליכים של פירוק וחלוקה )רה .120

לגביו הוחל בהליכי הסדר, הדבר נקבע כבלתי חוקי על ידי היועץ המשפטי הקודם לממשלה, עו"ד 

 שטיין. בית המשפט העליון גיבה עמדה זו בקבעו את הדברים הבאים: יהודה ויינ

http://www.nevo.co.il/law/72897/27
http://www.nevo.co.il/law/72897
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"איחוד וחלוקה המשנה את מערך הזכויות הקנייניות בקרקע עשוי לעורר קושי כאשר 

  מדובר בקרקע פרטית בבעלות פלסטינית באזור"

, פורסם 1.9.16, פסק דין מיום מוסא ואח' נגד שר הביטחון ואח' 7292/14בג"ץ  )ראו:

לפסק דינה של נשיאת בית המשפט, כב' השופטת מ' נאור.  32"ש; פסקה באר

 (. במקורההדגשה 

בפועל, נטילת חזקה המובלעת בהודעת המשיבים ובדחיית ההשגה, היא למעשה הפקעה של קניין  .121

 2150/07פרטי, וכידוע הפקעה זו אינה חוקית, בוודאי לנוכח המטרות העומדות בבסיסה )השוו בג"ץ 

]פורסם  אח' נגד שר הביטחון ואח' 24-צפיה, ראש מועצת הכפר בית סירא ו-מחמוד אב עלי חסיין

 [. 29.12.2009באר"ש; פסק דין מיום 

בבסיס הפקעה זו אין כל צורך ציבורי, בוודאי לא צורך ציבורי אשר נועד לשרת את צרכיהם של  .122

ופן המפקיע מהבעלים תושבי הכפר סילוואד. כל שעומד בבסיס נטילת זכות החזקה האמורה, בא

את יכולת השימוש בחלקים מהחלקה, הוא צורך פוליטי צר, וכפיית  –הם העותרים  –המקוריים 

על המשיבים ועל הדרג הפוליטי. בכל הכבוד, אלה אינם יכולים  5גחמותיהם של אנשי המשיבה מס' 

 להוות צידוק לפגיעה בקניין הפרטי. 

, לבצע פירוק 3ידי ביטוי בהודעתם ובתשובת המשיב מס' פעולות המשיבים כפי שהן באות למשכך,  .123

 החלקות, לייחד חלקים מהם וליטול חזקה בהם אינה חוקית בשלל מובנים: לשלוששיתוף ביחס 

היא פוגעת בזכות הקניין הבלתי מסויימת של בעלי החלקות במקרקעין שהממונה מבקש ליטול  (א)

 בהם חזקה;

ם בלתי מסויימים אלה, וזאת לאור הוראות צו מס' היא מונעת מהבעלים לעשות שימוש בחלקי (ב)

 אשר אוסר על שימוש ברכוש אותו הממונה סבר כרכוש נטוש; 58

 46היא אינה שומרת על הקניין הפרטי של מרשי ואינה מכבדת אותו בהתאם להוראות תקנה  (ג)

 לתקנות האג. 

להתייחס כלל לפגיעה  , בחר זה שלא19-1-2017להשגה מיום  3כאשר בוחנים את תשובת המשיב מס'  .124

בזכות הקניינית של העותרים, כבעלים בחלקים בלתי מסוימים. גם פניות שקדמו להשגה כפי שבוצעו 

, לא זכו למענה בכל הנוגע לפגיעה ברכיב 5-1-2017ליועץ המשפטי  לאיו"ש, ובכלל זאת הפניה מיום 

, ומשכך לשיטתו ניתן לרפא זה. כל שהמשיב אומר הוא כי המדובר בפעולה נקודתית, התחומה בזמן

 את הפגם. 

לכך שפעילותו  –חלקית ושגויה כפי שיפורט בהמשך  –כל שהמשיב מוסר בתשובתו, הוא התייחסות  .125

נגזרת מחלקם היחסי של העותרים וכי אין במעשיו פגיעה בזכות הבעלות של העותרים. ברם, זכות 

תן נטל המשיב לחזקתו, והמשיב אינו בעלות זו, לא ניתן למימש בחלקים המסוימים של החלקות או

 מוצא לנכון להתייחס לכך כלל ועיקר. 

 

המשיבים מבקשים לבצע פירוק שיתוף בפועל בחלקות, מבלי שיש להם סמכות בדין לעשות כן ותוך  (ב)

 הפרות הוראות שונות של הדין המהותי השורר באזור  

יף הריבון בשטח המצוי לתפיסה כחל 1כפי שציינו לעיל, אחת החובות המרכזיות של המשיב מס'  .126

לתקנות האג, הקובעת כי קיימת חובה לשמור על הוראות הדין המקומי,  43לוחמתית, מעוגנת בתקנה 

 . לחלוטיןאלא אם הדבר אינו אפשרי 
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חלקות, אולם פירוק שיתוף זה  שלושבמקרקעין ביחס להמשיבים מבקשים לבצע פירוק שיתוף כפוי  .127

 . המקומי, וזאת בשלל מובנים נעשה בניגוד להוראות הדין

חוק חלוקת נכסי דלא , החוק המהותי השורר בשטח העוסק בפירוק שיתוף במקרקעין, הינו ראשית .128

 .40נספח העתק מחוק זה מצ"ב ומסומן כ. 1953לשנת  48ניידי משותפים מס' 

ן לראות מסגרת החוקית היחידה המאפשרת פירוק שיתוף של נכסי מקרקעין. כפי שניתהחוק זה הינו  .129

נטילת  - משלל הוראות חוק זה, פעילות הממונה המבקש ליטול חזקה בחלקים מהחלקות האמורות

אינה עומדת בקנה אחד עם אף  - חזקה שהיא בפועל הפקעה אסורה וחלוקה מחדש של המקרקעין

 אחת מהוראות החוק: 

ותפים. יוער, כי ( לחוק קובע כי השותפות בנכס תפורק אך ורק על ידי הש2)2כך למשל, סעיף  129.1

, אשר מתייחס 37, בסעיף 1969הוראה דומה קיימת גם בחוק במקרקעין הישראלי משנת 

בנכס, הוא אינו בעלים  אינו שותףלשותפים במקרקעין. הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש 

 אלא לכל היותר נאמן של הבעלים ואמור לשקף את רצונם בנכס. 

החלוקה עצמה תעשה אך ורק אם אין בחלוקה כדי לגרום  ( לחוק,2)2כך למשל, על פי סעיף  129.2

חלקות קטנים בשיעור זעום, לגביהן הממונה סבור -לאיבוד התועלת מהנכס. ברי כי יצירת חלקי

שהוא אינו יכול ליטול חזקה מחד גיסא, ומניעת שימוש בשאר רכיבי החלקות מאידך גיסא, 

לפלישתם הברוטאלית של תושבי עמונה בוודאי כאשר אנו מדברים על שטח חקלאי אשר עובר 

אכיפה מצד המנהל האזרחי, תגרום באופן וודאי -בסיוע גורמי ממשל שונים, לרבות סיוע שבאי

 לאיבוד התועלת מהנכס וחוסר היכולת להפיק פירות מהחלקים הזעומים הללו.  

אופן החלוקה אמור להתבצע בשיתוף כלל הבעלים ולאחר שקילת מלוא זכויותיהם  129.3

לחוק, זאת היכן שהדבר נעשה בהסכמת הצדדים.  6-ו 5נותיהם, כפי שהדבר קבוע בסעיפים וטע

היכן שאין הסכמה בין השותפים, נדרשת מעורבותו של בית המשפט השלום המוסמך לדון 

בפירוק השיתוף האמור. במקרה דנן, פירוק השיתוף על דרך נטילת החזקה בוצע בכפייה, ללא 

 ה של קביעות הממונה על הבעלים. עירוב הבעלים ותוך הכתב

כפי שהדין המקומי קובע, קיימת זכות קדימה לבני משפחה ושאר השותפים בחלקה ביחס  129.4

לכל אחד מהחלקים של השותפים האחרים. הדבר הינו מתבקש משפטית, עובדתית, תועלתנית 

דה ששונתה ומוסרית באופן מובהק, וזו גם הייתה עמדת המדינה ביחס לנכסים נטושים בעבר, עמ

בעקבות לחצים פוליטיים פסולים שמבקשים לבצע שידוד מערכות בנושא משפטי ועובדתי סבוך 

 זה. 

ואושררה  2בנוסחו המתוקן והן ההודעה על נטילת חזקה כפי שבוצעה על ידי המשיב  1777משכך, הן צו  .130

, ושלא באמצעות פיקוח , מבקשים בפועל לבצע פירוק שיתוף בכפייה, שלא על ידי הבעלים3על ידי המשיב 

ומעורבות בית משפט אשר אמור לשקלל ולאזן אינטרסים שונים. המשיב למעשה מבקש לעצמו סמכויות 

אמור לשמש לכל  2אשר אינן קיימות אפילו לבעלים על פי החוק המהותי המקומי, זאת כאשר המשיב 

מצויות בידי הבעלים? ונדמה  היותר נאמן של הבעלים. כיצד לנאמן של הבעלים קיימות סמכויות שאינן

 שהטענה ברורה.

בפועל פירוק השיתוף כפי שהוא מתבצע באמצעות החלטת הממונה על נטילת חזקה בחלק מהנכס, נעשה  .131

 –מבלי שאף אחד מהשותפים בנכס חפץ בכך ומבלי שאף אחד מהשותפים מבקש לבצע את פירוק השיתוף 

 בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע. 
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ף, הפירוק של החלקות לפיסות שונות אינו הכרחי לצורך מימושו של הנכס, אם לא ההפך הגמור מכך בנוס .132

דווקא הפרגמנטציה של חלקה חקלאית לשתי אונות, תפגע באופן ודאי ביכולת מימוש הזכויות בנכס.  –

 בפרט כאשר בחלק מהפרגמנטים שיווצרו השימוש המיועד אינו חקלאי כלל וכלל.

מתווה בין עברייני עמונה ובין נציגי ממשלת ישראל לא נועד בשום פנים ואופן כי הרור לכל מעבר לכך, ב .133

להיות לרווחת הציבור הפלסטיני, המקומי הנוכח או כל אחד אחר. מתווה זה נועד לצורכיהם של מספר 

 יה והאינטרס הפוליטי של הממשלה; הא ותו לא. יעברייני בנ

מתקיים פה  –הגביל את הזכות ליזום פירוק שיתוף לשותפים בלבד המצדיק ל –דווקא הרציונל ההפוך  .134

 ,ביתר שאת, שכן עסקינן בחלקות פרטיות ומוסדרות המצויות בשטח הנתון תחת תפיסה לוחמתית

שכידוע מתאפיינת בזמניות. העובדה כי סמכויותיו של המפקד הצבאי בגדה המערבית הן זמניות אוסרת 

 שים לצרכי ביטחון הכרחיים. נדר םעליו לבצע שינויים שאינ

לא במלואן, מעובדות עובר לפלישת  אם לכך יש להוסיף כעניין שבעובדה את היותן של החלקות, גם .135

באדמות הכפר סילוואד, פלישה שהתבססותה התאפשרה בשל מחדלי  21עברייני עמונה למתחם גוש 

 רחי לאותם עבריינים.מי המנהל האז, ולא אחת תוך סיוע מצד גורלאורך השנים 1-2המשיבים 

מוטלת החובה להגן על  1המשיב בהקשר זה, העובדה כי השותפים בקרקע הם תושבים מוגנים שעל  .136

זכויותיהם ובכלל זה על זכותם לקניין ועל רכושם, נותנת משנה תוקף לרציונל המצדיק לתת לשותפים 

על התושבים המוגנים פוגעת זכות בלעדית לקבוע אם לפרק את השותפות אם לאו. כפיית פירוק השיתוף 

ברכושם ובזכות הקניין שלהם ומנוגדת לחובתו של המפקד הצבאי להעניק להם הגנה מוגברת בהיותם 

 חלק מהאוכלוסייה המוגנת בשטחים הנתונים תחת משטר של כיבוש.

אכן משנה את הדין הקיים )וזאת הגם שלשון הצו אינה קובעת כך  1777המשיב מודה בתשובתו כי צו  .137

מפורש, כנהוג במקרים דומים(. אולם לשיטתו, כיוון שהמדובר בשינוי מצומצם בהיקפו הטריטוריאלי ב

 ומוגבל בזמן, הדבר הינו אפשרי.

דין שהמשיב מחויב אליו אלא אם הדבר  –ההצדקה של המשיב לאי היכולת לעמוד בתנאי הדין הקיים  .138

משיב נמנע מלציין במכתבו מהו הצורך הדחוף, "צורך דחוף". ה-מגולמת ב –נבצר ממנו "לחלוטין", כזכור 

אולם ספק היכן נשמע כדבר הזה כי קומבינה פוליטית יכולה להוות "צורך דחוף" לשינוי הדין החולש על 

 השטח. 

ברם, טעמיו של הדרג המדיני, כבדי משקל ככל שיהיו, אינם יכולים לפרוץ את מסגרות הדין הקיים,  .139

לתחום הטריטוריאלי של מדינת ישראל ומוחזק על ידה בנאמנות  בוודאי לא בשטח אשר מצוי מחוץ

 בהתאם לדיני התפיסה הלוחמתית. 

משכך, לא ניתן כל הסבר ראוי ומניח את הדעת מדוע מבקש המשיב לשנות מדין המקרקעין המהותי  .140

 השורר בשטח.

לא שונה דין  יוער כי במהלך חמישה עשורים שולט המשיב בשטח כחליף הריבון, במהלך כל תקופה זו .141

"צורך" לשינוי הדין, באופן אשר -המקרקעין המהותי אף לא פעם אחת )!(. ואילו כעת נמצא הצידוק, ה

ואף עומד בסתירה לחלוטין אינו עומד בתנאים הנוקשים של הדין הבינלאומי הקבוע בתקנות האג, 

 . 46לתקנות אחרות של האמנה, דוגמת תקנה 

אינו חוקי, אינו הולם את  1777וק פירוק השיתוף כפי שבוצע על ידי צו מכאן, ששינוי הדין המהותי של ח .142

 הוראות הדין הבינלאומי ממנו יונקים המשיבים את סמכויותיהם, אינו סביר ואינו יכול להיוותר על כנו.

המשיב אינו מתמודד עם הטענה כי רק בעלים בחלקות יכול לבצע פירוק שיתוף בחלקה, והאמור בסעיף  .143

המשיב מצד אחד קובע כי הוא עתיד לקחת חלק מהחלקות האמורות, אולם  –אינו ברור  במכתבו 10
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עולה השאלה, מהיכן נגזרת התפיסה כי  –באותה נשימה אומר שאין בכך שינוי של זכויות הבעלות. משכך 

ה מי שאינו בעלים יכול לבצע פירוק שיתוף? היכן קיים אח ורע לתופעה זו? למשיב, כפי הנראה אין מענ

 והוא מעדיף להותיר קביעה זו תלויה באוויר. 

, אשר מהווה את הדין 1952לשנת  41חוק הסדר הקרקעות והמים, מס' ( ל3)16, הוראת סעיף שנית .144

 המהותי החל על המקרקעין בשטח ובפרט על נכסי העותרים, קובעת את הדברים הבאים: 

יצול )פרצלציה( במקומות בהם הושלם ההסדר, לא ייחשבו המכר, החליפים, הפ"

והחלוקה בקרקע או במים כנכונים זולת אם נתבצע העסקה במחלקת הרישום. כל 

ע"י בית  ומי שהיה צד בעסקה שנתבצעה בניגוד לנ"ל, יהיה צפוי לאחר הרשעת

 "המשפט שידוע בעניין לתשלום קנס שלא יעלה על חמישה דינאר. 

 .14נספח העתק מחוק הסדר הקרקעות והמים מצ"ב ומסומן כ

 

)וההבחנה בין השתיים  החוק הירדני אם כן, קובע כי הן פיצול החלקה והן כל חלוקה אחרת בקרקע .145

, חייבת להתבצע במרשם המקרקעין. היא אינה יכולה להיות זמנית או קבועה בחוק עצמו באופן מפורש(

 מותנית, אלא משקפת מצב קבוע, כי זוהי מטרת המרשם. 

אלא מחוץ למרשם, , לא בוצע באמצעות המרשם המשיבים מבקשים לממשכפי ש בענייננו, פיצול החלקות .146

 . 2כהחלטה שרירותית של המשיב מס' 

כפי שהוא מבוצע על ידי נטילת החזקה וזאת בשילוב עם הוראות התחיקה  ,בפועל, פירוק השיתוף בפועל .147

וזאת מחוץ להליכי  –גם אם באופן זמני  –, מהווה פריצה של הליכי ההסדר 58הצבאית הקבועה בצו מס' 

לפרוץ את מסגרת ההסדר ולפעול בניגוד  הההסדר. הלכה למעשה, הליך נטילת החזקה על ידי הממונה בא

לאופי הזמני של התפיסה הלוחמתית, באופן אשר פוגע בוודאות בזכויותיהם של בעלי האדמות הנוכחים 

 ונפקדים לכאורה גם יחד. 

 8משיב במכתבו בנוגע לראש טיעון זה. בסיפא של סעיף נודה על האמת, התקשינו להבין את טענת ה .148

 כדלקמן:  3למכתבו, מציין המשיב 

"במאמר מוסגר אציין כי לא מצאתי רלוונטיות של ממש להוראותיו של חוק הסדר הקרקעות 

לענייננו, לא מבחינת האמור לעיל ולא מבחינת אופן ביצועה של  1952משנת  40והמים מס' 

 דר מקרקעין מסתיים ברישום )טאבו(." חלוקה בעין אשר בהס

כפי שהסעיף קובע במפורש, כל חלוקה, בין אם פרצלציה ובין אם חלוקה אחרת, אמורה להתבצע במסגרת  .149

מרשם המקרקעין. כל חלוקה אחרת של המקרקעין אינה חוקית ואף מהווה עבירה פלילית על פי דיני 

על ידו לא תסתיים ברישום, אין בה כדי לשנות המקום. העובדה כי המשיב קובע כי החלוקה המבוצעת 

 מהעובדה כי חלוקה זו אינה חוקית על פי הדין המקומי. 

קיימת זכות חלקית כזו או  2ובבחינת למעלה מן הצורך, הרי שגם אם היה מוכח כי למשיב מס' שלישית,  .150

לק מהחלקה, הרי מחזיק בחכחשב יאחרת בחלקות, או אילו היה ניתן לקבל את הטענה כי הוא רשאי לה

 שיש לדחות את הכוונה ליטול חזקה בחלק מהחלקה בשל חוסר תום ליבו של הממונה בהפעלת סמכות זו. 

נמנה על   2המשיב על בשיטת המשפט של מדינת ישראל אשר -עקרון תום הלב, אשר מהווה עקרון .151

שות שימוש לרעה בזכות פועל מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל(, קובע כי אין לע וארשויותיה )הגם שה

"בעלויות לחוק המקרקעין הישראלי משקף עקרון זה בקבעו כי:  14הקיימת לגורם זה או אחר. סעיף 

 וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר". 
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 14ת נשוא ההשגה, אולם סעיף אמנם, חוק המקרקעין הישראלי אינו חל בגדה המערבית ועל החלקו .152

משקף כיצד יש לפעול בתום לב במימוש זכויות )ככל שקיימות כלל(. כפי שעמד על כך המלומד יהושע 

 וייסמן, 

לרעה בזכות, למנוע את שותפו מלתבוע את -ראוי ששותף יוכל, בעזרת הדוקטרינה של שימוש"

כ"ז )תשנ"ו(  משפטיםרעה בזכות", " )יהושע ויסמן, "שימוש לפירוק השיתוף ממניעים פסולים.

 (.82, בעמ' 71

-כ"ז )תשנ"ו משפטיםמוסד חברתי רצוי?",  –וראו לעניין זה גם: חנוך דגן, "שיתוף במקרקעין 

 (.538, בעמ' 493תשנ"ז, 

לשיטת  מחייבתובמקרה זה אף  –הדוקטרינה של שימוש לרעה בזכות, כחלק מעקרון תום הלב, מאפשרת  .153

וחלטת של פירוק השיתוף על דרך נטילת החזקה על ידי המשיב. זאת, לאור העובדה מניעה מ –העותרים 

שערורייתי. דברים דומים  "דיל"כפי שהדבר עולה מאותו  ,שהוא נובע ממניעים פסולים ובלתי חוקיים

 (:1999) 223, 199( 1, פ"ד נה)רוקר נ' סלומון 6339/97ונחרצים קבע כבוד השופט אנגלרד ברע"א 

הלב, פורס את כנפיו על כל -העל של תום-של שימוש לרעה בזכות, כמוהו כעיקרון "העיקרון

המשפט את ידו לכך כי בעל -הזכויות והסעדים שבחוק המקרקעין ]...[ גם שם לא ייתן בית

 המקרקעין ישתמש לרעה בברירות הנתונות בידיו תוך כדי התעמרות בזולת." 

תוף, בית המשפט קבע לא אחת כי גם תביעות לפירוק שיתוף בכל הנוגע לסוגיה הקונקרטית של פירוק שי .154

 לחוק המקרקעין ובהתאם לעיקרון תום הלב: 14צריכות להיעשות בהתאם לכלל המעוגן בסעיף 

לזכות זו של כל שותף במקרקעין לדרוש פירוק שיתוף, קיימים מספר חריגים שהוכרו "

תוף ושימוש לרעה בזכות, מתוך בפסיקה, וביניהם: א. חוסר תום לב של מבקש פירוק השי

, גדעון גוגול נ' חוה לוינהר 40531-10-10" )ת"א )ת"א( כוונה להציק לשותפים האחרים ]...[.

 (.22(, פסקה 31.1.13)פורסם בנבו, 

אם כן, הדעה השלטת בפסיקה ובספרות היא, שתביעה לפירוק שיתוף המוגשת שלא בתום לב וממניעים  .155

מכוח דיני תום הלב ודוקטרינת האיסור שימוש לרעה בזכות. בענייננו, אין  פסולים מוצדק לדחותה, זאת

קרי, גזל קרקעות פרטיות של פלסטינים  –לתבוע פירוק שיתוף  2כל ספק כי מניעיו של המשיב מס' 

הם מניעים פסולים, הן בשל היותם מנוגדים  –והקצאתן לתושבי מאחז עמונה הבלתי חוקי מלכתחילה 

יותם מנוגדים לחובותיו של המשיב כנאמן בקרקע, הן בשל היעדר התחשבותם בשותפים לחוק, הן בשל ה

 והן בשל הפגיעה האנושה בזכות הקניין המוגנת של בעלי הקרקע. ,במקרקעיןועצמם 

חוסר תום הלב של הממונה גם אמור להתפרש באספקלריה של הזכות החוקתית להגנה על הקניין, בוודאי  .156

על הרשויות ביחס לאדמות פרטיות של תושבים מוגנים בשטח כבוש. אין המדובר לאור החובות המוטלות 

בקרקע 'רגילה' אשר לגורם רשמי זכות כזו או אחרת עליה, אלא נכס אשר ראוי לכיבוד ולהגנה מוגברת 

 כיבוש החולש עליו.  משפטי של מתוקף נסיבות האזור ומצב

בבואו להכריע אם לקבל את תביעת פירוק השיתוף  עוד ראוי להדגיש, כי השיקול המנחה את בית המשפט .157

או אם לדחותה בשל שימוש לרעה בזכות, הוא האיזון הראוי בין דיני תום הלב לבין הזכות החוקתית 

לקניין של השותף התובע את פירוק השיתוף. ברור לכל כי בעניינה של העתירה דנן, מתייתר הצורך באיזון 

לממונה כלל אין זכויות קנייניות בקרקע. לנוכח האמור, ובהינתן כי  שנועד להגן על זכות הקניין, שכן

 מהווים שימוש לרעה בזכות, יש לדחות את תביעתו לפירוק שיתוף. 2מניעיו הפסולים של המשיב מס' 

 לא מצא לנכון להתייחס לסוגיה זו במכתב התשובה שלו.   3המשיב  .158
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ויישומו בפועל על חלקות העותרים,  1777ת צו אחר כל אלה, עמדת העותרים היא כי המשיבים באמצעו .159

מפירים את הדין הבינלאומי, מבקשים לשנותו ביחס לחלקות העותרים )באופן הסותר מושכלות יסוד 

 בדברי חקיקה ראשית אשר אמורה להיות אוניברסלית ולא פרטיקולרית(, וזאת ללא צידוק בדין. 

. המשיבים לא החובה לשמור על המצב הקייםבנוסחו המתוקן אינה מתיישבת עם  1777התקנת צו  .160

לחלוטין מקיום הוראות המשפט הנוכח בשטח, בפרט לאור העובדה כי במהלך מהם מדוע נמנע  מפרטים

 השנים האחרונות לא בוצעו שינויים בדין המהותי בתחום דיני המקרקעין באזור.  50

שכן  43יך חקיקתי זה נוגדת את תקנה הלנתיב דווקא פסיעה ב –למעשה, תמונת המצב הינה הפוכה לגמרי  .161

היא חותרת תחת חובת המפקד הצבאי לשמור על הסדר הציבורי, היא חותרת תחת החובה לשמור על 

כולה מהווה התגייסות למען -הדין הקיים ולכבדו, היא חותרת תחת החובה לשמור על רכוש הפרט, וכל

הציבורי ופגע באורחות החיים של תושבי קומץ עבריינים אשר נודע לציבור בכל שהוא הפר את הסדר 

 סילוואד, תושבים מוגנים בשטח כבוש.

בהעדר הצדקה אשר מונעת אל מול הוראות הדין המקומיות, ו 1777משכך, לאור הסתירות הרבות של צו  .162

 בטל ומבוטל.  1777"לחלוטין" את קיום הדין הקיים, אין מנוס מקביעה כי צו 

 

VI  -  כלפי בעלי האדמות ועל ניגוד העניינים של  2המשיב מס' הפרת חובת הנאמנות של

  2-ו 1המשיבים 

, 1777באמצעות צו  1כמו גם הוראת המשיב מס'  2לשיטת העותרים, עצם פעילות המשיב מס'  .163

להקצות את החלקה לצורך הקמת התנחלות חדשה, מהווה הפרה של חובת הנאמנות לה חב המשיב 

 כלפי בעלי הנכס.  2מס' 

, אינו הופך להיות בעלים של 58, מתוקף הסמכות הנתונה לו על ידי צו מס' 2כי המשיב מס' כאמור,  .164

הרכוש הנטוש, אלא לכל היותר מנהלו עד לשובו של הבעלים או המחזיק בנכס. משכך, ניהול הנכס 

, כאשר על פי עקרונות דיני הנאמנות ודיני היושר, על הנאמן לנהל את הנכס בהתאם בנאמנותהינו 

 צון הקיים או המשוער של הבעלים. לר

העיקרון העומד בבסיס חובת הנאמנות הוא שניהול הנכס אמור להיות אך ורק טובת מושא הנאמנות,  .165

וזאת כפי שאפוטרופוס חב חובת נאמנות ואמור לפעול על פי העיקרון של טובת החסוי. זוהי הסיבה כי 

 ניידי. -למכור נכסי דלא 2פשר למשיב מס' , חרף הבעייתיות הרבה הגלומה בו, אינו מא58צו מס' 

דיני הנאמנות הם חלק מדיני היושר השאולים מן המשפט האנגלי שמטרתם "להשלים" את החוק  .166

במקרים שהפעלתו הרגילה מובילה לתוצאה חמורה מדי. היטיב לתאר זאת השופט הנדל בע"א 

 :19, בעמ' 532( 1, פ"ד סה)כונס הנכסים נ' מרשה טאובר טוב 5955/09

אמריקאי. שורשיו -מה אופיו של מוסד הנאמנות? מוסד זה מצא נחלה במשפט האנגלו"

בדיני היושר באנגליה. דינים אלה נולדו בהקשר ההיסטורי של דין המלך, על מנת 

להתגבר על כללים נוקשים אשר היוו מכשול לעשיית צדק. לולא ענף משפטי זה, נסיון 

לון. אבהיר. במטריה משפטית הנעדרת "דיני יושר", ליצור קשרי נאמנות היה נידון לכיש

היה הנאמן בעליו של הנכס, ואחריותו כלפי הנהנה תלויה הייתה בכוח המוסר אך לא 

בכוחו של הדין. הנהנה היה נעדר מעמד לתבוע את הנאמן. הולדת דיני היושר שינתה את 

. ינטרס הנהנהאך זכויותיו מוגבלות באהמצב. בהסכם נאמנות הנאמן הוא הבעלים, 

המצב תואר באנגליה באופן בו הנאמן הוא בעל "זכות קניינית שבדין", ואילו הנהנה 
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 ,J.H BAKER & S.F.C MILSOMהוא בעל הזכויות הקנייניות מן היושר )ראו:

SOURCES OF ENGLISH LEGAL HISTORY (1986); Henry Hansmann & 

Ugo Mattei, Trust Law in the United States. A Basic Study of Its Special 

Contribution, 46 AM J. COMP. L. 133 (1998 :להלן( )"Hansmann & Mattei"); 

SARA WORTHINGTON, EQUITY (2nd ed., 2006)). 

כאמור, עיקרון יסוד בדיני הנאמנות הוא חובתו של הנאמן לפעול לטובת הנאמנות ובאופן המשרת את  .167

)להלן: "חוק הנאמנות" או  1979-לחוק הנאמנות, התשל"ז 10הנה. סעיף צרכיו ואת רצונותיו של הנ

 "החוק"( מונה את חובותיו ואת סמכויותיו של הנאמן בהתאם לעיקרון יסוד זה וקובע:

")א( נאמן חייב לשמור על נכסי הנאמנות, לנהלם ולפתחם ולפעול להשגת מטרות 

 יו;הנאמנות, ומוסמך הוא לעשות כל הדרוש למילוי תפקיד

)ב( במילוי תפקידיו חייב הנאמן לנהוג באמונה ובשקידה כפי שאדם סביר היה 

 נוהג באותן נסיבות.

 )ג( נאמן של כמה נאמנויות לא יפעל בפעולה שביניהן.

)ד( נאמן אינו רשאי לאצול מתפקידיו לזולתו; אין בכך כדי למנוע העסקת אדם 

 כדרוש למטרות הנאמנות."

לי אינו חל בגדה המערבית, אולם העקרונות הגלומים בו מחייבים כל אמנם חוק הנאמנות הישרא .168

 נהל הציבורי. י, אשר מהווה אורגן מהמ2מערכת יחסים של נאמנות, ובוודאי חלים על המשיב מס' 

)ב( והמחייב את הנאמן לפעול לטובת 10כך, עיקרון חובת הפעולה לטובת הנאמנות המשתקף בסעיף  .169

מהווה עיקרון עצמאי וקוגנטי שלא ניתן להתנות עליו. כך גם עולה הנאמנות באמונה ובשקידה, 

)ב( מרשימת סעיפים שהוראותיהם כפופות לתנאי הנאמנות. 10לחוק, המשמיט את סעיף  11מסעיף 

עולה מכך, כי חובתו של הנאמן לנהוג באמונה ובשקידה לטובת הנאמנות, גוברת על כל הוראה אחרת, 

 750/84שבות עם טובת הנאמנות. כדבריו של השופט גולדברג בבג"ץ ככל שהוראות אלה אינן מתיי

 ((:1985) 614-615, 609( 4, פ"ד לח)אח' 6-יגאל כהן נ' ראש עיריית רחובות ו

מרשימת הסעיפים  1979-)ב( לחוק הנאמנות תשל"ט10לא בכדי הושמט סעיף "

)ב( 10ף לחוק שהוראותיהם כפופות לתנאי הנאמנות. ללמדך, כי סעי 11שבסעיף 

עומד לעולם, ולפיו "במילוי תפקידיו חייב הנאמן לנהוג באמונה ובשקידה כפי 

שאדם סביר היה נוהג באותן נסיבות". מצוות סעיף זה לנאמן כי ישווה לנגד עיניו 

את טובת הנאמנות בלבד, שאם מוכתבת לו דרכו, ואין הוא פועל על פי מצפונו 

 "לא באמונה הוא עושה... -ושיקול דעתו 

מעיקרון החובה לפעול לטובת הנאמנות נגזרת גם החובה שלא להימצא בניגוד עניינים עם  .170

האינטרסים של הנהנה. חובה זו היא אחת מחובותיו היסודיות של הנאמן ומטרתה לצמצם את 

האוסר )א( לחוק הנאמנות 13בסעיף  מעוגנת קיומם של מניעים אישיים שישפיעו על תפקודו. חובה זו

)ג( לחוק, אף 13להפיק כל טובת הנאה מן הנאמנות ואשר הסייג היחיד לה, המופיע בסעיף על הנאמן 
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אם ראה הוא כפוף לטובת הנאמנות ומתיר הפקת טובת הנאה באישור מראש של בית המשפט רק "

 ". שהיא לטובת הנאמנות

ועל כן פסולה מכאן שכל פעולה שעולה ממנה חשש לניגוד עניינים איננה מתיישבת עם טובת הנאמנות  .171

יטיבה לתאר זאת ה)ה( לחוק(. 13ומהווה הפרה של חובת הנאמנות אשר תוצאתה היא בטלות )סעיף 

 :24(, בעמ' 2007) 661( 2, פ"ד סב)גל גורן הולצברג נ' אביבה מירז 4377/04השופטת ארבל בע"א כב' 

חינה מותיר מרווח לתהיות, לגמישות, לבמדובר אפוא באיסור מוחלט וברור שאינו "

עסקינן באיסור בהתנהלותו לאחר מעשה.  בדיעבד של מניעי הנאמן או לתיקון ליקויים

המבקש להתוות לנאמן את גדרי המותר והאסור של תפקידו ולתחום אותם בגבולות 

שאינם עבירים, על מנת שלא ליצור חשש לפגיעה בעניינו של הנהנה, על מנת שלא 

מוקדו של האיסור בעצם  טוא לתפקידו.להעמיד את הנאמן במצב בו עשוי הוא לח

ההתנהגות ואין הוא מותנה בכך שאכן נגרמה פגיעה כלשהי למי שכלפיו חב הנאמן את 

(; 1982) 518, 505( 2, פ"ד לז )ישפאר בע"מ נ' שר הביטחון 35/82חובת הנאמנות )בג"ץ 

ת )או, (. די בכך שמדובר ב"מצב אובייקטיבי היוצר אפשרות ממשי379 - 378, עמ' כרם

לפי גרסה אחרת, חשש סביר( של ניגוד עניינים, ואין צורך להוכיח שבפועל היה ניצול 

אגודת טכנאי השיניים בישראל נ'  2074/95לרעה כתוצאה מניגוד עניינים" )בג"ץ 

((. נחרצות האיסור 1999) 462, 451( 3, פ"ד נג )המנהל הכללי של משרד הבריאות

שנשאו תוצאות הפרתו, מבססות את סטנדרד והעובדה שאין כל נפקות לאופי 

ההתנהגות המצופה והנדרש מן הנאמן, ומייתרות התדיינויות משפטיות ממושכות 

 "שיצביעו על נסיבות ושיקולים שניתן לסבור שמצדיקים "הגמשת" האיסור.

 ובמקום אחר נקבעו הדברים הללו: 

הימנע מניגוד בין אותו עקרון יסוד הוא כי מי שפועל למען אינטרס של אחר, חייב ל"

אינטרס לבין אינטרס שלו עצמו או אינטרס אחר כלשהו. זהו העיקרון בדבר האיסור 

על ניגוד עניינים. תחילתו של עיקרון זה כעניין מוסרי שבין האדם לבין עצמו. לימים 

כעניין של משפט החל ביחסים  –מכוח הקונסנסוס החברתי העומד ביסודו  – הוא הפך

בין זולתו ]...[. העיקרון בדבר איסור על ניגוד עניינים אינו אך עניין מוסרי שבין אדם ל

שבין אדם לבין עצמו, אלא הוא הינו עיקרון משפטי המשתרע על כל תחומי המשפט. 

 'שמעון נ 595/85 " )בג"ץהוא חל בתחומי המשפט הפרטי והמשפט הציבורי גם יחד

 (.413בעמ'  409( 1990( )1)פד"י מד הממונה על משרד הפנים, מחוז הדרום

 שהוזכרה לעיל, קובעת את הדברים הבאים:  הולצברגואילו כב' השופטת ארבל בפרשת  

אכן, מקום שמנהל אדם את ענייניו של זולתו, מחויב הוא לפעול בשיקול דעת, באמון "

ובנאמנות. אין הוא רשאי לעשות בנכסי זולתו כבשלו והוא מחויב לפעול לטובת 

בלי שהאינטרס האישי  ,של זולתו, תוך שהוא פועל למענם, ולמענם בלבד האינטרסים

שלו או של אחר יובא בחשבון כאינטרס משפיע )אהרן ברק "ניגוד אינטרסים במילוי 

 ד(696, בעמ' הולצברג)ע"א בעניין [. 1980] 11י'  משפטיםתפקיד" 

 אים: את הדברים הב הולצברגואילו כב' השופטת א' חיות הוסיפה בעניין  .172
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על מי שחב בחובת אמון להימצא במצב שיש בו ולו [ ]אוסרהעיקרון של ניגוד עניינים "

חשש לניגוד עניינים. "שוליים רחבים" אלה שאותם מבקש העיקרון להקיף משמיעים 

לטעמי, חל האיסור בין שבעל התפקיד תרם ליצירת מצב זה  .לנו גישה מחמירה

הנזכר  הולצברג]ע"א בעניין  ר..."פעולות של אח בפעולותיו שלו ובין שנקלע אליו בשל

 (.725לעיל, בעמ' 

אמנם, יחסי הנאמנות הנובעים ממשטר הכיבוש מייצרים ניגוד עניינים מובנה בין הנאמן שהוא  .173

האוכלוסייה הכבושה, אולם הפתרון לניגוד עניינים זה מצוי במסגרת  הנמנים עלהכובש לבין הנהנים 

ת משני קטבים: צורכי הצבא מחד, והגנה על טובת האוכלוסייה והמורכב חובותיו של המפקד הצבאי

המוגנת מאידך. במילים אחרות, ניגוד העניינים האינהרנטי שביחסי המפקד הצבאי והאוכלוסייה 

הפלסטינית אינו פוטר את המפקד הצבאי מן האיסור להימצא במצב של ניגוד עניינים שאינו נובע 

 . מצרכים צבאיים וביטחוניים

 

 מן הכלל אל הפרט

כי  יםקובע 19-1-2017ומיום  9-1-2017ועמו החלטות המשיבים מיום  הצו בדבר נכסים נטושים .174

נוסף על הוראות הדין בבנאמנות, זאת  2המשיב מס' מצויות בידיו של  28-29-30ות חלקחלקים מ

לית וקבועה הבינלאומי ההומניטארי המטילות על גורמים מטעם המפקד הצבאי חובת נאמנות כל

מתוקף היותו הריבון הזמני בשטח הכבוש. מטרת הנאמנות שהמפקד הצבאי והממונה על הרכוש 

הנטוש כשלוחו חייבים לפעול להשגתה היא הגנה על רכוש בעלי הקרקע. לפיכך, כל פעולה שמתבצעת 

בחלקות הללו צריכה להיעשות לטובת הנאמנות ובהתאם לאינטרס של בעלי הקרקע, ובכלל זה 

 העברתן לגורם שלישי. 

אין חולק כי הקצאת החלקות לצורך אכלוס מפוני עמונה לא זו בלבד שאינה מגשימה את רצונם של  .175

היא  .נה על הנכס, אלא היא אף פועלת בניגוד גמור לכךיואינה מג , לרבות העותרים,בעלי החלקות

אם אדמותיהם של בעלי  , ביןמשרתת דווקא מדיניות של השתלטות על אדמות פרטיות של פלסטינים

החלקות והמחזיקים בהן, ובין אם של כלל התושבים הפלסטינים במרחב )ועל כך עוד בהמשך חלק 

 . זה(

כן, הקצאת החלקות לצורך זה אינה מתחשבת בטובת הנכס, שהינו קרקע חקלאית, וחושפת את -כמו .176

ת תשתיות, פסולת, מי הקמ ,הקרקע לנזקים שעשויים להיגרם משינוי השטח לצורך בניית מגורים

  . דביוב, שפכים ועו

טענה שקשה  –יתרה מכך, גם אם ייטען כי ההחלטה להשכיר את הנכס הנטוש נדרשת לטובת הנכס  .177

 –לראות כיצד יכולה להיטען כאשר מניעי השכרת החלקות ידועים ורחוקים מלהתחשב בטובת הנכס 

הנכס לקרובי משפחה, או למכרים חובת הנאמנות דורשת כי תיבחן קודם האפשרות של העברת 

 אחרים, ולכל הפחות בדרך ובתנאים שיבטיחו הגנה מרבית ומיטבית על הנכס. 

עבור  –זמני או קבוע  –לקבוע כי חלקות אלה אמורות לשמש כמעין פתרון  1הנחיית המשיב מס'  .178

בת המפקד תושבי המאחז עמונה, וזאת בשל אותה "חשיבות אזורית" מהווה ניגוד עניינים בין חו

 לשמור על הרכוש הפרטי, לטובת בעלי הנכס ובהתאם לרצונם.  2הצבאי וחובת המשיב מס' 
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הלחצים שהופעלו עליו למקם את נקודת היישוב המחודשת  בין היה מצוי בניגוד עניינים 1המשיב מס'  .179

יב בחר דווקא במיקום הנבחר, ובין תפקידו לשמור על רכוש פרטי בבעלותם של תושבים מוגנים. המש

רבו יהאינטרס של תושבי המאחז עמונה אשר ס –בהחלטה אשר משקפת אינטרס ברור ויחיד 

להתפנות מהמתחם בו שוכן המאחז, וזאת מחשש ואיומים באלימות, על פני האינטרס של שמירה על 

 רכוש הפרט. 

אך ורק  בהיעדר צורך ביטחוני ממשי המצוי בבסיס החלטת הממונה ולנוכח חובתו של הנאמן לשקול .180

שיקולים של טובת הנכס וטובת הנהנה, החלטת הממונה להקצות את החלקות שבנדון לאכלוס מפוני 

מאחז עמונה מונעת באופן מובהק משיקולים זרים, מצויה בניגוד עניינים בולט ומשווע עם 

כן בלתי -האינטרסים של בעלי החלקות ומהווה הפרה בוטה של חובותיו של הממונה כנאמן, ועל

  קית ובלתי סבירה באופן קיצוני.חו

התנהלות זו של המשיב נגועה אם כן בניגוד עניינים מובנה, ותעיד על כך שלילת הפעלת שיקול  .181

. משכך, התנהלות זו אינה חוקית, ות האמורותבכל הנוגע לשימושים בחלק 2הדעת של המשיב מס' 

 אינה סבירה ודינה פסלות. 

 

IV–  'החלטת ממשלה האוסרת על הקמת התנחלויות חדשות על לד היא בניגו 1החלטת המשיב מס

 כפי שנקבע על ידי בית המשפט העליון. אדמות פרטיות ובניגוד לדין בנוגע להקמת יישובים

 החלטת המשיב עומדת בניגוד להחלטות ממשלה הקובעות כי אין להקים התנחלויות על אדמות פרטיות (1)

ה במסגרתה הוקמו התנחלויות על גבי אדמות הייתה מקובלת הפרקטיקה הפסול 1979עד לשנת  .182

, בעקבות פרשת עליית גרעין אלון 1979פרטיות, תוך שימוש בצווי תפיסה לצרכים ביטחוניים. בשנת 

מורה על אדמותיו הפרטיות של הכפר רוג'ייב, נקבע על ידי בית המשפט כי היכן שלא מוכח צורך 

שם באמצעות הקמת התנחלויות אזרחיות, אין בטחוני, והיכן שלא מוכח כי צורך בטחוני זה מוג

, פורסם בנבו, דויקאת נ' ממשלת ישראל 390/79לתפוס קניין פרטי ואין לפגוע ברכוש הפרט )בג"ץ 

22.10.1979 .) 

מיום  145בעקבות פסק דין זה, התקבלה החלטה על ידי ממשלת ישראל, היא החלטה מס'  .183

 , אשר גורסת כדלקמן: 11.11.1979

 ות ההתנחלותמדיני 145"

 מחליטים )פה אחד(:   

ולן, על ידי להרחיב את התנחלות ביהודה, שומרון, בקעת הירדן, חבל עזה ורמת הג

ידי הקמת יישובים נוספים על קרקע תוספת אוכלוסין ליישובים הקיימים ועל 

  שבבעלות המדינה.

טי ועדת שרים תקבל החלטות מפורטות לאחר שתשמע דו"ח מפורט של היועץ המשפ

 לממשלה. "

 . 42נספח מצ"ב ומסומנת כ 11.11.1979מיום  145העתק מהחלטת הממשלה מס'   

קאסם נ' הממונה על  5165/15אך לאחרונה, במסגרת הליך תלוי ועומד בפני בית המשפט הנכבד )בג"ץ  .184

, במסגרת תשובת המדינה לעתירה וכן במהלך מתן התרים לשטחים שנתפסו לצרכים צבאיים ואח'(
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( שב נציג המדינה על העמדה כי החלטה זו עודנה משקפת מדיניות 5.12.2016ן בעל פה שהתקיים )הדיו

 נוהגת על ידי המדינה. 

 אינה, גם אם לפרק זמן זמני, מהווה הקמת יישוב על קרקע אשר 28-29-30הקמת יישוב חדש בחלקות  .185

מונה, אשר הוקם באופן בבעלות המדינה אלא בבעלות פרטית. יוער, כי לא ניתן לראות במאחז ע

לערך, כנקודת יישוב מוכרת על ידי המדינה עד כה, ומכל מקום,  1997פיראטי ותוך הפרת חוק בשנת 

הנזכרת לעיל ואינו יכול לעמוד בסתירה  145המאחז עצמו הוקם שנים רבות לאחר החלטת ממשלה 

 אליה.

ספורים בבית  שבועותה לפני המדינה עצמעל ידי משכך, ועל פי החלטת ממשלה אשר על פי הנמסר  .186

עודנה מחייבת ומהווה את המסגרת היחידה להקמתן של נקודות התיישבות חדשות  ,המשפט העליון

 –ת הקמתן של התנחלויות או יישובים נוספים , לא ניתן כלל להרחיב א1979בשטחים שנכבשו לאחר 

 על אדמות אשר אינן בבעלות המדינה.  –ארעיים או קבועים 

 

 טת המשיבים אינה עומדת בדרישות הדין בדבר הקמת התנחלויות החל( 2)

 –ואין מחלוקת כי נקודת ההתיישבות המיועדת באדמות סילוואד  –החלטה על הקמת יישוב חדש  .187

הינה יישוב חדש, מחייבת כי תתקבל על ידי הממשלה. החלטת ממשלה זו צריכה להתייחס למדיניות 

 תכנונית ותקציבית. -ישען על בדיקה מקצועיתהתכנון הכוללת, וכל החלטה אמורה לה

בית המשפט הנכבד כבר קבע בעבר כי לצורך בחינת חוקיותה של נקודת יישוב ישראלית בתחומי  .188

הגדה המערבית, יש צורך במספר הליכים מקבילים )זאת במנותק משאלת החוקיות על פי המשפט 

מלקבוע באופן פוזיטיבי כי היא חוקית  הבינלאומי, נקודה שבית המשפט נמנע מלהכריע לגביה ונמנע

 על פי המשפט הבינלאומי(: 

"השלמתן של הליכים במישור המדיני )החלטת ממשלה על הקמת יישוב או שכונה 

חדשים(, המוניציפלי )הוצאת תו של המפקד הצבאי בדבר שיוכו המוניציפלי של היישוב(, 

יה מרשויות התכנון והתכנוני )הפקדת תכנית מתאר ואישורה וקבלת היתרי בנ

 הרלוונטיות."

תנועת ההתיישבות של גוש אמונים ואח' נגד ראש הממשלה  –אמנה  5853/04)בג"ץ 

 לפסק דינו של הנשיא דאז, כב' השופט א' ברק(.  4, פסק 251( 3)2004על -, תקואח'

  –וראו גם 

. בין "אכן, עד שקים יישוב, ונהיה חייבים להתקיים הלכיים מוקדמים והכרחיים.. 

אותם הליכים מוקדמים הכרחיים ניתן למנות הליכים אלה: החלטת ממשלה, קיומה 

של תכנית מתאר היתר מהממונה על התכנון באזור, היתר בניה, היתר לשינוע קרוונים 

ועוד. באין כל אלה, או אחד מאלה לא תתואר כלל הקמתו המסודרת והחוקית של 

 יישוב"

על -, תקנ' הממונה על הרכוש הממשלתי בחבל עזה ואח'ויינשטוק ואח'  9195/03)בג"ץ  

 לפסק דינו של כב' השופט )כתארו אז(, מ' חשין(. 8, פסקה 1504(, 4)2003

 

קבעה גם היא כי בין היתר כי "הצעות להקמת  2.8.1996מיום  150החלטת ממשלה מס'  –זאת ועוד  .189

ות אחרות הואצלו לידי גורמים יישובים חדשים יובאו לדיון והחלטת הממשלה." כך, בעוד החלט
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אחרים, דוגמת שר הביטחון, הרי שנושאים של מדיניות כוללת בנושאי התיישבות, לרבות בנושאי 

 הקמת יישובים חדשים, יש צורך בדיון והחלטת הממשלה כולה, במליאתה. 

אם  הקמת יישוב הייתה מאז ומעולם כרוכה בהחלטת ממשלה, בין אם בתחומי הגדה המערבית ובאין .190

לאו. ממשלת ישראל לדורותיה מעולם לא התפרקה מהסמכות הפורמאלית להחליט על הקמתו של 

 יישוב חדש לגורם אחר. 

מיום  2178, אשר מפנה להחלטות ממשלה מס' 9949/08יוער, כי גם בבקשת המשיבים במסגרת בבג"ץ  .191

החלטת ממשלה הנוגעת , אין כל 30-11-2016מדיני בטחוני מיום -וכן להחלטת הקבינט 18-12-2016

להקמת נקודת יישוב חדשה, אלא רק התייחסות לכך שהאתר החלופי ימוקם בתחומי עפרה )בניגוד 

  לחלקות האמורות( וכן לקבוע את הגורמים האחראיים על כך. 

בטחוני הנזכרות לעיל מצ"ב ומסומן -העתק מהחלטת הממשלה והחלטת הקבינט המדיני

 . 43כנספח 

, ומשכך אין צורך בהחלטת ממשלה, תזמני תוחלת חייםכי המדובר בהתנחלות בעלת  טענהיצוין, כי ה .192

, כלל ההתנחלויות בגדה המערבית הינן, כברירת מחדל, האחתאינה יכולה לעמוד וזאת משתי סיבות: 

מועצה אזורית חוף  1661/05זמניות, עד לתום תקופת הנוכחות הצבאית הכובשת בשטח )והשוו: בג"ץ 

נעוצה בכך כי כפי שעולה מחוות  השנייה[. הסיבה 2005] 481 (2ד ממשלת ישראל פד"י נט)עזה ואח' נג

הדעת של ד"ר גיל לימון, מרב הסיכויים כי תקופת הנוכחות הזמנית של תושבי עמונה על החלקות 

האמורות במידה ותדחה העתירה, תוארך מעת לעת, והזמני יהפוך לעניין של קבע, כפי שקורה באופן 

 בכל הנוגע לסוגיות הנוגעות לאדמות פלסטיניות פרטיות ברחבי הגדה המערבית. תדיר 

כפי שההיסטוריה מלמדת בכל הנוגע לנוכחות אזרחית ישראלית בתחומי הגדה המערבית,  –כך או כך  .193

כל אלה לוו  –בין אם התנחלויות ובין אם היאחזויות נח"ל שהוסבו להתנחלויות אזרחיות זמניות 

מפורשת. דבר זה לא נעשה בעניינו, ולו בשל סיבה זו יש לבטל את הצו ואת הכוונה בהחלטת ממשלה 

 .3ליטול חזקה בנכסים ועל בסיסם לקדם תכנית כפי שעולה ממכתבו של המשיב מס' 

 

V –  ,לדחות  3ובהחלטת המשיב מס'  1777בצו מס'  והיעדר המידתיות עדר הסבירותיעל העל חוסר החוקיות

 ועל חוסר תום הלב של המשיבים בהתנהלותםאת השגת העותרים 

שינוי המדיניות של על חוסר הסבירות של המשיבים במובן הרחב: אי סבירות קיצונית בכל הקשור ל (א)

 המשיבים והקצאת נכסים נטושים לצרכי התנחלויות ישראליות 

אין כפי שהסברנו לעיל, המדיניות הנוהגת של המשיבים גרסה בארבעת העשורים האחרונים, כי  .194

 להקצות נכסים המוגדרים כנכסים נטושים לצרכי התיישבות ישראלית. 

ה אף פיסת קרקע או תבעשרים השנים האחרונות, למיטב ידיעת העותרים, לא הוקצ –זאת ועוד  .195

 , לשום גורם שהוא.2אדמה המוגדרת כנכסים נטושים על ידי המשיב מס' 

יות ישראליות על אדמות פרטיות, לצורך לאפשר הקמת התנחלו –נועד לתכלית אחת  1777צו מס'  .196

על דרך של פגיעה בזכויות קנייניות של בעלי  –בעל "חשיבות אזורית" לכאורה, ובנוסחו המתוקן 

אדמות נוכחים באזור. כל אלה משקפים שינוי מדיניות רחב היקף, החותר תחת פסיקות בית 

ות ומגבלות הכוח הכובש בשטח המשפט העליון בכל הנוגע לחובת השמירה על זכויות הפרט, חוב
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הנתון לתפיסה לוחמתית, ושאר הטענות והטיעונים בדבר אי החוקיות המובנית המתקיימת בכל 

 הנוגע לצו. 

כל אלה משקפים נדבכים רבים של חוסר סבירות קיצוני וחוסר מידתיות בהחלטות המשיבים, בראש  .197

 כפי שנתחמה בצו האמור.  ובראשונה במסגרת הנורמטיבית המאפשרת אותן ומניעה אותן,

התנועה למען  5134/14בפסק דין מקיף ומעמיק שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט הנכבד )בג"ץ  .198

, פורסם 14-11-2016]פסק דין מיום  איכות השלטון בישראל נ' מועצת מקרקעי ישראל ואח'

של הרשות באר"ש[, שב וחזר בית המשפט על ההלכה המושרשת בכל הנוגע לשינויי מדיניות 

 המבצעת: 

רשות מנהלית רשאית אמנם, ולעתים אף חייבת, לסטות ממדיניות קיימת, אך סטייה "

כאמור טעונה הקפדה מיוחדת על הליך תקין, וכן על קיומם של טעמים ענייניים 

פיינגולד נ'  4573/12" )וראו גם עע"מ שיצדיקו זאת, בגדרי מתחם הסבירות הנתון לרשות

(; בג"ץ 22.12.2013) 6-5תכנון ובניה מחוז ירושלים, בפסקאות הוועדה המחוזית ל

קיבוץ החותרים אגודה שיתופית חקלאית רשומה נ' מינהל מקרקעי ישראל,  6268/00

חוד, חברה לתעשיות מוצרי מתכת בע"מ  5277/96(; בג"ץ 2001) 659-658, 639( 5פ"ד נה)

 386, 147-138ותן הנחיות מינהליות (; יואב ד1997) 861-860, 854( 5נ' שר האוצר, פ"ד נ)

(1996 ".)) 

 לפסק דינה של כב' השופטת ע' ברון( 33, פסקה 5134/14)בג"ץ 

הן מהתכתובות שנוהלו עובר להגשת העתירה, והן מהחלטות מועצת התכנון העליונה בנוגע לחלקה  .199

ות, עולה כי נסמך עליהן כמצדיקות את פעולותיו גם ביחס לחלקות האמור 3, אשר המשיב מס' 38

ככל שאכן הופעל שיקול דעת והדבר לא הוצנח  –במקרה דנן על שיקול הדעת שהפעילו המשיבים 

מעיב צל כבד של היעדר טעמים ראויים לסטייה מהמדיניות הקודמת  –עליהם על ידי הדרג הפוליטי 

 ואיזון לקוי בין השיקולים השונים. 

ישראלית )בניגוד לדין, ותוך שימוש באדמות הסטייה מהמדיניות נועדה לצורך הקמת התנחלות  .200

'דיל' פוליטי, ולא נבעה מצורך עמוק ומהותי בשינוי -פרטיות(; הסטייה מהמדיניות נולדה כחלק מ

בעשורים האחרונים; הסטייה מהמדיניות מובילה בהכרח  2המדיניות הנוהגת על ידי המשיב מס' 

ם ואחרים; הסטייה מהמדיניות נובעת לפגיעה בזכויות קנייניות של בעלי האדמות, העותרי

משיקולים זרים, שיקולים שכולם מרוכזים ברצונם של תושבי עמונה, ותוך התעלמות מוחלטת 

כנאמן על נכסים נטושים, התעלמות המשיבים כולם משאר בעלי האדמות  2מחובת המשיב מס' 

 והתעלמות משאר צרכי הסביבה.

 משיבים.בכך לא מתמצה אי הסבירות הקיצונית של ה .201

כך למשל, עצם ההחלטה לקבוע נקודת יישוב ישראלית, בלב שטח אשר רובו המכריע הינו פלסטיני  .202

חקלאי, כאשר כל מטרתה של החלטה זו היא להנציח את הדרת תושבי סילוואד מאדמותיהם, הינה 

החלטה שהתקבלה באופן בלתי סביר, וזאת מהטעם הפשוט כי סמוך לשטח קיים מאחז בלתי 

שתושביו מעוניינים להישאר בסמוך אליו. יהיו סיבותיהם אלה אידאולוגיות או כלכליות  מורשה,

)לא ניתן להתעלם מכך שהחלקות שנבחרו בקפידה לצורך שיכונם המחודש של תושבי עמונה, 
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סמוכות לאותם גידולים חקלאיים בלתי חוקיים שבוצעו על ידי תושבי המאחז, על אדמותיהם של 

, או אחרות. אין בשיקולים אלה, אשר "נתפרו" על פי מידת המצב והאינטרסים אחרים וללא היתר(

 בשטח, כדי להוות החלטה סבירה בעניין. 

נתבקשה מועצת התכנון העליונה לדון  38בהקשר זה יוער, כי הגם שבמהלך הדיון שעסק בחלקה  .203

לאי והשפעותיו בנושא, הרי שבהחלטתה אין כל התייחסות להיבט של הקמת ההתנחלות על שטח חק

 על בעלי החלקות הסמוכות. 

הדבר אינו מפתיע, שכן לאור העובדה כי כפי שנטען עוד במכתבי העותרים בנוגע לצו, מועצת התכנון  .204

, אשר ראה לנכון צורך בחשיבות אזורית בהקמת 1העליונה מתכופפת בפני קביעותיו של המשיב מס' 

ל שטח המוקף מכל הכיוונים בעשרות חלקות נקודת יישוב ישראלית חדשה, דווקא בלב ליבו ש

הפנה, כזכור, להחלטת מועצת התכנון העליונה,  3חקלאיות בבעלות פלסטינית. המשיב מס' 

 המצדיקה את פעולותיו הנוכחיות ביחס לחלקות נשוא העתירה. 

בפועל, וכפי שהדבר נלמד גם מחוות הדעת של ד"ר לימון וכן מתשובת המשיב, ההחלטה עצמה  .205

, ותו לא. שאר השיקולים או שלא נבחנו כלל, או 5ה לצרכיהם של חברי המשיבה מס' נתפר

 שההחלטה התקבלה במכוון על מנת לפגוע בעותרים ובשאר תושבי הכפר סילוואד. 

ד"ר גיל לימון בחוות דעתו מציין במפורש כי לשיטתו אפשר לסטות גם מהמדיניות הנוהגת הקובעת  .206

לבעלים  –הנכסים לבני משפחה של הבעלים )ומכאן קל וחומר  כי יש עדיפות מובהקת להקצאת

עצמם, הגם שבמקרה זה הבעלים עצמם נותרים הבעלים, ורק זכותם כבעלים לעשות שימוש בקניינם 

נפגעת(, או לקרוביהם המתגוררים בסמוך. הדבר הינו אך הגיוני, משקף פרקטיקה של זכות קדימה 

מירה על הנכס בהתאם לאופיו וייעודו על ידי מי שנחשב "קרוב" הקיימת על פי דיני היושר, ומהווה ש

יותר לנכס, וראוי יותר לשמור עליו. העובדה כי המשיבים אף מבקשים לשנות את ייעוד הקרקע 

משטח חקלאי לשטח עליו ייבנו מבנים וישמש למגורים, מחזקת עוד יותר את חוסר הסבירות 

 שבפעילותם זו.

טות ממדיניות זו, בשל אותו "צורך" עמום, אולם צורך זה אינו קיים הלכה ד"ר לימון מוצא לנכון לס .207

מי בעפרה ומי בשבות רחל, ככל  –למעשה )הן בשל קיומן של חלופות מגורים עבור תושבי המאחז 

 שקיימת כלל חובה למצוא להם חלופת מגורים על ידי המדינה(.

, נעשתה מבלי שהיו טעמים עניינים לכך, הסטיה מחובת השוויון ומהמדיניות הקיימת, גם במקרה זה .208

אלא מטעמים פוליטיים גרידא, ומשכך אינה סבירה. החלטות המשיבים מתעלמות לחלוטין 

משיקולים של צדק חלוקתי, צדק קנייני, צדק סביבתי וצדק אזורי, אשר מתחייבים בוודאי על רקע 

 5שתלטות של המשיבה מס' נסיבותיו הייחודיות של הכפר סילוואד ונפילתו קרבן לתאוות הה

 ואנשיה. 

היעדר מתן משקל לשיקולים אלה הופך גם הוא את ההחלטה לבלתי סבירה באופן קיצוני )והשוו:  .209

 לפסק דינה של כב' השופטת ע' ברון(. 53, פסקה התנועה לאיכות השלטוןבעניין  5134/14בג"ץ 

לם לא הייתה. כל שיש הוא אין כל חשיבות אזורית אמיתית לשטח, מעו –יש להודות על האמת  .210

חשיבות פוליטית, הוראות מגורמים במערכת הפוליטיים אשר מבקשים להתכופף בפני מסע לחצים 
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ואנשי שלומה. אלה הם אינם טעמים עניינים. אלה הם שיקולים זרים, ומשכך דינם  5של המשיבה 

 להיפסל. 

 

 תום הלב הגלום בהועל חוסר  1-3מובן הצר שבהחלטות המשיבים חוסר הסבירות בעל  (ב)

במובן הצר, קשה לקבל את עמדתם לרוץ ולקדם את  2-3גם כאשר בוחנים את התנהלות המשיבים  .211

, וכן לאור העובדה כי אופן ביצוע וטרם הוכרע בהן המתווה האמור, כל עוד חלק מההשגות נבחנות

 החלוקה ופירוק השיתוף בחלקות משקף חוסר תום לב. 

ה מן הצורך, שכן טענתם העקרונית של העותרים היא כי לא ניתן כלל הדברים נאמרים בבחינת למעל .212

לבצע פירוק שיתוף בחלקות, אבל חוסר תום הלב של המשיבים משתקף גם בפסיעתם בנתיבים 

 המוצדקים לשיטתם. 

-, המשיב סותר את עצמו בתשובתו: מצד אחד, אומר המשיב כי הוא מקבל את טענות העותריםראשית .213

אולם  16-1-2017מצא כי יש להם זכויות קנייניות בחלקות )לרבות בהשגות שהוגשו ביום משיגים וכן כי נ

המשיב אינו מתייחס  30(. מהצד השני, בכל הנוגע לחלקה 19-1-2017מבלי להידרש להשגה מיום 

היא נותרה ובתשובתו כלל ועיקר וגם המפה שצורפה על ידו אינה כוללת את רכיבי הזכויות האמורות 

 . כשהייתה

: חלק ניכר 29מס' כך הם פני הדברים, המקבלים משמעות חזקה יותר, היכן שהמדובר בחלקה  .214

חלקיהן של האחיות ג'מילה, ורדה ופטאמה,  –מהעותרות והעותרים הינם בעלי זכויות קנייניות בחלקה 

האמור וכן חלקי האחים יוסף ומוחמד אשר מיוצגים על ידי ילדיהם כבני המשפחה. לכך יש להוסיף את 

בתצהיר העותרות, אשר ממנו עולה כי לא ניתן כלל לראות ברכוש האם המנוחה סעדה כרכוש נטוש, 

 וזאת כיוון שהיא נפטרה )זאת מעבר לעובדה כי ילדיה הינם היורשים הטבעיים שלה(. 

משכך, רובן המכריע של הזכויות בחלקה זו הינם בידי העותרים, או שלכל הפחות לא ניתן לראות בו  .215

 רכוש נטוש כלל ועיקר. כ

חלקים מתוך  9בכל הנוגע לירושת המקרקעין עומד על  3,4,5גם בחינה צרה של חלקן הישיר של העותרות  .216

חלקים. מכל מקום,  7חלקים אלה אין למנות את חלקה של האם המנוחה, העומד על  28, כאשר מתוך 28

דונמים; על כן, גם אם הייתה מתקבלת  8, הינה בהיקף של 29, ואילו חלקה 32%-חלקן הישיר מהווה כ

דונמים. בפועל,  2.571התזה הבלתי חוקית של המשיב, הרי שחלקן של העותרות היה אמור לעמוד על 

 1.906דונמים והותיר בידי העותרות היקף בן  6.157בהיקף של  29המשיב הודיע שהוא נטל חזקה בחלקה 

לא הובהר מדוע דווקא החלק הזה נותר בידן  –עותרות דונמים, וזאת ללא נימוק. גם החלק שנותר בידי ה

 ולא חלקים אחרים.

: גם כאן, אין כל הסבר מדוע דווקא החלקים 30-ו 28הדבר הנו משמעותי גם עבור החלקים בחלקות  .217

האלה נותרו בידי העותרים ואילו הממונה נטל לעצמו חזקה ביחס לחלקים אחרים. גם כאן, ברור כי 

 שפט הייתה משקללת את כלל האינטרסים, היכן שפירוק שיתוף כלל אפשרי. חלוקה על ידי בית מ

, אולם ביחס לחלקות החלטתו בעתיד, המשיב מתייחס להשלמות מסמכים כעילה לבחינת שנית .218

-8-9ביחס לחלקות הללו הוגשו השגות עוד ביום האמורות לא התקבלה כל דרישה למסמכים. נזכיר, כי 

. המשיב ידע לבקש השלמות מסמכים ביחס לחלקות מסויימות כפי 9-ו 1,3,6, על ידי העותרים 2016
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-3, אולם לא היו לו דרישות דומות ביחס לחלקות האמורות, לא ביום 3-11-2016שעלה ממכתבו מיום 

 ולא במועד אחר, לרבות לא ביחס להשגות העותרים שהוגשו מאז.  11-2016

, 19-1-2017הרי שגם הסיפא של מכתב המשיב מיום , מעבר לאי הבהירות הגלומה בדרישה זו, שלישית .219

מבלי להידרש להן כעת,  8-7אשר מבקש למעשה להותיר תלויות ועומדות את השגותיהן של העותרות 

ובה בעת לקדם הליכים שונים ביחס לחלקות, בידיעה כי קיימות טענות זכויות של משיגים נוספים, הינו 

ן מקום לקבל את הנטען והמובלע במכתבו של המשיב על המועדים בלתי סביר באופן קיצוני. יוער, כי אי

, בכל 58)א( לצו מס' 13בהן הוגשו ההשגות, כביכול לאחר המועד שנקצב לכך, וזאת הואיל ועל פי  סעיף 

 עת המשיב מחויב להשיב את הרכוש הנטוש לבעליו, מרגע שהבעלים או המחזיק נמצא בשטח. 

ם ביחס לחלקות הללו, ליצור אינטרס הסתמכות מדומה, וזאת בזמן בפועל, המשיב מבקש לקדם הליכי .220

 בעלים העומדים על זכויותיהם. -שקיימים מחזיקים

התנהלות זו הינה התנהלות שאינה בתום לב, ולא ניתן להשלים עמה. המשיבים בוחרים בעיניים פקוחות  .221

כאים להגנה מוגברת על זכויות לצעוד בנתיב שעשוי לפגוע בזכויות קנייניות של תושבים מוגנים אשר ז

הקניין שלהם מעצם היותם מצויים תחת כיבוש, אולם תחת זאת המשיבים מבקשים לדחות את 

 ההכרעה בעניינם ובינתיים לקדם הליכים שיובילו בהכרח לפגיעה בקניין העותרים.

ם נטושים, לכל אורך ההליך העוסק בנכסי 1-3מעבר לכך, היא משקפת את חוסר תום הלב של המשיבים  .222

דווקא לעברייני המאחז עמונה ולא לשלטון  1-3חוסר תום לב אשר ממשיך את המחויבות של המשיבים 

החוק. העובדה כי המשיבים מעוניינים למקם קבוצת אנשים שהתפרסמה דווקא בהיותה גורם אשר 

להם פולש למקרקעין פרטיים ומסרב לפנותם גם לאחר צווים מנהליים רבים וגם לאחר שהובהר 

 משפטית שנוכחותם בשטח אינה חוקית, מהווה חיזוק לכך שהמדובר בחוסר תום לב. 

 

 סוף דבר

עתירה זו מבקשת מבית המשפט הנכבד שיתן לעותרים סעד, אשר הינו אך מתבקש לאור התנהלותם  .223

, וזאת לאחר שכלל נסיונותיהם של העותרים להניא את המשיבים הכוללת של המשיבים בעת האחרונה

 . לותיהם הבלתי חוקיות לא צלחומפעו

משבחרו המשיבים לצעוד בעיניים פקוחות, בחוסר תום לב מופגן ומובהק, תוך הפרה של שלל דינים  .224

החלטות ממשלה, פסיקות בית המשפט העליון והוראות מחייבות מבחינת הדין ההומניטרי הבינלאומי, 

ות המובאות לפתחו של בית המשפט הנכבד, אין מנוס מהכרעה בסוגיועקרונות בסיסיים של דיני היושר, 

 חלקן מועברות תחת שרביט הביקורת השיפוטית לראשונה. 

על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמפורט ברישא של כתב העתירה, ולאחר קבלת  .225

 תצהירי התשובה של המשיבים להפוך את הצו על תנאי למוחלט. 

ד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים ושכר טרחת עו"ד הכל כמו כן, מתבקש בית המשפט הנכב .226

 בצירוף מע"מ כדין.

עתירה זו נתמכת בתצהירי העותרים )בכל הנוגע להיקפי זכויותיהם( ובתצהירה של הגב' זיו שטהל מטעם העותר 

 . 11מס' 
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 הנימוקים לעתירה לצו ביניים ולצו ארעי:

לפיה מתבקש  עתירה דחופה לצו ביניים וצו ארעיזוהי צו על תנאי, כפי שפורט בפתיח של כתב העתירה, בנוסף ל
 בית המשפט הנכבד להורות:

 
 -28-29-30או למי למטעמם: להימנע מכל הוצאה לפועל של פירוק השיתוף בחלקות  1-3למשיבים  (1)

באדמות הכפר סילוואד, לרבות כל מימוש מלא או חלקי של ההודעה על נטילת חזקה מיום  21בגוש 

9.1.2017; 

או למי מטעמם: להמנע מכל קידום של הליכי תכנון ו/או הקצאה ו/או בניה בחלקות  1-3למשיבים  (2)

 להקפיאם לאלתר; –האמורות, וככל שהוחל באלה 

או למי מטעמם: להימנע מכל בניה בחלקות העותרים, לרבות בנית תשתיות, הכשרות  1-5למשיבים  (3)

 השטח הקיים. שטח וכן כל פעולה שהיא אשר משנה את מצב 

 והכל עד למתן פסק דין סופי בעתירה זו.
 

בית המשפט הנכבד יתבקש להוציא תחת ידו צו ארעי, בנוסח צו הביניים המבוקש, וזאת עד לקבלת החלטה 

הקצר שנקבע על ידי  בבקשה לצו ביניים, אף טרם קבלת תשובות המשיבים לעתירה ולאור סד הזמנים

כי בכוונתו לפרסם תכנית בהתאם  3שיבים, ולאור הודעתו של המשיב מס' . שנקבע על ידי המ1-3המשיבים 

 . , ולאור הערכויות בפועל לקראת פרסומהביחס לחלקים מהחלקות האמורות בימים הקרובים 1777לצו 

הן ביחס  1777אופן פעילות המשיבים, אשר פועלים בלוחות זמנים דחוסים ביותר, כפי שקובע גם צו 

ות והן ביחס להשגות המוגשות ביחס לטענות לפירוק שיתוף, כמו גם התנהלות המשיבים להתנגדויות לתכני

, אשר עוד טרם חלף המועד לפניה לערכאות נגד התכנית, כבר 38בכל הנוגע להליכי ההקצאה בנוגע לחלקה 

, יביפיקט, על מנת ליצור אינטרס הסתמכות 4ובין המשיבה מס'  2הועברו מסמכים וחוזים בין המשיב מס' 

הוצאת הצו הארעי עוד טרם קבלת תשובות הצדדים, וזאת על מנת שלא יפעלו לסכל את העתירה או מחייבים 

 להקשות על מימוש הסעדים המבוקשים על ידה. 

, בשעה 19-1-2117כפי שתואר לעיל, מכתבו של ראש המנהל האזרחי נשלח בהודעת דוא"ל ביום ה' האחרון, 

אשר סרבו להארכות מועד מהותיות לאחר מכן. לוחות הזמנים של המשיבים, בערב, ונקרא כשעתיים  19:35

אשר נתבקשו על ידי העותרים במהלך הדרך, וזאת על בסיס הנימוק כי "הדחיפות מתחייבת מקידום מתווה 

פינוי עמונה", עמלו העותרים ובאי כוחם על מנת להגיש את העתירה במועד המוקדם האפשרי ביותר 

 מבחינתם. 

 נימוקי הבקשה: ואלה

ש בית המשפט הנכבד לבטל את החלטת המשיבים לבצע פירוק שיתוף כפוי בעתירה לצו על תנאי התבק .א

, בניגוד לדין הקיים באזור, ובאופן הפוגע בזכויותיהם הבלתי מסויימות במקרקעין. 28-29-30בחלקות 

דמות פרטיות, עבור תושבי פירוק שיתוף זה נועד לצורך בניית נקודת התנחלות חדשה, יש מאין, על א

 המאחז הבלתי מורשה הסמוך עמונה. 

הליך נטילת החזקה מהווה הליך ראשוני ומתחייב לצורך השלמת הליכים נוספים המבוססים על נטילת  .ב

חזקה זו, כגון תכנון והקצאה של השטח, כפי שהמשיבים הבהירו כי בכוונתם לעשות זאת בזמן הקרוב 

, 10-1-2017דתי של כתב העתירה, המדובר בהליך שפורסם לציבור ביום ממש. כפי שמתואר בחלק העוב

-16-1שעות לצורך הגשת השגות נגדו. ההחלטה בהשגות שהוגשו נגד ההליך ביום  96וקצב פרק זמן של 
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בשעות הערב, והכל במסגרת הליכי בזק שנועדו לדלג על  19-1-2016ביום  ניתנה לאחר שלושה ימים, 2017

 טיעון ואפשרות לבירור עובדתי מקיף וממצה.    משוכות של זכות

נעשה בחוסר תום לב, יך קבלת ההחלטות המואץ אשר מתבצע בכל הנוגע לפירוק השיתוף האמור, הל .ג

בהליך מרובה פגמים ובהחלטה הכוללת מרכיבים רבים של אי חוקיות וחוסר סבירות קיצוני, המהוות 

, פסיקות בית המשפט הנכבד ין הבינלאומי ההומניטארישל שלל הוראות הדין המקומי והד חזיתיתהפרה 

 . ועקרונות בסיסיים של דיני היושר לאורך השנים, החלטות ממשלת ישראל

 19-1-2017מיום  3, ועמדתם כפי שהיא מוצגת במכתבו של המשיב מס' 1-3 יםהחלטות המשיבבפועל,  .ד

ניות של העותרים, וזאת מבלי שיש לכך מנסות לעגן למעשה פגיעה בזכויות קניי לכתב העתירה( 37)נספח 

 כל ראשית הצדקה, והיא מונעת כל כולה משלל שיקולים זרים. 

בשל אי החוקיות הגלומה בו, וכן את ההחלטות  1777ו של צו בעתירה מבקשים העותרים את ביטול .ה

ירות חוקיות, חוסר סמכות וחוסר סב-. זאת בשל פגמים מהותיים של איהאופרטיביות אשר נבעו ממנו

, לרבות פגיעה בזכויות האדם הבסיסיות של העותרים, ובראשן המשיביםקיצוני שנפלו בהחלטותיהן של 

 הזכות לקניין. 

, יסכל מראש את הסעד 5, עבור תושבי המשיבה מס' 1-3מימוש פירוק השיתוף על ידי המשיבים  .ו

 1-3ו מכוונים המשיבים שהתבקש בעתירה לצו על תנאי. פירוק השיתוף מהווה את הבריח המרכזי עלי

. 3לקדם את ההליכים להעתקת עמונה לאדמות שבבעלות העותרים, בעלות שאושרה על ידי המשיב מס' 

לא יהיה ניתן לקדם  1777בהעדר תוקף לפירוק השיתוף והקפאת ההליכים הנובעים ממנו, גם על פי צו 

 את הליכי התכנון הנוגעים בעניין.

נכבד, כאשר מבקשים להשיג על הליכים מסוג דא, אין להמתין לקיומה כפי שמורה פסיקת בית המשפט ה .ז

דווקא את ההליכים המאפשרים , אלא באופן אופרטיבי של תכנית המבקשת להוציא את ההליך לפועל

ראש מועצת בית איכסא ואח' נגד  281/11ומכוננים את הוצאתם של הליכים אלה אל הפועל )השוו: בג"ץ 

לפסק דינו של כב' השופט ע'  15, פורסם באר"ש[, פסקה 6.9.2011דין מיום ]פסק  שר הביטחון ואח'

 פוגלמן(. 

התקשרות של המשיבים או מי מהם עם צדדים שלישיים לצורך ביצוע עבודות בנייה ו/או פיתוח בתחומי  .ח

ייגרם נזק כספי או אחר  –אם תתקבל העתירה לצו על תנאי  –תוביל למצב, שבו  החלקות האמורות

ם שלישיים, חלקם עשוים להציג עצמם כתמי לב. אשר על כן יש להורות למשיבים להימנע לצדדי

, החלקות האמורותמקרקעין ו/או זכויות אחרות בתחום ה מהקצאתמהתקשרות שכזאת, וכן להימנע 

 כדי למנוע פגיעה בהם אם תתקבל העתירה לצו על תנאי.

ים כדי לאפשר לבית המשפט להיענות לסעד וע, תכליתו של צו ביניים היא לקבע את המצב הקיכיד .ט

הראשי שהתבקש על ידי העותרים, ככל שימצא כי ראוי לעשות כן. אכן, מטרת הבקשה בעיקרה היא 

למנוע נזקים והסתמכויות של גורמים שלישיים, אשר עלולים ברמה גבוהה לרדת לטמיון אם תתקבל 

 העתירה תתקבל.

הפרק, מאזן הנוחות מחד גיסא וסיכויי העתירה מאידך גיסא,  כאשר בוחנים את שני האדנים המונחים על .י

 ברור כי מקבילית הכוחות נוטה באופן מובהק לטובת העותרים:
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המצב בשטח הוא שטרם הוחלו בעבודות מבחינת מאזן הנוחות, הרי שנכון לכתיבת שורות אלה,  .יא

ים וכיו"ב. כל אלה ישנו התשתית, עבודות יישור השטח, והעבודות להנחת מבנים ארעיים, פריצת דרכ

באופן מובהק את תכסית אדמות העותרים, אשר הינן אדמות עם ייעוד חקלאי, ללא היכר ובמידה רבה 

 ישנו את מצב הקרקע ללא היכר. 

, מבקשת לשנות את 3החלטת המשיבים, כפי שהיא מוצגת עם החותמת הסופית של תשובת המשיב מס'  .יב

הסעד היא לשמור על המצב הקיים בעת פתיחת ההליך ייטה  כידוע, כאשר מטרתהמצב הקיים בשטח. 

 652, 645) 2, פ"ד לח) ארנס נ' בית אל 80/732בית המשפט להיעתר לבקשה למתן הסעד הזמני )ראו ע"א 

 196, 177) 1, פ"ד מט)בנק לאומי לישראל נ' הסתדרות הרבנים דאמריקה 90/1226מול האות ה', ע"א 

 .בעתירההמבוקש והצו הארעי יניים של צו הב םמהות זהו בדיוק.)

מבקשת לשמר את המצב עד לקיום דיון האם פירוק שיתוף כפוי  לצו ביניים/ ארעיהבקשה  -זאת ועוד  .יג

כפי שבית המשפט הנכבד קבע לא אחת, כפי שביצעו המשיבים הינו חוקי או אפשרי בנסיבות האמורות. 

 במגוון פסקי דין: 

 מניעה, כאשר הזכות הנטענת בתובענה היא קניינית"  "בית המשפט נוטה יותר להוציא צו

רע"א [; 1986] 559( 1, פ''ד מ)נ' שאול שמה   מרכז הארגזים בע"מ    555/85רע )ראו: 

[; רעא 1997] 661( 2, פ''ד נא)טריגוב נ' "טפחות" בנק למשכנתאות לישראל בע"מ  7139/96

 [(2006] ביטבנק דיסקונט למשכנתאות בע"מ נ' יעקב שר    4327/06

מנגד, יש לבחון את האינטרס של המשיבים: המשיבים מסרו כי קיימות חלופות עבור תושבי עמונה;  .יד

תושבי המאחז התחייבו בפני בית המשפט כי הפינוי יעבור מבחינתם בשקט ללא קשר ליישום המתווה 

ירה(; וכמו כן כפי לכתב העת 19-20, נספחים 22-12-2016האמור )ראו החלטות בית המשפט הנכבד מיום 

שעולה ממתווה עמונה, תושבי עמונה היו מודעים לאפשרות של צווים שיפוטיים שונים אשר יפעלו בניגוד 

 לכתב העתירה(.  18למתווה )ראו המשפט האחרון המסיים את חלק המתווה, נספח 

או מבני ל בפועעוד נזכיר כי אין המדובר במקרקעין אשר לתושבי עמונה או למשיבים חזקה קיימת  .טו

של המשיבים העומד מול  פיסי-מהותימגורים אשר הם מתגוררים בהם. למעשה, אין כל אינטרס 

 . החובה של המשיבים לקיים את הדין המקומי השורר באזורזכויותיהם הקנייניות של העותרים ו

כי הם גם כאשר בוחנים את סיכויי העתירה, הרי שאלה נוכחים ומשמעותיים ביותר: המשיבים מודים  .טז

אינו עומד בקנה אחד עם הדין המקומי. בפועל, שינויים  ביצעו שינוי של הדין הקיים, וזאת באופן אשר

הוראות הדין הבינלאומי ההומניטארי, והמשיבים נמנעו מלהתייחס לכלל  נוגדים חזיתית שללאלה גם 

ים כי מתקיימת המרכיבים הללו במסגרת מיצוי ההליכים הענף שנוהל מולם. המשיבים אינם מכחיש

במקרה דנן פגיעה בזכויות קנייניות, אולם לשיטתם, הצורך הפוליטי אשר הכתיב את המתווה האמור, 

מצדיק הפרות דין אלה, אשר סותרות הלכות מושרשות של בית השפט הנכבד ואף החלטות ממשלה 

 קודמות אשר עסקו בסוגיות דומות. 

ן הקיים ולהמציא מנגנון חדש, אשר מקפח זכויות טיעון, העובדה כי המשיבים היו צריכים לשנות את הדי .יז

"מנגנון" הקיים -קובע לוחות זמנים בלתי אפשריים, כמו גם חוסר תום הלב של המשיבים בתפעול ה

, כל אלה משקפים אובדן עשתונות ערכי מצד אחד, לצד הכרה כי המדובר במהלך לא 1777במסגרת צו 

המדובר במהלך אשר בוצע לבקשת או בהוראת הדרג המדיני אינו העובדה כי חוקי מראשיתו ועד סופו. 
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אין בבקשת דרג מדיני כדי להכשיר משחרר מאי החוקיות הגלומה בו, וממילא כפי שנקבע זה לא מכבר, "

, פורסם 1.9.2016]פסק דין מיום  מוסא ואח' נגד שר הביטחון ואח' 7292/14" )ראו בג"ץ אי חוקיות...

 דינה של נשיאת בית המשפט, כב' השופטת מ' נאור[. לפסק  35בנבו; פסקה 

, בוודאי לנוכח הסוגיות העקרוניות הגלומות בהן משכך, סיכויי העתירה הינם גדולים ומשמעותיים ביותר .יח

 . ואי החוקיות האופפת כל תו ותג בהתנהלות המשיבים

יים והצו הארעי כמבוקש. משכך, מאזן הנוחות נוטה במובהק לטובת העותרים ולכיוון של הוצאת צו הבינ .יט

עלול לייתר את בירור ההליך העיקרי ולגרום לפגיעה מנגד, אי הוצאת צו הביניים והצו הארעי כמבוקש 

 . אנושה בזכויות העותרים

אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא בדחיפות צו ביניים וצו ארעי כמבוקש, אשר יאסור על 

 21בגוש  28-29-31משיבים ליטול חזקה בחלקים מחלקות העותרים קידום כל הליך המבוסס על החלטת ה

; יאסור על מתן היתרי בנייה וימנע עבודות בנייה, לרבות עבודות פיתוח והכשרת באדמות הכפר סילוואד

; יאסור על המשיבים להתקשר עם צדדים שלישיים לצורך חלקות אלהבתחומי  בניית תשתיות וכיו"ב שטח,

נשוא  במקרקעין או הרשאות זכויות  העברת , לרבות איסור על הקצאת השטח ו/אואלוביצוען של עבודות 

 ; כל זאת עד מתן פסק דין סופי בעתירה זו.העתירה

  

 2017-01-23תאריך: 

______________ 

 שלומי זכריה, עו"ד 

 ב"כ        העותרים

 


