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 המשיב מקדמית לעתירה מטעםתגובה 

 

ביום בעתירה , ולקראת הדיון הקבוע 25.10.19בהתאם להחלטת כב' השופט ע' פוגלמן מיום  .1

 המשיב להגיש את תגובתו המקדמית לעתירה, כדלקמן., מתכבד 11.11.19

 

עניינה של העתירה בבקשת העותרים כי בית המשפט הנכבד יורה למשיב ליתן טעם "מדוע לא יורה  .2

לכוחות שתחת פיקודו להימנע מהפרעה מכל סוג שהוא למסיק הזיתים שמקיימים העותרים ובני 

הכפר קריות שבצפון הגדה המערבית, ובכלל זאת יימנע, הוא ובנות קהילתם באדמותיהם שבמרחב 

ופקודיו, לכל תקופת מסיק הזיתים מהוצאת צו שטח צבאי סגור המופנה אל העותרים ובעלי 

האדמות האחרים בכפרם, משפחותיהם ומוזמניהם, וכן ימנעו מכל מניעת גישתם בפועל גם לא 

המשפט הנכבד כי יורה למשיב ליתן טעם "מדוע מגובה בצו פורמלי".  עוד מבקשים העותרים מבית 

לא ינקוט בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי לאפשר את המסיק ולהגן על המוסקים על מנת 

 שאלה יוכלו לעבוד באדמותיהם בבטחה". 
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כניסת העותרים  כי עקב תקלה שאירעה, אשר המשיב מצר עליה, ,יצייןהמשיב  כבר בפתח הדברים .3

וגבלה, זאת בעקבות טעות ה (השטח הנדוןסיק הזיתים באדמותיהם במרחב הכפר קריות )להלן: למ

הביאה לכך שנציגי המשיב אשר נכחו בשטח סברו שחלה על העותרים חובת תיאום ר שא שנפלה,

 לצורך כניסתם לשטח הנדון. 

 

 התאפשרה ללאעותרים לשטח הנדון כך שכניסת ה ,תוקנה , זוד עם גילוי התקלהיעם זאת, מי

, וכן 30.10.19נכנסו לשטח הנדון כבר ביום  העותרים ,הגבלה, ולפי המידע המצוי בידי המשיבים

לעשות כן אף בימים שבאו לאחר מכן, ונראה כי הם עתידים לסיים את המסיק בימים המשיכו 

 הקרובים.

 

. לוונטיים אצל המשיבי הגורמים הרעל ידתוחקרו זו האירועים המתוארים בעתירה עוד יצוין, כי  .4

בקרב בעלי התפקידים בגזרות הרלוונטיות, לשם הנחיות  וחודדו בהתאם לכך, הופקו מסקנות

נת המסיק הנוכחית, הן בעונות מסיק עתידיות, כפי שיפורט בעוניעת הישנות אירועים מסוג זה הן מ

 להלן. 

 

העתירה דנן התייתרה, ודינה  ,אמורותבנסיבות הו בעת הנוכחית סבור כילאור האמור, המשיב 

 להימחק. 

 

 נפרט להלן את רקע הדברים הרלוונטי, ובהמשך תובא עמדת המשיב.  

 

 סיק הזיתים באיו"שמ -רקע הדברים הרלוונטי 

ענף הזית נחשב לאחד הענפים החקלאיים החשובים ביותר באיו"ש ולמקור מרכזי בפרנסת תושבי  .5

-בכל שנה בסתיו, חלה עונת מסיק הזיתים, אשר ידועה גם כאירוע חברתיכאשר  ,הכפרים באיו"ש

 כלכלי בחברה הפלסטינית ומהווה מעין תקופת "חג".

 

אזורים שונים באיו"ש, בהם קיימים מטעי זיתים של פלסטינים בסמוך לישובים ישראלים, נוצרו ב .6

אירועים אלימים. כן קיים סיכון שגורמי טרור בעונת המסיק "מוקדי חיכוך" בהם אירעו בעבר 

תנועה ערה של חקלאים פלסטינים ובני משפחותיהם  קיימתעוינים ינצלו את המסיק, במהלכו 

לאותן חלקות הסמוכות לישובים הישראלים, כדי לבצע בחסות המסיק פעולות טרור, לרבות חדירה 

 לאותם ישובים וביצוע פיגועים.   

 

הן להבטיח את ביטחונם של התושבים הישראלים והן קוט באמצעים שונים המפקד הצבאי לנעל  .7

ביטחונם של המוסקים, ולעשות כל הניתן לשם מניעת אירועים אלימים כלפיהם וכן להבטיח את 

 .ם של השחתת מטעים וגניבת יבולאירועי
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 פרשת מוראר כפסק דין מנחה בסוגיה

ת זכות הגישה של חקלאים פלסטינים לאדמותיהם החקלאיות משיקולים ביטחוניים סוגיית הגבל .8

ראשד מוראר, ראש מועצת הכפר יאנון ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל  9593/04בהרחבה בבג"ץ  נדונה

הינו פסק  . פסק הדין שניתן שם"פרשת מוראר"()פורסם באר"ש( )להלן: ביהודה ושומרון ואח' 

 הדין המנחה בסוגיה. 

 

עניינה של פרשת מוראר בדרישת העותרים, תושבי חמישה כפרים באיו"ש, כי צה"ל יימנע מלהגביל  .9

את זכות הגישה של תושבי הכפרים לאדמותיהם החקלאיות. כן טענו העותרים, כי המשיבים אינם 

 פועלים די הצורך על מנת למנוע תקיפות והתנכלויות המבוצעות על ידי ישראלים. 

 

נקבע בפסק דינה של כב' השופטת בייניש )כתוארה אז(, אליה הצטרפו השופטים ריבלין וג'ובראן,  .10

 .תושבי האזורכלל של המפקד הצבאי לדאוג לביטחונם ושלמות גופם של  מחובתו ייןהענבנסיבות כי 

 .נייןלחופש תנועה ולק של התושבים הפלסטינים תיהםיוזכו, עליו להגן על כמו כן

 

הגנה על מתיישבים ישראלים מפני בכל הנוגע לסגירת שטח הסמוך לישוב ישראלי, שמטרתה  .11

 רבות חדירות לישובים, הגיע בית המשפטהעלולות להתבצע בחסות המסיק, ל פעולות טרור

ד למסקנה )לאחר עיון בנתונים ובהסברי המשיב ביחס לאזורים נשוא העתירה(, כי האמצעי עומ

 פיד על התנהלות מידתית, ובין היתרעל המפקד הצבאי להקבכללי המידתיות. במסגרת זו צוין, כי 

לתת דעתו למשך הסגירה ולאפשר קיום מסיק מתואם תחת אבטחה, באופן שלא יפגע בזכות 

 הקניין של בעל המטע. 

 

כי  , קבע בית המשפטיניםהגנה על ביטחון החקלאים הפלסטבכל הנוגע לסגירת שטח שמטרתה  .12

בנסיבות הקיימות, הפעלת סמכותו של המפקד הצבאי לסגירת שטחים בפני פלסטינים לשם הגנה 

פסולה ובלתי מידתית. בהעדר קשר רציונלי בין האמצעי לתכלית, ובהינתן שהשטחים  -עליהם 

שמשמעותו ני, סגירתם הינה צעד בלתי הוגן באופן קיצוהנסגרים הינם שטחים פרטיים, נקבע כי 

היא פגיעה חמורה בזכויות בסיסיות, תוך כניעה לאלימות ולמעשי עבריינות שהתושב הפלסטיני 

 הוא הקורבן שלהן. 

 

במקרים המתאימים, עושה מפקד פיקוד שנקבעו בפרשת מוראר, האמורים בהתאם לעקרונות  .13

טחון ]נוסח משולב[)יהודה לצו בדבר הוראות בי 318המרכז שימוש בסמכותו לפי סעיף 

( ומכריז בכתב על אזורים מסוימים "הצב"ט")להלן:  2009-(, התש"ע1651והשומרון()מס' 

הסמוכים לישובים ישראלים כעל שטח צבאי סגור. יצוין, כי בעונת המסיק הנוכחית חתם המפקד 

 שטח צבאי סגור לצורך המסיק.    הכרזות 111הצבאי על 
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 זות מתחלקות לשני סוגים עיקריים:ההכר .14

 

שקיים צורך  קרקעות פרטיות – סגירה בפני כל אדם )למעט מי שתיאם מראש וקיבל היתר(א. 

ביטחוני בסגירתן בתקופת המסיק לנוכח קיומו של סיכון ביטחוני לישראלים, מוכרזות כשטח צבאי 

ע כנדרש, תותר כניסתם לתושבים הפלסטינים שהוכחה זיקתם לקרק, בד בבדסגור לכל אדם. 

במועד המתואם, מבוצע המסיק בסיוע כוח  כאשר, בכפוף לתיאום מראש עם המת"ק הגזרתי

 במפות המצורפות להכרזות הרלוונטיות.  בצבע אדוםאבטחה מטעם צה"ל. קרקעות אלו, מסומנות 

 

אמין, כי  קרקעות פרטיות, לגביהן קיים חשש, המבוסס על מידע – סגירה בפני ישראלים בלבד. ב

ישראלים צפויים להפריע בהן לעבודת המוסקים הפלסטינים, מוכרזות כשטח צבאי סגור בפני 

ם מומלץ לחקלאים , אולמגבלות על כניסת פלסטינים לקרקעות אלה לא מוטלותישראלים בלבד. 

כדי שניתן יהיה בבאמצעות המת"ק הרלוונטי, הפלסטינים לתאם מראש את מועדי עבודתם 

בצבע . קרקעות אלו מסומנות יעת סכסוכים וחיכוכים בעת המסיקח אבטחה שיסייע במנלהקצות כו

 במפות המצורפות להכרזות הרלוונטיות.    כחול

 

 סגירת על הכרזות גם ישנן כי, העתירה לנושא במישרין קשור אינו שהדבר אף ועל, יצוין זה בהקשר]

 אלו קרקעות .בקרקע קת על הבעלותסכסוכי קרקעות, עקב מחלו של במקרים אדם כל בפני שטח

  שחור[. בצבע מסומנות

 

להוצאת הכרזה על  יכוך, אך במידה פחותה מזו הנדרשתחשש לח עוד יצוין כי אזורים בהם קיים .15

. סימון זה מורה לכוחות המבצעיים להקדיש תשומת לב צהוב בצבעסגירת השטח, מסומנים במפות 

אולם אין המדובר בסגירת החשש המוגבר להתפתחות סכסוך אלים, בשל  לאזור האמור מיוחדת

 השטח. 

 

ההחלטה באיזה סוג הכרזה לנקוט, מתקבלת לאחר ניתוח של סוג הסיכון ורמתו, כאשר הכרזות  .16

ננקטות כאמור, ככלל, בחלקות שהינן קרובות  שעניינן סגירת שטח בפני כל אדם )הכרזות אדומות(

גורמי טרור עוינים העלולים לחדור  ידי-ים, בהן יש סכנה לניצול המסיק עלם ישראלמאוד לישובי

בהתאם לקווים המנחים שנקבעו לישובים ולבצע פעולות טרור. יודגש, כי קבלת ההחלטה נעשית, 

 לעיל.  המוראר, כפי שפורט בפרשת

 

ר היערכות לאפשבשטחים בעניינם הוצאו הכרזות אדומות היא מטרתה של דרישת התיאום  

בשים  ת הליך המסיק באותן חלקות. זאתוהקצאה אופטימליים של כוחות מבצעיים, שיאבטחו א

הכוחות פרוסים עד קצה יכולתם  מד לרשות המפקד הצבאי הינו מוגבל;לב לכך, שהיקף הכוחות העו

 . כל תקופת המסיק במשךולא קיימת אפשרות להקצות באופן רציף כוחות לכלל המטעים מסוג זה, 

 

עוד יצוין, כי במקרים רבים מתואמת אבטחה צבאית לבקשת התושבים הפלסטינים, גם במקרים  

בהם לא הוטלו עליהם מגבלות כניסה, ואף פעולות אלו מצריכות היערכות והקצאת כוחות מצד 

 הצבא. 
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די המת"קים מתאימות על י, מועברות הודעות יםהכרזות לסגירת שטחה ככלל, לאחר שמוצאות .17

למשרדי הקישור הפלסטיניים בכל גזרה, אשר מיידעים בכך את התושבים ומטפלים  הגזרתיים

באופן מרוכז בהעברת כלל הבקשות הנוגעות לביצוע המסיק המתואם, לרבות בקשות לעניין תאריכי 

שי היידוע מתבצע על ידי גורמי הקישור הפלסטיני, אשר מיידעים את רא המסיק בחלקות השונות.

  הכפרים, ואלו מיידעים את התושבים עצמם.

 

עוד במסגרת פעולות ההיערכות, מבוצע תדרוך של גורמי המינהל האזרחי והכוחות המבצעיים בכלל  .18

, תוך מסיק באופן תקין ובאופן ממצההגזרות, באשר למחויבות הצבא לאפשר את קיומו של ה

ים וישראלים(, אופן ההתנהלות בתרחישים שונים, סוגי שמירה על ביטחון כלל הגורמים )פלסטינ

מתוגברת האוגדה , זו מטרה מימוש שלצורך ההכרזות, מיקומן, משמעותן וכיוצא בזה. יצוין

  .נוספים מבצעיים כוחות לה ומוקצים

 

מופצים מידי שנה מפגשים עם ארגוני זכויות אדם העוסקים בנושא, להם  נערכיםבנוסף לכל אלה,  .19

וככלל נעשה מאמץ אף למסור  ,ככל הנדרשדרכי התקשרות עם גורמים רלוונטיים אליהם ניתן לפנות 

להם מבעוד מועד את הכרזות סגירת השטח בכלל הגזרות. כל זאת, מתוך כוונה לסייע בהבטחת 

 קיומו התקין של המסיק.

 

כהלכה ויתאפשר לכלל החקלאים  כלל ההכנות האמורות נועדו להבטיח שהמסיק יתקיים .20

ואכן, בשנים האחרונות ניכר ככלל כי ההכנות  בבעלותם.הפלסטינים למסוק את עצי הזית אשר 

  .האמורות מסייעות להשלמת המסיק כנדרש

 

 עלי צווי סגירת השטח סביב הישוב –מן הכלל אל הפרט 

סביב הישוב עלי, שבגזרת החטיבה המרחבית בנימין, קיימים מטעי זיתים פלסטיניים רבים,  .21

 הסמוכים מאוד לבתי הישוב. 

 

וך למטעים, וחשש לניצול לנוכח הערכה ביטחונית בדבר סיכון התושבים הישראלים המתגוררים סמ .22

ים לחדור לשטח הישוב בחסות המסיק ולבצע פעולות טרור, גורמים עוינים העלול ידי-המסיק על

(, אשר כניסת פלסטינים אליהן הכרזות אדומות) בפני כל אדםסגירת שטח  שבע הכרזותהוצאו 

" עד 1"עלי א' -תיעשה על פי תיאום. תאי שטח אלו סומנו על גבי הצווים והמפות הנלוות להן, כ

  ".7"עלי א'

 

", המצוי בסמיכות מצפון לתא 1'כ עליבסמוך לישוב עלי, בוצעה בתא שטח המכונה " הכרזה נוספת .23

הכרזה ) הסגור לכניסת ישראלים", שם הוצאה הכרזה של שטח צבאי 7'א עליהשטח המכונה "

(, וזאת לנוכח הערכה כי מדובר באזור בו עלול להיווצר חיכוך, המצריך הגנה על התושבים כחולה

 ישראלים למקום.  תיסור על כניסהפלסטינים, בדמות א
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 . 1מש/ ןומסומ מצורף 2019לשנת  7הכרזה לגבי השטח המכונה עלי א'העתק  

 . 2מש/מצורף ומזומן  2019לשנת  1העתק ההכרזה לגבי השטח המכונה עלי כ' 

  . 3מש/העתק צילום אוויר מצורף ומסומן  

 

 םהינה רצועת שטח המשיקה לבתי" 7'א עלי, "(3מש/) כפי שניתן לראות מהתצלום האווירי שצורף .24

" 7רחוקה מעט יותר מן הבתים, והמשיקה ל"עלי א' " הינה רצועת שטח1'כ עליואילו " ,מכיוון צפון

 מכיוון צפון. 

  

השוני בסוגי ההכרזות נובע מהערכת המצב הביטחונית ומהתכלית השונה של כל הכרזה. בעוד  .25

" הינה להגן על ביטחון התושבים הישראלים המתגוררים 7'א עליהמרכזית ב"שמטרת ההכרזה 

", במסגרתה נסגר השטח בפני ישראלים בלבד, הינה 1עלי כ'סמוך מאוד למטעים, מטרת ההכרזה ב"

 להגן על המוסקים מפני התנכלות אפשרית של ישראלים המעוניינים לנסות ולשבש את המסיק. 

 

", על פי 7'א עליפי ההכרזות, מתאפשר לפלסטינים לקיים את המסיק בחלקה המכונה "לפיכך, על  .26

 בלבד, כאשר במועד המתואם מוקצה כוח צבאי אשר מאבטח במקום.  מראש תיאום

 

 לות כלשהן על כניסת פלסטינים וכן גם לא חלה" אין מגב1'כ עלילעומת זאת, בחלקה המכונה " 

להדגיש בפני גורמי  יש בהתאם למדיניות המפקד הצבאיצוין לעיל, חובת תיאום. יחד עם זאת, כפי ש

של מועד המסיק, כדי  נטריוווללבצע תיאום  מומלץהקישור הפלסטיני במפגשי ההכנה למסיק, כי 

שבמועד זה יוכל הצבא להקצות כוח אבטחה שיסייע בשמירה על הסדר והביטחון ובהגנה על 

 ים העשויים להתנכל להם. התושבים הפלסטינים מפני גורמים ישראל

 

השנה  ולאלו שהוצאיצוין, כי בשנים האחרונות נחתמו בעונות המסיק הכרזות סגירת שטח זהות  .27

 ". 1'כ עלי" ו"7'א עליבאזורים המכונים "

 

מצורף  2018-ו 2017, 2016בשנים  1ועלי כ' 7באזורים המכונים עלי א' ההכרזות שהוצאו העתק 

  . 4מש/סומנים מצורפים ומ

 

בתיאום בוצע בחלקות אלו מסיק , הגורמים הרלוונטיים אצל המשיבעל פי בדיקת עוד יצוין, כי  .28

", ולא 7'א עליאף על פי שחובת תיאום קיימת רק בחלקה המכונה " ,2016לפחות משנת וולונטרי 

 . ", שם איסור הכניסה חל על ישראלים בלבד1'כ עליבחלקה המכונה "

 

הפרטים שעמדו לרשות על פי  ,לרבות נספחיה ,עתירהאת ה בחינת הגורמים הרלוונטיים אצל המשיב .29

במסגרתה , "1עלי כ'שהאירועים המתוארים בעתירה אירעו בתא השטח המכונה " , העלתההמשיב

  ולא חלה חובת תיאום מראש על הפלסטינים. נסגר השטח בפני ישראלים בלבד,
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העלה, כי נציג המינהל האזרחי בשטח בעת האירועים, החזיק ברשותו  ידי המשיב-עלבירור שנערך  .30

. , כנדרש בהתאם להנחיותמפקד הפיקוד ידי-ולא היו ברשותו הצווים שנחתמו עלאוגדן מפות פנימי, 

דום " בצבעים המתאימים, כחול וא7'א עלי" ו"1'כ עליאמנם, במפות אלו סומנו האזורים "

. , חל שיבוש במקרא המופיע על גבי המפות)בהתאמה(; יחד עם זאת, וככל הנראה כתוצאה מטעות

מן המפות שבאוגדן )ובכלל זה במפות המתייחסות לישוב עלי ולסביבתו(, נרשם במקרא  11-כך, ב

הכניסה לפלס' מתאפשרת לצד הסימון הכחול: "שטח צבאי סגור. הכניסה לישראלים אסורה. 

מפות נרשם לצד הסימון הכחול: "שטח  9-הח"מ(. לעומת זאת, ב -)ההדגשה אינה במקור  "בתיאום

 -" )ההדגשה אינה במקור מומלץ לפלס' לתאם מראשצבאי סגור. הכניסה לישראלים אסורה. 

 הח"מ(. 

  

 סומןצורף ו, הסימון השגוי ת לישוב עלי, ובההמתייחסמתוך אוגדן המפות הפנימי  ההמפהעתק  

   לעיל. 3מש/

 

מחויב " 1עלי כ'כתוצאה מטעות זו, סברו נציג המנהל האזרחי וחיילי הכוח, כי גם המסיק ב" .31

 , על אף שלא כך הדבר. בתיאום

 

ביום  תיאמו עודשגורמי הקישור הפלסטינים בגזרה הרלוונטית,  ,עוד יצוין, כי מבדיקה שנערכה עלה .32

לצד חלקות אחרות באותו אזור אל מול נציגי בור העותרים בחלקה זו, את ביצוע המסיק ע 7.10.19

)פרט לימים  11.11.19ועד ליום  3.11.19מיום המת"ק הישראלים. כניסת העותרים נקבעה לתקופה ש

 ". 1עלי כ', זאת כאמור על אף העדר הדרישה בהכרזה לתיאום הכניסה ל"שבת(-שישי

 

זו תואמה אף בתקופת המסיק הקודמת ולכל הפחות משנת  כניסהנוסף לזאת, וכפי שצוין לעיל,  

תיאום הכניסה למהלך חודש נובמבר, וכן תיאום הכניסה בשנים הקודמות, תרמו אף  . לפיכך2016

, בעטיה סברו בעלי התפקידים הרלוונטיים כי נדרש נציגי המנהל האזרחי והכוחות בשטח לטעות הם

 ".1'כ עליתיאום גם ב"

 

 ים בעתירההאירועים המפורט

במסגרת העתירה, פירטו העותרים מספר אירועים, בהם על פי הנטען, הורחקו החקלאים  .33

נביא להלן את התייחסות המשיב לאירועים בהתאם הפלסטינים מאדמותיהם באמצעים שונים. 

 למידע המצוי ברשותו בחלוקה למועדים.   

 

עלי תירה, נראה כי כלל האירועים המוזכרים אירעו ב"כפי שצוין, על פי התצלום האווירי שצורף לע

 ".1כ'

 

כי המדובר בשטח  ,בשל התקלה שאירעה, סברו הכוחות בשטח בטעותלעיל,  פי שפורטכעוד יצוין, כי  

צבאי סגור, בעניינו נדרש תיאום מראש של כניסת פלסטינים, תיאום אשר לא נעשה ביחס לאירועים 

 אשר יפורטו להלן.  



 

8 

 

 18.10.19 אירוע מיום

 עלי, בהגיע הכוח המבצעי ל"ידי הגורמים הרלוונטיים אצל המשיב-על בהתאם לבדיקה שנערכה .34

, הבחינו החיילים בשתי משפחות הנמצאות בחלקה, זאת על אף 9:00שעה ב 18.10.19יום " ב1'כ

, לאחר בדיקה, שכניסתם לא תואמה לאותו היום, כפי שהכוח המבצעי חשב בטעות שנדרש. עם זאת

להקצות כוחות מבצעיים לאבטחת התושבים הפלסטיניים כדי שיוכלו למסוק את בכל זאת  הוחלט

, זאת עד השעה לעבוד במקוםולאחר מכן ניתנו להם שעתיים נוספות  ,14:00עד השעה  זיתיהם

שוטף על אף שרכז הביטחון היציין המשיב כי  לעתירה, 42. בהתייחס לטענת העותרים בסעיף 16:00

 ת הגעה של אדם בשם הראל קורן.  הצבאי של היישוב עלי הגיע לחלקה באותו היום, לא מוכר

 

 19.10.19 ירוע מיוםא

 9:00שעה ב 19.10.19יום , בידי הגורמים הרלוונטיים אצל המשיב-על בהתאם לבדיקה שנערכה .35

מאחר עים תושבים בחלקה. ארבשם הבחינו בלמעלה מ", 1עלי כ'הגיעו הכוחות המבצעיים ל"

שהכוחות המבצעיים סברו בטעות כי מדובר בשטח המצריך תיאום, וכניסתם לא תואמה לאותו 

הן יחד עם מפקד הפלוגה בין כלל התושבים וביקשו מהם לעזוב,  היום, עברו הכוחות המבצעיים

ר להתפנות. יינתן להם זמן סבינמסר לתושבים ש נוסף לזאת, ערבית.הן בשפה העברית ובשפה ה

הזהירו והמבצעיים עברו פעם נוספת בין התושבים,  אלה סירבו לעזוב ורק לאחר שהכוחותלאחר ש

ון הלם נעשה שימוש ברימ ,ינקטו נגדם באמצעים לפינוי הפגנות ,שאם לא יתפנו אותם פעם נוספת

אלו  יםאמצע אחד וברימון גז אחד. יצוין, כי מבדיקה שנערכה עם הכוח המבצעי שנכח בשטח,

אינו המבצעי שנכח בשטח  כוחהבמרחק סביר מהתושבים. עוד יצוין, כי מבדיקה זו עלה כי  הושלכו

 לעתירה(.  39כתוצאה מן השימוש באמצעים אלו )וזאת בהתייחס לנטען בפסקה  נפגעיםמודע ל

 

 20.10.19אירוע מיום 

" 1'כ עלי, בהגיע הכוח המבצעי "המשיב ידי הגורמים הרלוונטיים אצל-על בהתאם לבדיקה שנערכה .36

כניסתם, בחלקה, אשר לא תיאמו את ארבעים תושבים שוב בלמעלה מ, הבחין לשטח 20.10.19 ביום

 יוםמ כפי שנעשה באירועו לפיכך, ח סברו בטעות כי נדרש בהתאם להכרזה.חיילי הכוכפי ש

נמסר וביקשו מהם לעזוב, תוך שין כלל התושבים שתואר לעיל, עברו הכוחות המבצעיים ב 19.10.19

הכוחות המבצעיים עברו חר שאלה סירבו לעזוב, לתושבים כי יינתן להם זמן סביר להתפנות. לא

ינקטו כנגדם באמצעים לפינוי הפגנות.  ,שאם לא יתפנו שבים, והזהירו אותםפעם נוספת בין התו

 תוך שאלו הושלכון גז אחד שימוש ברימון הלם אחד וברימו נעשה, לאחר שהתושבים סרבו להתפנות

לאחר שתם הליך הפינוי מהחלקה, הבחין הכוח המבצעי יצוין, כי . במרחק סביר מן התושבים

פלסטינית בהריון ובבעלה שנותרו בשטח. לאחר בחינה והתייעצות, החליט הכוח המבצעי תושבת ב

 לאפשר להם להמשיך ולמסוק את הזיתים. 
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 21.10.19אירוע מיום 

עלי , בהגיע הכוח המבצעי ל"ידי הגורמים הרלוונטיים אצל המשיב-על בהתאם לבדיקה שנערכה .37

, כפי אשר לא תיאמו את כניסתםבחלקה, ארבעים תושבים " באותו יום, הבחין שוב בלמעלה מ1כ'

עברו הכוחות המבצעיים בין שחיילי הכוח סברו בטעות כי נדרש בהתאם להכרזה. אף באירוע זה, 

. לאחר נמסר לתושבים כי יינתן להם זמן סביר להתפנותש , תוךהתושבים וביקשו מהם לעזובכלל 

הוזהרו שאם ולאחר שהכוחות המבצעיים עברו פעם נוספת בין התושבים, ושאלה סירבו להתפנות, 

נעשה שימוש  ,ינקטו כנגדם אמצעי לפיזור הפגנות, והתושבים עמדו על סירובם להתפנותלא יתפנו 

 , אשר הושלכו במרחק סביר מן התושבים.וני הלםבשני רימ

 

 22.10.19 אירוע מיום

עלי ל"בהגיע הכוח המבצעי , ידי הגורמים הרלוונטיים אצל המשיב-על בהתאם לבדיקה שנערכה .38

לחלקה, אשר לא תיאמו את כניסתם,  תושבים, הבחין שוב בלמעלה מארבעים 22.10.19" ביום 1כ'

אף באירוע זה, עברו הכוחות המבצעיים סברו בטעות כי נדרש בהתאם להכרזה.  כפי שחיילי הכוח

בין כלל התושבים וביקשו מהם לעזוב, תוך שנמסר לתושבים כי יינתן להם זמן סביר להתפנות. 

הוזהרו ולאחר שהכוחות המבצעיים עברו פעם נוספת בין התושבים, ולאחר שאלה סירבו להתפנות, 

נעשה  ,לפיזור הפגנות, והתושבים עמדו על סירובם להתפנות נגדם אמצעיינקטו כשאם לא יתפנו 

עוד יצוין, כי מבדיקה שנערכה   בשלושה רימוני הלם, שהושלכו במרחק סביר מן התושבים.שימוש 

 47בהתייחס לנטען בפסקה )וזאת  נמסר שלא היה כל מגע פיזי עם התושביםעם הכוח המבצעי 

 (.בעתירה

 

 נייניםהמשך השתלשלות הע

 

 לעתירה(.  8ספח נצורפה כהתקבלה פניית העותרים בסוגיה נושא העתירה ) 22.10.19ביום  .39

 

עם קבלתה החל תהליך של תחקור ובדיקת הטענות על ידי המינהל האזרחי והכוחות המבצעיים  

 הפועלים בשטח, בשיתוף גורמי הייעוץ המשפטי. 

 

נשלח מענה לפניית העותרים האמורה, במסגרתו נמסר להם כי טענותיהם  23.10.19למחרת, ביום  .40

מצריכות בדיקות שונות עם הגורמים המבצעיים הרלוונטיים, וכי מענה לפנייתם יימסר בהקדם 

 לעתירה(. 9נספח צורף כהאפשרי בסמוך לאחר קבלת התייחסות )

 

יג יועמ"ש איו"ש עם ב"כ העותרים ומסר שוחח נצ ,המענה, באותו היום יחתללשיוער, כי במקביל  

 לו כי פניית העותרים נמצאת בטיפול. 

 

 הוגשה העתירה דנן.  24.10.19עם זאת, כבר למחרת, ביום  .41
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העלתה את הטעות שנפלה, והביאה  ו הגורמים הרלוונטיים אצל המשיבבחינה מהירה שערכ .42

התאפשר לעותרים להיכנס לשטח באופן חופשי  30.10.19כבר ביום לתיקונה תוך זמן קצר, כך ש

 ללא תיאום. 

 

, עוד בטרם 7.10.19כבר ביום  " תואמה1'כ עלי"כניסת העותרים לכפי שצוין לעיל, נוסף לזאת,  .43

  ימים שישי ושבת(.  למעט)וזאת  11.11.19עד ליום  3.11.19 , לימיםהאירועים המתוארים בעתירה

 

ידי הגורמים הרלוונטיים אצל המשיבים, התושבים הגיעו החל מיום  בהתאם לכך, וכפי שנמסר על 

" באופן חופשי וללא תיאום, ונראה 1'למסיק, ומסקו את עצי הזית שלהם בחלקה "עלי כ 30.10.19

 כי הם עתידים לסיים את המסיק בימים הקרובים. 

 

 עמדת המשיב

 

, מקיפה מטה עבודת ,שנה כל כמדי ,השנה בוצעה, המסיק תקופת לתחילת עובר, שתואר כפי .44

 הפוטנציאליים החיכוך מוקדי מופו המסגרתב, האזרחי והמינהל פיקוד מרכז גורמי בהשתתפות

תקלות.  ללא תעבור המסיק שעונת להבטיח כדיב לנקוט שיש האמצעים כלל של בחינה ונעשתה

 שימוש פיקוד מרכז מפקד עשה, מוראר בפרשת שנקבעו לעקרונות התאםוב, המתאימים במקרים

 כעל ישראלים לישובים הסמוכים מסוימים אזורים על בכתב והכריז ט"לצב 318 סעיף לפי בסמכותו

  .סגור צבאי שטח

 

 להגן במטרה, בלבד ישראלים בפני השטח נסגר לפיו", 1'כ עלי"ב הוצא צו סגירה צבאי, בהתאם לכך 

, וזאת ללא דרישת תיאום מראש מצד תושבים ישראלים של אפשרית התנכלות מפני סקיםהמו על

 . פלסטינים

 

סברו הגורמים הרלוונטיים כי  כי עקב תקלה,, העלה העתירה הגשת לאחר שנערך בירור ,זאת עם .45

צבאי ובת תיאום על התושבים הפלסטינים, ומשכך, ומאחר שמדובר בשטח בשטח הנדון חלה ח

סגור, לגביו סברו הכוחות בשטח כי הפלסטינים נמצאים בו שלא כדין, פעלו בכדי להרחיקם מן 

 המקום בהתאם לסמכויותיהם בנהלים. 

 

 החזיק, האירועים בעת בשטח האזרחי המינהל נציגש זו בכךשל תקלה מקורה כפי שפורט לעיל,  .46

כנדרש בהתאם  וזאת ,הפיקוד מפקד ידי-על שנחתמו יםהצוו ברשותו היו ולא, פנימי מפות באוגדן

 כתוצאה הנראה ככל אך, )צבע כחול( המתאים בצבע" 1'כ עלי" סומן אלו במפות, אמנם .להנחיות

צוין כי השטח ש המפות באוגדן המפות הפנימי, תוך גבי על המופיע במקרא שיבוש חל, מטעות

 כחול מחייב פלסטינים בתיאום כניסתם. המסומן ב
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 ביצוע את מראש תיאמו, הרלוונטית בגזרה הפלסטינים הקישור גורמינוסף לזאת, וכפי שצוין לעיל,  .47

מועדים במהלך מספר ל הישראלים ק"המת נציגי מול אל האמורה בחלקה העותרים עבור המסיק

 אלה לחלקות יסההכנ חודש נובמבר, וזאת אף שלא היתה חובה לעשות כך. כמו כן, וכפי שצוין לעיל,

. על כן, מבדיקה שערכו הגורמים 2016 משנת הפחות ולכל הקודמת המסיק בתקופת אף תואמה

 מתואם מסיק קיום של וקיומה של פרקטיקה בעובדות אלו, נראה כי גם הרלוונטיים אצל המשיב,

 . האמורה לטעות בכדי לתרום", 1'כ עלי"-בפועל ב

 

ובמסגרת הערכת  ות, פעל המשיב בכדי להביא לתיקונה תוך זמן קצרלוי הטעמייד עם גיעם זאת,  .48

 . ללא תיאום "1עלי כ'ל"חודד שיש לאפשר כניסה  מצב ביטחונית,

 

 .תאפשר לעותרים להיכנס לשטח באופן חופשי וללא תיאוםה 30.10.19כבר מיום בהתאם לכך,  .49

ידי הגורמים הרלוונטיים אצל המשיבים, התושבים הגיעו החל מיום -כמו כן, ובהתאם לנמסר על 

תיאום, ונראה  " באופן חופשי וללא1למסיק, ומסקו את עצי הזית שלהם בחלקה "עלי כ 30.10.19

 כי הם עתידים לסיים את המסיק בימים הקרובים.

 

 לקחים 

 

האירועים המתוארים בעתירה תוחקרו באופן מקיף, וכלל המסקנות כי  מעבר לאמור יצוין, .50

והלקחים רועננו בקרב בעלי התפקידים בגזרות הרלוונטיות, לשם מניעת הישנות אירועים מסוג זה 

 בעונות מסיק עתידיות. ארוכות טווח גם פעולות  סיק הנוכחית. לצד זאת, נבחנות המכבר בעונ

 

לרענן את הכללים הרלוונטיים בקרב  חלט במינהל האזרחי ובפיקוד המרכזהוהמיידית,  ברמה, כך .51

במסגרת  .בדגש על מתקני התיאום והקישור בגזרות השונות ,כלל בעלי התפקידים העוסקים בעניין

ק בהעתקי ההכרזות, כפי שנחתמו ו, חודד במיוחד ההבדל בין סוגי הצווים השונים והצורך להחזיז

 מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון.  ידי-על

  

ובוצעו התיקונים  כלל הצווים הופצו לכלל מתקני התיאום והקישור בגזרות השונותכמו כן,  

הסוקר את הליקויים האמורים ואת מטעם המנהל האזרחי  תחקיר. הנדרשים באוגדני המפות

 ם לכלל גורמי המנהל האזרחי הרלוונטיים.הלקחים יופץ בהקד

 

 לחלקותיהם בהתאם במישור הפרטני, הנחה מח"ט בנימין כי יתאפשר לבעלים ולחקלאים לגשת 

 נס לשטח ללא תיאום.כי" יתאפשר להם לה1'בנוגע ל"עלי כ כלומרלצווים החלים במקום, 

 

 והשיתוף במידע להגביר את השקיפותכי יש מקום  בין היתר, , הוחלטבאשר לעונות מסיק עתידיות .52

גורמי המנהל  ומשכך הוחלט כיבאשר להכרזות על סגירות שטח המבוצעות במסגרת עונת המסיק, 

   לפרסם את כלל ההכרזות באתר מתאם פעולות הממשלה בשטחים במרשתת.יפעלו האזרחי 

 

 במסגרת ההיערכות לשנים הבאות יפורסמו הצווים מבעוד מועד באתר האמור. כמו כן 
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 סוף דבר

 

לא חלה חובה על העותרים לתאם את כניסתם לחלקה בהתאם לצו ההכרזה החל על השטח הנדון,  .53

 ". 1"עלי כ/

 

וללא תיאום והם מתאפשר לעותרים להיכנס לשטח באופן חופשי  30.10.19בהתאם לכך, כבר מיום  

 אכן עושים כן, ונראה כי הם עתידים לסיים את המסיק בימים הקרובים. 

 

 םהועברו לגורמי של הטעות תוחקרה. כלל לקחיהבטעות מצערת אשר  לא אלא כפי שתואר, מדובר .54

 הרלוונטיים במנהל האזרחי ובחטיבה המרחבית בנימין.

 

 משיב יבקש מבית המשפט הנכבד להורות על מחיקתה.כי העתירה התייתרה, והבנסיבות אלו, נדמה  .55

 

 ,ןימר בני"חטמ ם"ן אגיקצפקידו כי שתן אלי מלא"סו של רזה נתמכות בתצהיר העובדות בתגובה .56

  רחי.במינהל האז תשתיתח "ת. רסו דימים שתפקחן אלעד ר"רסובתצהירו של 
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