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 א. פתח דבר

זיאדה ואח'  794/17, כתשעה חודשים לאחר שניתנה הכרעת פסק הדין בעתירה בבג"ץ 30.10.2017ביום  .1

הגם שדעת הרוב קיבלה את , פורסמו נימוקי פסק הדין. נגד מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח'

, אשר , קבעו מספר קביעות והלכות משפטיותנימוקי פסק הדין נשוא בקשה זועתירת העותרים, בפועל 

 בחלקן מהוות שינוי מהותי ומשמעותי ממספר הלכות מושרשות בנות עשרות שנים. 

בראש ובראשונה, הכוונה היא להלכות הנוגעות להיקף ומידת הפגיעה בזכויות קנייניות של תושבים  .2

טחוניים אלא לצרכים אזרחיים, לטובתה של ההתיישבות ימוגנים על ידי רשויות האזור, שלא לצרכים ב

ראלית הנוכחת באזור הגדה המערבית. זאת, לצד הלכה חדשה, אשר נוגעת לתחום והיקף סמכויות היש

הממונה על הרכוש הנטוש במנהל האזרחי, לבצע פירוק שיתוף יזום מטעמו ביחס לנכסי דלא ניידי 

 . , אשר לשיטתו יש לו חלקים בלתי מסויימים בנכסים אלההמצויים בבעלות פרטית

בית המשפט הנכבד קבע )ולקביעות אלה היו שותפים כלל שופטי ההרכב(, את הקביעות על "קצה המזלג",  .3

 הבאות, אשר בהן עוסקת הבקשה הנוכחית:

אדמות פרטיות של תושבים פלסטינים המהווים ליטול חזקה בעל פי נימוקי פסק הדין, ניתן  (א)

קעת נועדה מבלי שהקרקע המופ, תושבים מוגנים, וזאת לצרכיה של ההתיישבות הישראלית

הנפקעת, היא אוכלוסיית התושבים המוגנים )להלן: "הקביעה -לשרת את האוכלוסייה המקומית

 הראשונה" או "קביעת בית המשפט ביחס להפקעה"(;

על פי נימוקי פסק הדין, הממונה על הרכוש הנטוש במנהל האזרחי, אשר מחזיק בנאמנות נכסים  (ב)

ן זמני עד שובם לאזור, יכול ליזום פירוק שיתוף של תושבים מוגנים אשר עזבו את האזור באופ

ניידי, וזאת על פי חלקו היחסי של הרכוש הנטוש בשטח, ובכך ליצור שינוי -קבוע בנכסים דלא

קבע בנוגע לנכס המצוי ברשותו בנאמנות ובאופן זמני )להלן: "הקביעה השנייה" או "קביעת בית 

 המשפט בנוגע לפירוק השיתוף"(. 

ככל שלא יוגדרו וברורות, המגבשות הלכות משפטיות,  קביעות משפטיות על פניהן ה הינןשתי קביעות אל .4

, תשמשנה כהלכות מחייבות "אמרות אגב" אשר אינן מהוות הלכה מחייבת של בית המשפט הנכבד-כ

אולם הלכות אלה, כפי שיוצג להלן, סותרות הלכות קודמות של בית המשפט הנכבד,  .ומנחות בעתיד

 הן, ובחלקן אף מהוות הלכות ראשונות הבוחנות סוגיות משפטיות עקרוניות בפעם הראשונה. מכרסמות ב

הקביעה הראשונה סותרת הלכות מושרשות ארוכות שנים אשר ליוו את התנהלות רשויות האזור ואת  כך, .5

ג'מעית אסכאן נ' מפקד כוחות  393/82בבג"ץ , עת נקבעה ההלכה 1983בית המשפט הנכבד מאז שנת 

"(, האוסרת על הפקעה של הלכת אסכאן( )להלן: "1983) 785( 4, פד"י לז)"ל באזור יהודה והשומרוןצה

יה של התושבים המוגנים. פסק ינכסי דלא ניידי מהתושבים המוגנים, באופן אשר לא ישרת את האוכלוס

ו נוכח כמעט , מלווה את פסיקות בית המשפט בעשורים האחרונים, ומקומה של הלכה זאסכאןדין בעניין ה

בכל פסק דין העוסק בפגיעה במקרקעין המצויים בבעלות פרטית של התושבים המוגנים, כמו גם פסקי 

, מתוקף היותו של השטח שטח התפוס 1-3דין רבים העוסקים בהגבלות והמגבלות החלות על המשיבים 

 בתפיסה לוחמתית. 

ניתן באופן משמעותי על ידי בית המשפט הנכבד, לפני מספר שנים, במסגרת עתירה  אסכאןחיזוק להלכת  .6

חלות על פעולות הפקעה שביצעו המשיבים באזור, כפי שאלה עוגנו בפסק נוספת אשר עסקה בהגבלות ה

אח' נ' שר  24-עלי חסיין מחמוד אבו צפייה, ראש מועצת הכפר בית סירא ו 2150/07בג"ץ הדין ב

שניטלת חזקה . בפרשה זו נקבע במפורש כי היכן "(פרשת אבו צפייה( )להלן: "2009) 331( 3), סגהביטחון

נכס מקרקעין מהתושבים המוגנים לצרכי ציבור, הרי שהפקעה זו צריכה לשרת בראש ובראשונה  ומופקע
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, ואין לאפשר ואת התושבים המוגנים הנמצאים באזור )האוכלוסיה הפלסטינית( את הציבור הנפקע

קעה זו היכן שהיא משרתת את הציבור הישראלי בלבד, או אף ברובו )בין אם המדובר בציבור הישראלי הפ

 אשר מתגורר בתחומי מדינת ישראל ובין אם הציבור הישראלי אשר מתגורר באזור(. 

קביעות בית המשפט בנימוקי פסק הדין נשוא הבקשה, כפי שנציג זאת במסגרת הבקשה, חותרות תחת  .7

פסק הדין מבקש לשנות מהלכה זו, ולאפשר יל, ולמעשה מאיינות אותה. בפועל, משנות אותה כלהלכה זו, 

יה יוכלוסאך ורק את הא ו לאחר הפקעתםוישמש והפקעה של מקרקעין פרטיים באופן אשר ייוחד

זאת, באופן מוצהר ומפורש על בסיס קביעותיו של בית המשפט הישראלית אשר מתגוררת בשטחי האזור. 

 מנימוקי פסק הדין נשוא הבקשה דנן. שהדבר עולההנכבד כפי 

עומדת בסתירה להלכות ותיקות ועקביות של בית המשפט הנכבד,  הראשונה הקביעהלשיטת המבקשים,  .8

משמעותית את האפשרות  באו לכל הפחות מחדשת חידוש מהותי ביותר על האמור בה, באופן המרחי

לפגוע בקניין הפרט של האוכלוסייה המוגנת, שלא לטובתה של האוכלוסייה המוגנת ושלא לצרכים 

 צבאיים.

, אשר בחוות דעת שחוברה על ידו ימים )!( לעמדה זו שותף לא אחר מהיועץ המשפטי לממשלה עצמו .9

הנוהגת שנים  טית מסורתיתמשנה עמדה משפזה כי פסק הדין  מאשרספורים לאחר מתן פסק הדין, 

רבות, וכן כי על סמך פסק הדין אין כיום מקום למצוא מניעה משפטית )אשר הייתה קיימת בעבר(, 

להפקיע אדמות פלסטיניות פרטיות, באמצעות הפקעה לצרכי ציבור, כאשר השטח המופקע ישרת אך 

אשר ניתנה  היועץ המשפטילחוות דעתו של . ורק את האוכלוסייה הישראלית המתגוררת בשטחי האזור

 (, נחזור עוד בהמשך בקשה זו.5נספח כ מצ"ב) , כשבוע לאחר פרסום נימוקי פסק הדין8.11.2017ביום 

בנימוקי פסק  הקביעה השנייה, חוברת אבו צפייה-ו אסכאןההלכות המושרשות בעניין חזיתי של שינוי ל .10

הדין, אשר עוסקת בגדרי סמכותו של הממונה על רכוש נטוש במנהל האזרחי, לבקש ביצוע של פירוק 

ניידי, אשר חלק מבעליהן מצוי מחוץ לאזור ומוגדר כרכוש נטוש. הנושא מעולם לא -שיתוף בנכסי דלא

צו סו לקדמו, באמצעות ני 1-3המשיבים ומעולם לא נדון על ידי בית משפט כלשהו.  בעבר בוצע בפועל

, אשר יאפשר ביצוע של פירוק 1777, הוא צו 1צבאי )תחיקה צבאית( אשר הותקן על ידי המשיב מס' 

 השיתוף באופן כפוי, על פי החלטה מנהלית של המשיבים, ללא מעורבות של בית משפט, כפי שמורה הדין. 

בית המשפט,  פסיקתק הדין, אולם , בוטל על ידי בית המשפט במסגרת הכרעת פס1777צו מס' אמנם,  .11

של הרכוש הנטוש עד  זמניכנאמן המוחזק  – (2)המשיב מס'  הקובעת כי הממונה על הרכוש הממשלתי

בחלקים מהרכוש, על דרך פירוק השיתוף בו,  שינויים של קבעמוסמך לבצע  –לשובו של בעליו לאזור 

הקביעה השנייה הינה הלכה חדשה, בנושא למעשה, . הבינלאומי מוקשית, ואף חותרת תחת הוראות הדין

שמעולם לא נדון על ידי בית המשפט הנכבד )או כל ערכאה שיפוטית אחרת בעולם(, וממנו עולה כי חרף 

האופי הזמני של התפיסה הלוחמתית ושל ניהול הזמני באופיו של הנכסים הנטושים המוחזקים על ידי 

מוסמך המשיב לבצע שינוי של קבע בחלקים מרכוש הממונה על הרכוש הנטוש עד לשובם של בעליהם, 

 זה, על דרך של פירוק השיתוף. 

, בנכסי דלא ניידי 2המשיב מס' פתח לפעילות של  הפותחתלשיטת המבקשים, הלכה זו הינה קשה ביותר,  .12

יש מקום , ומשכך ההומניטארי דין הבינלאומיחזיתית שורה של הוראות הקבועות בבאופן הסותר 

 ה זו בהרכב מורחב של בית המשפט העליון. להידרש להלכ

והן באשר ליכולת המבקשים יטענו כי קביעות פסק הדין, הן באשר להרחבת והעמקת יכולת ההפקעה   .13

לדרוש ולבצע פירוק שיתוף יזום על ידי הממונה על הרכוש הנטוש, השלכות רוחב רחבות היקף, החורגות 

חרים האצורים בגדרי פסק הדין. ההלכות הללו יורדות מדלת' אמותיהם של הנושאים הגיאוגרפיים והא

, כרשויות הישראליות הפועלות באזור בהתאם 1-3לשורש העניין באשר לאסור והמותר למשיבים 
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)המהווה מסגרת נורמטיבית עליונה(, ביחס לרכוש הפרט וזכויות  להוראות דיני התפיסה הלוחמתית

 ניידי בשטח כבוש. -קנייניות בנכסי דלא

עות בית המשפט הנכבד שתוארו לעיל, מצדיקות, לשיטת המשיבים, את השבת נקודות האיזון קבי .14

, כמו גם עקרונות בסיסיים ביחס שבין סמכויות אבו צפייה-ו אסכאןשנקבעו בהלכות המושרשות בעניין 

המשיבים ביחס לרכוש הפרט של התושבים המוגנים, הנוכחים והנעדרים כאחד, כפי שנקבעו במסגרת 

 . (דויקאת( )להלן: עניין 1979) 17, 1( 1פ"ד לד) דויקאת נ' ממשלת ישראל, 390/79"ץ בג

גם הקביעה הראשונה וגם הקביעה השנייה כפי שהובאו לעיל, סוטות באופן משמעותי מההלכות שליוו 

את בית המשפט העליון והכתיבו את התנהלות הרשויות והמשיבים ביחס לרכושה של האוכלוסיה 

משכך, לשיטת המבקשים, מתבקש בנסיבות אלה דיון נוסף בהרכב מורחב על מנת לדון האם המוגנת. 

קיימת הצדקה לשינוי שיווי המשקל שנקבע בעבר, באופן שמשנה את ההלכות הקיימות או באופן שקובע 

 את ההלכות החדשות והקשות המובאות בפסק הדין.

מתקיימים כל  –וההלכות נשוא בקשה זו  למצער בשתי הקביעות –המבקשים יטענו, כי בפסק הדין  .15

)ב( לחוק בתי המשפט ופורשו על ידי בית המשפט הנכבד 30התנאים החלופיים אשר הותוו במסגרת סעיף 

 בעבר, המצדיקים היעתרות לבקשה לקיום דיון נוסף. 

  – כן-בקשה זו, אם .16

 חדשה וחדשנית הסוטה באופן חזיתי מהלכה קודמת ו/או לכל הפחות מהווה עניינה בהלכה .א

ידה בתפיסה -מאוד בכל הנוגע לסמכויות המדינה בשטח המוחזק על חשובההמעוררת שאלה 

 ;, ובעלת השלכות ישירות הן על העותרים והן על אלפי תושבים פלסטינים באזורלוחמתית

הדין אשר אם יישאר על כנו, יביא לשינוי עצום במגבלות המוטלות על הצבא -עניינה בפסק .ב

 זרחי בניהול השטח הכבוש;והמינהל הא

וחמש של תקדים מרכזי שניתן לפני שלושים  בשינוי או לכל הפחות צמצום משמעותיעניינה  .ג

, אשר עוגן שוב (אסכאןוהתווה את דיני התפיסה הלוחמתית במשפט הישראלי )תקדים  ניםש

 ;צפייה-אבובהלכת 

מורחב דיון נוסף בהרכב  מצדיקיםהדין נשוא בקשה זו -פסקנימוקי כי  יםסבור יםלאור האמור, העותר .17

 –של שופטי בית המשפט הנכבד, וזאת בהתאם לכל אחת מהחלופות שבגינן הדין מאפשר דיון נוסף 

של בית המשפט העליון, או  עומדת בסתירה להלכה קודמתההלכה שנפסקה בבית המשפט העליון "

)סעיף  "שנפסקה בענין, יש, לדעתם, מקום לדיון נוסף של הלכה חידושהאו  קשיותה, חשיבותהשמפאת 

 (.1984 –לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד  30

מכל הטעמים האלו, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות על קיומו של דיון נוסף בהרכב שופטים מורחב  .18

 שהוגדרו בפתח הבקשה. נושאים הממוקדים כפי ב

כפי  1-3עוד בפתח הבקשה יידרשו העותרים לטענת המשיבים הילך הטיעון בבקשה יהא כדלקמן:  .19

)הבקשה להארכת מועד להגשת העתירה הנוכחית כפי שהוגשה ביום  8833/17שהובאה בבשג"ץ 

, בדבר קיום הדיון הנוסף, חרף העובדה כי העותרים קיבלו את הסעד המבוקש על ידם; לאחר (13.11.2017

, ייסקרו הצדדים לבקשה, ההליכים שקדמו לעתירה בבג"ץ מכן, בפרק ב' הסוקר את הרקע העובדתי

, העתירה והתגובות לה, וכן נימוקי פסק הדין; בהמשך, בפרק ג', יוצגו נימוקי הבקשה וכן מדוע 794/17

לשיטת המבקשים ההלכות שנקבעו בנימוקי פסק הדין עומדות בתנאים התוחמים את גדרי הדיון הנוסף, 

   )ב( לחוק.30כהופיעם בסעיף 
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עמודים(; לאור הצורך לבארו  90-יוער ויובהר כבר כעת, כי לאור מורכבותו של פסק הדין )החובק כ .20

ולהנגישו לעותרים בשפה המובנת להם; וכן לאור פרק הזמן שעמד לרשות העותרים עד כה, בהתחשב 

יבקשו  הנזכר לעיל(, המבקשים 8833/17בנסיבות שתוארו בבקשה להארכת מועד להגשת הבקשה )בשג"ץ 

כי יותר להם להרחיב את הטיעון המשפטי, בין אם במסגרת תשובות לתגובות המשיבים ובין אם במסגרת 

 .  , ככל שייקבע כי יתקיים דיון כאמורהשלמת טיעון עובר לקיום הדיון בעתירה בפני הרכב מורחב

 

על ההצדקה העניינית לקיים דיון נוסף חרף העובדה שהעותרים : הערה מקדימה

 קיבלו את הסעד המבוקש על ידם בעתירה

-1לטענת המשיבים  קודם שנידרש לעומק הטיעונים בבקשה הנוכחית, ראוי כבר בפתח העתירה להדרש .21

כי על פניו אין תוחלת לבקשה, עת העותרים קיבלו את הסעד המבוקש על ידם, והשאלות המובאות  3

העתק מתגובת עו על הצדדים לעתירה. בבקשה כמהות להביא לדיון תיאורטי סוגיות אשר לא ישפי

 .4נספח מצ"ב כ 8833/17ץ "בבשג 1-3המשיבים 

, אשר יפורטו להלן עוד בטרם נדרש לסוגיות המהותיות המבקשים שוללים עמדה זה, וזאת מכמה טעמים .22

  המצדיקות לשיטתם העתרות לבקשה. 

לבן הלכות שנקבעו במסגרת פסק , הליך של דיון נוסף אינו הליך ערעורי, אלא הליך אשר נועד לראשית .23

. העובדה בפסיקה ולאופן בו התפרש )ב( שהובא לעיל30דין, וזאת בהתאם למתווה הקבוע בסעיף 

, אין בה כדי לאיין את הצורך, לשיטתם, ללבן ולהביא לדיון מורחב המבוקש שהעותרים קיבלו את הסעד

  אמור.את ההלכות שנקבעו על ידי בית המשפט, בבואו לקבל את הסעד ה

היו אלה נציגי המדינה עצמה, בראשות ובהובלת היועץ המשפטי לממשלה, שלא מכבר במקרה אחר, 

-תיאורטי –בחרו לקיים דיון עקרוני )יש שייאמרו ומס ריבוי דירות, ביקשו לקיים דיון נוסף בסוגיית 

היועץ  6571/17)דנג"ץ  ( באשר לנושאים המועלים בבקשה. בקשה זו עודנה תלויה ועומדתנורמטיבי

ובמסגרתה היועץ המשפטי  ,"(6571/17; להלן: "דנג"ץ המשפטי לממשלה ואח' נגד צחי קוונטיסקי ואח'

ה פרוספקטיבית, כי תחולת ההלכה החדשה שתקבע בפסק הדין נשוא הדיון הנוסף, תהי סכיםלממשלה ה

במסגרת פסק  התשעללת בתחולתה, ובמנותק מהסוגיה קרי כי ההלכה שתיפסק בדיון נוסף תהיה מוגב

הדין נשוא העתירה לדיון נוסף. יצוין, כי בית המשפט קיבל עמדה זו של היועץ המשפטי לממשלה )ראו 

(, וזאת במנותק מהשאלה אם 18.9.2017החלטת כב' המשנה לנשיאה, השופט ח' מלצר, בהחלטתו מיום 

 תתקבל העתירה לעצם קיום דיון נוסף. 

קיימים לא מעט מקרים שכאשר מוטלות על הכף סוגיות בעלות  משמע, גם המדינה מכירה בכך כי

השלכות רוחב משמעותיות, מצדיק הדבר קיום דיון נוסף בהרכב מורחב, גם במנותק מעצם שאלת הסעד 

ג"ץ כך למשל, בכל הנוגע לדיון נוסף שהתקיים בדנאשר התבקש או לא במסגרת העתירה המקורית. 

, אשר עסק בחלוקת הביטאון הצרפתי "שארלי לגת ישראל ביתנוח"כ ד"ר אחמד טיבי נ' מפ 1525/15

 הבדו" בתקופת הבחירות לכנסת, הגם שהסוגיה מבחינת הסעד הקונקרטי חדלה להיות רלוונטית.

, בניגוד לנטען על ידי המדינה כי המדובר בדיון תיאורטי בלבד, בפועל אין כך הם פני הדברים, וזאת שנית .24

  :בשני מובנים

נימוקי פסק הדין, הזדרז היועץ המשפטי  ון, נעוץ בעובדה כי עוד טרם יבש הדיו עלהמובן הראש (א)

כי ניתן להפקיע  נימוקי פסק הדין על בסיסחוות הדעת אשר קובעת  8.11.2017פרסם ביום לממשלה ו

אדמות פרטיות של תושבים מוגנים פלסטינים, לצורך הסדרתו התכנונית של מאחז בלתי מורשה, 

, אולם כבר כעת ניתן (5)מצ"ב כנספח  ת הדעת והשלכותיה נדרש בהמשך הבקשה"חרשה". לחוו
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של נימוקי פסק הדין בגינם מתבקש הדיון  המעשיות והמיידיות לראות כי ההשלכות והשפעות

אין המדובר בדיון תיאורטי גרידא, . משכך, להתנהלות הרשויותומחלחלות הנוסף, כבר מפעפעות 

אלא בדיון בעל השלכות רחבות עומק, בעלות נפקות ממשית אשר כבר מבעבעות בשטח וקורמות עור 

 וגידים. 

המובן השני, נעוץ בעובדה כי הותרת ההלכה הנוגעת לקביעה השנייה, המתייחסת לעצם היכולת של  (ב)

הממונה לפעול ולקדם מיוזמתו הליכים של פירוק שיתוף, רלוונטית עד מאד לעותרים לכל הפחות, 

וברי כי הדבר הינו בעל השלכות והשפעות עצומות ביחס אליהם. משכך, לא ניתן לראות בעתירה 

 אורטית כלל ועיקר. כתי

, הגם שהעותרים קיבלו את הסעד המבוקש בעתירה, אין בכך כדי 1-3על כן, בניגוד לטענת המשיבים  .25

לחסום את הדיון הנוסף בהלכות שנקבעו אגב קבלת הסעד. זאת, בכל אותם מקרים כי קיימות הלכות 

ר הינו בעל חשיבות חדשות המשנות הלכות קודמות ומושרשות של בית המשפט העליון, באופן אש

 וקשיות רבה. 

לכך יש להוסיף את התחולה המיידית והאופרטיבית של ההלכות שנקבעו בפסק הדין, אשר הינן 

בחוות דעתו ובמסמכים אחרים אשר יוצגו  מיושמות הלכה למעשה על ידי היועץ המשפטי לממשלה

תרות במובנן התיאורטי. החלת , ומשכך עולה ומזדקרת הנפקות המיידית של ההלכות, אשר אינן נולהלן

הלכות אלה מהווה את אותה "הצדקה עניינית" שהפסיקה הציבה כתנאי להענות לבקשה לדיון נוסף, 

 בוודאי לאור השלכות הרוחב העמוקות של יישום ההלכות. 

 לעתירה ונימוקיה.  –ומכאן  .26

 

 העובדתירקע ה 

I794/17והרקע לעתירה בבג"ץ  . הצדדים לבקשה 

 21בגוש  28-29-30הם בעלי זכויות הקניין בחלקות היו העותרים בעתירה הקודמת, וה 12, 1-9המבקשים  .27

המשיבים לעשות שימוש לצורך הקמתה של התנחלות חדשה  התכוונו אשר עליובאדמות הכפר סילוואד 

הגורם המייצג של תושבי הכפר הוא ראש מועצת הכפר סילוואד,  10המבקש עבור תושבי המאחז עמונה. 

 . סילוואד

ארגון מתנדבים לזכויות אדם" הרשום כדין כעמותה ציבורית ופועל למן  –הוא ארגון "יש דין  11המבקש 

. הארגון עוסק במגוון סוגיות הנוגעות לזכויות האדם בשטחים הכבושים. הארגון מפעיל מספר 2005שנת 

פרוייקטים שעניינם העצמה של הליכי אכיפת החוק בגדה המערבית. בין היתר, הארגון פעיל בתחום הנוגע 

 חוקיים הנעשים באדמות הגדה המערבית.-הבלתילשימושים 

הינו מפקד כוחות צה"ל בתחומי הגדה המערבית, אזור המצוי תחת דיני התפיסה  1המשיב מס'  .28

. בידי המשיב, בהתאם להוראות הדין הבינלאומי, מצויות כלל סמכויותיו כמי 1967הלוחמתית, למן שנת 

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

לצורך הקמת  שבבעלות העותרים אשר מייעד את חלקות 1777הראשונים של הכיבוש, וכן את צו 

בוטל  1777כאמור, צו התנחלות בעלת "חשיבות אזורית", עבור תושביו של המאחז הבלתי מורשה עמונה. 

  . 794/17 במסגרת הצו המוחלט שהוצא במסגרת בג"ץ

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

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

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

 הקניין הפרטי לשמור עליו מפני פגיעה בו.
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, ראש המנהל האזרחי בגדה המערבית, אחראי על תחומי החיים האזרחיים בגדה המערבית, 3המשיב מס' 

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

–ן והבנייה הפועל בתחומי הגדה המערבית במסגרת מועצת התכנון העליונה ותתי , וכן על מערך התכנו2

 הוועדות שלה. 

 " או "רשויות האזור".1-3"משיבים  -להלן יכונו משיבים אלה כ

הינה המועצה האזורית מטה בנימין, אשר פרשה חסות מוניציפלית על המאחז הבלתי  4המשיבה מס'  .29

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

לקבל לידיה את החלקות המוגדרות הייתה  עתידה 4אחת בדרכי רמייה ובאופן בלתי חוקי. המשיבה מס' 

בצו כנכס נטוש לצורך הצבת המבנים אשר ישמשו למגורים עבור תושבי המאחז הבלתי מורשה עמונה, 

 .2ס' וזאת בהקצאה על ידי המשיב מ

את תושבי המאחז הבלתי  אשר איגדה, היא האגודה השיתופית עמונה, הינה המסגרת 5המשיבה מס' 

כולו על אדמות פרטיות של תושבים פלסטינים, אזרחים -וקם כלממהיה מורשה עמונה, מאחז אשר 

באר"ש; פורסם ) חמאד ואח' נגד שר הביטחון ואח' 9949/08, ושפונה בעקבות פסק הדין בבג"ץ מוגנים

, ומומש לאחר מספר הארכות שניתנו על ידי בית המשפט העליון, ביום 24.12.2014פסק הדין ניתן ביום 

  "(. פסק דין חמאדלהלן: " .1.2.2017

בשל  אך ורק , והן מצורפות לעתירהמשיבות פורמאליות בלבד לבקשההינן  5-4יוער ויודגש כי המשיבות 

נשוא הבקשה. משהשאלות המועלות בבקשה לדיון נוסף כתיחומן  העובדה כי היו צד להליכים הקודמים

ר שרשויות האזור ובין התושבים המוגנים הפלסטינים, בפרט באלעיל עוסקות במערכת היחסים שבין 

לסמכויות הפעולה והיקף הפגיעה של הרשויות הישראליות בזכויות הקניין של תושבים אלה, ברי כי אין 

 , וצירופן נעשה למען הזהירות בלבד. 4-5כל נפקות לעמדות המשיבות 

על אדמות פרטיות ומוסדרות של תושבי  1996-1997בין השנים צמח המאחז הבלתי מורשה עמונה  .30

רובו של השטח הכפרים סילוואד, עין יברוד וטייבה, סמוך להתנחלות עפרה. עובר להקמת המאחז, 

האמור היה מעובד ושימש לעיבודים חקלאיים של תושבי הכפר סילוואד וכפרים פלסטינים סמוכים אשר 

 לתושביהם היו אדמות במתחם. 

, הוגשה 2005בשנת ההליכים המשפטיים הנוגעים למאחז זה רבים ומסועפים, ונזכיר, על קצה המזלג כי  .31

מבני  9ביחס לבנייתם של  לאכוף את הדין, שלא 3עתירה נגד החלטת גורמי האכיפה אצל המשיב מס' 

קבע במאחז שנבנו על גבי אדמה פרטית ואשר סימלו "עליית מדרגה" בהתבססות המאחז בשטח )בג"ץ 

בות העתירה, ולאור (. בעקש.ע.ל מפעלים חינוכיים נ' שר הביטחון ואח' –שלום עכשיו  6537/05

מדינה כלפי בית המשפט, אשר באופן נדיר קוימה כלשונה, נהרסו תשעת המבנים בחודש ההתחייבות 

 .2006ינואר 

הגישו בעלי אדמות וכן ראש מועצת הכפר סילוואד, עתירה נוספת לבית המשפט העליון, אשר  2008בשנת  .32

בעניין   9949/08חז ולפנותו במלואו )בג"ץ מבקשת להורות על מימוש צווי הריסה ביחס לכלל מבני המא

(. אין זה המקום לפרוט את כל גלגוליה של עתירה זו, אולם לענייננו מספיקה העובדה כי ביום חמאד

, לפני יותר משנתיים, פסק בית המשפט העליון )כב' הנשיא דאז, השופט א' גרוניס, כב' 24/12/2014

ח' מלצר(, כי יש לפנות את המאחז תוך פרק זמן  תארו אז()כ א' חיות וכב' השופט )כתארה א( השופטת

. פרק הזמן הארוך שנקבע בפסק הדין נועד לאפשר למשיבים 24/12/2016של שנתיים ימים, קרי עד ליום 

זמן מספק על מנת לבחון פתרונות חלופיים חוקיים עבור  –המדינה והמועצה האזורית מטה בנימין  –

 מציאת הפתרון החלופי במימוש מועד הפינוי. תושבי המאחז, אך לא התנה את
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לא סיפקו את אלה, או שלא יכלו לעמוד במבחן הדין  5חלופות שונות שהוכנו עבור חברי המשיבה מס'  .33

חלופת "עמונה צפון", המבקשת והמציאות העובדתית בשטח. אחת החלופות שעמדה על הפרק היא 

" )כלומר, נכסים שהם נכסים נטושים"הינם  2-3להעתיק את המאחז לנכסים אשר לשיטת המשיבים 

 1-4ביקשו המשיבים  לצורך בחינת מימוש חלופות אלה. בבעלות פרטית אולם בעליהם נעדר מהאזור(

בקשה להאריך את המועד לביצוע פסק דין בשבעה חודשים. בקשה זו נדחתה על ידי בית המשפט הנכבד 

כב' השופטת א' חיות ב' הנשיאה דאז, השופטת מ' נאור, אשר ניתנה על ידי כ 14.11.2016)החלטה מיום 

   .וכב' השופט ח' מלצר(

, חמישה ימים לפני המועד האחרון למימוש פסק הדין, שבה ופנתה המדינה וביקשה 20.12.2016ביום  .34

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

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

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

 המאחזלרבות שיכונם הזמני של תושבי  4המשיבה המשפטית, תיבחנה אפשרויות אחרות בתחומה של 

תושבי המאחז התחייבו במסגרת המתווה, ובמיוחד לאחר דרישות ההתנחלות הסמוכה עפרה. בתחומי 

, כי המועד המבוקש 22/12/2016מיום  9949/08הבהרה מצד בית המשפט הנכבד במסגרת החלטתו בבג"ץ 

הבקשה השנייה של המשיבים להארכת מועד יקוים, וזאת ללא קשר לקיומו או היתכנותו של המתווה. 

, תוך שבית המשפט מציין במפורש כי הוא 22.12.2016על ידי בית המשפט הנכבד בהחלטה מיום אושרה 

אינו נדרש ואינו יכול לדון בחוקיות מתווה עמונה, או בכל הנוגע להיתכנות המשפטית לבנייה על חלקות 

 שהמדינה סבורה כי הן בגדר נכסים נטושים. 

 

, ומימושו הקונקרטי באמצעות צו רקע משפטי והיסטורי: (58ם נטושים רכוש הפרט )מס' הצו בדבר נכסי

 1777מס' 

, היה אחד הצווים הראשונים 1967( 58הצו בדבר נכסים נטושים )רכוש הפרט()יהודה ושומרון()מס'  .35

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

. המדובר באחד מהצווים הדרקוניים והשרירותיים ביותר שהוציא 23/7/1967הימים, והוא הוצא ביום 

המפקד הצבאי תחת ידו, שכן הוא קובע כי כל עזיבה של תושב אזור הגדה המערבית את האזור, בין אם 

הופכת את  –לפני כניסת כוחות צה"ל לאזור ובין אם לאחריה; בין אם באופן זמני ובין אם באופן קבוע 

. החוק אינו מבצע כל 2הנכס שברשותו לנטוש ומקנה אותו לממונה על הרכוש הנטוש, הוא המשיב מס' 

הבחנה היכן נמצא התושב, ובפועל כל מי שנוסע לטיול קצר מחוץ לגבולות האזור, בין אם לישראל או 

 לארצות הים, רכושו הופך מוקנה לממונה. 

, בפרט ביחס בשטח הכבוש ובשל המגבלות הקיימות על שינוי קבע ברם, בשל אופיו הארעי של הכיבוש, .36

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

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

  לצו, מכירת נכס נטוש אפשרית אך ורק ביחס למיטלטלין ואינה מורשית  9כך למשל, על פי סעיף

של הנכס, ואינו הופך להיות בעל הנכס.  נאמן זמניביחס למקרקעין. זאת, כיוון שהממונה הינו אך ורק 

יבות מתאפשרת רק כאשר הוכח כי "רק בדרך זו יובטח בנס)בניגוד למקרקעין( מכירת המיטלטלין 

כנאות, שהבעלים או מי שהחזיק בנכס כדין יקבל תמורה עבור ערך זכותו ברכוש". הכוונה היא כמובן, 

 למיטלטלין מתכלים כגון סחורות, יבול חקלאי וכיו"ב. 

  לשמור על הנכס ועל מצבו.  2לצו, חובה על המשיב מס'  8כך למשל, על פי סעיף 
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  חובה להשיב לבעלים או המחזיק את הנכס הנטוש )או את  )א( לצו, קיימת13כך למשל על פי סעיף

שהוזכר לעיל(. חובת ההשבה משמעה כי הממונה לעולם  9תמורתו, היכן שבוצע המכר בהתאם לסעיף 

לא הופך להיות הבעלים של הנכס אלא לכל היותר המחזיק הזמני, כאשר החזקה זו מקורה בדיני 

 הנאמנות. 

מחוק נכסי נפקדים הקיים בתוך ישראל, אשר מנתק את  58בצו מס' בכך, למשל, שונה ההסדר הקבוע  .37

זיקת הבעלות בין הבעלים ובין הנכס, ומקנה את הבעלות בנכס למדינה, כאשר בעלות זו הינה צמיתה. 

הצו אינו מבטל את הבעלות של הבעלים בנכס )או את זכותו של המחזיק( אלא רק מקנה לממונה את 

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

היכן שאין מדובר בנכס מיטלטלין והוא מנוע מביצוע שינויי קבע בנכס זה אשר לא יישמרו עליו באותו 

מצב בו הוא היה עובר להפיכתו לנכס נטוש. על כן, לממונה על הרכוש הנטוש ניתנת על פי המשפט 

הניהול של הרכוש הנטוש אינו מנתק את הקשר המשפטי בין אלה כות ניהול של הנכס. הבינלאומי רק ז

 ,The Modern Law Morris Greenspan)ראו לעניין זה: שאינם נמצאים באזור הכבוש ובין רכושם 

of Land Lawfare (1959), at p. 308.) 

שנות נוכחות כוחות  50נטושים היה מועט עד לא קיים במהלך אשר הוגדרו כהשימוש בנכסי דלא ניידי   .38

 צה"ל בגדה המערבית. הסיבות לכך היו רבות: 

לתקנות  52-ו 46 ות, העובדה כי המדובר ברכוש הפרט חייבה את הממונה לעמוד בתנאי תקנראשית

ת כי יש וקובע . תקנות אלה1907של המלחמה ביבשה משנת  הנלוות לאמנת האג בדבר דיניה ומנהגיה

הפגיעה בו היכן שהדבר אינו נחוץ )ב( למנוע את הריסתו, הפקעתו או -ין הפרטי; ו)א( לכבד את הקני

לצרכי ביטחון. משכך, השימוש בנכסי דלא ניידי שהוכרזו כרכוש נטוש, על פי רוב, היה באותו האופן בו 

כוש נטוש, המשיכה לשמש הנכס שימש לפני כניסת כוחות צה"ל לאזור. כך, אדמה חקלאית שהוכרה כר

כאדמה חקלאית; מבני מגורים המשיכו לשמש כמבני מגורים או לשימושים אחרים אשר עמדו בקנה 

אחד עם אופי הנכס ועם ייעודו. הגבלות אלה על שינויי הנכסים האמורים, הובילו למיעוט השימושים 

 .2בנכסים נטושים על ידי המשיב 

הקשה וסירבל את היכולת לנהל את הנכסים לטווח  קים מעת לעת,גילויים של בעלים ו/או מחזי שנית,

 ארוך. 

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

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

ב והמסועף המאפיין את החברה הפלסטינית בתחומי הגדה המערבית, ובשל מבנה המשפחה המורכ

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

 לקבל לחזקתו ולשימושו את הנכס הנטוש. 

 1ויות,להקמת התנחל מקרים בהם נעשה שימוש בתחילת שנות השבעים בנכסי דלא ניידי 3-2למעט  .39

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

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

בפרקליטות המדינה, ומתוקף תפקידה זה הייתה ממונה על היבטים נרחבים של ההתנחלות הישראלית 

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

                                                 
המדובר במקרים בהם הוצאו הנחיות מפורשות מטעם מפקד כוחות צה"ל באזור שלא לאפשר לבעלי האדמות לשוב לאזור, וזאת  1 

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

המדיניות של הקצאת רכוש נטוש לכאורה  להפסקתהייתה אחת הסיבות  הדרישה לשוב לנכסים הנטושים ונמנעה חזרתם לאזור. 
 תנחלויות הללו. לצורך הקמתן של התנחלויות, וזאת בשל הצורך בנקיטה בפעולות בלתי חוקיות לצורך שימור הה
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"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 חזרה את רכושו עם שובו לאזור. עד שוב הבעלים מנוהלים 

יכולים לשמש המקרקעים על ידי הממונה על הרכוש הנטוש. נכסים אלה אינם 

להקמת יישובים יהודים, שכן החזקתו של הממונה בהם היא זמנית, כי בכל עת 

יכולים הבעלים לחזור לאזור ואז יש להחזיר להם את נכסיהם. בפועל מושכרים 

נכסים אלה על ידי הממונה לתקופות קצרות, בין אם לתושבים מקומיים, בין 

קרקעות ביהודה אה אלבק, לרשויות הממשל הצבאי, ובין ליהודים." )פלי

 בבית הפרקליט בתל אביב( 28.5.198, הרצאה שניתנה ביום ושומרון

', הצטמצם עוד יותר היקף האדמות המוגדרות כנכסים נטושים, וזאת בשל חזרתם של 90-במהלך שנות ה .40

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

הרשות הפלסטינית. בפועל, בשל מיעוט הנכסים הנטושים בתחומי הגדה המערבית, ובשל קשיי השימוש 

בהם על ידי הממונה, בוודאי לצורך הקמתן וביסוסן של התנחלויות ישראליות, לא הוקמו התנחלויות 

רכאה הנכבד או כל עישראליות על אדמות בסטאטוס זה, והנושא מעולם לא נבחן על ידי בית המשפט 

 .שיפוטית אחרת בישראל

פורסמה בעיתונות המקומית הודעה  2016פסק הדין, בחודש אוגוסט נימוקי כפי שהדבר מתואר במסגרת  .41

, 20-21חלקות באדמות הכפר סילוואד, בגושים  35-על כוונתו ליטול חזקה ב 2מטעמו של המשיב מס' 

במהלך השבועות שלאחר . 10אשר לשיטתו הן נכסים נטושים. הודעה זו אף נמסרה באופן אישי לעותר 

החלקות  35לויות, בהיקפים שונים, ביחס לכל , הוגשו השגות מטעם טוענים לבע2016מכן, ועד לתום שנת 

 האמורות. 

לדחות את מימוש פסק הדין בשבעה  חמאדבעתירה בעניין  1-4עם דחיית הבקשה הראשונה של המשיבים  .42

, הואצו עד מאד ההליכים הנוגעים לחלופת "עמונה צפון" קרי 14.11.2016כפי שניתנה ביום  חודשים

 שבים לנטושים בסמיכות למיקומו המקורי של מאחז "עמונה". במימוש נכסים הנחהחלופה העוסקת 

, ניתנה חוות דעתו של העוזר הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה, הד"ר גיל לימון, העוסקת 28/11/2016ביום  .43

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

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

  . 69- 61, 38אותה עת, והתייחסה לחלקות 

)לימים,  שהםא' תא"ל על ידי הפרקליט הצבאי הראשי בעבר  1998שחוברה בשנת על בסיס חוות הדעת  .44

המשפטי לממשלה, לסטות , מבקש ד"ר לימון, בשמו ועל דעתו של היועץ שופט בית המשפט הנכבד(

מהמדיניות הנוהגת אשר קובעת כי אין לעשות שימוש בנכסים נטושים למטרות התנחלות ישראלית. 

לשיטתו של היועץ המשפטי לממשלה וצוותו, מתקיימים במקרה הנ"ל הקריטריונים המצדיקים סטייה 

( הזמניות של 3להגשמתו; ) ( העדר חלופות הולמות2( צורך ציבורי דוחק; )1ממדיניות זו, ואלה הם: )

 הצורך בו דובר.

המשיבה  בהמשך, קובעת חוות הדעת של ד"ר לימון כי השכרתם של הנכסים הנטושים דווקא לתושבי .45

בכל הנוגע לנכסים המנוהלים על ידו,  2, חורגת הן מעקרון השוויון אשר אמור לחול ביחס למשיב 5מס' 

ממונה להשכיר את הנכסים הנטושים לקרובי משפחה של וסותרת את המדיניות הקיימת בפועל על ידי ה

בעלי הנכסים. ההנמקה לכך, לשיטת ד"ר לימון, נובעת כיוון שמדובר "בחריגה מצומצמת וזמנית", 

הנמקות המוצדקת בשל "שיקולים של צורך ציבורי דוחק", ולכן לשיטתו אין מניעה משפטית לעשות כן. 

ביחס מלאים וצוותו גם כהצדקה מפטור מהליכי תכנון אלה משמשות את היועץ המשפטי לממשלה 

 להעתקת מבני המאחז לנכסים הנטושים. 
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, הצו 1נחתם על ידי המשיב מס'  29/11/2016יום לצורך מימוש האמור בחוות הדעת של ד"ר לימון, ב .46

הצו התייחס  .1777הוא צו מס'  –המאפשר את המסגרת התכנונית והאחרת להקמת ההתנחלות החדשה 

באותו הזמן לא הוגשו ביחס אליהן השגות. עם הזמן,  ותה עת בה הותקן לשלוש חלקות בלבד, אשרבא

הועלות טענות נוספות גם ביחס לחלקות אלה, והמתווה למימוש העתקת מבני המאחז או חלק ממבנים 

 אלה לחלקות האמורות, קרס. 

שיון לאתרי מגורים יהקמה ופטור מרצו בדבר אישור ) 1777, בוצע תיקון בצו 29.12.2016ביום אז, -או .47

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

ביצוע  , בראש ובראשונה הוא איפשר]להלן: "הצו המתוקן"[. תיקון זה כולל מספר מרכיבים מרכזיים

יכול ליטול חזקה בחלקים בלתי מסוימים בנכסים,  2א לצו, המשיב מס' 1"פירוק שיתוף" כפוי. לפי סעיף 

 "מסוימים". -ולבצע בפועל חלוקה על מנת להפוך אותם ל

בדבר כוונתו לתפוס חזקה  2פורסמה הודעת המשיב מס'  9-1-2017ביום ימים ספורים לאחר מכן,   .48

המופיעות בצו המתוקן )הן החלקות שבבעלות העותרים בעתירה ובבקשה ת בחלקים מהחלקות הנדונו

(. ההודעה פורסמה בעיתונות וכן נשלחה על ידי נציגי יועמ"ש האזור ביום 54יחד עם חלקה הנוכחית, 

. פרק הזמן שהועמד לרשות העותרים ושאר בעלי האדמות לצורך הגשת השגה היה קצר ביותר 10-1-2017

    שעות בלבד. 96 –

, הוגשה השגתם של העותרים ביחס להודעת הממונה האמורה. השגה זו כללה מספר 16-1-2016ביום   .49

 ראשי טיעון, אשר יפורטו להלן: 

כי החלטת הממונה ליטול חזקה בחלקים מהנכסים שבבעלות העותרים, על דרך של פירוק  .49.1

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 

 הכרזה על כוונה ליטול חזקה בנכסים; בחודש אוגוסט בכל הנוגע לעצם ה

תיאור זכויותיהם של העותרים ביחס לכל אחת המחלקות, וכן הבהרה כי קיים סיכוי מבוסס  .49.2

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

כי כלל  2כטענה מקדימה, נטען כי לאור העובדה שנסתרה מניה וביה טענת המשיב מס'  .49.3

ת לגביהן פורסמה הכוונה ליטול חזקה ראויות להיחשב כנכסים נטושים. כיוון שהוכח החלקו

קיבל את החלטתו על סמך מצע עובדתי שגוי, שנסתר במסגרת ההשגות הרבות  2כי המשיב 

שהוגשו בעניין, עליו לבחון בפרוטרוט ביחס לכל אחד מהיורשים או המחזיקים כפי שהובא 

ים. זאת, כיוון שהמדובר באדמות פרטיות מוסדרות, ומשכך הדבר לידיעתו, היכן הם נמצא

 ברירת המחדל היא כי הבעלים נמצאים אלא אם הוכח אחרת.

משכך אדמות, וכי המדובר באדמות פרטיות; כי העותרים הינם בעלי הזכויות הקנייניות ב .49.4

לא ניתן לסגת מקביעות בית המשפט בעבר כי אין ליטול קרקע פרטית לצרכי בניה של 

תנחלויות. כפי שנכתב בהשגה, היותם של העותרים בעלי הזכויות הקנייניות בחלקים בלתי ה

מסוימים, משמעה היא כי בעלותם מתפרשת בכל אתר ואתר של הנכס, וזאת בהתאם 

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

ייניות הבלתי מסוימות של העותרים בנכס בכללותו, הממונה מבקשת לפגוע בזכויות הקנ

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

 הנכס לצרכיהם.

כי בפועל, נטילת החזקה, משמעה הפקעה של זכות החזקה והשימוש של העותרים בחלקים  .49.5

ככוח  1-3חובות המשיבים  תהקנייניות, ותוך הפרמסויימים בנכס, תוך שינוי מערך הזכויות 



13 

 

כובש בשטח כבוש לכבד ולשמור על הרכוש הפרטי, כפי שהדבר קבוע בתקנות האג משנת 

1907 . 

כי אופן ביצוע החלוקה של חלקות העותרים, מתבצע בניגוד מוחלט להוראות הדין המהותי  .49.6

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

 , וזאת במספר מובנים: "חוק החלוקה"(

כך למשל, חוק החלוקה קובע כי רק שותפים בחלקה )כלומר, בעלים בחלקה( יכולים  .49.6.1

אינו בעלים הוא  2לבקש פירוק שיתוף של החלקה. לאור העובדה כי המשיב מס' 

 מנוע מלפתוח כלל בהליכים של פירוק שיתוף.

וקה קובע כי אין לבצע חלוקה אשר תוביל לאיבוד התועלת בנכס כך למשל, חוק החל .49.6.2

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

חלקים זעומים המקרקעין, וממקם אותן לצד התנחלות ישראלית העוינת את עצם 

 נוכחותם בשטח, פוגע בזכויותיהם שלהם, ללא כל הצדקה ובניגוד לדין.

כך למשל, חוק החלוקה קובע כי היכן שיש מחלוקת בין השותפים, על הפירוק  .49.6.3

 להתבצע על ידי בית המשפט, בפיקוחו ובאישורו.

כך למשל, הדין קובע כי קיימת זכות קדימה לבני משפחה על פני זרים בכל הנוגע  .49.6.4

 לשימושים השונים הקיימים בנכסים. 

זכויות וסמכויות אשר אינן נתונות אפילו  כפי שנכתב בהשגה, בפועל הממונה מבקש לעצמו .49.7

 לבעלים, והוא אינו הבעלים כלל ועיקר. 

עוד נכתב, כי לא רק שפירוק החלקות אינו הכרחי, בפועל הוא פוגע באפשרות מימוש הנכס  .49.8

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

 ם באופן זמני.שינויים בשטח המוחזק על יד

בנוסף, נטען כי פעילות המשיב אשר מבקשת לבצע פירוק החלקות הינה התנהלות שאינה  .49.9

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  -

גם כלפי אלה שאינם באזור )ככל שאינם(, אשר הממונה אמור לשמש כנאמן העותרים ו

 שלהם. 

( 3)16הוראת חוק נוספת אשר מופרת על ידי המשיבים בעצם החלוקה, היא זו הקבועה בסעיף  .49.10

)להלן: "חוק ההסדר"(, המשקף את הדין  1952לשנת  40הסדר הקרקעות והמים מס' לחוק 

יכן שהושלם ההסדר, "לא ייחשבו המכר, החליפים, הפיצול המהותי החל באזור, וקובעת כי ה

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

לאור העובדה כי המשיבים מבקשים לבצע חלוקה של השטח שלא במסגרת מחלקת הרישום 

בפועל, המשיבים פוגעים ולא במסגרת הליכי ההסדר, אין נפקות לחלוקה זו והיא אסורה. 

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

 שקיימת כל הצדקה בדין לכך. 

כי פירוק השיתוף חותר תחת הוראות הדין הבינלאומי ההומניטרי, ובפרט זה הקבוע בתקנה  .49.11

 ן נוספות. , והוראות די1907לתקנות הנלוות לאמנת האג משנת  43ובתקנה  46

 19.1.2017בימים העוקבים הוגשו מספר השגות נוספות על ידי העותרים ובעלי אדמות אחרות. ביום   .50

נדחו השגותיהם העקרוניות והפרטניות של העותרים ביחס למתווה החלוקה המבוצע, למעט ביחס 

 אשר נגרעה מהמתווה המתוקן.  54לחלקה 



14 

 

II .והתשובות לה 794/17בבג"ץ  העתירה 

ואת ביטול  1777העתירה ביקשה את ביטול צו מס' . 794/17בבג"ץ הוגשה העתירה  23.1.2017ביום  .51

באדמות הכפר סילוואד, לבצע  21בגוש  28-29-30ליטול חזקה בחלקים בחלקות  1-3החלטת המשיבים 

ניעת למ . בנוסף, התבקשו צווי ביניים5משיבה מס' לטובת אנשי ה ןולהקצותבהן פירוק שיתוף כפוי, 

 קידום הליכי תכנון, הקצאה או בניה בחלקות אלו או הקפאת הוצאה לפועל של פירוק השיתוף, למניעת

 ולמניעת בניה בחלקות אלו או כל פעולה המשנה את המצב השטח הקיים.

 :העתירה התבססה על מספר קווי טיעון .52

 : פי המשפט הבינלאומי-על הטיעון בדבר איסור הפקעת רכוש פרטי .52.1

הכוח הכובש את החובה להגן ולשמור על הרכוש דיני הכיבוש הבינלאומיים מטילים על  .52.1.1

  .הפרטי של התושבים המוגנים פגיעה בקנייןאוסרים על יה המוגנת ויהפרטי של האוכלוס

הם צורכי ביטחון הכרחיים הבינלאומי ההומניטארי המשפט  החריגים היחידים שמאפשר .52.1.2

  .של התושבים המוגנים שרת את האוכלוסיה המקומיתו לודחופים וצרכים ציבוריים שנועד

והעברתה  ,שהינן רכוש פרטי ה,בחלקות נשוא העתיר 2נטילת החזקה של המשיב נטען כי  .52.1.3

מהווה הפרה של המשפט הבינלאומי ההומניטארי שכן היא פוגעת בקניינם  ,3 לחזקה של המשיב

וף ותוך שהיא פוגעת בטובתם הפרטי של התושבים המוגנים מבלי לשרת צורך ביטחוני דח

 .וברווחתם של התושבים המוגנים

 : מסוימים-כבעלים בחלקים בלתי חוקית בזכות הקניין של העותרים-הטיעון בדבר פגיעה בלתי .52.2

הרי השותפים למקרקעין   כלל בסיס בדיני המקרקעין הוא כי כאשר לא נעשתה חלוקה בעין .52.2.1

שימוש בחלק כלשהו וכי מתן הרשאה לצד ג' לעשות  ה,שותפים בכל חלק וחלק של אותה חלק

ללא הסכמתם, אחרים, ומניעת גישה לגבי חלק מהמקרקעין ההבעלים של הנכס ללא הסכמת 

 השותפים. פגיעה בלתי חוקית ובלתי חוקתית בקניינם של  מהווה

היא מונעת מבעלי הקרקע  .אחרים אינה חוקיתוהעברתה לשימוש  נטילת החזקהמכאן, ש .52.2.2

יהם ומונעת את גישתם אל קניינם הפרטי, המוגן גם במשפט לעשות שימוש באדמות יכולתאת ה

מטיל על כל רשות מרשויות המדינה את החובה לכבד את קניינו של ה, החוקתי של מדינת ישראל

 .אדם

מסוימת של בעלי -בזכות הקניין הבלתישלא כדין פעולת המשיבים פוגעת נטען כי כן, -על .52.2.3

 במקרקעין.החלקות 

 : הטיעון בדבר היעדר חוקיות וסמכות לביצוע פירוק שיתוף בחלקות .52.3

כחליף הריבון בשטח המצוי לתפיסה לוחמתית,  1אחת החובות המרכזיות של המשיב מס'  .52.3.1

לתקנות האג, הקובעת כי קיימת חובה לשמור על הוראות הדין המקומי, אלא  43מעוגנת בתקנה 

 .לחלוטיןאם הדבר אינו אפשרי 

ניתנת השותפות בנכס , (1) :שקובע פירוק שיתוף זה נעשה בניגוד להוראות הדין המקומי .52.3.2

אלא לכל היותר  ,בעליםהאינו  כן-ועלבנכס,  אינו שותף 2המשיב רק על ידי השותפים. לפירוק 

 ניתנת לביצוע רק אם אין בה, החלוקה עצמה (2) ;נאמן של הבעלים ואמור לשקף את רצונם בנכס

באופן  היה גורםהמשיבים לעשות בחלקות  ביקשוכדי לגרום לאיבוד התועלת מהנכס. השימוש ש

היכן , (3)הפיק פירות מהחלקים הזעומים הללו; יכולת ללחוסר וודאי לאיבוד התועלת מהנכס ו

שאין הסכמה בין השותפים, נדרשת מעורבותו של בית המשפט השלום המוסמך לדון בפירוק 

דנן, פירוק השיתוף על דרך נטילת החזקה בוצע בכפייה, ללא עירוב הבעלים ותוך השיתוף. במקרה 
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קיימת זכות קדימה לבני משפחה ושאר השותפים , (4)הכתבה של קביעות הממונה על הבעלים. 

כל  (5)זכות קדימה זו נשללה מבעליה;  בחלקה ביחס לכל אחד מהחלקים של השותפים האחרים.

-אחרת מדובר בחלוקה בלתילהתבצע במסגרת מרשם המקרקעין. אמורה מקרקעין של  חלוקה

כי החלוקה  קבעהמשיב במקרה זה  מהווה עבירה פלילית על פי דיני המקום.שאף  חוקית

 .המבוצעת על ידו לא תסתיים ברישום

"צורך דחוף". -דין שהמשיב מחויב אליו אלא אם הדבר נבצר ממנו "לחלוטין", מגולמת ב .52.3.3

 הסבר ראוי ומניח את הדעת מהו הצורך הדחוף.אולם לא ניתן כל 

החלקות אינו הכרחי לצורך מימושו של הנכס, אם לא ההפך הגמור מכך פירוק נטען כי עוד  .52.3.4

דווקא הפרגמנטציה של חלקה חקלאית לשתי אונות, תפגע באופן ודאי ביכולת מימוש הזכויות  –

 בנכס.

כן -וכי עלום לב וממניעים פסולים שלא בת המבוצעפירוק שיתוף בנוסף, נטען כי מדובר ב .52.3.5

 , זאת מכוח דיני תום הלב ודוקטרינת האיסור שימוש לרעה בזכות.ומוצדק לדחות

  :הנטושות חובת הנאמנות של הממונה כלפי בעלי האדמותהטיעון בדבר הפרת  .52.4

ככלל, משטר הכיבוש הוא משטר של נאמנות המייצר מערכת יחסים של נאמן ונהנה בין הכוח  .52.4.1

 ה הנכבשת.ילאוכלוסיהכובש 

מתוקף הסמכות מייצר יחסי נאמנות בין הממונה לבין בעלי הקרקע.  58באופן ספציפי, צו  .52.4.2

אינו הופך להיות בעלים של הרכוש הנטוש, אלא לכל היותר  2המשיב , 58הנתונה לו על ידי צו מס' 

  מנהלו עד לשובו של הבעלים או המחזיק בנכס.

, כאשר על פי עקרונות דיני הנאמנות ודיני היושר, על הנאמן תבנאמנומשכך, ניהול הנכס הינו  .52.4.3

 לנהל את הנכס בהתאם לרצון הקיים או המשוער של הבעלים. 

מטרת הנאמנות שהמפקד הצבאי והממונה על הרכוש הנטוש כשלוחו חייבים לפעול להשגתה  .52.4.4

להיעשות  היא הגנה על רכוש בעלי הקרקע. לפיכך, כל פעולה שמתבצעת בחלקות הללו צריכה

 לטובת הנאמנות ובהתאם לאינטרס של בעלי הקרקע, ובכלל זה העברתן לגורם שלישי.

הקצאת החלקות לצורך אכלוס מפוני עמונה לא זו בלבד שאינה מגשימה את רצונם של בעלי  .52.4.5

משרתת דווקא היא  – נה על הנכס, אלא היא אף פועלת בניגוד גמור לכךיואינה מג החלקות

 .ת על אדמות פרטיות של פלסטיניםמדיניות של השתלטו

אינה מתחשבת בטובת הנכס, שהינו קרקע חקלאית, וחושפת את  גםהקצאת החלקות  .52.4.6

 .הקרקע לנזקים שעשויים להיגרם משינוי השטח

מעיקרון החובה לפעול לטובת הנאמנות נגזרת גם החובה שלא להימצא בניגוד עניינים עם  .52.4.7

שעולה ממנה חשש לניגוד עניינים איננה מתיישבת עם מכאן שכל פעולה  האינטרסים של הנהנה.

טובת הנאמנות ועל כן פסולה ומהווה הפרה של חובת הנאמנות אשר תוצאתה היא בטלות )סעיף 

  )ה( לחוק(.13

הלחצים שהופעלו עליו למקם את נקודת היישוב  בין היה מצוי בניגוד עניינים 1המשיב מס'  .52.4.8

תפקידו לשמור על רכוש פרטי בבעלותם של תושבים המחודשת דווקא במיקום הנבחר, ובין 

האינטרס של תושבי המאחז  –מוגנים. המשיב בחר בהחלטה אשר משקפת אינטרס ברור ויחיד 

רבו להתפנות מהמתחם בו שוכן המאחז, וזאת מחשש ואיומים באלימות, על פני יעמונה אשר ס

 האינטרס של שמירה על רכוש הפרט.
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  :קמת התנחלויות חדשות על אדמות פרטיותאיסור על ההטיעון בדבר  .52.5

פי החלטת ממשלה -ועל, (דויקאתבעבר )במרכזן, פרשת  בית המשפט העליון פסיקותפי -על .52.5.1

היכן שלא מוכח צורך בטחוני, והיכן שלא , (1979משנת  145)החלטה  שהתקבלה בעקבות זאת

או להרחיב להקים ין מוכח כי צורך בטחוני זה מוגשם באמצעות הקמת התנחלויות אזרחיות, א

 . שאינה בבעלות המדינהיישובים יהודים על קרקע 

, גם אם לפרק זמן זמני, מהווה הקמת יישוב על קרקע 30-29-28הקמת יישוב חדש בחלקות  .52.5.2

  .בבעלות המדינה אלא בבעלות פרטית אינהאשר 

על החלטה על הקמת יישוב חדש דרישות הדין בדבר הקמת התנחלויות מחייבות כי תתקבל  .52.5.3

ידי הממשלה וכי יושלמו ההליכים המוניציפליים והתכנוניים הרלוונטיים. במקרה דנן הדרישות 

 הנ"ל לא התממשו.

זמניות ההתנחלות החדשה אינה יכולה להוות צידוק להיעדר קיום הדרישות הנ"ל הן בשל  .52.5.4

ת מטעם היועמ"ש לממשלה כי תקופת העובדה כי כלל ההתנחלויות הן זמניות והן לאור חוות הדע

הנוכחות הזמנית של תושבי עמונה על החלקות האמורות במידה ותדחה העתירה, תוארך מעת 

והזמני יהפוך לעניין של קבע, כפי שקורה באופן תדיר בכל הנוגע לסוגיות הנוגעות לאדמות  לעת,

 פלסטיניות פרטיות ברחבי הגדה המערבית.

בכל הקשור לשינוי המדיניות של המשיבים והיעדר תום לב ת הקיצוני הטיעון בדבר חוסר הסבירו .52.6

  :והקצאת נכסים נטושים לצרכי התנחלויות ישראליות

המדיניות הנוהגת של המשיבים גרסה בארבעת העשורים האחרונים, כי אין להקצות נכסים  .52.6.1

 המוגדרים כנכסים נטושים לצרכי התיישבות ישראלית. 

נובעת משיקולים זרים, ו לטה הנגועה בחוסר סבירות קיצוניחהסטייה מהמדיניות היא ה .52.6.2

כנאמן על  2המרוכזים ברצונם של תושבי עמונה, תוך התעלמות מוחלטת מחובת המשיב מס' 

  נכסים נטושים, התעלמות המשיבים כולם משאר בעלי האדמות והתעלמות משאר צרכי הסביבה.

בלב שטח אשר רובו המכריע הינו בנוסף, עצם ההחלטה לקבוע נקודת יישוב ישראלית,  .52.6.3

פלסטיני 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 

  ביו מעוניינים להישאר בסמוך אליו.קיים מאחז בלתי מורשה, שתוש

ם אף מבקשים לשנות את ייעוד הקרקע משטח חקלאי לשטח עליו ייבנו העובדה כי המשיבי .52.6.4

  תר את חוסר הסבירות שבפעילותם זו.מבנים וישמש למגורים, מחזקת עוד יו

החלטות המשיבים מתעלמות לחלוטין משיקולים של צדק חלוקתי, צדק קנייני, צדק סביבתי  .52.6.5

את ההחלטה לבלתי סבירה באופן  וצדק אזורי, היעדר מתן משקל לשיקולים אלה הופך גם הוא

 קיצוני.

במובן הצר, קשה לקבל את עמדתם לרוץ  2-3גם כאשר בוחנים את התנהלות המשיבים  .52.6.6

, וכן לאור העובדה כי וטרם הוכרע בהן ולקדם את המתווה האמור, כל עוד חלק מההשגות נבחנות

  אופן ביצוע החלוקה ופירוק השיתוף בחלקות משקף חוסר תום לב.
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לעתירה. בתשובה  1-3המשיבים הוגשה תשובת  שעות לפני הדיון בעתירה, 24-, פחות מ30.1.2017 וםבי .53

 כדלהלן: רשויות האזור זו טענו

 :43תואמת את התכליות של תקנה  1777תכלית צו  .53.1

עולה בקנה אחד עם אחריות המפקד הצבאי לשמירה על הסדר ועל הביטחון  1777נטען כי צו  .53.1.1

שכן הצו נועד להבטיח את השמירה על הביטחון והסדר הציבורי, קרי, פינוי  43באזור לפי תקנה 

 ללא עימות.

חובתו של המפקד הצבאי ביחס לשמירה על הסדר והחיים הציבוריים  43נטען כי לפי תקנה  .53.1.2

 מתייחסת הן לצרכי הצבא והביטחון והן לצרכי האוכלוסיה.

יבת את הבטחת פינוים המוסכם נטען כי החובה לשמור על הסדר והחיים הציבוריים מחי .53.1.3

 והשקט של תושבי עמונה כדי לצמצם את הסיכוי להתפרצויות אלימות ואירועים ביטחוניים.

 :43שינוי הדין הקיים עולה בקנה אחד עם תקנה  .53.2

נטען כי החוק הירדני והצו הצבאי הם באותו מדרג נורמטיבי של "חקיקה ראשית" וכי דבר  .53.2.1

 דבר חקיקה מוקדם וכללי.חקיקה מאוחר וספציפי גובר על 

, הבטחת הסדר 43נטען כי מותר לשנות את הדין הקיים לשם הגשמת התכלית שבתקנה  .53.2.2

 והחיים הציבוריים.

 הפגיעה בקניין היא מידתית: .53.3

 הצו מכוון למטרה קונקרטית וזמנית ומוגבל לשטח מצומצם.נטען כי  .53.3.1

התחשבותו של הממונה שמירה על יחסיות זכויותיהם של העותרים מעידה על נטען כי  .53.3.2

 בחובתו לכבד את זכות הקניין של העותרים ואיזונה מול הבטחת הסדר הציבורי.

נותן מענה לצורך ציבורי משמעותי ביותר בדמות שמירה על הסדר והביטחון נטען כי הצו  .53.3.3

 הציבוריים.

  :אינו סותר החלטות ממשלה 1777צו  .53.4

 .זמני וכי הואת פרטיות, אינו מאפשר הקמת יישוב חדש על אדמונטען כי הצו  .53.4.1

אם ניתן להקים יישוב קבע על נכס נטוש ואין צורך להכריע בה נטען כי לא הוכרעה השאלה  .53.4.2

 כעת.

 חובת הנאמנות אינה מופרת: .53.5

 נטען כי הממונה ערך בירור לפני תפיסת החזקה ופרסם את כוונתו זו ואפשר השגות בעניין. .53.5.1

, והתקבלו השגותיהם 38ה השגה לגבי חלקה נטען כי ההשגות נבחנו בקפידה. לראיה, התקבל .53.5.2

 של העותרים לגבי חלקם היחסי בקרקע.

 הכספים בעבור השימוש בקרקע יועברו לקרן למען בעלי הקרקע.נטען כי  .53.5.3

 אין פגיעה בקניין הפרטי שלא כדין: .53.6

ההגנה על הרכוש הפרטי אינה אבסולוטית לפי דיני הכיבוש בשל הצורך לאזנה מול  .53.6.1

 .ומשמעותיים כאחד אינטרסים מהותיים

הצו בדבר רכוש ממשלתי מאפשר ליטול חזקה בחלק מסוים ומכאן נגזרת הסמכות ליטול  .53.6.2

 .1777חלק מסוים ברכוש נטוש לפי צו 
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בשל הנסיבות הדוחקות, לאור מתן האפשרות להגיש השגות ולנוכח הכפפת הכרעת הממונה  .53.6.3

לממונה במקום לבית המשפט  הענקת הסמכות לבצע פירוק שיתוףלביקורת שיפוטית, נטען כי 

 גיעה אסורה בזכות לקניין.אינה מהווה פ

הגישו את תגובתן לעתירה, במסגרתה ביקשו לדחות את  4-5למען שלמות התמונה יובהר כי גם המשיבות  .54

העתירה, בין היתר מתוך הטענה כי "מתווה עמונה" מיטיב עם כלל בעלי האדמות, הנוכחים באזור ואלה 

ם. זאת, לצד שנעדרים מהאזור, בשל היכולת לממש ולחלופין להפיק טובת הנאה כלכלית בנכסים האמורי

על פני הזכויות של בעלי האדמות  5שורה של טענות המבכרות את האינטרסים של תושבי המשיבה מס' 

 לעשות שימוש באדמותיהם ולממש את זכות הקניין הנתונה להם על פי הדין החל באזור. 

 

III .794/17כפי שניתן בבג"ץ  נשוא הבקשה ונימוקי פסק הדין סק הדיןפ 

, אותו המשיבים הסכימו לראות כאילו הוצא 31.1.2017 הנכבד קיים דיון אחד בעתירה ביוםבית המשפט  .55

להפוך . כבר למחרת, ניתן פסק דין ללא נימוקים שבו הוחלט בדעת רוב לקבל את העתירה, בו צו על תנאי

-28-29יבים ליטול חזקה בחלקות ולבטל את החלטת המש 1777לבטל את צו את הצו על תנאי למוחלט ו

 , לבצע בהן פירוק שיתוף כפוי ולהקצותן לטובת תושבי עמונה המפונים.30

חלק ניכר מטענות  קיבלפסק הדין ניתנו נימוקי בית המשפט העליון לפסק הדין.  31.10.2017ביום  .56

פסק הדין מקבל את העתירה הנוגעות לפן המנהלי של פעולת המשיבים התקבלו. העותרים, לרבות אלה 

 נימוקים, נפרדים ושלובים: על בסיס ארבעה 

 (; 53באופן הפוגם בתקינות ההליך )פסקה של בעלי האדמות הופרה זכות הטיעון , נקבע כי ראשית

המידתיות הראשון קרי, כי אין  פי מבחן-נה מידתית עלכי הפגיעה בזכויות העותרים אינ, נקבע שנית

 לפסק הדין(; 84להגשמתן )פסקה ס הצו לבין האמצעי שנבחר קשר רציונלי בין המטרות שבבסי

כי , נקבע כי הפגיעה בזכויות העותרים אינה מידתית על פי מבחן המידתיות השלישי, קרי, שלישית

 (;לפסק הדין 116ה הפגיעה בזכויות בעלי החלקות עולה על התועלות הטמונות בצו )פסק

סוטה ממדיניותו בירות וכי חורגת ממתחם הס 1-3והתנהלות המשיבים י הצו המתוקן , נקבע כורביעית

 (.122הנוהגת של הממשל הצבאי באופן החורג ממתחם הסבירות )פסקה 

הדין. נקבע כי המפקד הצבאי היה מוסמך ליטול -עם זאת, טענות העותרים במישור הסמכות נדחו בפסק .57

ו. נכסים שהוגדרו "נטושים" וכי היה בסמכותו להורות על פירוק שיתוף בחלקות אלחלקים בחזקה ב

פי הדין -פי הדין המקומי והן על-פי הדין הבינלאומי, הן על-הן עללשיטת בית המשפט הנכבד, זאת, 

 המנהלי הישראלי.

כלל קביעותיו של בית המשפט העליון בפסק דין זה, נקבעו שתי קביעות שלדעת המבקשים  מבין .58

קודמות של בית  ותשה זו בשל היותן סותרות הלכות מושרשמצדיקות את הדיון הנוסף שבנושא בק

פי המשפט -לעניין סמכות ההפקעה של המפקד הצבאי על המשפט העליון. קביעה אחת נוגעת

של המפקד הצבאי כלפי בעלי לעניין חובת הנאמנות קביעה שניה נוגעת ו י,ההומניטארי הבינלאומ

 .החלקות

של פלסטינים בהתאם  רכוש פרטי להפקיעהמפקד הצבאי  ו שלסמכותכך קבע בית המשפט בכל הנוגע ל .59

 :לכללי הדין הבינלאומי

לכבד את הקניין הפרטי  46הנה כי כן, חובתו של המפקד הצבאי על פי תקנה "

פורשה בפסיקותיו של בית משפט זה באופן העולה בקנה אחד עם הגישה שהציגה 

המדינה. פרשנות זו מכירה בסמכותו של המפקד הצבאי לפגוע בזכות הקניין לשם 
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ון מטרות ואינטרסים, ובכך מעבירה היא את כובד משקלה של ההכרעה מימוש מגו

אבו  7862/04)השוו: בג"ץ  ממישור קיומה של סמכות למישור חוקיות הפעלתה

( 2005) 378-376, 368( 5דאהר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון, פ"ד נט)

כי הצו  )להלן: עניין אבו דאהר((. על יסוד האמור, ומאחר שממילא מצאתי

נכון אני לקבל המתוקן לוקה במובן אחרון זה, כפי שיפורט בהמשך חוות דעתי, 

את טענותיה של המדינה ולקבוע כי הפגיעה בזכויות הקניין של בעלי הזכויות 

לפסק הדין נשוא  33פסקה ) ". בחלקות נעשתה בסמכות על פי הדין הבינלאומי

 (., הדגשה הוספה, ש.ז., מ.ז.הבקשה

לפסק דינו של המשנה לנשיאה )בדימ'( כב' השופט ס' ג'ובראן, נקבע  26-27חר, בפסקאות ובמקום א .60

 במפורש הדברים הבאים: 

 –. תחת המשפט הבינלאומי, מוגדרים האזרחים הנתונים לתפיסה לוחמתית 26"

( Protected Personsכ"תושבים מוגנים" ) –בענייננו תושביו הפלסטינים של האזור 

 22, פסקה מנצור נ' מדינת ישראל 2942/05לאמנת ג'נבה הרביעית; ראו: בג"ץ  4)סעיף 

(. הדין הבינלאומי מטיל על 517, עמ' חוף עזה(; עניין מנצור( )להלן: עניין 26.10.2006)

הכוח המחזיק בשטח חובות ייחודיות כלפי אוכלוסייה זו, אשר נחלקות לחובות 

 –קרי הגנות  –זון וציוד רפואי, ולחובות נגטיביות פוזיטיביות, כדוגמת הספקת מ

כדוגמת הימנעות מפגיעה בכבודם ובזכויותיהם המשפחתיות )הילה אדלר "דיני כיבוש" 

(; אדלר( )להלן: 2016)מהדורה שלישית,  393, 383 משפט בינלאומירובי סיבל ויעל רונן 

 184-178ן מלחמה לשלום המשפט הבינלאומי בינפתלי ויובל שני -להרחבה ראו: ארנה בן

 ((. נפתלי ושני-בן( )להלן: 2006)

 

תושבי האזור הישראלים, מנגד, אינם נהנים ממעמד דומה של אוכלוסייה מוגנת )עניין 

( )להלן: 25.4.2007) 26פסקה  ,נאסר נ' ראש הממשלה 2645/04; בג"ץ 20פסקה  ,אבו צפייה

, 517, עמ' חוף עזה; עניין 496, עמ' בהמראע; עניין 21, פסקה מנצור(; עניין נאסרעניין 

(. למרות זאת, לפי פסיקתו העקבית של בית משפט זה, אף הם נמנים עם 524

האוכלוסייה האזרחית באזור, ומשום כך מתפרשת חובתו של המפקד הצבאי גם כלפיהם 

סלים נ' מפקד כוחות צה"ל  11344/03; בג"ץ 20פסקה  ,אבו צפייה)ראו לדוגמה: עניין 

( 19.7.2007) 31, פסקה אל ח'וואג'ה נ' ראש הממשלה 2577/04(; בג"ץ 9.9.2009) ו"שבאי

מוראר נ' מפקד כוחות  9593/04; בג"ץ 22, פסקה מנצור(; עניין אל ח'וואג'ה)להלן: עניין 

ועד  3680/05(; בג"ץ מוראר( )להלן: עניין 26.6.2006) 13, פסקה צה"ל ביהודה ושומרון

; בג"ץ 498-496, עמ' מראעבה(; עניין 1.2.2006) 8, פסקה שלת ישראלהישוב טנא נ' ראש ממ

, הס(; עניין 2005) 852-851, 846( 2, פ"ד נט)מטר נ' מפקד כוחות צה"ל בחבל עזה 6339/05

(; בג"ץ 28.5.2002) זינדאח נ' מפקד כוחות צה"ל ברצועת עזה 4363/02; בג"ץ 461-460עמ' 

((. על 2002) 611, 608( 4, פ"ד נו)צה"ל ברצועת עזהגוסין נ' מפקד כוחות  4219/02

, שם ציין כי מראעבהבעניין  א' ברקמשמעויותיה הרחבות של חובה זו עמד הנשיא 

"לישראלים המצויים באזור הזכות לחיים, לכבוד, לקניין, לפרטיות ולשאר הזכויות 

המדינה שלא  מהם נהנה כל מי שמצוי בישראל ]...[ כנגד זכותם זו עומדת חובתה של

 (. 500לפגוע בזכויות אלה ולהגן עליהן" )שם, עמ' 

 

ומן הכלל אל הפרט. משהובהר כי המפקד הצבאי מחויב לפעול גם לרווחתם של . 27

תושבי האזור הישראלים, דומה כי אף לשיטת העותרים אין חולק כי הצו המתוקן אכן 
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ושבי עמונה הייתה מצויה מגשים מטרה זו, שכן טענתם העקבית הייתה כי טובתם של ת

בשורשו. שיקול זה, שהעותרים הטיחו בו ביקורת רבה וייחסו לו מניעים פוליטיים 

פסולים, אינו ראוי לדידי לגינויים שבוטאו ביחס אליו. על פי הדין הבינלאומי, כפי 

שפורש בפסיקותיו של בית משפט זה, זהו שיקול שבסמכות המפקד הצבאי לשקול. אכן, 

של תושבי עמונה על קרקע פרטית נעשתה שלא כדין, ואין עוררין על חובתה  התיישבותם

ואולם נכון אני לראות של המדינה לפעול על פי פסק דינו של בית משפט זה ולפנותם. 

במצב שבו היו מצויים תושבי עמונה ערב הפינוי, כשבתיהם עתידים להיהרס, כצורך 

כן מתיישב בעיניי הרצון למצוא עבור הומניטארי שהמפקד הצבאי מוסמך להתחשב בו. 

תושבי עמונה הסדר מגורים ארעי אשר ישמר את קהילתם ואת זיקתם למקום מגוריהם 

, אבו עיטה)עניין  עם הצורך ב"דאגה לאוכלוסיה המקומית והבטחת חייה הציבוריים"

  "(.309עמ' 

  

ימות, לפגוע בזכויות קניין של רוצה לומר, בית המשפט הנכבד קבע בפסק דינו, כי ניתן בנסיבות מסוי .61

תושבים מוגנים על דרך הפקעתן, וזאת לצורך מימוש אינטרסים או צרכים הומניטאריים שישרתו את 

 התושבים הישראלים המצויים באזור, והם בלבד.

ה באוכלוסיה הישראלית תלכאורה על פסיקות קודמות של בית המשפט אשר ראקביעה זו נשענת  .62

חובתו של המפקד הצבאי לשמור על החיים הציבוריים 'אוכלוסיה מקומית', וכן כי -המתגוררת בשטח כ

פי פרשנות -משתרעת על כלל האוכלוסיה המקומית באזור הכוללת גם את האוכלוסיה הישראלית. על

ההפקעה משרתת גם את תושבי נוהגת זו, הפקעת קניין פרטי לצורך ציבורי מותר שתיעשה גם אם מטרת 

  .)לצד התושבים המוגנים( האזור הישראלים

המסקנה העולה מפסקה זו מרחיבה את הפרשנות עד כדי סטייה וסתירה של ההלכה המושרשת בנוסף,  .63

כפי  וכך גם להבנת היועץ המשפטי לממשלה, הכל בפסיקותיו של בית משפט זה. כך להבנת המבקשים,

 שיוצג בהמשך.

ובאת לעיל בית המשפט למעשה קובע כי למפקד הצבאי סמכות להפקיע רכוש פרטי של סקה המיבפ .64

 . של התושבים המוגניםפלסטינים גם אם ההפקעה היא לצורך ציבורי שאינו משרת את טובת האוכלוסיה 

סקה זו, בית המשפט מקבל את הטענה כי די בכך שהצורך הציבורי שבהפקעה ישרת את האוכלוסיה יבפ

כדי להצדיק את הפגיעה בקניין של התושבים המוגנים, וכי אין צורך בלבד הישראלית המקומית 

 שההפקעה תשרת גם את האוכלוסיה המקומית הפלסטינית. 

תחשבות בצרכי הציבור הפלסטיני אלא אף כאשר למעשה, פסק דין זה לא רק מאפשר הפקעה ללא ה

העובדה כי ההפקעה אינה  מטרת ההפקעה נוגדת את האינטרסים של ציבור זה, מזיקה לו ופועלת לרעתו.

הנכבד לאורכו   לא נעלמה מעינו של בית המשפטאת הציבור הפלסטיני  –ואף לא נועדה לשרת  –משרתת 

לפסק דינו של כב' השופט  101וכן פסקה  60, פסקה 27ורוחבו של פסק הדין )ראו למשל, פסקאות 

, לרבות הפגיעה , ואותם בלבדג'ובראן, המצביעות כי ביצוע המהלך נועד לשרת את תושבי המאחז

 (. ררים באזור, ובניגוד לטובתם של התושבים המוגנים המתגושל תושבי האזורבזכויות הקנייניות 

יה המקומית יתחשב אך ורק בצורכי האוכלוסבצע שינוי חקיקה באזור כך שיהשאלה אם ניתן לכי יוער,  .65

צריך "-ה המקומית הפלסטינית עלתה בפסק הדין והושארה ביהישראלית ולהתעלם מצורכי האוכלוסי

באופן המיטיב רק עם  אולם בכל הנוגע למימוש חקיקה שרירה וקיימת על דרך של יישומה בשטח. "עיון

במקרה הפגיעה בקניין כי פסק הדין קובע . לפיכך, ומאחר שישראלים, בית המשפט קבע את שהוצג לעיל

, ולכן אינה מהווה חריגה מסמכות, הרי שמדובר בקביעה היוצרת הלכה חדשה 46זה אינה מנוגדת לתקנה 

 ת האוכלוסיה המוגנת.לפיה מותר להפקיע רכוש פרטי לצורך ציבורי שאינו משרת את טוב
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 מדובר בהלכה חדשה הסותרת הלכה קודמת ומושרשת של בית משפט זהקשים להבנת המבמכאן,  .66

 ומצדיקה את קיומו של דיון נוסף בהרכב מורחב בשאלה זו.

של גדרי נוגעת לשאלת בפסק הדין המצדיקה לדעת המבקשים קיומו של דיון נוסף  הקביעה השניה .67

ליזום בעצמו הליכים של פירוק שיתוף במקרקעין, וזאת בין היתר על רקע  2הסמכות של המשיב מס' 

 2וכן לנוכח העובדה כי למשיב מס'  ויחסי האמון שנוצרו בינו ובין בעלי הנכסים הנעדרים חובת האמון

 . קיימות רק זכויות ניהול בנכס

(, אולם צמצם אותה 57ממונה כלפי בעלי הנכסים )פסקה פסק הדין הכיר בקיומה של חובת אמון מצד ה .68

רק להיבטים הנוגעים לאיסור על הימצאות בניגוד עניינים, ואילו את האיסור על הימצאות בניגוד עניינים 

 ופטהשכב' דינו של -לפסק 58תחם אך ורק לשיקולים הכרוכים בשמירה על הנכסים הנטושים )פסקה 

 . ג'ובראן(

, אשר קבע במפורש איסורים שונים )כגון, איסור ביצוע 58בהתאם להוראות צו מס'  בית המשפט קבע כי .69

וכך מופיע הדבר נטוש(, לא נמצא איסור מפורש האוסר על פירוק שיתוף של הנכס. מקרקעין מכר של נכס 

 לפסק הדין(: 37בפסק דינו של כב' השופט ג'ובראן )פסקה 

[ מקנה לממונה את מלוא זכויותיו , הח"מ58בצו מס'  4]הכוונה לסעיף "הסעיף 

של בעל הנכס הנטוש ]...[, ובכלל זאת, מטבע הדברים, גם את הזכות לפירוק 

שיתוף. למסקנה זו ניתן להגיע על גם דרך השלילה, שכן בהמשך הצו מנויות 

מגבלות על כוחו של הממונה לממש חלק מהזכויות אשר עברו לידיו. כך, מחייב 

 9לשמור את הנכס הנטוש למען בעליו; בעוד סעיף לצו את הממונה  8סעיף 

מציב תנאים בדבר מכירת נכס נטוש )להרחבה על אודות המגבלות החלות על 

להלן(. ניתן אפוא להיווכח, כי כאשר ביקש המפקד  56הממונה ראו פסקה 

הצבאי לסייג את כוחו של הממונה להפעיל את סמכויותיו ביחס לנכס הנטוש, 

מפורש במסגרת הצו. בהיעדר הסתייגות דומה ביחס לזכות נעשה הדבר באופן 

לדרוש פירוק שיתוף, מוקשית עמדת העותרים אשר מבקשת, הלכה למעשה, 

כרך ראשון  פרשנות במשפטלקרוא אל תוך הצו מגבלה שכזו )השוו: אהרן ברק 

((. ברק, פרשנות במשפט( )להלן: 1998) 469-467תורת הפרשנות הכללית  –

דבר הוא שנכון אני לקבל את עמדת המשיבים, שלפיה מוסמך סיכומו של 

 הממונה לפתוח בהליך של פירוק שיתוף."

רשאי ליזום ולדרוש פירוק של שותפות במקרקעין עת הוא בא  2משכך, מצא בית המשפט כי המשיב מס'  .70

על  תבצעלהבנעלי בעלי הנכס הנעדרים )אם כי לשיטת בית המשפט בפסק הדין, פירוק שיתוף זה אמור 

 (. 1777ולא באמצעות ההליך המנהלי שנקבע בצו  ,ידי ודרך בית המשפט

, הסותרות של בית המשפט העליוןות חדשות להבנת המבקשים, קביעות משפטיות אלה מהוות הלכ .71

הלכות מושרשות של בית המשפט הנכבד אשר ליוו אותנו עשרות שנים, ולמעצר הינן הלכות חשובות, 

 . ביותר את הפרשנות של גדרי הסמכות של רשויות האזור בנוגע לקניין פלסטיני המחדשות באופן קשה 

היועץ המשפטי לממשלה,  כפי שנראה בפרק הבא, זוהי גם עמדתו של –לא רק המבקשים סבורים כך  .72

של נכסי דלא ניידי מתושבים מוגנים לצרכי ציבור שאינו מכות ההפקעה למצער ביחס להלכה העוסקת בס

 , כפי שנציג זאת בפרק הבא. שבים במוגניםנמנה על התו
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 המבקשים דיון נוסף בהרכב מורחבהנימוקים המצדיקים לשיטת  –י הטיעון המשפט 

)ב( לחוק בתי המשפט קובע כי "נשיא בית המשפט או שופט אחר או שופטים שיקבע לכך, רשאים 30סעיף  .73

להעינות לבקשה אם ההלכה שנפסקה בית המשפט העליון עומדת בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט 

דיון העליון, או שמפאת חשיבותה, קשיותה או חידושה של הלכה שנפסקה בעניין יש, לדעתם, מקום ל

 נוסף". 

קיומה של הצדקה עניינית לשוב ולהביא את "הוסיפה הפסיקה בישראל תנאי נוסף, והוא על תנאים אלה  .74

 ((.22.2.2011) 10, פיסקה מדינת ישראל נ' כהן 8439/10דנ"פ )ראו:  "העניין לדיון נוסף

ולם: ההלכות שנקבעו במסגרת פסק הדין, עומדות בתנאים האמורים כ לשיטת המבקשים, שתי ההלכות .75

אף אם לא ימצא בהן סתירה להלכות הקודמות של בית  ;סתירה להלכה קודמת של בית המשפטמהוות 

המשפט, הרי שבשל חשיבותן, קשיותן וחידושן, ובשל השלכות הרוחב הפרקטיות שלהן כפי שאף החלו 

כי פסק הדין אשר אישש את עמדת המבקשים לקבל ביטוי בעמדות שונות של היועץ המשפטי לממשלה, 

משנה הלכות קודמות של בית המשפט הנכבד, קיימת הצדקה עניינית להעתר לבקשה. נפנה כעת לפרוט 

 את טענותינו.

 

Iעומדת בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון בקביעה הראשונה . ההלכה 

 785( 4פד"י לז) ,ג'מעית אסכאן נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון 393/82פסק הדין בבג"ץ  .76

שקבע את מסגרת שיקול דעתו של המפקד הצבאי , הינו פסק הדין המנחה "(הלכת אסכאן)להלן: " (1983)

משמשת בישראל כנייר הלקמוס לבחינת  אסכאןבהפעלת סמכויות שלטוניות בשטח הכבוש. הלכת 

בהפקעת רכוש  פסק הדין עסק מזה למעלה משלושה עשורים. שטחים הכבושיםחוקיות פעילות צה"ל ב

של פלסטינים לצורך הקמת כביש שרובו עובר בשטחי הגדה המערבית וחלקו על אדמות פרטיות של 

 פלסטינים.

סמכותו של המפקד הצבאי להפקיע אדמות פרטיות של  את גבולות אסכאןבין השאר קובעת הלכת  .77

 האוסרת על פגיעה ברכוש פרטי של התושבים המוגנים. ,לתקנות האג 46בהתאם לתקנה  פלסטינים

מנת שהפקעת רכוש פרטי של פלסטינים -ההלכה קובעת שלושה תנאים מצטברים שחייבים להתקיים על

 תיחשב חוקית:

 המאפשר מקומי דין שאין במקום לחול נועדה היא, 46 תקנה להוראת אשר"

 או הפקעה המאפשר, יהמקומ הדין: דבר של סיכומו. פיצויים ותשלום הפקעה

 גם - כדין שונה או בוטל לא עוד כל - להתקיים ממשיך, ציבור לצורכי תפיסה

 בידי ההפקעה סמכות מוחזקת המלחמה דיני מכוח. הלוחמתית התפיסה בתקופת

 תנאים שלושה שנתקיימו בלבד, שימוש בה לעשות רשאי זה. הצבאי הממשל

 בחוק הקבועות הדרישות פי-על פועל הסמכות מפעיל, ראשית: מצטברים

-על כנדרש, המקומית האוכלוסיה לטובת הינה הסמכות הפעלת, שנית; המקומי

 כללי פי-על הסמכות את מפעיל הסמכות בעל, שלישית; האג לתקנות 43 תקנה פי

 או ההפקעה לפני שמיעה זכות מתן כגון, הישראלי המינהלי המשפט של היסוד

 .הדגשות הוספו, ש.ז., מ.ז.(, 809, עמ' אסכאןפרשת ) ".התפיסה

של רכושם הפרטי של או נטילת חזקה אין לביצוע הפקעה -בלעדיו-קובעת כי תנאי אסכאןאם כן, הלכת  .78

בין אם באופן זמני ובאין אם באופן  .הפלסטינים היא כי ההפקעה תבוצע לטובת האוכלוסיה המקומית

 קבוע. 
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פעמים לתיאור בפסיקת בית המשפט העליון משמש בערבוביה במונח "אוכלוסייה מקומית" השימוש  .79

האוכלוסיה הפלסטינית המצויה תחת משטר כיבוש ופעמים לתיאור כלל האוכלוסיה האזרחית בגדה 

בהקשר הספציפי של חובות המפקד הצבאי עם זאת,  המערבית הכוללת גם את התושבים הישראלים.

, פירש בית המשפט העליון את המונח לתקנות האג 43לשמור על הסדר והחיים הציבוריים מכוח תקנה 

  סטינים וישראלים כאחד."אוכלוסיה מקומית" ככזה המתפרש על כלל תושבי השטחים הכבושים, פל

לתקנות האג  43החובה להבטיח "את הסדר והביטחון הציבוריים" מכוח תקנה "

היא רחבה. אין היא חלה רק על מי שהם בבחינת "תושבים מוגנים", אלא על כלל 

וכלוסייה הנמצאת בתחומי האזור בכל זמן נתון, ובכלל זה תושבי ההתיישבות הא

 הישראלית ואזרחי ישראל שאינם מתגוררים בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית".

 (ע' פוגלמן. כב' השופט לפסק דינו של 20פסקה , אבו צפייהבג"ץ )

לחובות של המפקד הצבאי כלפי האוכלוסייה  הפסיקה הישראלית מתייחסתשבעניינים מסוימים  ,מכאן .80

האוכלוסיה הישראלית  כלפיהתושבים הפלסטינים המוגנים והן  כלפיהמקומית כאל כאלה החלות הן 

המצויה בשטח האזור )וזאת במנותק מחוקיות מגוריהם של תושבים ישראלים בשטחי האזור, סוגיה 

 ברגיל נ' ממשלת ישראל 4481/91ו למשל בג"ץ רא –שבית המשפט הנכבד נמנע במכוון מלהכריע בעניינה

  (.210( 4פ"ד מז)

ואולם, על אף הצטופפותן של שתי האוכלוסיות תחת אותו המונח, קיימת הבחנה בין חובות המפקד  .81

הצבאי כלפי טובתם ורווחתם של הפלסטינים הנכבשים לבין חובותיו כלפי טובתם ורווחתם של התושבים 

 הישראלים המתגוררים בשטחלשקול את טובת התושבים  רשאיד הצבאי אזרחי המדינה. בעוד שהמפק

 לשקול את טובתם של התושבים הפלסטינים המוגנים.  חייב, הוא )מהבחינה האזרחית(

של בית המשפט העליון,  הלכההמהווה הנזכר לעיל,  ,אבו צפייהבעניין זה מעוגן בפסק הדין אחרון עניין  .82

פסק דין זה עסק באיסור שהוציא המפקד הצבאי על  .אסכאןהלכת  המדייקת ותוחמת את גבולותיה של

ידי -נסלל על אדמות פלסטיניות פרטיות שהופקעו עלהכביש פי ש-אף על 443כביש כניסת פלסטינים ל

טענה המדינה כי הפקעת האדמות לצורך סלילת  אסכאןכזכור, בפרשת  המפקד הצבאי לצרכי ציבור.

מנת לקיים את צורכי התחבורה של תושבי האזור ובהם גם התושבים הפלסטינים. -הכביש דרושה על

טענה המדינה כי האיסור על כניסת פלסטינים לכביש נובע מצרכים  אבו צפייהלעומת זאת, בפרשת 

 ה.ירוץ אירועי האינתיפאדה השניהפיגועים שבוצעו לאורך הכביש עם פביטחוניים בשל 

משמעי כי הגם -באופן מפורש וחד אבו צפייהעניין בעל אף הצורך הביטחוני קבע בית המשפט העליון  .83

שהמפקד הצבאי, בהפקיעו רכוש פרטי של פלסטינים, רשאי להתחשב בטובת התושבים היהודים בהיותם 

, בהיותם טובת התושבים הפלסטיניםחלק מן האוכלוסייה המקומית, אין הוא רשאי שלא להתחשב ב

לשרת גם את התושבים היהודים  יכול. במילים אחרות, הרכוש שהופקע מפלסטינים התושבים המוגנים

גם את כלל אוכלוסיית המדינה הכובשת שאינה נמנית על האוכלוסייה המקומית  443ובמקרה של כביש  –

לא ניתן להפקיע אדמות פרטיות של ו לשרת את התושבים הפלסטיניםבכל מקרה  חייבאך הוא  –

 :מתוך פסק הדין .פלסטינים למטרות שאינן משרתות את האוכלוסיה הפלסטינית

"לפי כללי המשפט הבינלאומי הפומבי, סמכות ההפקעה של הממשל הצבאי 

היינו לטובת האוכלוסייה המקומית, פי הדין המקומי ובמסגרתו, -ננקטה, על

 לכך מביאה פלסטיניים רכב לכלי הכביש סגירת]...[  .התושבים המוגנים

 הארץ מרכז בין – בישראל" פנימית" רכב כלי לתנועת בעיקר משמש 443 שכביש

 ישראליים יישובים תושבי של לתנועתם הכביש משמש, זה לצד]...[ . ירושלים לבין
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בהתאם לפסיקת בית משפט זה, לא היה המפקד הצבאי  .באזור הממוקמים

ילת הכביש מלכתחילה, לו זו הייתה המטרה שבבסיס מוסמך להורות על סל

: "אין הממשל הצבאי רשאי לתכנן ולבצע מערכת כבישים באזור המוחזק הסלילה

בתפיסה לוחמתית, אם מטרתו של תכנון זה ואם מטרתו של ביצוע זה הן אך להוות 

 'דרך שירות' למדינתו שלו. תכנון וביצוע מערכת כבישים בשטח תפוס יכול שייעשו

מנימוקים צבאיים... כפי שנראה, תכנון וביצוע מערכת כבישים יכול שייעשו 

מנימוקים של טובת האוכלוסייה המקומית. אין תכנון וביצוע אלו יכולים 

; 795להיעשות אך כדי לשרת את המדינה המחזיקה" )עניין ג'מעית אסכאן, עמ' 

המחויבים, גם בהתייחס דברים אלה יפים, בשינויים . ("829עניין בית סוריק, עמ' 

לשימוש בכביש. המפקד הצבאי אמנם מוסמך להטיל מגבלות תנועה מכוח חובתו 

לשמור על הסדר הציבורי והביטחון בצירי התנועה באזור, ובכלל זה להבטיח את 

שלומם של המתיישבים הישראלים, ושל ישראלים הנמצאים באזור ומשתמשים 

אי אינה משתרעת עד כדי הטלת מגבלה בכביש. עם זאת, סמכותו של המפקד הצב

קבועה ומוחלטת על תנועת כלי רכב פלסטיניים על הכביש. הטעם לכך הוא כי 

לכביש המיועד לתנועת  –הלכה למעשה  – 443בהטלת מגבלות אלה, הופך כביש 

כלי רכב ישראליים בלבד, אשר חלק הארי שלהם עושה את דרכו מן השפלה 

לצורך תנועה "פנימית" ישראלית ]...[. נדגיש כי אין לנו  –לירושלים ובחזרה, קרי 

יסוד לפקפק בעמדת המפקד הצבאי כי ביסוד הפעלת סמכותו עומדים שיקולים 

ביטחוניים, שיסודם בחובתו לשמור על הסדר והביטחון. עם זאת, בחינת סמכותו 

של המפקד הצבאי בהקשר הנדון נערכת בשים לב לתוצאה הנובעת מהטלת 

ות, ולא מתוך התמקדות בבחינת המניעים להטלת המגבלות בלבד )והשוו המגבל

ועדת המעקב העליונה לענייני ערבים בישראל נ' ראש  11163/03בהקשר אחר, בג"ץ 

מצב הדברים הנובע לפסק דינו של הנשיא א' ברק...(.  18ממשלת ישראל, פס' 

המשרת עוד בכביש מאיסור התנועה הגורף על תושבי הכפרים הינו כי אין מדובר 

, כי אם ב'דרך שירות' של המדינה את טובתה של האוכלוסייה המקומית

ואינו עולה בקנה  חורג מסמכותו של המפקד הצבאיהסדר שזו תוצאתו המחזיקה. 

  "שעניינם תפיסה לוחמתית. אחד עם כללי המשפט הבינלאומי

 (., הדגשות הוספו, ש.ז., מ.ז.357-359, עמודים אבו צפייהפרשת )

חוסר סמכותו של המפקד הצבאי לפגוע ברכוש הפרטי של התושבים המוגנים מבלי להתחשב בטובתם  .84

 וברווחתם עולה גם בהמשך פסק הדין:

, באופן בו היא מתקיימת 443"כאמור לעיל, מניעת תנועתם של פלסטינים בכביש 

התוצאה המתקבלת היא  .]...[ שנים רבות, פסולה מהטעם של היעדר סמכות

שנעשה שימוש בלעדי בדרך המצויה באזור הנתון ל"תפיסה לוחמתית" לצרכי 

וזאת מבלי שהתושבים המוגנים באותו אזור יכולים לעשות המדינה המחזיקה, 

. תוצאה זו מנוגדת לדיני התפיסה הלוחמתית החלים שימוש באותה דרך עצמה

אינה  -לצרכי המדינה המחזיקה  שנועדה -, ויצירת "דרך שירות" שכזו באזור

. על כן, גם אם מניעי ההחלטה ענייניים, היא כלולה בסמכותו של המפקד הצבאי

 "נגועה בחריגה מסמכותו של המפקד הצבאי ומטעם זה דינה להתבטל.

 , הדגשות הוספו, ש.ז., מ.ז.(378-379, עמודים אבו צפייה)פרשת 
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ת את טובת ה משרתשאינ יםפרטיות של פלסטינת קרקעות ההלכה הקובעת את האיסור על הפקע .85

היא עולה  כך למשל, מופיעה בפסיקת בית המשפט העליון באופן עקבי לאורך השנים., התושבים המוגנים

. בפסקי דין אלו חוקיותן של הפקעות ספציפיותבנימוקי בית המשפט העליון לפסקי דין המאשרים את 

חוקיות ההפקעה בכך שאותה הפקעה משרתת את  בית המשפט העליון מנמק את החלטתו לאשר את

  טובת התושבים המוגנים.

)פורסם בנבו,  ,המועצה המקומית נבי אליאס נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש 1960/16בג"ץ בכך למשל,  .86

(, דן בית המשפט העליון בעתירה שהגישו תושבי כפרים פלסטינים נגד הפקעת קרקעות 16.11.2016

כביש עוקף. בעתירה נטען כי על אף טענות המדינה, סלילת הכביש אינה משרתת  פרטיות שנועדו לסלילת

את האוכלוסייה המקומית הפלסטינית וכי היא נועדה לטובתה של האוכלוסייה היהודית. בית המשפט 

משום שהוא שוכנע שסלילת הכביש אינה משמשת רק את האוכלוסייה היהודית קבע כי ההפקעה חוקית 

  וסייה הפלסטינית:אלא גם את האוכל

"]...[ לא מצאתי בסיס לטענת העותרים לפיה סלילת הכביש העוקף היא אינטרס 

של האוכלוסייה הישראלית בלבד. מדובר בכביש המשמש את כלל האוכלוסייה 

המתגוררת באזור, ערבים ויהודים כאחד, שבטיחותם ואיכות חייהם צפויה 

  להשתפר כתוצאה מסלילת הכביש."

 (.לפסק דינו של כב' השופט נ' סולברג 20פסקה , שם)

אם בית המשפט בחן לצורך הכרעה בשאלת הסמכות של המפקד הצבאי להפקיע קרקע פרטית, כלומר,  .87

ההפקעה משרתת את טובת האוכלוסיה הפלסטינית. רק לאחר שהשיב על כך בחיוב קבע כי המפקד 

  .הצבאי מוסמך היה לבצע את ההפקעה

דן בית המשפט (, 6.9.2011, בנבו פורסם) הביטחון שר' נ איכסא בית מועצת ראש 281/11 ץ"בגבכן, -כמו .88

העליון בעתירת עותרים פלסטינים נגד הפקעת מקרקעין פרטיים לצורך הקמת מסילת רכבת בין תל אביב 

לירושלים. בתשובתה לעתירה המדינה לא חלקה על שסמכותו של המפקד הצבאי להפקיע מקרקעין 

. כוונת המדינה לפסק הדין( 7)פסקה  ה תשרת גם את אוכלוסיית האזורעך שההפקפרטיים כפופה לכ

בתשובתה הדגישה המדינה כי מצויות אוכלוסייה הפלסטינית, שכן ל במונח "אוכלוסיית האזור" היא

בדיון תכניות שונות שמטרתן הקמת מסילות שיעברו בערים הפלסטיניות )שם(. בית המשפט העליון ציין 

 של המפקד הצבאי כלפי האוכלוסיה האזרחית הם בראש ובראשונה כלפי התושבים המוגנים: כי חובותיו

 האוכלוסייה של זכויותיה את להבטיח הצבאי המפקד של חובתו במסגרת"

 ראו, המונח להגדרת) "המוגנים" האנשים ובראשה בשטח המתגוררת האזרחית

 בינלאומי משפט ישנ ויובל נפתלי בן אורנה; הרביעית נבה'ג לאמנת 4 סעיף

 לתקנות 46 תקנה קובעת((, ושני נפתלי בן: להלן( )2006) 184-177-175 הומניטארי

 את וכן, פרטי רכוש, אדם חיי, וזכויותיה המשפחה כבוד את לכבד יש" כי האג

, הדגשות הוספו, 26פסקה ) אין להחרים רכוש פרטי". .הפולחן ומנהגי הדת אמונות

 ש.ז., מ.ז.(

כי השימוש בשטח המופקע חייב להיעשות  בית איכסאבפרשת  בית המשפט קבע במפורשיתרה מכך,  .89

 לטובת האוכלוסייה הפלסטינית. ובמילותיו:

אלא אם "הכוח הכובש אינו רשאי, אפוא, להפקיע אדמות שלא לצורך צבאי, 

)שם, הדגשות הוספו,  ".התושבים המוגניםהשימוש שיעשה בהן נועד לשרת את 

 ש.ז., מ.ז.(.
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   :פסק הדיןבהמשך ו .90

, הכלכליים, הלאומיים האינטרסים את לשקול רשאי הצבאי המפקד אין]...[ "

 על להשליך כדי באלה אין אם הכובשת המדינה של הסוציאליים או החברתיים

 המוגנים התושבים של האינטרס על או בשטח זו מדינה של הביטחוני האינטרס

( )להלן: 1979) 17, 1( 1ישראל, פ"ד לד) דויקאת נ' ממשלת 390/79)בג"ץ  בו החיים

 "(.23, פסקה 443; עניין כביש 795-794עניין דויקאת(; עניין ג'מעית אסכאן, בעמ' 

 )שם, הדגשות הוספו, ש.ז., מ.ז.(.

, דן בית (24.5.2012, בנבו פורסם) ,ש"באיו ל"צה כוחות מפקד' נ אדומים מעלה עיריית 10611/08 ץ"בגב .91

ידי עיריית מעלה אדומים והחברה הכלכלית שבבעלותה נגד חובת -בעתירה שהוגשה עלהמשפט העליון 

ה הפלסטינית. בעתירה נטען כי אין להשית יתשלום היטל הטמנה באתר פסולת המשמש גם את האוכלוסי

על העותרות את התשלום בכל הנוגע לפסולת ממקור פלסטיני. בהתכתבויות בין הצדדים שקדמו לעתירה 

דיס במתכונתו הנוכחית, ככל שיש -המינהל האזרחי כי "ההצדקה היחידה לקיומו של אתר אבומסר ראש 

ה המקומית", בהתכוונו לאוכלוסייה המקומית יידי האוכלוסי-הצדקה לכך, היא השימוש באתר על

(. בית 3הפלסטינית, וכי עמדה זו נשענת על כללי המשפט הבינלאומי )הציטוט לקוח מפסק הדין, פסקה 

 אבו צפייהובעניין  אסכאןפט העליון קיבל את עמדת המדינה תוך שהוא מפנה לפסקי הדין בעניין המש

 שקבעו את ההלכה ומאשר כי מדובר בהלכה מושרשת וארוכת שנים:

 נוכח וזאת, כן לעשות קושי העותרות בפני ניצב אכן, שלפנינו המורכבות בנסיבות"

 אתר של הקיום לה בהתאם, עלינו המקובלת המדינה של השנייה היסוד הנחת

 האוכלוסייה את גם ישמש שהוא בכך רבה במידה תלוי דיס באבו ההטמנה

 מקובלת והיא, באזור החל הבינלאומי הדין על נשענת זו תפיסה .הפלסטינית

 כוחות מפקד' נ אסכאן מעית'ג 392/82 ץ"בג: וראו) רבות שנים מזה במשפטנו

 הבטחון שר' נ צפייה אבו 2150/07 ץ"בג(; 1983) 795, 785( 4)לז ד"פ, ש"באיו ל"צה

 משמעות((. פוגלמן' ע השופט של דינו לפסק 23 פסקה, 29.12.2009[, בנבו פורסם)]

 היטלי חלף השתת בהן בנסיבות קושי להיווצר עלול אכן כי הינה, האמורה הדברים

. ההטמנה באתר שימוש לעשות מהם תמנע הפלסטיניים המטמינים על ההטמנה

, המדינה בתפיסת להתערב עילה בפנינו הוכחה כי מצאנו לא, זה דברים במצב

 נוכח, כאמור זאת. הפלסטינים מהמטמינים יגבו לא ההטמנה היטלי כי המבכרת

 היום גם יחסית הנמוך חלקם נוכח וכן ידם-על באתר השימוש מהפסקת החשש

 האשפה מסך 7.2%-כ של הטמנה היקף על הצביעה כאמור המדינה) באתר בשימוש

 (., הדגשות הוספו, ש.ז., מ.ז.9בעמ' )" (.באתר המוטמנת

 בפועל, אולם אבו צפייהובבג"ץ  אסכאןבג"ץ שנעשו בת ולקביע אף הואפסק הדין נשוא בקשה זו מפנה  .92

הוא סוטה מן ההלכות שנקבעו בהם באופן משמעותי ביותר בהתירו ביצוע הפקעה המשרתת את ציבור 

 את האוכלוסיה המוגנת. המתנחלים בלבד ואינה משרתת כלל

כי הפקעת קרקע פרטית פלסטינית תתבצע רק כאשר  אבו צפייהתחת הדרישה האולטימטיבית בבג"ץ  .93

הדין נשוא בקשה זו הוריד את הרף ובית המשפט הסתפק  ההפקעה משרתת את הציבור הפלסטיני, פסק

התושבים י ההפקעה תשרת את טובת בקיומם של "מגוון מטרות ואינטרסים" אשר אינם מחייבים כ

 .האוכלוסיה הישראליתוכי מספיק כי היא משרתת את המטרות והאינטרסים של  המוגנים
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ליטול חזקה המפקד הצבאי היה מוסמך וכך, בהתאם למבחן מקל זה, הגיע בית המשפט למסקנה כי  .94

, לתקופת זמן של פינוי עמונה בדרכי שלום אדמותיהם של המבקשים הפלסטינים לצורך מטרה ציבוריתב

 המשרתת באופן בלעדי את אוכלוסיית המתנחלים בלבד. מוגדרת,

יפוטית מדובר אם כן, בפסק דין אשר הופך הלכה מושרשת וחשובה שהנחתה שנים רבות את הביקורת הש .95

 על החלטות המפקדים הצבאיים בשטח הכבוש.

 

עמדת היועץ המשפטי לממשלה והכרתו כי נימוקי פסק הדין משנים הלכות קודמות של בית 

 המשפט העליון

 . ה, והגיעה העת להדרש לדברים לגופםהזכרנו את הדברים לאורכה של הבקש .96

, כשבוע לאחר מתן הנימוקים בפסק 8.11.2017ביום בחוות דעת שיצאה מלשכת היועץ המשפטי לממשלה  .97

הדין, מפנה ד"ר עו"ד גיל לימון, העוזר הבכיר ליועמ"ש, לפסק הדין ובפרט לפסקה המובאת לעיל העוסקת 

, שחלקה 'חרשה' מורשהלתקנות האג. חוות הדעת עוסקת בהסדרת דרך הגישה למאחז הבלתי  46בתקנה 

 עובר באדמות פרטיות של פלסטינים. 

 בחוות הדעת האמורה, מודה היועץ המשפטי לממשלה כי:  .98

הפקעת קרקע פרטית , ולפיה הנוהגת שנים רבות"בשים לב לעמדה המשפטית המסורתית, 

כשהדבר משרת  רקבאיו"ש לצורכי ציבור המשרתים את ההתיישבות הישראלית, תיתכן 

 )הדגשות הוספו( "במקביל גם את האוכלוסיה הפלסטינית

פסק נימוקי פי חוות הדעת, נושא זה שנדון בעבר וטרם נמצא לו פתרון בא כעת על פתרונו עם מתן -על .99

 הדין נשוא הבקשה:

"]...[ פסיקת הרוב כללה קביעות משפטיות חשובות, המשפיעות בין היתר גם על 

 3הנושא שבנדון. לקביעות משפטיות אלו הצטרף שופט המיעוט הנדל )ראו סעיף 

 אחד. -, כך שהן הוכרעו למעשה פהלפסק דינו(

 ]...[ 

בתוך כך, ניתן כבר כעת לקבוע כי בשים לב לקביעות המובאות במסגרתו, ואשר 

צוטטו לעיל, אין עוד מקום למצוא מניעה משפטית עקרונית בקידום המלצת צוות 

ההסדרה בדבר הסדרת דרך הגישה ליישוב חרשה באמצעות הפקעה לצורכי ציבור, 

באשר להפקעה של זכות החזקה במקרקעין, אשר תשא עמה חובת וזאת למצער 

תשלום פיצויים לבעלי הזכויות בהם, והכל בשים לב לנסיבותיו המיוחדות של 

 המקרה שבנדון."

 לפסק דינו של כב' השופט ג'ובראן )שהובאו לעיל( 26-27תוך שהיועץ המשפטי מסתמך על פסקאות  .100

 באים: הוא קובע בסוף חוות דעתו את הדברים ה

המובאות במסגרתו ואשר  ת"בתוך כך, ניתן כבר כעת לקבוע כי בשים לב לקביעו

צוטטו לעיל, אין עוד מקום למצוא מניעה משפטית עקרונית בקידום המלצת צוות 

ההסדרה בדבר הסדרת דרך הגישה ליישוב חרשה באמצעות הפקעה לצרכי 

ציבור, וזאת למצער באשר להפקעה של זכות החזקה במקרקעין, אשר תשא עמה 

והכל בשים לב לנסיבותיו המיוחדות חובת תשלום פיצויים לבעלי הזכויות בהם, 

 של המקרה שבנדון"

 הנה כי כן, היועץ המשפטי לממשלה קובע במפורש את הדברים הבאים: .101
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כי על פי נימוקי פסק הדין, ניתן לפגוע בזכויות קניין של תושבים מוגנים וזאת לצרכיה הבלעדיים  (א)

 את האוכלוסייה הנפקעתשל ההתיישבות הישראלית בתחומי האזור, ומבלי שהדבר נועד לשרת 

 ;ואת התושבים המוגנים המצויים בשטח

ובעקבות  –קרי, ההלכה הנוהגת  -כי נימוקי פסק הדין משנים את העמדה המשפטית המסורתית   (ב)

 נימוקי פסק הדין לא קיימת כיום מניעות משפטית לקדם הליכי הפקעה אלה. 

 

דומה שהמדינה כבר פועלת ליישומה של ההלכה החדשה וצועדת בכיוון של הפקעת קרקעות פרטיות  .102

בלתי חוקית, תוך הצדקתה כצורך ציבורי של  ישראליתשל פלסטינים לצרכי הסדרת התיישבות 

האוכלוסיה המקומית הישראלית. בדרך זו, נפתחת הדרך לרשויות השלטון לקחת רכוש פרטי מן 

בניגוד חזיתי של אוכלוסיית המעצמה הכובשת, הכל  הבלעדיתכבשת ולהעבירה לטובתה האוכלוסיה הנ

להלכות רבות מרובות שנים של בית המשפט, אשר עד כה יצרו "מניעות משפטית", לבצע מהלך כאמור, 

  .כלשון היועץ המשפטי לממשלה

חוקיות וחוקתיות על דברים אלה שב היועץ המשפטי לממשלה וחזר במסגרת תגובתו לעתירות נגד  .103

)"חוק ההסדרה"(. כך, בתגובה מטעם היועץ  2017-ההתיישבות ביהודה ושומרון, התשע"זהסדרת לחוק ה

ראש מועצת הכפר עין יברוד ואח' נגד  2055/17המשפטי לממשלה אשר הוגשה במרת העתירה בבג"ץ 

(, אשר הוגשה הכנסת ואח'עיריית סילוואד ואח' נגד  1308/17)במאוחד עם העתירה בבג"ץ  הכנסת ואח'

בעקבות  , התייחס היועץ המשפטי לממשלה לשינויים והתמורות המשפטיות שחלו22.11.2107ביום 

 פרסום נימוקי פסק הדין. וכך מציג הדברים היועץ המשפטי לממשלה בתגובתו:

. ]...[ לאורך השנים, נמנע המפקד הצבאי מהפעלת הסמכות לפי חורק הרכישה הירדני 37

 יל מקרקעין לטובת אינטרס בלעדי של פיתוח ההתיישבות הישראלית באזור. של נט

]...[ אשר   זיאדה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 794/17]...[ פסק הדין בבג"ץ 

נימוקיו פורסמו לפני מספר שבועות מאזכר את פסיקת בית המשפט הנכבד שלפיה 

ים לחלק מהאוכלוסיה המקומית. המתיישבים המתגוררים באזור נחשבים בהקשרים שונ

מנימוקי פסק הדין עולה כי הדבר רלוונטי גם לעניין סמכות הנטילה של מקרקעין פרטיים, 

אשר מקיימת בנסיבות מסוימות לטובת צרכים המשרתים את המתיישבים, ואילו 

 השאלה העיקרית היא נושא המידתיות וסבירות ההחלטה המינהלית"

לאור שינוי ההלכה כפי  –פטי את חוות דעתו אשר הוצגה לעיל, המסמיכה לאחר מכן, סוקר היועץ המש

להפקיע לצרכי ציבור רכוש פלסטיני אשר  – נשוא הבקשה שהיועץ המשפטי רואה זאת בנימוקי פסק הדין

האוכלוסיה המקומית נועד לטובת ההתיישבות הישראלית באזור, ואין בתכליתה של הפקעה זו לשרת את 

 נים. של התושבים המוג

העתק מהעמודים הרלוונטיים של תשובת היועץ המשפטי לממשלה לעתירות בעניין חוק 

בשל היקפה העצום של התגובה, מובאים רק העמודים  .6נספח ההסדרה, מצ"ב כ

 הרלוונטיים לענייננו, העוסקים בסוגיית ההפקעה לצרכי ציבור

לראשונה  – ק הדין, ככזו אשר משנהפסנימוקי משמע, היועץ המשפטי רואה בהלכה זו כפי שנקבעה ב .104

את עצם הסמכות להפקיע את זכויות הקניין של התושבים המוגנים באופן אשר לא נועד לשרת  –

 האינטרסים של התושבים המוגנים. 

טענות ועמדות היועץ המשפטי לממשלה מחזקות את טענת המבקשים לא רק בהיבט הגורס כי נימוקי  .105

המדובר במספר  –קודמת של בית המשפט העליון )וכפי שהצבענו לעיל  פסק הדין מהווים שינוי להלכה

(, אלא גם כי איסכאןרב של הלכות ושל פסקי דין אשר צעדו בתלם שהיתווה בית המשפט הנכבד בפרשת 
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הנושא הינו בעל משמעות פרקטית ותכליתית מהמעלה הראשונה, אשר הוחל ביישומה של ההלכה החדשה 

 בשטח, ומשכך קמה הצדקה עניינית לדיון נוסף באופן בו שונתה ההלכה על ידי בית המשפט. 

ת כלוה אסכאןבכל הכבוד הראוי, המבקשים סבורים כי נימוקי פסק הדין סותרים מהותית את הלכת  .106

קובעים מבחן שונה באופן מהותי, . נימוקי פסק הדין ומכלול הפסיקה שבא לאחריהן או לצידן צפייהאבו 

לבצע הפקעה לצרכי ציבור  3-ו 1הסוטה מן ההלכה ומשנה את מהותה והיקפה של סמכויות המשיבים 

רחב מטעם זה, מתבקש דיון נוסף בהרכב מוולו של מקרקעין שבבעלות תושבים מוגנים בשטחי האזור. 

 של שופטי בית המשפט הנכבד בעתירה נשוא בקשה זו.

 

II .שנקבעה במסגרת הקביעה הראשונה העוסקת בסמכות לבצע  אפילו לא תחשב ההלכה

 ה, חשובה, מחדשהחדש ההלכ ההינ זו הסותרת הלכה קודמת, הרי שההלכהככ הפקעות

   הוקש

כאמור לעיל, הקביעה הראשונה המופיעה בנימוקי פסק הדין, העוסקת בתחומי הסמכות של הפקעות  .107

מקרקעין פרטיים לצרכי ציבור, סותרת שורה של הלכות של בית המשפט הנכבד )בראשן אלה המופיעות 

(, או לכל הפחות המדובר בהרחבה משמעותית ומהותית של ההלכה, צפייה-אבוובפרשת  איסכאןבפרשת 

 כעולה מהטיעון המופיע לעיל בהרחבה. 

בפועל, בית המשפט משווה את מעמדם של התושבים הישראלים למעמדם של התושבים המוגנים,  .108

מבחינת האינטרסים של כל אחת ואחת מהקבוצות, עת נקבע כי בנסיבות מסויימות, האינטרסים 

 של האוכלוסייה הישראלית יכולים לגבור על זכויות הקניין של התושבים המוגנים.  חייםהאזר

המשמעות של הותרת ההלכה על כנה היא מרחיקת לכת: אם אכן צודקים המבקשים, והפרשנות  .109

של  שמאפשרת להפקיע את רכושם הפרטי של התושבים המוגנים לצורך ציבורי שאינו מתחשב בטובתם

חכמי המשפט  פסיקות בית המשפט הנכבד, מקובלת בקרב-היא חדשנית ובלתי ,התושבים המוגנים

הבינלאומי, אזי פרקטיקה שתסמוך על פרשנות זו עלולה להיחשב להפרה חמורה של הדין ההומניטארי 

הבינלאומית וליצור סיכונים המשפטית ולגרור את מדינת ישראל להתנגשות קשה עם הקהילייה 

 מסיבה זו, יטענו המבקשים, הרי שמדובר בהלכה קשה וחשובה. ולישראלים.משפטיים ממשיים לישראל 

הרבים אשר מפרשים את האיסור על הפקעה הקבוע בדין ההומניטארי  להלן נפרט את כל המקורות .110

הבינלאומי ככזה המחייב התחשבות בטובת האוכלוסייה המוגנת. המסקנה מניתוח משפטי זה הינה 

נשוא בקשה זו היא חדשנית לא רק על רקע הפסיקה הישראלית, כפי הדין -שהפרשנות שניתנה בפסק

משכך, לחדשנותה זו  שתואר לעיל, אלא גם על רקע המקורות הזרים והבינלאומיים שבידינו בסוגיה.

 נלווית גם חשיבותה וגם קשיותה של ההלכה. 

 הבינלאומי ההומניטארי משפטפי ה-פגיעה בקניין הפרטי ואיסור הפקעה עלאיסור  (4)

המוטלות על הבסיסיות אחת החובות החובה לשמור על הרכוש הפרטי של האוכלוסיה המוגנת היא  .111

 1907משנת האג  הנלוות לאמנת לתקנות  46תקנה לאומי ההומניטארי. הכוח הכובש מתוקף המשפט הבינ

 . כי אין להחרים רכוש פרטי וכי קיימת חובה לכבדו קובעתבדבר דיניה ומנהגיה של הלחימה ביבשה, 

-"יש לכבד את כבוד המשפחה וזכויותיה, חיי אדם, רכוש פרטי, וכן את אמונות

 הדת ומנהגי הפולחן. אין להחרים רכוש פרטי."
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כחליף הריבון )ושאר  1, מטיל על המשיב מס' ראשוןרכיב ההתקנה זו, הינה בעלת שני רכיבים:  .112

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

 של הרכוש הפרטי.

 את הדברים הבאים:  ,בין היתר ,קובעתה 52לתקנה זו מצטרפים גם הדברים הקבועים בתקנה  .113

לכפות על הרשויות המקומיות או על התושבים, "אין להפקיע דברים שבעין ואין 

מתן שירותים, אלא לצרכי צבא הכיבוש. עליהם לעמוד בפרופורציה למקורות 

הארץ ולא להטיל מבחינת אפיים על האוכלוסיה חיוב לקחת חלק בפעולות 

 ".הצבאיות נגד מדינתם

 בנוסף, קיימת הוראה מקבילה גם באמנת ג'נבה הרביעית, הקובעת כי: .114

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”. 

 לתקנות האג 52ותקנה  46האמור בתקנה על להוסיף ולא לגרוע, כמובן לעיל בא  53האמור בסעיף  .115

, בפרשנות הצלב האדום הבינלאומי לאמנת ג'נבה J.S. Pictet, וכפי שהגדיר זאת המלומד שהוזכרה לעיל

 ההגנה על אזרחים בעת סכסוך מזויין: הרביעית בדבר

“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) 

יים ומקורו באמצע האיסור על הפקעת רכוש הוא אחד האיסורים הוותיקים בדיני הכיבוש המודרנ .116

ידי הנשיא האמריקאי אברהם לינקולן כפקודה לצבא ארצות הברית -, בקוד ליבר שנחתם על19-ה המאה

 לקוד ליבר קבע את הכלל, לפיו יש להמנע מפגיעה ברכוש הפרטי: 22מלחמת האזרחים. סעיף  שלבעיצומה 

"As civilization has advanced during the last centuries, so has likewise 

steadily advanced, especially in war on land, the distinction between the 

private individual belonging to a hostile country and the hostile country 

itself, with its men in arms. The principle has been more and more 

acknowledged that the unarmed citizen is to be spared in person, 

property, and honor as much as the exigencies of war will admit." 

(General Orders No. 100: The Lieber Code, INSTRUCTIONS FOR 

THE GOVERNMENT OF ARMIES OF THE UNITED STATES IN 



31 

 

THE FIELD, Prepared by Francis Lieber, promulgated as General 

Orders No. 100 by President Lincoln, 24 April 1863). 

לקוד ליבר קובעים איסור על החרמה של רכוש פרטי, ובכלל זה נדל"ן, תוך שימור חריג  38-37סעיפים  .117

לתפיסה זמנית לצרכים צבאיים. הפקודה אף קובעת חובת העמדה לדין של הפרת עקרונות אלו. קריאת 

ליבר מראה כמה עתיקי יומין הם הכללים, שעברו קודיפיקציה בתקנות האג ובסעיפי אמנת  סעיפי קוד

 ג'נבה, וכמה הדמיון ביניהם גדול:

Art. 37. 

The United States acknowledge and protect, in hostile countries 

occupied by them, religion and morality; strictly private property; the 

persons of the inhabitants, especially those of women: and the 

sacredness of domestic relations. Offenses to the contrary shall be 

rigorously punished. 

This rule does not interfere with the right of the victorious invader to tax 

the people or their property, to levy forced loans, to billet soldiers, or to 

appropriate property, especially houses, lands, boats or ships, and 

churches, for temporary and military uses. 

Art. 38. 

Private property, unless forfeited by crimes or by offenses of the owner, 

can be seized only by way of military necessity, for the support or other 

benefit of the army or of the United States. 

If the owner has not fled, the commanding officer will cause receipts to 

be given, which may serve the spoliated owner to obtain indemnity. 

שנים לאחר התקנת קוד ליבר אומצה הכרזת בריסל בדבר כלליה ונהגיה של המלחמה.  אחת עשרה .118

הכרזת בריסל הייתה תולדה של הניסיון הבינלאומי הראשון )בחסות הצאר הרוסי( לאחד בכתב את דיני 

ובתחילת המאה העשרים  19-המלחמה, והיא נחשבת למקור המרכזי שעל בסיסו התקבלו בסוף המאה ה

  אמנות האג.

לאמנת ג'נבה, שנחתמה שבעים וחמש שנים  46מולידו של סעיף -להכרזת בריסל הוא הורו 38סעיף  .119

 )ושתי מלחמות עולם( מאוחר יותר )ההדגשה שלנו(:

Art. 38. Family honour and rights, and the lives and property of persons, 

as well as their religious convictions and their practice, must be 

respected. 

Private property cannot be confiscated. 



32 

 

(International Declaration concerning the Laws and Customs of War. 

Brussels, 27 August 1874) 

ידי המכון למשפט בינלאומי -נזכיר עוד את מדריך אוקספורד לחוקי המלחמה ביבשה, שפורסם על .120

(Institute of International Law)  מדריך זה נחשב למבטא את הכללים המינהגיים של 1880בשנת .

וגם הוא כולל כללים האוסרים על הפקעה ומתירים תפיסה זמנית  19-המלחמה ביבשה נכון לסוף המאה ה

 (.60-54לצרכי ביטחון בלבד )ראו סעיפים 

של המשפט ההומניטארי  לאור כל אלה לא פלא שמחקר הצלב האדום על הכללים המינהגיים .121

 הבינלאומי מצא שהאיסור על פגיעה ברכוש פרטי או על הפקעתו הינו עקרון מינהגי מחייב:

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: […]  

(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. 

אם כן, הוראות כללים עתיקי יומין אלו ברורות כשמש: היכן שאין צורך ביטחוני הכרחי, על הכוח  .122

  הכובש להגן על הרכוש הפרטי של התושבים המוגנים.

 טובת האוכלוסיה המקומית (5)

לאור תכליות הדין ההומניטארי הבינלאומי שמטרתן הגנה על האוכלוסיה הכבושה, המונח  .123

"אוכלוסיה מקומית" בספרות הדנה בפרשנות המשפט ההומניטארי הבינלאומי מתייחס לאוכלוסיה 

המקומית המוגנת ולא לאוכלוסיה המקומית השייכת למעצמה הכובשת. זאת בפרט לאור האיסור 

 הבינלאומי על העברת אוכלוסיית המעצמה הכובשת לשטחי השטח הכבוש. במשפט ההומניטארי 

התייחסות המשפט ההומניטארי הבינלאומי לסוגיית טובת האוכלוסיה המקומית באה לידי ביטוי  .124

לתקנות האג היא "חוקת דיני הכיבוש", הקובעת את חובתה של המעצמה הכובשת לכבד את  43בתקנה 

נקבע כי  אסכאןת "חוץ אם נבצר ממנו הדבר לחלוטין". כזכור, בהלכת החוקים הנוהגים במדינה הנכבש

הפקעת רכוש פרטי מותרת בהתקיים שלושה תנאים, שהרלוונטי לענייננו הוא כי ההפקעה תשרת את 

לתקנות האג. הפרשנות הרשמית של הצלב האדום לתקנה  43כמובנה בתקנה טובת האוכלוסיה המקומית 

הכובש לשמור על חוקי המקום, שאחד מהם הוא צורך ביטחוני והשני הוא  , העוסקת בחריגים לחובת43

 טובת האוכלוסיה המקומית, קובעת ביחס לחריג השני:

“The second reservation is in the interests of the population and makes 

it possible to abrogate any discriminatory measures incompatible with 
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humane requirements. It refers in particular, to provisions which 

adversely affect racial or religious minorities, such provisions being 

contrary to the spirit of the Convention (Article 27), which forbids all 

adverse distinction based, in particular, on race, religion or political 

opinion”. 

J. S. Pictet (ed), The Geneva Conventions of 12 August 1949, 

Commentary – IV Geneva Convention Relative to the Protection of 

Civilian Persons in Time of War (Geneva: International Committee of 

the Red Cross, 1958), p. 335-336 

פי הדין ההומניטארי הבינלאומי, מובנה הצר ביותר של "טובת האוכלוסיה המקומית" -משמע, שעל .125

הוא כל אמצעי שאינו מפלה בין קבוצות באוכלוסיה, משפיע באופן שלילי על קבוצות מיעוט  43בתקנה 

שונות בקרב כל זאת אמור ביחס לקבוצות  פליה.או מנוגד לרוח אמנת ג'נבה הרביעית האוסרת על ה

האוכלוסיה המוגנת. מקל וחומר כאשר ההפליה נעשית לטובת אוכלוסיית המעצמה הכובשת והאוכלוסיה 

 המוגנת היא האוכלוסיה המופלית.

ההלכה החדשה, אשר מתירה להפקיע רכוש פרטי לצרכים הבלעדיים של האוכלוסיה הישראלית  .126

פלית לרעה היא קבוצת המיעוט נטולת המובאזור, מאפשרת למעשה משטר של הפליה, כאשר הקבוצה 

 הייצוג הפוליטי אשר משום כך דווקא עליה יש להגן. , נטולתהזכויות האזרחיות

( אומר Glahnביחס לחובה כי ההפקעה תשרת את האוכלוסיה המוגנת, המלומד גרהארד וון גלן ) .127

 בספרו את הדברים המפורשים הבאים:

“[…] an occupant appears to have the right to expropriate either public 

or private property solely for the benefit of the native population” 

Gerhard Von Glahn, The Occupation of Enemy Territory: A 

Commentary on Law and Practice of Belligerent Occupation, The 

University of Minnesota Press, Minneapolis (1957) 186. 

כי האוכלוסייה המקומית כוללת גם את  קבעה הישראליתפסיקה ה , כפי שצוין לעיל,אמנם .128

המתיישבים הישראלים. ואולם, הפקעת קניין פרטי של פלסטינים לטובת ציבור המתיישבים הישראלים 

מניטארי אינה הולמת את התכליות שביסוד המשפט ההובלבד, ולרעת האוכלוסייה הפלסטינית, 

  .לתקנות האג ומרוקנת אותן מכל תוכן 46-ו 43אינה מתיישבת עם תכליתן של תקנות הבינלאומי ו

להגן על צרכיה הביטחוניים  יש זכות כובשתהמעצמה ל היא כידינים אלו הנחת המוצא של  .129

 הוראות שמטרתן להגביל את האמצעים שבהם רשאית לנקוט כן ישנו צורך בעיגון-, וכי עלוהצבאיים

, וזאת במטרה להגן על האנשים הנתונים במשטר כיבוש ללא זכויות אזרחיות מפני פגיעה זוכמעצמה 

 David Kretzmer, The Occupation of Justice, State University of )ראו: נוספת בזכויותיהם

New York Press (2002) 'דיני הכיבוש נועדו בראש ובראשונה להגן על במילים אחרות,  (.60, בעמ

האוכלוסייה הנכבשת. קביעת הלכה המאפשרת הפקעת קניין פרטי של האוכלוסייה הנכבשת לטובת 

שרת את צורכי אוכלוסיית הכובש באופן אשר גם פוגע בקניין הפרטי של התושבים המוגנים וגם אינו מ
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לתקנות  46-ו 43ציונל שנמצא בבסיס דיני הכיבוש ובפרט תקנות טובתם, אינה עולה בקנה אחד עם הר

האג, ומנוגד להלכות בית המשפט העליון לפיהן ההפקעה מותרת רק כאשר היא משרתת את הציבור 

 הנפקע.

לאור כל האמור, ההלכה שנפסקה בפסק הדין נשוא בקשה זו מחדשת ומשנה באופן מהותי את המצב  .130

כובש בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית, והיא גם הלכה שמעוררת קושי רב המשפטי בכל הנוגע לסמכויות 

 לנוכח העמדה הברורה של המקורות הרבים של המשפט הבינלאומי בנושא.

 הקשיים הנובעים ממנהועל  הראשונה המופיעה בנימוקי פסק הדין שבהלכה החשיבותעל  (6)

דומה שאין חולק על כך כי ההלכה כפי שנקבעה בפסק הדין חשובה היא. כה חשובה הלכה זו,  .131

שבעקבותיה שונתה מדיניות והתנהלות רבת שנים של המשיבים, אשר כפי שעולה הן מחוות הדעת של 

 מגישתו לנושא כפי שהובעה בתגובתו לעתירות נגד חוק ההסדרה. היועץ המשפטי והן 

ו, כפי שאף היועץ המשפטי הבחין בכך, היא בעצם העובדה שנפרץ כאן לראשונה חשיבותה של הלכה ז .132

כלוסייה סכר הסמכות, וסוגיית הפקעת רכוש פרטי של תושבים מוגנים והעברתו לשימוש בלעדי של האו

 הישראלית המתגוררת באזור נותרה לדיון בין גדריהן של המידתיות והסבירות. 

מהעובדה כי המדובר בשטח המוחזק  –בראש ובראשונה  – סוגיית חשיבותה של ההלכה נובעת .133

בתפיסה לוחמתית, ומשכך מתאפיין, כמו רובן של ההכרעות ההומניטאריות, באופן בינארי, בין המותר 

והאסור. בעוד שכלל הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטארי אוסרות על פגיעה ברכוש של האוכלוסיה 

ביחס למגוון מקורות, אפשרות ההפקעה של נכסים פרטיים לטובת  המקומית, כפי שהדברים הובאו לעיל

הציבור הוכרה על ידי בית המשפט העליון כחלק מימוש הדין המקומי, וזאת בין גדרי הסמכות העולים 

 לתקנות הנלוות לאמנת האג.  43מתוך תקנה 

הדין הבינלאומי אולם גם מימוש הדין המקומי, אשר נעשה מתוקף הוראות הדין הבינלאומי )ומשכך  .134

עשות בהתאם לעקרונות ולכללים הקבועים יהמסמיך נמצא במדרג נורמטיבי גבוה יותר(, צריך לה

המשפט הבינלאומי ההומניטארי העוסק באסור והמותר בשטח  –במסגרת הנורמטיבית המסמיכה, קרי 

 המצוי תחת תפיסה לוחמתית. 

ת, ולשקלל במסגרת האינטרסים ההלכה החדשה מאפשרת למעשה לפרוץ את המסגרות האמורו .135

השונים העומדים על הכף, אינטרס זר למסגרת הנורמטיבית החולשת, והוא האינטרסים האזרחיים 

 ה הישראלית המתגוררת בשטח. יטחוניים, למשל(, של האוכלוסיי)במובחן מאינטרסים ב

מעמדה של פריצת סמכות זו, המאפשרת לראשונה שקלול אינטרסים אלה, מפחיתה עוד יותר את  .136

זכות הקניין של התושבים המוגנים, אשר באופן פרדוכסאלי אמורים לקבל יותר הגנה מאשר תושבים 

ישראלים באשר לזכויותיהם בשטח, בשל העדר הייצוג שלהם בפני המוסדות הפוליטיים המפעילים את 

יין של אלה, גם הרשויות באזור. בפועל, הלכה זו פותחת את הדלת להמשך והעמקת הפגיעה בזכויות הקנ

היכן שאין המדובר בצרכים בטחונים כלשהם )בין אם של מפקד האזור, בין אם של אוכלוסייתה של 

מדינת ישראל ובין אם צרכי הביטחון של תושבים ישראלים בשטח( וגם היכן שהדבר משרת אך ורק 

 אוכלוסיה ישראלית מבלי שהדבר ישרת את האוכלוסיה הנפקעת. 

שרת את הציבור הפלסטיני הנפקע נובעת גם מן ההגנה המוגברת הניתנת החובה כי ההפקעה ת .137

לזכויות התושבים הפלסטינים ביחס לזכויות התושבים הישראלים, זאת מכוח היותם תושבים מוגנים. 

 477( 2, פ"ד ס)מראעבה נ' ראש ממשלת ישראל 7957/04בבג"ץ פס"ד הגנה זו עוצבה באופן מפורש ב

(2005:) 
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של זכות האדם של הישראלי המתגורר באזור ומידת ההגנה עליה  כמובן, היקפה"

שונה היא מזכות האדם של הישראלי המתגורר בישראל. ביסוד הבחנה זו עומדת 

העובדה כי האזור אינו חלק ממדינת ישראל. המשפט, השיפוט והמינהל של ישראל 

ת. משטר אינם חלים באזור. מי שמתגורר באזור מתגורר במשטר של תפיסה לוחמתי

הזכויות המוקנות לישראלים המתגוררים באזור באו ]...[.  זה הוא מעצם טבעו זמני

להם מהמפקד הצבאי. אין להם יותר משיש לו. על כן בקביעת מהותן של הזכויות 

שיש לישראלים המתגוררים באזור יש להתחשב באופיו של האזור ובכוחותיו של 

 הנשיא א' ברק(.דינו של -לפסק 22" )פסקה המפקד הצבאי.

ההגנה המוגברת על זכויות התושבים הפלסטינים בהשוואה לזכויות התושבים הישראלים נובעת גם  .138

באשר הם נתונים תחת משטר צבאי ללא זכויות אזרחיות אוכלוסיה מוחלשת, של הראשונים מהיותם 

' א' רובינשטיין ' השופטמשנה לנשיאה )בדימ'(, כביפים לעניין זה דבריו של הוללא ייצוג בבית הנבחרים. 

 :(13.6.2017)פורסם בנבו,  טספהיוט מדיו נ' נציבות בתי הסוהר 4386/16בבג"ץ 

הצורך בהגנה על כבודו של אדם מתחזק כאשר נמנה הוא על מה שנהוג לכנות "עג. 

"אוכלוסיות מוחלשות". בני אוכלוסיות אלה, על דרך הכלל, לא ייהנו משדולה 

בבית המחוקקים; הם לא יהיו מאוגדים; מצבם הכלכלי חזקה שתקדם את עניינם 

יהיה בכי רע; ונסיבות חייהם יביאו לכך שרכישת השכלה תהא כרוכה בעבורם 

עלולה להביא ביתר קלות לפגיעה  –גם אם לא מכוונת  –בקושי רב. הנטיה הטבעית 

ת נותנת, והשכל הישר מחייב, כי על חברה המבקשת לכבד זכויו בזכויותיהם. הדעת

אדם, לדקדק דוקא בשמירה על זכויות אוכלוסיות אלה. "על המחוקק, ואף עלינו, 

ליאנגי נ' הכנסת, ]פורסם בנבו[  4007/11להפנות פנינו אל כלל החלשים" )בג"ץ 

 "((, ולהגן על כבודם, מקום שנפגע שלא כדין.2011פסקה י"ג לחוות דעתי )

שם הוא מציין כי עיקרון ההגנה על המיעוט מהווה , מרדכי קרמניצרדברים דומים משמיע פרופ'  .139

שיקול חשוב ביישום מבחני המידתיות בהגבלתן של זכויות חוקתיות. הרציונל העומד בבסיס עיקרון זה 

 :כדי להשליך גם על מעמד הזכויות של הקבוצה המוחלשת ויש ב

בהגנה מקום של חשיבות מיוחדת תופסת ההגנה על המיעוט. יש חשיבות רבה  "]...[

משום שהמנגנון של הגנה על עצמנו מפני פגיעה ) על המיעוט, בייחוד כשהוא "אחר"

, וכאשר מדובר במיעוט שהוא גם קבוע וגם נטול (בזכויותינו אינו פועל במקרה זה

כוח פוליטי. מלבד המשמעויות השליליות המסתעפות מפגיעה במיעוט כזה, 

ל היחס החברתי הכללי למיעוט, והן הפועלות עליו לרעה, פגיעות כאלה משפיעות ע

  ".מודל לחיקוי ולהשראה באשר לפגיעות חברתיות נוספות

)מ' קרמניצר, "המידתיות החוקתית: קווים ראויים לדמותה", בתוך מ' קמניצר 

, הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, מידתיות במבט ביקורתי משווה)עורך( 

 (.100, בעמ' 2016

הגנה מוגברת יותר מלזו של  אמורה להינתןכות הקניין של הפלסטינים במצב דברים זה, שבו לז .140

התושבים הישראלים, מקל וחומר כי יש להעדיף את זכות הקניין של הפלסטינים על פני האינטרס 

של האוכלוסיה הישראלית, ערך אשר נמצא במעמד נורמטיבי נמוך  מתוחם, מגודר, מדיר ומפלה הציבורי

 (.688-689, בעמ' פרשנות במשפט, כרך ב, פרשנות החקיקה ,ברקראו גם: אהרן )  יותר מן הזכות לקניין

ההלכה האוסרת להפקיע רכוש פרטי מידי פלסטינים לצרכים ציבוריים מן האמור לעיל עולה כי  .141

את העקרונות והכללים העומדים הולמת גם  ,שמשרתים אך ורק את האוכלוסיה הישראלית באזור

לית לעניין היקף ההגנה הניתנת לזכויות של קבוצות מיעוט ולעניין האיזון בבסיס שיטת המשפט הישרא

 בין זכויות ואינטרסים.
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 ההלכה החדשה שנקבעה, פוסעת בנתיב ההפוך לחלוטין, ומכאן קושי נוסף להותיר אותה על מכונה. .142

התייחסנו לעיל לקושי בדבר משטר האפליה שמתחדד מהלכה זו, אשר מאפשר העברת יתרה מזאת:  .143

נכסים פרטיים פלסטינים, לטובת שימוש ישראלי בלבד. אין המדובר בקושי תיאורטי גרידא אלא בקושי 

שכבר לובש צורה ואופי, כפי שעולה מחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה, אשר מכיר בכך כי נפרץ 

מעבר לקשיים  אולם ."מידתיות" -" ואילו כל מקרה ומקרה יידון לגופו על בסיס עקרונות הסכר הסמכות"

הר להעברת נכסים מבעלות פלסטינית לשימוש בלעדי ישראלי, קיימים גם ומובנים אלה, אשר פותחים צ

 קשיים משפטיים נוספים לא מעטים, מתחום המשפט הבינלאומי הפלילי.

חוקת רומא המקימה את בית הדין הפלילי הבינלאומי, כללה את הפגיעה בקניין הפרטי כחלק ממארג  .144

 ( לחוקת רומא מגדיר את העבירות הבאות כפשע מלחמה:b()xiii()2)8חמה הבינלאומיים. סעיף פשעי המל

“Destroying or seizing the enemy's property unless such destruction or 

seizure be imperatively demanded by the necessities of war;” 

התושבים המוגנים  –כלוסיית האויב )ובמקרה זה פגיעה או תפיסה של נכסי אומכך אנו למדים כי  .145

טיב עם האוכלוסיה בשטח הנתון לתפיסה הלוחמתית( שלא למטרות צבאיות )ולמעשה, שלא על מנת להי

חשב כפשע מלחמה יכלפי אוכולוסיה זו(, עשויה לה 1המקומית המוגנת, כחלק מחובות המשיב מס' 

 בהתאם לחוקת רומא. 

ות שונות העולות מנימוקי פסק הדין, מהווה קושי עצמאי, המצדיק חשש זה שמא בהתאם לפרשנוי .146

 לשיטת המבקשים את קיום הדיון הנוסף בהרכב המורחב, בסוגיה האמורה. 

משכך, מצאנו כי ההלכה כפי שנתחמה במסגרת הקביעה הראשונה, וכפי שאף עולה מעמדת היועץ  .147

 1-3בכל הנוגע להתנהלות המשיבים המשפטי לממשלה, מהווה הלכה בעלת חדשנות וחשיבות מכרעת 

 ביחס לזכויות ונכסי התושבים המוגנים באזור.

לא רק במישור הנורמטיבי אלא גם במישור  –לצד החידושים והחשיבות העצומה העולה מהלכה זו  .148

, ה טומנת בחובה שורה של קשיים. קשיים אלהכלהה–המעשי, כפי שעולה מעמדות היועץ המשפטי 

של התושבים המוגנים באזור, על פריצת הסכר המאפשר הפקעות אדמותיהם,  פליההנוגעים לסוגיית הא

כל אלה מצדיקים  –וכן הקושי העשוי להעלות מהתמודדות עם הוראות המשפט הבינלאומי הפלילי 

היענות לבקשה לקיום דיון נוסף. זאת, כמובן מעבר לעמדת המבקשים הנתמכת בעמדת היועץ המשפטי 

 מדובר בשינוי של הלכה עקבית ומושרשת בשיטת המשפט שלנו. לממשלה, כי בפועל ה
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III- ליזום  2המשיב מס'  יה שנקבעה בפסק הדין בדבר סמכותיההלכה השנ

 הלכה חדשה, חשובה, המעוררת קושי רב –פירוק שיתוף 

בנוסף להלכה העוסקת בסמכויות וגדרי ההפקעות כפי שנידונה בהרחבה לעיל, עסק בית המשפט גם  .149

על הרכוש בשאלת פירוק שיתוף בנכסי דלא ניידי, היכן שחלק מהנכסים עצמם הינם כאלה אשר הממונה 

 "רכוש נטוש", ולממונה עצמו קיים חלק בלתי מסויים ברכוש זה. -הגדירם כהנטוש 

בנכס היא  2י פסק הדין, קובע כב' השופט ג'ובראן כי הואיל וסמכותו של המשיב מס' על פי נימוק .150

קבע כי אופן כשל בעל הנכס, רשאי הוא ליזום הליכים של פירוק שיתוף בנכסים. עם זאת, בית המשפט 

אלא באמצעות פנייה לבית  1777לא יכול להתבצע באופן הכפוי שהוכתב באמצעות צו  פירוק השיתוף

 השלום, וזאת בהתאם להוראות החוק המקומי העוסק בפירוק שותפות בנכסי דלא ניידי.  המשפט

. כך קובע כב' השופט ג'ובראן 58קריאת הוראות צו מס' קביעותיו של בית המשפט נסמכות על  .151

 במסגרת פסק הדין ביחס לסוגיה זו: 

כמתואר לעיל, העותרים מחזיקים בזכויות קנייניות בחלקים בלתי  ]...[ .36

באדמות הכפר סילוואד. היחסים בינם  21בגוש  30-ו 29, 28מסוימים בחלקות 

לבין שאר בעלי הזכויות בחלקות הם אפוא יחסי שיתוף, כך שלכל שותף "מנה 

מתמטית בלתי מסוימת" בחלקה כולה, ולא ניתן להצביע על חלק פיזי מסוים 

( )להלן: 1997) 129-128 בעלות ושיתוף –דיני קניין אשר משויך לו )יהושע ויסמן 

לחוק המקרקעין,  37((. בדין הישראלי קבועה הזכות לפירוק שיתוף בסעיף ויסמן

בחוק חלוקת נכסי  –(, ובדין החל באזור חוק המקרקעין)להלן:  1969-התשכ"ט

(. לפי עיקרון חוק חלוקת נכסים)להלן:  1953לשנת  48דלא ניידי משותפים, מס' 

לוקת נכסים, לכל שותף הזכות להביא לפירוק השיתוף. ( לחוק ח1)2העל שבסעיף 

בענייננו, הממונה הוא שמבקש ליזום את הליך פירוק השיתוף, תוך שהוא נכנס 

 ותפים לחלקות אשר נחשבים נפקדים.בנעלי הש

, מעמדו של הממונה אינו כשל שותף, אלא לכל במובן הפרסונלילעמדת העותרים,  .37

סמכות ליזום את ההליך. -ום כך הוא אינו ברהיותר כשל נאמן של הבעלים, ומש

לצו בדבר נכסים נטושים טומן בחובו הסמכה  4המדינה, מנגד, סבורה כי סעיף 

של הממונה לפתיחה בהליך זה. לשם מענה לשאלה זו, אביא להלן את נוסחו של 

 האמור: 4סעיף 

כל נכס נטוש מוקנה לממונה החל  )א( .4"
והממונה מוסמך ליטול מהמועד בו הפך לנכס נטוש 

 את החזקה בו, ולנקוט כל צעד הנראה לו דרוש לכך.
שהיתה לבעלים או למחזיק  כל זכות )ב( 

בשעת הקניית הנכס  עוברת מאליה לממונהבנכס נטוש 
 .יד הממונה כיד בעל הנכס הנטושהנטוש; 

אי ידיעת זהותו של הבעלים או  )ג( 
יות המחזיק של נכס, אינה מונעת את הנכסים מה

 ס.ג'.(. –נכסים נטושים" )ההדגשות הוספו 
 

עינינו הרואות, כי הסעיף מקנה לממונה את מלוא זכויותיו של בעל הנכס הנטוש 

היהודים" ביהודה, שומרון, חבל -"אדמות)להרחבה ראו איל זמיר ואיל בנבנישתי 

החקיקה (; משה דרורי זמיר ובנבנישתי( )להלן: 1993) 173-172 עזה ומזרח ירושלים

((, ובכלל זאת, מטבע הדברים, דרורי( )להלן: 1975) 192 באזור יהודה והשומרון

גם את הזכות לפירוק שיתוף. למסקנה זו ניתן להגיע על גם דרך השלילה, שכן 
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בהמשך הצו מנויות מגבלות על כוחו של הממונה לממש חלק מהזכויות אשר 

שמור את הנכס הנטוש למען לצו את הממונה ל 8עברו לידיו. כך, מחייב סעיף 

מציב תנאים בדבר מכירת נכס נטוש )להרחבה על אודות  9בעליו; בעוד סעיף 

להלן(. ניתן אפוא להיווכח, כי כאשר  56המגבלות החלות על הממונה ראו פסקה 

ביקש המפקד הצבאי לסייג את כוחו של הממונה להפעיל את סמכויותיו ביחס 

פורש במסגרת הצו. בהיעדר הסתייגות דומה לנכס הנטוש, נעשה הדבר באופן מ

ביחס לזכות לדרוש פירוק שיתוף, מוקשית עמדת העותרים אשר מבקשת, הלכה 

כרך  פרשנות במשפטלמעשה, לקרוא אל תוך הצו מגבלה שכזו )השוו: אהרן ברק 

((. ברק, פרשנות במשפט( )להלן: 1998) 469-467תורת הפרשנות הכללית  –ראשון 

הוא שנכון אני לקבל את עמדת המשיבים, שלפיה מוסמך  סיכומו של דבר

 "הממונה לפתוח בהליך של פירוק שיתוף.

 

  –, קובע כב' השופט ג'ובראן את הדברים הבאים 56ואילו בהמשך פסק הדין, בפסקה  

בענייננו, יש ממש בגישה הרואה בממונה כמי שנטל על עצמו הסכמה לפעול . 56"

קרקעין הנטושים, בנסיבות היוצרות יחסי אמון. למען אדם אחר, קרי בעלי המ

חובת אמון זו אומנם אינה מנויה במפורש בצו בדבר נכסים נטושים, אך היא 

נלמדת בנקל מההוראות השונות שאליהן כפוף הממונה בפועלו ביחס לנכסים. 

)א( לצו, נדרש הממונה "לשמור את הנכס הנטוש או תמורתו 8כך, לפי סעיף 

)א( לצו, מוגבלת 9שר, למען בעליו או המחזיק"; לפי סעיף המלאה, ככל האפ

מכירה של נכס נטוש למיטלטלין או לפירות הנכס, ולנסיבות שבהן "רק בדרך 

זו יובטח בנסיבות כנאות, שהבעלים או מי שהחזיק בנכס כדין יקבל תמורה 

)ב( לצו, תופקד תמורת המכירה בפיקדון 9עבור ערך זכותו ברכוש"; לפי סעיף 

( לצו, 1)ב()10טוח כדי לאפשר את החזרתה לנפקד עם חזרתו לאזור; לפי סעיף ב

חוזה שערך הממונה לגבי נכס נטוש ניתן לביטול בידי הממונה לפני תום 

התקופה המוסכמת, אם במהלך תקופה זו נסתיימה הקניית הנכס לממונה בשל 

ום מפורט לצו, מחויב הממונה בניהול ריש 11חזרת הנפקד לאזור; לפי סעיף 

של כל נכס נטוש העובר לחזקתו, לרבות שם בעל הנכס, אם הוא ידוע, והצעדים 

לצו, מחויב הממונה בהמצאת דין וחשבון שנתי  12שננקטו לשמירתו; לפי סעיף 

)א( לצו, נדרש הממונה להעביר את 13למפקד האזור על פעולותיו; לפי סעיף 

ר, על כלל הזכויות שהיו הנכס או את תמורתו לבעלים הנפקד אשר שב לאזו

לצו כי ההוראות האמורות חלות גם ביחס  7לממונה בו; לבסוף, מבהיר סעיף 

 (.173-172, עמ' זמיר ובנבנישתילפירותיו של נכס נטוש )ראו גם: 

על יסוד המקובץ, נכון אני להכיר בקיומה של חובת אמון מצד הממונה כלפי . 57

ייק בקביעת היקפה של חובה זו, ואין בעלי הנכסים הנפקדים. ואולם, ראוי לד

לקרוא בצו בדבר נכסים נטושים את שאינו כלול בו. כפי שניתן להיווכח 

מהסקירה שלעיל, למגבלות שמטיל הצו על הממונה מכנה משותף מובהק, 

שעניינו בשמירה על הנכסים ועל הפירות שהם מניבים לטובתם של בעליהם 

 .["הא ותו לא. ].. –הנפקדים עד לשובם 

 

והן בכל  58בכל הכבוד, טעה בית המשפט טעות מהותית הן בפרשנות צו מס' לשיטת המבקשים,  .152

 בהתאם להוראות המשפט הבינלאומי.  הנוגע לסמכות המשיב
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: כפי שגם כב' השופט ג'ובראן 58צו , בכל הנוגע לניתוח השגוי, לשיטת המבקשים את הוראות ראשית .153

)סעיף  של הצו קובעות כי קיימת חובה לשמור את הנכס למען בעליוהבחין, אחת מהוראותיו המרכזיות 

. המונח "לשמור על הנכס" אמור להוביל, באופן מתבקש, למסקנה כי על הממונה לשמור כי (58לצו  8

, מהבחינה הפיסית, הקניינית, התכנונית הנכס יישאר באותו המצב בו היה עובר לנטישתו על ידי הנוטש

 . וכיו"ב

את וק שיתוף בנכס, אינו שומר על הנכס, אלא משנה אותו: הוא משנה את גודל הנכס, ביצוע פיר .154

את אופיו של הנכס, את ערכו של הנכס )בין אם כלפי מעלה ובין אם כלפי מטה(. פירוק השיתוף גבולותיו, 

ויו , לא מבחינת גודלו הפיסי, לא מבחינת רישומו הקנייני, לא מבחינת שואם כן, אינו שומר על הנכס

הכלכלי היחסי ולא מבחינת היכולת לעשות בו שימוש )עת בחלקות חקלאיות דוגמת המצב דכאן, קיימת 

א עדיפות לשמור על גודל החלקות כמות שהן ולכל היותר להתחלק ברווחי החלקות ותנובתן באופן קדוו

 . יחסי לחלקו של כל אחד מהשותפים בבעלות(

ירוק שיתוף בנכס מקרקעין הרשום ומוסדר במרשם לכך יש להוסיף את העובדה, כי ביצוע פ .155

המקרקעין מחייב ביצוע של חלוקה מחדש של מקרקעין, אשר יכולה להתבצע אך ורק במסגרת מרשם 

. הדבר מהווה שינוי של (1952לשנת  40לחוק הסדר הקרקעות והמים, מס' ( 3)16)ראו סעיף  המקרקעין

 להיות בלתי הפיך.הנכס המקורי באופן קיצוני, אשר עשוי אפילו 

, מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, דאג 1טענה זו מקבלת משנה תוקף לאור העובדה כי המשיב מס'  .156

להקפיא את הליכי ההסדר שהוחל בהם על ידי השלטון הקודם באזור, וזאת בין היתר לאור נפקדים רבים 

בים פלסטינים רבים אשר נטשו את השטח עם כניסת כוחות צה"ל לאזור. ומשכך, אם הפיכת תוש

להבנות מאותה נפקדות ולשנות את  2לנפקדים הובילה להקפאת הליכי ההסדר, כיצד מבקש המשיב מס' 

האם המשיב יבקש הליכי ההסדר שכבר הושלמו, על ידי ביצוע "חלוקה מחדש" של החלקות האמורות? 

לאזור או שיתגלה לפתע  אז לאחד מחדש את החלקות שפוצלו? האם בכל פעם שישוב בעל זיקה למקרקעין

תושב או תושבת כאלה, תבוצע חלוקה מחדש של המקרקעין בהתאם לחלקו היחסי? הדבר הרי גובל 

 באבסורד!

באופיה, וכך גם אופי  זמניתלכך יש להוסיף את העובדה כי נוכחותו של המשיבים באזור הינה  .157

לי הנכסים או מורשיהם, או עד בנכסים הנטושים. זמנית, או עד שובם של בע2החזקתו של המשיב מס' 

לסיום הנוכחות הצבאית של המשיבים הנובעת מהתפיסה הלוחמתית. כך או כך, בעוד שנוכחות המשיב 

בנכסים הללו, וזאת על  שינוי של קבעהינה זמנית והחזקתו בנכס הינה זמנית עוד יותר, מבקש זה לבצע 

 ידי ביצוע חלוקת הנכס לתתי חלקות. 

שפט הנכבד במקרה אחר בו עלה הרעיון לבצע "איחוד וחלוקה" המשנה את מערך עמד על כך בית המ .158

איחוד וחלוקה המשנה את מערך הזכויות הקנייניות בקרקע עשוי הזכויות במקרקעין, בעודו קובע כי "

מוסא ואח' נגד  7292/14" )ראו בג"ץ לעורר קושי כאשר מדובר בקרקע פרטית בבעלות פלסטינית באזור

לפסק דינה של נשיאת בית המשפט  32, פסקה 1.9.2016, פורסם באר"ש, פסק דין מיום ואח' שר הביטחון

 דאז, כב' השופטת מ' נאור(. 

סוגיה נוספת שיש לתת עליה את הדעת היא העובדה כי בניגוד למצב העוסק בנכסי נפקדים בתוך  .159

אז -אזור. אולמוגבלת עד לשובם של הנפקדים  2ישראל, ברחבי הגדה המערבית סמכותו של המשיב מס' 

השבת ש. כלום ניתן לטעון באמת כמו שהיה עובר להפיכת הנכס לנטושעליו להשיב את הנכס לידי הנפקד 

 שהייתה למפקד לפני שעזב את האזור? מת קה שקולה להשבת הזכות הבלתי מסוים מהחלרק חלק מסוי
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, אלא הוא אף באופן 58משכך, לא רק שביצוע פירוק שיתוף אינו שומר על הנכס, כפי שמורה צו מס'  .160

פיק ממנו היכולת להאופיו, שוויו, גודלו,  חותר תחת האינטרס של שמירת הנכס, עת משתנהאקטיבי 

 ואת שאר התכונות שהיו לנכס לפני הפיכת החלק הבלתי מסויים לנטוש. תועלת 

נאמן של הנכס. סוג של משמש, הלכה למעשה,  2בית המשפט הכיר בטענת העותרים כי המשיב מס'  .161

צריך לשמור על הנכס, וזאת בין היתר לאור  –כאפוטרופוס על הנכס  –משכך, לשיטת העותרים, הנאמן 

הפיך, כפי שהדבר נעשה -נכס חלק מנכס רחב יותר, ולא לבדלו, בוודאי באופן על גבול הבלתיהיות ה

 . באמצעות פירוק שיתוף

ייתכן, ומקומו של המשיב בהליכי פירוק שיתוף יכול להתבצע היכן שהיוזמה לכך נובעת מאחד   .162

 את הבעלים אשר נעדרים מהשטח. –כנאמן  –, ואילו המשיב מייצג או חלק מהם מהבעלים הנוכח

לחלופין, היכן ששאר הבעלים מזיקים באופן מודע ומכוון לנכס, ואין כל אפשרות אחרת לשמור על הנכס 

מקום לבחון האם ובאיזה יהיה  שבמקרי קיצון אלהייתכן . 2לבד מתיחומו וייחודו על ידי המשיב מס' 

רסים של בעלי הרכוש הנעדרים מהשטח. אולם בין להעניק למשיב נוכחות וסמכות לייצג את האינט היקף

ייצוג אינטרסים כאמור ובין נקיטה ביוזמה אקטיבית על ידי המשיב, המרחק הינו רב, רב מדי. מכל מקום, 

הנושא אינו עולה במקרה זה, שכן בנימוקי פסק הדין נקבע במפורש כי למשיב קיימת הזכות ליזום הליכי 

 פירוק שיתוף. 

פירוק  י הלימה של קביעות בית המשפט בכל הנוגע לסמכות המשיב ליזום הליכילטענות בדבר א .163

מקומית ועקרונות הנאמנות, עולות גם אי ההלימה מול הוראות הצבאית ה וף על פי הוראות התחיקהשית

, וזאת ביחס לבעלי האדמות הנוכחים באזור שאינם בגדר נפקדים, הדין הבינלאומי ההומניטארי עצמו

  . ריםדוגמת העות

, וכפי שהובא לעיל, המשפט הבינלאומי מכיר בשמירה על רכוש הפרט אשר נעדר מהשטח, ראשית .164

"רשויות ניהול" של הנכסים. סמכויות ניהול אלה, כשמן -ככזו המגדירה את סמכויות הרשויות באזור כ

לנהל את הנכס, וזאת תוך אי ביצוע שינויים בנכס, בין אם בתכסית השטח ובין אם במעמדו  –כן הוא 

 הקנייני ואופיו. 

, קיימת חובה כפי שתואר לעיל, בכל הנוגע לרכוש הפרט המצוי בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית, שנית .165

ון באזור. ביצוע לשמור ולכבד רכוש פרטי זה על ידי כוחות המעצמה הכובשת המשמשים כחליפי הריב

פירוק השיתוף ביחס למקרקעין שבבעלותם, פוגע בשלמות החלקות שבבעלותם, ומבקש למעשה להצר 

את יכולת השימוש בנכס שבבעלותם, אשר לא אחת דווקא שלמותו מאפשרת את ניצולו, ואילו חלוקתו 

 חלקות מונעת את מימוש וניצול החלקה.-לתתי

לכך, פירוק שיתוף כאמור, אשר מתבצע על ידי הרשויות באזור, כפי שכל שלושת שופטי ההרכב ערים  .166

פוגע בזכויותיהם של בעלי האדמות. אמנם, שופטי בית המשפט הנכבד היו חלוקים באשר לאופי הפגיעה 

 והיקפה, אולם הכל מסכימים כי נפגעים הבטים בזכות הקניין של בעלי האדמות הנוכחים. 

אז היו הרשויות בוחרות -צבאיים? בוודאי שלא, שכן או כלום פגיעה זו הינה הכרחית מטעמים .167

 באמצעי של הוצאת "צו תפיסה" או כל מנגנון אחר המאפשר פגיעה לצרכים צבאיים ברכוש הפרט. 

כלום פגיעה זו נועדה להיטיב עם בעלי האדמות הנוכחים בשטח? גם כאן, כפי שערים כלל שופטי בית 

 המשפט, התשובה הינה שלילית.

יעה זו נועדה להיטיב עם בעלי האדמות הנעדרים מהאזור? על פי קביעת בית המשפט הנכבד, כלום פג

לפחות במונחים של רווחה כלכלית, רואה בית המשפט תועלת מסויימת שעשויה לצמוח לבעלי האדמות 
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לם לפסק דינו של כב' השופט נ' הנדל(. או 6פסקה לפסק דינו של כב' השופט ג'ובראן וכן  61)ראו פסקה 

לא ניתן להצדיק תועלת כלכלית זו באמצעות פגיעה בזכויותיהם הבלתי מסויימות של בעלי האדמות, 

אשר מעוניינים להותירן על כנן. משמע, נימוקי פסק הדין אפשרו למשיב לנקוט במהלך שייתכן מאד שאף 

במידה רבה מאד,  לא אחד מבעלי הנכס מעוניין בו, ושלא רק שהוא לא מועיל לבעלי הנכס אלא הוא עשוי

 לפגוע בבעלי הנכס. 

משכך, הלכה זו הינה בראש ובראשונה הלכה חדשה, אשר נקבעה בפסק הדין, אשר היה פסק הדין  .168

, ובוודאי 58של בית המשפט הנכבד אשר דן בסוגייה של נכסים נטושים, בצו מס' )והיחיד( הראשון 

 באפשרות של פירוק שיתוף על ידי מי שאינו בעלים.

 2ו, הינה הלכה חשובה ביותר, שכן המשמעויות שלה, בטווח המיידי, אפשרות שהמשיב מס' הלכה ז .169

, יפעל לפירוק שיתוף בחלקות שבבעלות העותרים )כמו גם חלקות שבבעלות אלפי תושבים אחרים באזור(

. ובכך ישנה הן את מרשם המקרקעין בגדה באופן בלתי הפיך והן את אופיו של חלק מסויים מתוך החלקה

פירוק זה של החלקה, חותר תחת החובה הקיימת במשפט הבינלאומי ביחס לקניין פרטי המחייב לכבד 

 המורות למשיב לשמור על הנכס.  58קניין זה ולשמור עליו, ואף תחת החובות הקבועות בצו 

בין אם  –על כן, גם הלכה זו, אשר לשיטת המבקשים חותרת תחת הוראות מפורשות של הדין  .170

הינה הלכה שלצד  –באזור  1-3צבאית ובין אם הדין הבינלאומי החולש על פעילות המשיבים התחיקה ה

חדשנותה וחשיבותה, מעוררת קושי רב בשל אופי יישומה האפשרי בפועל, יישום אשר לא ייטיב לא עם 

 בעלי הנכס הנוכחים ולא עם הנעדרים, אם לא למטה מכך. 
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 סוף דבר

עמדתנו באשר לשינויי ההלכות או קביעתן של הלכות החדשות כפי שנקבעו בבקשה שלעיל הצגנו את  .171

בנימוקי פסק הדין, המצדיקים לשיטת המבקשים קיום דיון נוסף בהרכב נרחב של בית המשפט העליון. 

אין המדובר בשאלות תיאורטיות, אשר אין בהם כדי להשפיע על העותרים דכאן או על אוכלוסייה 

, לרבות העותרים , אלא אלה הן שאלות אשר מידת ההשפעה על גורמים אלהפלסטינית המוגנת בכלל

היא מיידית. ההלכות שנקבעו בפסק הדין הינן חשובות וקשות וסותרות הלכות מושרשות  הנוכחים,

 ועמוקות של בית המשפט אשר ליוו את פעילות הרשויות הישראליות בתחומי האזור. 

הכיר בכך כי נימוקי פסק הידן משנים הלכות קודמות, אשר העובדה כי גם היועץ המשפטי לממשלה  .172

"מניעות משפטית" לפגיעה בזכויות קניין של תושבים פלסטינים, ואילו כעת ניתן לפגוע -בעקבות הובילו ל

בהן לצרכיה האזרחיים של האוכלוסיה הישראלית המתגוררת באזור )ולצרכיה בלבד(, מחזקת את 

הדין, למעשה, הובילו למצב משפטי חדש אשר מכרסם באופן משמעותי  עמדתם של העותרים. נימוקי פסק

מאפשר העדפה ברורה של האינטרסים של קבוצות האוכלוסיה כות הקניין של התושבים המוגנים ובז

הישראליות המתגוררות בשטח. בכך, נימוקי פסק הדין מובילים לפגיעה עמוקה בזכויותיה של קבוצה 

רב מוסדות השלטון ורשויות האזור; זאת, תחת ההגנה המוגברת אשר חלשה נעדרת ייצוג כלשהו בק

קבוצת התושבים המוגנים אמורה לקבל, מתוקף נסיבותיו של מצב הכיבוש השורר בתחומי הגדה 

תוצאה זו הינה קשה במיוחד ומעמיקה את הבטי האפליה הקיימים בין האוכלוסיות בשטחי המערבית. 

 האזור.

ההיקף של פסק הדין, מתחילות להזדקר בחוות הדעת של היועץ  ההשלכות המיידיות ורחבות .173

המשפטי ובעמדתו כפי שהוצגה בעתירה נגד חוק ההסדרה. ההצדקה העניינית לדון מחדש בהלכות 

העובדה כי הסעד המבוקש ניתן לעותרים במסגרת העתירה אינה יכולה שנקבעו, אם כן, ברורה על פניה. 

דין ואת השלכותיהם של נימוקים אלה, והדבר עולה כדי אותם לאיין ולהעלים את נימוקי פסק ה

שיקולים מיוחדים אשר עשויים להצדיק את עיסוקו של בית המשפט הנכבד בנושא הגם שההכרעה "

" )ראו דברי כב' השופטת )בדימ'( א' פרוקצ'יה במסגרת פסק הדין בו אינה מתחייבת לצורך עניין קונקרטי

ר אילן נ' בית הדין הארצי לעבודה, ]ופרסם באר"ש, פסק דין מיום אוניברסיטת ב 1181/03בבג"ץ 

(. בדיוק לשם כה נועד מוסד הדיון הנוסף, אשר חל ביתר שאת בענייננו: ליבון הלכות 31[. פסקה 28.4.2011

חדשות שנקבעו או כאלה הסותרות הלכות קודמות של בית המשפט, אשר מערבות עניינים מיוחדים 

 כרים. ומעוררים קשיים ני

לקיים דיון נוסף בהלכות שתוחמו ברישא של  מכל הנימוקים הללו עמדת המבקשים היא כי נכון .174

הבקשה, בפני הרכב מורחב של בית המשפט הנכבד. לאור מורכבות הנושאים המועלים וסד הזמנים 

הלחוץ, יבקשו העותרים להתיר להם להשלים את טיעוניהם בין אם לאחר קבלת תגובות המשיבים 

 קשה ובין אם לקראת הדיון עצמו ככל שייקבע, על ידי בית המשפט הנכבד.לב

 

 2017לחודש נובמבר  30היום, 

 

_______________       _________________ 

 מיכל זיו, עו"ד       שלומי זכריה, עו"ד

 ב"כ המבקשים/ העותרים


