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 המשיבים

  עתירה לצו על תנאי 

 

יחפצו, זוהי עתירה לצו על תנאי לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים לבוא וליתן טעם, באם 

חלקתו של במקום המכונה "אמת הביאר", לרבות בשטח  3-6תבוטל כל פעילות מטעם המשיבות מדוע לא 

בניה והצבת מבנים ום בכניסה לאתר, הדרכת קבוצות המגיעות לאתר, ובכלל זה גביית תשל, 1העותר מס' 

אשר המשיבות לא הוסמכו  פעולהניהול ותפעול האתר וכן כל , וסביבותיו אתרה ומבני קבע בתחוםיבילים 

 .במתחם האתר המכונה "אמת הביאר" , כל זאתלעשות כן על פי דין
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 דברפתח 

ו/או  3-6עתירה זו מבקשת להביא לקיצה התנהלות בלתי חוקית המתבצעת על ידי המשיבים  .1

, בכל הנוגע לאתר הארכיאולוגי המכונה "אמת הביאר" המצוי בין היתר באדמותיו גורמים מטעמם

 .1של העותר מס' 

לפרוש  , מבלי שיש בידם כל הרשאה לעשות כן מטעם הגורמים המוסמכים, החליטו3-6המשיבים  .2

אנשים  בי; לחילסייר באתר ןהמעוניים גורכל נוגע לאתר, ובכלל זאת לגבות תשלום מחסותם בכל ה

; להפכו לאתר תיירות שוקק חיים בניגוד לדין התכנוני החל וגורמים לבקר באתר אך ורק דרכם

באזור; וזאת תוך התחלת תהליך של סיפוח בפועל של אתר והאדמות המקיפות אותו לתחומי 

ה האזורית גוש עציון והמועצה המקומית אפרת, , המועצ5-ו 3המשיבות הפעלת הסמכויות של 

 בהתאמה. 

אתר תיירות המבוסס על שרידים עתיקים אמת הביאר היא דוגמא להתנחלות תיירותית, המייצרת  .3

לאומיים, -ושיווק המקום כאתר מורשת ישראלית. בדרך זו, קבוצות בעלות אינטרסים פוליטיים

את העתיקות ויוצרים נוכחות ישראלית במקום וגורמים מטעמה, מנכסים  3דוגמת המשיבה מס' 

 שאין ספק לגבי הבעלות הפלסטינית על האדמות. 

תפעול זה של האתר, לא יכול היה להתבצע ללא מעורבותם, בין אם במחדל ובין אם בעצימת עין, של  .4

, אשר אמונים על שמירה על האתרים ההיסטוריים והארכיאולוגיים בשטח האמור. 1-2המשיבים 

את, הגם שעל פי הודאותיהם של אלה האתר מעולם אל הוקצה לשום גורם שהוא, ובפרט לא תחת ז

בפועל לא נעשה דבר על מנת להפסיק את פעולותיהם הפרטיזניות או גורמים מטעמם,  3-6המשיבים 

 . 3-6של המשיבים 

למעשה, מתבצעת השתלטות, ניכוס וסיפוח האתר, תוך הדרה של  3-6בפעולתם של המשיבים  .5

מהמקום ומהמרחב. האתר מוצג בהקשר של הובלת מים לבית של האזור הפלסטינים תושביו 

, ותוך התעלמות מהעובדה המקדש ולעבודת הפולחן ויש התייחסות רבה לחשיבותו ביחס לירושלים

העובדה כי המשיבים אף גובים כסף  .ח'אדר ועל אדמותיו-הפלסטיני אל כפרהכי הוא מצוי בתחומי 

על מנת לעשות שימוש באתר, וזאת מבלי שיש לכך כל הסמכה בדין, הופכת את מעשה הפלישה 

 והניכוס לחמור במיוחד. 

ו/או גורמים מטעמם, מבלי  3-6לשיטת העותרים, הפרטת הפעלת האתר ההיסטורי לידי המשיבות  .6

, הינה פעולה מסוכנת. העובדה (יכולה להינתן לכך הסמכהכלל ספק אם ו)לכך כל הסכמה,  שניתנה

ואלה עומדים מנגד ואינם , אשר אמורים לשמש כרשויות אכיפה, 1-2כי תופעה זו מוכרת למשיבים 

ם את הישנותה, מהווה למעשה "רוח גבית" להשתלטות הבלתי חוקית על נכסים היסטוריים ימונע

של האזור מהעבר,  הפלסטיניםצות פוליטיות, אשר בפועל מדירות את התושבים על ידי קבו

 ההיסטוריה, התרבות, המדע והפולקלור של האזור כולו. 

וחלק מהמסורת  מקומייםאתרי עתיקות בגדה המערבית הם בראש ובראשונה אתרי מורשת  .7

לתושבים  –ראשונה ובבראש  –יש לדאוג להנגשתם ושיוכם  ,. ככאלההמקומיתוהתרבות 

המועצה המקומית אפרת  ,. ניכוס אתרי המורשת על ידי המועצה האזורית גוש עציוןםהמקומיי

, ובוודאי פגיעה של הפלסטינים תושבי האזורהמורשת  היא פגיעה בזכויותושאר המשיבים, 

 . , וכראות עיניהם, כפי שמורה הדיןבזכויותיהם לנהל את המורשת ההיסטורית של האזור בעצמם
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 המסגרת העובדתית הנדרשת לעתירה .א

I – הצדדים לעתירה 

והינו הבעלים של  ח'אדר-נבי אבו שמה, הינו תושב הכפר אל-אל-, אחמד יוסף עבד1העותר מס'  .8

 ח'אדר.-באדמות הכפר אל 8בגוש  120חלקה מס' 

  .1נספח העתק מנוסח ספר מס רכוש ביחס לחלקה האמורה מצ"ב ומסומן כ

 . 2נספח העתק מצו הירושה הרלוונטי לעותר מצ"ב ומסומן כ

הינו אדמה חקלאית, המעובדת בקפידה ובה נטועים עצי פרי שונים. עיבוד אדמתו של העותר  .9

 על ידי העותר ובני משפחתו וכן חקלאים שונים מהסביבה.  החלקה נעשה מזה שנים רבות

במרכזה של החלקה קיים פיר המוביל לאמת מים קדומה, היא המכונה "אמת הביאר". על האמה  .10

 עוד נרחיב בהמשך עתירה זו. 

יצוין כי הן חלקתו של העותר והן האמה )ולכל הפחות הכניסה לאמה( אינן מצויות בתחום השיפוט  .11

כאמור אינם  של מועצות אזוריות או מקומיות תחומי שיפוט , ככלל,, וממילא5ו/או  3של המשיבות 

 יכולים לכלול אדמות פלסטיניות פרטיות. 

-. אדמות הכפר אל, מר אסחק מחמוד אסחק צביח הינו ראש מועצת הכפר אל ח'אדר2העותר מס'  .12

ואת לצורך סלילת כביש מטעמו,  גורמיםו/או  1ח'אדר הופקעו ברבות השנים על ידי המשיב מס' 

. יחד עם זאת, חלקים 1, בחלקו הדרומי, העובד סמוך להתנחלות אפרת ולחלקת העותר מס' 60מס' 

לא נוצלו בסופו של , 1רבים המצויים בין הכביש כפי שנסלל בסופו של דבר ובין חלקת העותר מס' 

לצרכים התיירותיים של הפעלת האתר כפי שיתואר בפועל לצורך סלילת הכביש, והם משמשים  דבר

 .המופקעים , מבלי שיש לכך כל הסמכה ותוך פלישה למקרקעיןלהלן

על  3-6ים ח'אדר אשר בפועל בשל השתלטות המשיב-, מייצג את קהילת הכפר אל2העותר מס'  .13

לאומית אותה הם מנסים לקדם -האתר ההיסטורי, הופכות את ניכוס האתר להיסטוריה הפרטית

ח'אדר מההיסטוריה הקרובה והרחוקה -שר מבקשת לנשל את תושבי הכפר אללעובדה מוגמרת א

 שלהם, אשר האתר ההיסטורי מהווה חלק אינטגרלי ממנו. 

למען ביצור זכויות  2005ארגון "יש דין", הינו עמותת מתנדבים הפועלת למן שנת , 3העותר מס'  .14

ת בין היתר באמצעות חיזוק האדם בשטחי הגדה המערבית אשר נכבשו על ידי מדינת ישראל, וזא

והעצמה של הליכי אכיפת החוק על אזרחים ישראלים ואנשי כוחות הביטחון, תוך מתן סיוע משפטי 

 לתושבים המוגנים המתגוררים בגדה המערבית. 

, ארגון "עמק שווה" הינו חברה לתועלת הציבור, המורכבת מארכיאולוגים ופעילים 4העותר מס'  .15

פלסטיני, -ה של הארכיאולוגיה בחברה הישראלית ובסכסוך הישראליקהילתיים, העוסק במקומ

אשר רואה בארכיאולוגיה אמצעי לגישור וקירוב בין עמים ותרבויות בכלל, וכגורם בעל השפעה על 

רואה בממצאים ארכיאולוגיים  4פלסטיני בפרט. העותר מס' -הדינמיקה של הסכסוך הישראלי

ובאתרים היסטוריים וארכיאולוגיים, ככאלה אשר מספרים סיפורים מורכבים ועצמאיים 

מתכתיבים של מסורות ואמונות, ואינם יכולים לשמש אמצעי להוכחת בעלות של עם או של דת 

 מסויימת ומאמיניה על אתר זה או אחר. 

רבית, הינו אורגן אשר הוקם באמצעות הצו בדבר , ראש המנהל האזרחי בגדה המע1המשיב מס'  .16

, ולו אצל מפקד כוחות צה"ל 1981 -(, התשמ"א947הקמת המנהל האזרחי )יהודה ושומרון()מס' 
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את  –אשר מהווה את חליף הריבון לתקופה הזמנית בה השטח מצוי תחת כיבוש  –באזור הכבוש 

 המערבית. סמכויותיו, בעיקר בתחום ניהול הנושאים האזרחיים בגדה

, קצין מטה )קמ"ט( לענייני ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, אחראי על כל ענייני 2המשיב מס'  .17

העתיקות בשטחים הגדה המערבית )ועל פי האמור באתר רשות העתיקות דווקא, גם על ענייני 

 (.  http://www.antiquities.org.il/article_heb.aspx?sec_id=46&subj_id=273 -הארכיאולוגיה בשטח עזה 

הינה מועצה אזורית המאגדת יישובים ישראליים  , המועצה האזורית גוש עציון,3המשיבה מס'  .18

ו כלול בה בתחום הגדה המערבית. האתר נשוא עצירה זו מצוי סמוך לתחום השיפוט שלה, אם כי אינ

 למיטב ידיעת העותרים. 

ו/או יישובי  3, החברה לפיתוח גוש עציון בע"מ, הינה חברה בבעלות המשיבה מס' 4המשיבה מס'  .19

כיחידה כלכלית שתסייע בפיתוח המרחב העסקי, הכלכלי,  1984המועצה. המשיבה הוקמה בשנת 

 התחבורתי והתיירותי במועצה. 

כי היא בעלת  1, ניסתה ליצור את הרושם בפני העותר מס' 4' , באמצעות המשיבה מס3המשיבה מס'  .20

על פי האמור בשלט הכניסה הקיים  –הסמכות להפעיל את האתר ההיסטורי. המשיבות שתיהן 

 הינן בין הגורמים האחראיים אליו.  –באתר 

, מועצה מקומית אפרת, הינה התנחלות אשר מצויה בתחומיה הגיאוגרפיים של 5המשיבה מס'  .21

, אולם היא בעלת תחומי שיפוט עצמאיים מתוקף היותה מועצה מקומית וזאת 3בה מס' המשי

 . 1981-(, התשמ"א892)יהודה ושומרון()מס'  מועצות מקומיותניהול בהתאם לצו בדבר 

, אשר חלקתו של העותר נושקת לתחומי השיפוט שלה, ניסתה בעבר, לכאורה, לפלוש 5המשיבה מס'  .22

, כפי האתרמעורבת בתפעולו של  5זם תיירותי בו. גם המשיבה מס' לאדמות העותר, ולבסס מי

, וכן היא בעלת אספירציות לפתח אותו לכיוון חלקים אחרים אליו וי בכניסהשעולה מהשלט המצ

הנושקים להתנחלות אפרת בשנים הקרובות, )כפי שהדבר עולה מפרוטוקול המועצה מחודש אפריל 

 אם כי במידה שאינה נהירה במלואה לעותרים.  (,3כנספח , המצ"ב 2016

בתחומי מדינת  , הינו עמותה רשומה"(בית הספר" :להלן) , בית הספר שדה גוש עציון6המשיב מס'  .23

, ושם לעצמו 1967ישראל. בית הספר הוקם סמוך לאחר כניסת כוחות צה"ל לגדה המערבית בשנת 

", וזאת האומה העבריתערש  -לימודי עם הר חברון,-חוויתי-ליצור מגע אישילמטרה, בין היתר, "

". בית הספר עציון מן ההיבטים החינוכיים והמשקיים-השתלבות אורגאנית בפיתוח גושלצד "

אמת הביאר מהווה את אחת מגולות הכותרת של סיוריו. אתר מצאו, וימארגן סיורים רבים באזור ה

סיורים עיתיים לקבוצות  הסיורים אף מצויים במסגרת מערכת החינוך של מדינת ישראל, וזאת לצד

 של המאה הקודמת.  90-העמותה נרשמה ופועלת למן סוף שנות התיירות שונות. 

אשר הוקם ככל , 1במאהל הסמוך לאדמות העותר מס'  שימושים שוניםמאפשר  6המשיב מס'  .24

אדמות שהופקעו בעבר על ידי מפקדת כוחות צה"ל בגדה  על גבי, 6הנראה על ידי המשיב מס' 

תמונות של . א נעשה בהם שימוש )בוודאי לא שימוש התואם את מטרות ההפקעה(המערבית ול

ו/או מטעמו בסמוך לכניסה לאמה מצ"ב ומסומנות  6המבנים אשר הוצבו על ידי המשיב מס' 

 .4נספח כ

גובה כספים מגורמים שונים, פרטיים וקבוצות,  6בולטת במיוחד העובדה כי המשיב מס'  .25

נות מהאתר הארכיאולוגי. כך, על פי המופיע י, ולה1מתו של העותר מס' המעוניינים לעבור דרך אד

ואילו היכן ₪,  18באתר האינטרנט של המשיב, עבור כניסה של אדם למתחם האתר, ייגבה סכום של 

פעילות  םקיו 6, מציע המשיב מס' בנוסף₪.  15איש ומעלה, ייגבה סך של  30שהמדובר בקבוצה בת 

http://www.antiquities.org.il/article_heb.aspx?sec_id=46&subj_id=273
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לאדמות העותר, על אדמות פלסטיניות שהופקעו בעבר לצורך הקמת  פנאי במאהל שהוקם בסמוך

 . לשמה הופקעה האדמהאולם אינם משמשים למטרה  60כביש 

מעולם לא קיבל כל הסמכה לגביית התשלום כאמור, והאתר מעולם לא  6מובן, כי המשיב מס'  .26

וככזה , תנאי לקיומו כאתר היסטורי פעיל ומתופעל 1הוכרז כאתר קולט קהל על ידי המשיב מס' 

)דוגמא לאתרים שונים בהם אישר המשיב מס'  אשר ניתן לגבות כספים בגין הפעולות המתבצעות בו

 .(עליהם אינו נמנה. האתר נשוא עתירה זו 5כנספח לגבות כניסה בגינם מצ"ב  1

ממילא, גם אם היה ניתן צו כאמור, הרי שניהול האתר היה אמור להתבצע באמצעות קמ"ט  .27

, ולא באופן עצמאי 2עם המשיב מס'  בשילוב, 1רת המשיב מס' גע הפועל במספארקים ושמורות טב

 . 3-5, בשיתוף פעולה כזה או אחר עם המשיבות 6על ידי המשיב מס' 

עמדה על למעלה  2014לרשם העמותות, הכנסתו מפעילות בשנת  6על פי דיווחי המשיב מס' יצוין, כי  .28

, עמדה על סכום דומה. פעילות זו כוללת הן את גביית דמי הכניסה 2013ואילו בשנת ₪ ליון ימ 16-מ

והן פעילויות אחרות המתבצעות על ידי המשיב בתחומי הפעילות השונים נשוא עתירה זו, לאתר 

, בוודאי כאשר על פי הערכות המשיבים עצמם עוברים בסכומים שלא ניתן לבטלםהמדובר שלו. 

 . בשנה נפש 100,000-באמה עצמה כ

 

II –  ומעורבות המשיבים באתר 1אדמות העותר מס'  ההיסטורי אמת הביאר,האתר 

מהווה חלק מאמת המים התחתונה, המובילה מים מההרים  אמת הביארהאתר ההיסטורי  .29

הגבוהים והמעיינות האוגרים מי גשמים אזור יהודה לירושלים. הקטע המוכשר לביקורים נמצא 

אמת הביאר נמצאת בשטח חקלאי ממערב להתנחלות אפרת ולמרגלותיה, . 60צמוד לכביש מס' 

ברשימת אתרי המורשת  אינה נכללתלחם. היא בחלקו המערבי של גוש עציון וממערב לבית 

במסלול "השביל ההיסטורי של ארץ ישראל", שהוא מעין נספח  אך היא מופיעה הלאומית

לפרויקט אתרי המורשת הלאומית. המסלול מוצע כאמצעי לחבר את הציבור הישראלי לשביל 

  .יהודי בארץ ישראלהעובר לאורכה ורוחבה של הארץ וכולל אתרים שהם חלק מן הזהות והעבר ה

תת היא מנהרה עצמה יאר ק"מ; אמת הב 3-עין ביאר ואורכה כראשיתה של אמת הביאר ב .30

עם שורה של פירים לאורכה. האמה לא נחפרה עדיין, וההערכה שראשיתה במאה חצובה קרקעית 

הראשונה לפנה"ס מסתמכת על מקורות היסטוריים וסקרים ארכיאולוגיים. היא הייתה בשימוש 

-קרקעי בן כ-ת המנדט הבריטי. אין אפשרות ללכת לכל אורכה, אולם המעיין וקטע תתעד תקופ

גוש עציון יחד עם החברה הכלכלית גוש עציון, בשיתוף מ' הוכשרו על ידי המועצה האזורית  100

להליכה בימי הקיץ והסתיו. למרות אי הוודאות באשר לזמן חציבתה של האמה,  6המשיב מס' 

שהוליכה מים , מי בית שניהיא מוצגת לציבור כאמה מן התקופה הרומית הקדומה, המכונה גם י

לירושלים ולבית המקדש וכך משמשת גם היא להדגשת חשיבותו של האזור כולו כמקור החיים של 

 .ירושלים היהודית בימי תפארתה

, בסיוע משרד התיירות 3המשיבה מס' בידי  האמת הביאר הוכשרה כאתר תיירות, ופותח .31

בהתבסס על קטע מהמערכת להובלת המים )אקוודוקט/נקבה(. הסיור כולל ירידה בפיר והליכה 

מ' עד הפיר הבא, עלייה בסולם ליציאה וחזרה לכניסה בשביל עפר. בערוץ הוואדי נחפרה  100-של כ

שורה של פירים המגיעים למפלס מאגר מי התהום. הפירים חוברו במנהרה המובילה את המים אל 

אדר. האתר הוא חלק ממערך תיירות של גוש עציון הכולל גם דרך 'ח-ת שלמה בכפר אלבריכו

זור. דרך טיולים זו משולטת מהתנחלות אלון "דרך האבות", וביקור במעיינות אחרים בא -רומית 
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אולם כן כולל ) זור ללא יישובים פלסטיניםשבות עד התנחלות נווה דניאל. למעשה מדובר בא

עזר , בין גוש עציון מדרום מערב, אל(אדמות חקלאיות בבעלותם של תושבים פלסטינים מהאזור

 ונווה דניאל ממערב וצפונה ,אפרת ממזרח, ומגדל עוז מדרום. 

שלט הסברה המתאר את תולדות האמה ואת הרשויות השונות השותפות להפעלת המקום, 

  .6 נספח מס' ככפי שהוא מוצב בסמוך לכניסה למתחם, )בניגוד לדין( מצ"ב 

אשר נעשה באמצעות משרדי באתר אמת הביאר קולי -עבודות הקמת מיצג אורהמתאר שלט 

 .7נספח מס' ב ומסומן כ", מצ2ובפיקוח המשיב מס'  3הממשלה השונים וכן המשיבה מס' 

מות העותר והפתח צילום אוויר הממחיש את שטחי השיפוט השונים וכן את מיקום אד

 .8נספח מס' לאמה מצ"ב כ

-שייכות לתושבי אל עצמן הפירים נמצאים בתוך הואדי בין ההתנחלויות אפרת ואלעזר. האדמות .32

. התיירות מבוססת על ישראלים , לצד עצי פרי אחריםחאדר, אשר מעבדים במקום בעיקר כרמים

 100,00-על פי הערכות, עוברים באמה כ. 3-6ומתנחלים, כחלק ממקורות ההכנסה של המשיבים 

 אישה, איש וטף בשנה. 

על האמה ועל השטחים הסמוכים לה מצ"ב  3-6תמונות המשקפות את השתלטות המשיבים 

 .9כנספח מס' 

תיירותית: יצירת אתר תיירות המבוסס על שרידים עתיקים -אתר התיירות הוא דוגמא להתנחלות .33

מנכסים את העתיקות ויוצרים  3-6ושיווק המקום כאתר מורשת ישראלית. בדרך זו, המשיבים 

כמי  1נוכחות ישראלית במקום שאין ספק לגבי הבעלות הפלסטינית על האדמות: העותר מס' 

החלקה ממנה יוצא אחד הפירים, ותושבי אל ח'אדר אשר אדמותיהם הופקעו שהוא הבעלים של 

 בעבר לצורך הרחבת הכביש הראשי באזור, אולם לא נעשה באדמות המופקעות כל שימוש. 

-בפועל, ההשתלטות על המקום מדירה את הפלסטינים מהמקום ומהמרחב בהקשר ההיסטורי .34

ולעבודת  ירושלים בתקופת בית המקדשלתרבותי שלו: האתר מוצג בהקשר של הובלת מים 

זאת למרות שגם לפי עמוד האינטרנט של האתר כפי שהוא מופיע באתר האינטרנט של  הפולחן.

חוקרים שונים מתארכים את אמת הביאר לתקופות שונות בהפרש של , מצויין כי "6המשיב מס' 

ורדוס ואף לתקופה שנה: החל מימי המלך אלכסנד ינאי )תקופת החשמונאים(, ימי ה 200עד 

הרומית. כיום אין די נתונים לקבוע בביטחון את תחילת זמן פעילותה של האמה אך אין ספק 

לפי עדויות הייתה האמה בשימוש סדיר עד סוף תקופת  שהאמה פעלה מן התקופה הרומית ואילך.

 . 10כנספח המציג את האתר מצ"ב ומסומן  6העתק מעמוד האינטרנט של המשיב מס' " .המנדט

הינו המחזיק בזכויות הקנייניות בשטח החלקה, אשר במרכזה מצויה  1, העותר מס' לעילכמפורט  .35

אחת הכניסות לאמת הביאר. המדובר במקרקעין אשר הוחל בעניינם הליך הסדר על ידי הממלכה 

, אולם הליכי הסדר אלה הותלו עם כניסת 1967הירדנית עובר לכניסת כוחות צה"ל לאזור בשנת 

-(, התשכ"ט291בדבר הסדר הקרקעות ומים )יהודה ושומרון()מס' הצו  תבאמצעו כוחות צה"ל,

ח'אדר הגיע לשלב המתקדם של עריכת לוח -, וזאת כאשר מצב הליך ההסדר בכפר אל1968

 תביעות. 

)לכאורה(  5לערך, הבחינו העותר ובני משפחתו כי גורמים מטעם המשיבה מס'  2000בסביבת שנת  .36

נכנסים לאדמותיו, ומתחילים לעקור את העצים ולהרוס את הטראסות וקירות האבנים הקיימות 
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בסמוך לגילוי ארועים אלה,  1מס' בחלקה. תלונה בעניין הוגשה למנהל האזרחי על ידי העותר 

 נפסקו לאחר הגשת התלונה. הפלישות . 11ח מס' כנספוהיא מצ"ב 

התיאום מנהלת במקביל, פנה העותר אל הגורמים האחראים על העתיקות באזור, באמצעות  .37

, וקיבל היתר להמשך העבודה באדמתו, במגבלות המוטלות על אדמות פרטיות (ק"מת)והקישור 

 . 12נספח מס' המצויות באזורים הסמוכים לאתרים היסטוריים. העתק מאישור זה מצ"ב כ

כמתואר לעיל, פנתה אל העותר  5של המשיבה מס' זמן קצר לאחר הגשת התלונה על מעשיה  .38

, החברה לפיתוח גוש עציון בע"מ, והתקשרה עמו בהסכם, במסגרתו ביקשה 4המשיבה מס' 

המשיבה להסדיר את כניסת המבקרים לאתר דרך אדמות העותר, וזאת תוך התחייבות לגדר את 

לשטח המעובד. העתק האזור הסמוך לכניסה לפיר, וזאת באופן שיימנע מהמבקרים כניסה 

 .13כנספח  מהסכם התקשרות זה מצ"ב ומסומן

, או לכל גורם אחר 4למשיבה מס' הוקצה האתר מעולם לא  –אחת קטנה  אולם קיימת בעיה .39

. משכך, רצונם להתקשר לבסס את השימוש באמה על בסיס 1-2על ידי המשיבים  3-6מהמשיבים 

  עדרת כל בסיס משפטי ועובדתי. התקשרות עם העותר ולבקש ממנו הרשאה כאמור, נ

 

III – מיצוי הליכים 

קבלו ואל היועץ המשפטי לאזור. בפנייתם זו  1-2פנו העותרים אל המשיבים  24.1.2016ביום  .40

העותרים על העובדה כי האתר ההיסטורי הפך להיות מוקד תיירות אולם זאת מבלי שמי 

מהמשיבים הינו בעל הסמכות לפעול באופן זה. זאת בנוסף לעובדה כי המשיבים אף גובים סכומי 

 כסף מאלה המבקשים לעשות שימוש באמה ועוברים דרך אדמתו של העותר. 

במסגרת הליך חופש המידע  2הפניה בוצעה בין היתר לאחר הבהרת הנושא על ידי המשיב מס'  .41

ארגון מתנדבים לזכויות אדם ואח' נ' המנהל האזרחי  –יש דין  37527-07/14בהתקיים בעת"ם 

העוסקת בהיבטים שונים של פעילות המשיב  (אשר עדיין תלויה ועומדת) במסגרת עתירה זו. ואח'

ארכיאולוגיים הקיימים שם, נתבקש משיב זה למסור בשטחי הגדה המערבית ובממצאים ה 2מס' 

מהם האתרים אשר הוקצו על ידו לתפעול והפעלה על ידי גורמים אחרים, וכן את הסכמי ההקצאה. 

)בניגוד לאתרים אחרים, דוגמת תל שילה או  אינו נמנה על אתרים אלה" אמת הביארהאתר "

, 1כאתר קולט קהל על ידי המשיב מס'  סוסיא(. זאת, בנוסף לעובדה כי האתר מעולם לא הוגדר

 וזאת בהתאם להוראות דברי התחיקה השונים החלים באזור. 

ואחרים הפועלים ומפעילים את  3-6בפועל, פעולותיהם של המשיבים על כן, כפי שנכתב בפנייה,  .42

ל האתר ההיסטורי, לרבות גביית כספים בגין פעילות זו, נעשות כולן שלא כדין, ומבלי שיש לכך כ

הסמכה בדין, ואף בניגוד להוראות הדין הבינלאומי הנוגע לחובות הכוח הכובש ביחס לאתרים 

היסטוריים בשטח הכבוש. לכך יש להוסיף כי בגזרת הכניסה לאמה, מצוי צבר מבנים אשר על פניו 

ו לצורך שלא מומש, וממילא הבינוי בשטח אינו תואם את הצורך , באדמות שהופקענבנה בניגוד לדין

  .בגינו בוצעו ההפקעות האמורות

 : ודרשו מענה לסוגיות הבאות, כמפורט להלן 1-2עוד פנו העותרים אל המשיבים  .43

כיצד מתאפשר ניהול ותפעול האתר ההיסטורי, לרבות גביית כספים בגינו, מבלי שבוצעה כל  (א)

הקצאה של השטח לידי ביה"ס שדה כפר עציון ו/או החברה לפיתוח גוש עציון ו/או מועצה 

מקומית אפרת? ככל שאכן בוצעה הקצאה כאמור, נבקש לקבל לידינו העתק מהסכם ההקצאה 

 פטי במסגרתו הותר לגורמים המפעילים את האתר לתפעלו. כאמור ואת המבנה המש
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מה נעשה על ידי רשויות המנהל האזרחי על מנת למנוע ניצול אתר היסטורי על ידי גורמים  (ב)

 נעדרי הסמכה, לרבות ניצול שנעשה תוך גביית כספים שלא כדין לכאורה על ידי מפעילי האתר? 

"ט ארכיאולוגיה בכל הנוגע לגביית הכספים בפרט, נבקש לדעת מהי מידת המנהל האזרחי וקמ (ג)

 המתבצעת לצורך הכניסה לאתר והשימושים השונים המתבצעים בו. 

האם קיימות תכניות מהן ניתן לבנות את המבנים המקיפים את שטח הכניסה לאמה, והאם  (ד)

הבניה במקום בוצעה בהיתר? ככל שקיימות תכניות כאמור, נודה על קבלת העתקים או הפניות 

 הן. אלי

מדוע לא תפסק כל הפעילות אשר בניגוד לדין בשטח האמה, אשר נוטלת את מלוא הסמכויות  (ה)

 ביחס לאתר ההיסטורי שלא כדין לכאורה, וזאת לצורך כלכלי או אחר של מפעילי האתר? 

 .24נספח העתק ממכתב זה, על אישורי שליחתו )בפקס' ובדואר רשום( מצ"ב ומסומן כ

לא נתקבל מענה מאף אחד מנמעניו:  ממועד שליחת הפנייה, ה כמעט חצי שנהחרף העובדה כי חלפ .44

 ארכיאולוגיה, ולא היועץ המשפטי לאזור.  לא ראש המנהל האזרחי, לא קמ"ט

 מכאן עתירה זו. .45

 

 ג. מסגרת הטיעון המשפטי

I  - על ההצדקה המשפטית הדיונית להוצאת צו על תנאי עוד טרם קבלת  :בפתח הדברים

 . יםעמדת המשיב

בטרם נפנה לפרוט את הטיעונים המהותיים המצדיקים את הוצאתו של הצו על תנאי, יבקשו העותרים  .46

, 1-2לעמוד על זכותם הדיונית לכך שיוצא צו על תנאי כבר כעת, וזאת לאור העובדה כי המשיבים 

הרשויות ואשר עיקר הצו מופנה כלפיהם, נמנעו מלהשיב לפניות מיצוי ההליכים עובר  המייצגים את

 להגשת העתירה. 

כידוע, עובר להגשת פנייה לבית משפט, נדרש העותר למצות את ההליכים בפני הרשויות. הטעמים לכך  .47

אפשר ביקורת רבים: פנייה מקדימה עשויה להביא לפתרון הבעיה; היא עשויה לחדד מחלוקות קיימות ול

 שיפוטית רחבה יותר; הרשות אמורה לקבל את ההחלטה שכן היא זו שתשא באחריות לביצוע ההחלטה.

באופן רגיל, עמדת המדינה היא כי היכן שלא בוצע מיצוי הליכים עובר להגשת העתירה, דינה של העתירה  .48

  תקל בסנקציה חריפה בדמות דחייתה של העתירה על הסף.ילה

 ן שהרשות מסרבת להשיב כלל לפניות שבוצעו אליה עובר להגשת עתירה? אולם מה הדין היכ .49

, קובעות 1958-הוראות הדין, כפי שהן מופיעות בחוק לתיקון סדרי המנהל )החלטות והנמקות(, התשי"ט .50

)א( לחוק, ואילו היכן שלא ניתן מענה 2ימים )סעיף  45כי על הרשות להשיב לפניה שנעשתה אליה בתוך 

 )ב( לחוק הנ"ל(.6יש לראות בכך סירוב לבקשה ללא כל הנמקה )סעיף  –שלושה חדשים לפנייה בתוך 

אי מתן המענה מטעם המשיבים לפניות הקודמות, מוביל אם כן, לתוצאה המתבקשת והיא הוצאת צו על  .51

תנאי, ולו במישור הדיוני: ראוי לו למשיבים וליועצם המשפטי כי יתכבדו וימלאו אחר מצוות המחוקק 

מתן מענה לפניה. משאלה בחרו שלא להשיב לפניות קודמות שבוצעו, הרי שהדבר מוביל למסקנה  בדבר

 המתבקשת והוא הוצאת הצו על תנאי נגד המשיבים. 
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, כרשות מנהלית, 1-2בהעדר הנמקה מטעם המשיבים, נהפך הנטל, וכעת הוא עובר אל המשיבים  .52

פט העליון לשעבר, היועץ המשפטי לשעבר, המחייבת להצדיק את מעשיה. עמד על כך שופט בית המש

 (:1294)כרך ב', עמ/  הסמכות המנהליתפרופ' יצחק זמיר בספרו 

"חוק ההנמקות קובע שאם ההחלטה המינהלית נתקבלה תוך הפרת החובה לנמק, חובת 

הראיה עוברת אל עובד הציבור, כלומר חזקת החוקיות מתהפכת: די בכך שאדם יפנה אל 

ת משפט בטענה שנפגע מהחלטה מינהלית מסוימת, אך בלי לציין מה בית דין או אל בי

הפגם שלדעתו נפלה בהחלטה, והנטל יעבור אל עובד הציבור להוכיח כי ההחלטה ניתנה 

כדין. זהו נטל כפול. ראית, על עבוד הציבור להציג בפני בית הדין או בית המשט את 

עובד הציבור שנמנע מלמלא הנימוקים להחלטתו. אפשר לומר שזאת הנמקה מושהית: 

את חובת ההנמקה בעת מתן ההחלטה, ממלא אותה בעל כורחו בעת הביקורת על 

ההחלטה. שנית, אם הדבר אינו ברור מאליו, על עובד הציבור להוכיח כי הנימוקים שנתן 

 מבססים את ההחלטה כדין, למשל שהם משקפים שיקולים ענייניים ולא שיקולים זרים."

להיפוך הנטל, כפי שקיימת על פי הדין, היא באמצעות הוצאת צו על תנאי, ולו מן הטעם הדרך הדיונית  .53

הדיוני, וזאת על מנת להעביר את הנטל אל המשיבים לנמק מדוע לא יבוטלו הצווים, לאחר שהפניות 

 הקודמות שבוצעו כלפיו לא זכו לכל התייחסות. 

ובמידה והמשיבים אינם  –סוגיית מיצוי הליכים אמורה לפעול, לשני הכיוונים העותרים היא כי עמדת  .54

, הרי שהם במו ידיהם ומחדליהם מובילים להיפוך הנטל ולהצדקה הדיונית בהוצאת מקיימים את תנאיה

 הצו האמור. 

 

II –  המשפט הבינלאומי ההומניטארי,  :העליונההמסגרת הנורמטיבית  -לגופו של עניין

 הישראלי המשפט המנהליעקרונות המשפט הבינלאומי של זכויות אדם ו

שטח הנתון ב, מצויות ח'אדר-אל, המצויות באדמות הכפר אמת הביאראדמות האתר הארכיאולוגי  .55

לתפיסה לוחמתית ולדיני התפיסה הלוחמתית )דיני הכיבוש(. דינים אלו מעוגנים בעיקר באמנת האג 

והתקנות הנלוות לה, בהוראות אמנת ג'נבה הרביעית בדבר הגנה על  1907בדבר דיני המלחמה משנת 

הקבועות בפרוטוקולים  נהגיימי המואהמשפט הבינל, בהוראות 1949זרחים בעת מלחמה משנת א

, ובעקרונות הכללים של המשפט הבינלאומי. אמנות אלה חלות 1977הנלווים לאמנות ג'נבה משנת 

. )ראו: 1-4על פעילות צה"ל בשטחים ומחייבות את רשויות מדינת ישראל, ובכלל זאת את המשיבים 

 1979) 113( 2, פ"ד לג )אחרים 2-אחרים נ' שר הביטחון ו 11-ופיק איוב וסולימאן תא 606/78בג"צ 

-תק ,זהראן יונס מחמד מראעבה ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' 7957/04 ץבג"(, 120-121בעמ' 

, בו הוחלו לכל הפחות ההוראות ההומניטאריות של אמנת ג'נבה הרביעית , וכן 3333(, 3)2005על 

 ראש מועצת הכפר דיר סאמט ואח'' נגד מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, 3969/06ראו גם בג"ץ 

 [(.2009] 719, בעמ' 714(, 4)2009על -תק

אנפין" של -המופיעה בתקנות הנספחות לאמנת האג ואשר זכתה לכינוי "חוקה בזעיר 43תקנה מס'  .56

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

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

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

דר . למען הסשימור הקייםוהוא: טובתה של האוכלוסייה המקומית של השטח הכבוש ועקרון 

 הטוב, נביא את נסח התקנה בשלמותה:
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בעבור סמכויות השלטון החוקי למעשה לידי הכובש, ינקוט הלה בכל   43 תקנה

לתו כדי להחזיר על כנם ולהבטיח את הסדר והחיים והאמצעים שביכ

הציבוריים, עד כמה שהדבר אפשרי, מתוך כיבוד החוקים הנוהגים 

 במדינה, חוץ אם נבצר ממנו הדבר לחלוטין. 

שמירה על האינטרסים שהוענקה לתקנה זה הוסיפה על החובות לעיל גם את ה הפרשנות .57

, מאידך ובטחון הכובשמחד ה, טובת הנכבשים הביטחוניים של המעצמה הכובשת. שני קטבים אל

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

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

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

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

הוראות דיני התפיסה הלוחמתית גורסות כי מצב הכיבוש הינו זמני; משכך, הכוח השולט בשטח,  .58

ל שינוי המהווה את חליפו של הריבון, משמש כנאמן זמני בשטח. מתפיסה זו נובעת ההוראה כי כ

ארוך טווח באזור הכבוש, ככל שהוא מותר, ייעשה לטובתה של האוכלוסייה המקומית )היא 

 (. 2מס'  העותר, המיוצגים על ידי אוכלוסיית האזרחים המוגנים

ובכלל זאת על לתקנות האג, המטילה על הכוח הכובש  55לכך יש להוסיף את האמור בתקנה מס'  .59

סים הציבוריים ולנהלם על פי כללי טובת ההנאה. וכך מורה את החובה לשמור על הנכהמשיבים, 

 לעניין זה: 55אותנו תקנה מס' 

 יניםירק לנאמן ולנהנה של הבנ תהמדינה הכובשת נחשב 55 תקנה

הציבוריים, נכסי דלא ניידי, יערות ומפעלים חקלאיים השייכים 

למדינה האויבת והנמצאים במדינה הכבושה. עליה לשמור על 

  ההנאה. -קרן הנכסים האלה ולנהלם לפי כללי טובת

בכל הנוגע לחובותיה של מדינת ישראל ככוח כובש בשטחים התפוסים בתפיסה לוחמתית ביחס  .60

יאולוגיים, המסמך המשפטי המקיף והחשוב ביותר העוסק בחובת ההגנה ים וארכילאתרים היסטור

אמנת האג בדבר הגנה על נכסי תרבות בעת סכסוך והשמירה על נכסי תרבות בעת סכסוך מזויין הינו 

 Convention for the Protection of Cultural Property in the) 14/5/1954מזויין מיום 

h Regulations for the Execution of the Convention Event of Armed Conflict wit

14 May 19541954, ),מחייבת גם את מדינת ישראל  1. אמנה זו, המשקפת משפט בינלאומי מנהגי

עליו ישראל  1954,3לאמנה זו שני פרוטוקולים נלווים, האחד משנת  1954.2החתומה עליה עוד משנת 

  עליו ישראל אינה חתומה.  19995וכן הפרוטוקול השני משנת  4 חתומה,

באמנה זו מגדיר כי נכסי תרבות כוללים גם אתרים ארכיאולוגיים ואובייקטים בעלי חשיבות  1סעיף  .61

 ( קובע במפורש כי האמנה חלה בכל הנוגע לשטח כבוש. 2)18ארכיאולוגית, ואילו סעיף 

                                                 

1 Francesco Francioni and Federico Lenzerini, "The Obligation to Prevent and Avoid Destruction of Cultural 

Heritage: From Bamiyan to Iraq", in ART AND CULTURAL HERITAGE 34 (Barbara T. Hoffman, ed., 

2006). 
 .485בעמ'  7, כרך 213 כתבי אמנה 2
3 , Protocol to the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed conflict 1954

-http://portal.unesco.org/en/ev.phpThe Hague, 14 May, 1954; available at: 

 URL_ID=15391&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
 .485בעמ'  7, כרך 213 כתבי אמנה 4
5 ion of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event Second Protocol to the Hague Convent

-en/ev.phphttp://portal.unesco.org/ The Hague, 22 March, 1999; available at:of Armed Conflict 1999, 

 URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15391&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15391&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=15207&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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( קובע כי על המדינה הכובשת לתמוך ברשויות המוסמכות של השטח הכבוש בכל הנוגע 1)5סעיף  .62

 לשמירה ושימור הנכסים התרבותיים המצויים בשטח: 

"Art. 5. 

 1. Any High Contracting Party in occupation of the whole or part of 

the territory of another High Contracting Party shall as far as 

possible support the competent national authorities of the occupied 

country in safeguarding and preserving its cultural property." 

כלומר, המשפט הבינלאומי ההומניטארי העוסק בהגנה על נכסי תרבות קובע כי קיימת עדיפות  .63

הכבוש.  י הרשויות והגורמים המקומיים המייצגים את השטחברורה לטיפול בנכסי תרבות על יד

כמי שהינו בעל האדמות הסמוך למקום הכניסה לאמה, וכן לעותר , 1מס'  במקרה דנן, ברי כי לעותר

ח'אדר אשר האמה עוברת באדמותיהם ובסמוך לה והמבנים -, המייצג את תושבי הכפר אל2מס' 

ה את אוכלוסיי מות תושבי הכפר, הינם אלה המייצגיםמצויים על אד 3-6שנבנו על ידי המשיבים 

עדיפות ברורה בכל הנוגע לטיפול ושימור האתר, או לכל הפחות להיות ולהם , המקומית הרלוונטית

 . בניהולו או תפעולו מעורבים

בעבר כי רשויות צה"ל השולטות בגדה המערבית  , קבעבית המשפט העליון של מדינת ישראלגם  .64

, מחוייבות על נכסי ואוצרות תרבות, לרבות נכסים וממצאים בעלי ערך ארכיאולוגימחויבים לשמור 

 הס נ' שר הביטחון 10356/02בג"ץ  . כך נקבע בפסק הדין בעניין1954הנשענת על אמנת האג משנת 

 כמצוטט להלן: 

כללי המשפט הבינלאומי, ובתוכם אמנת  על מפקד האיזור חלה חובה מכח"

, לשמור על אוצרות 1954האג להגנת נכסי תרבות בשעת סכסוך מזויין, 

. עליו לפעול בעניין ובכללם נכסים בעלי ערך ארכיאולוגיתרבות בשטח כבוש, 

יואב הס נ'  10356/02בג"ץ זה על פי עקרונות היסוד של המשפט המנהלי." )

-463,  443(, 3, פ"ד נח)ערבית, אלוף פיקוד מרכזמפקד כוחות צה"ל בגדה המ

464 (2004).) 

 הגי, בדברים הבאים: יובמקום אחר, עוגנה חובה זו, הקבועה במשפט הבינלאומי המנ .65

מוטלת החובה, מכוח כללי המשפט הבינלאומי המינהגי, להגן  3"...על המשיב מס' 

. כמו כן לוגיהכולל אוצרות ארכיאוולשמור על אוצרות תרבות בשטח כבוש, 

החובה לפעול על פי הדין המקומי, כל עוד לא שונה כדין.  3מוטלת על המשיב מס' 

בין אלה הנתונות  -החובה להפעיל את סמכויות  3לבסוף, מוטלת על המשיב מס' 

לו בדין הבינלאומי המינהגי ובין אלה הנתונות לו בדין המקומי ובחקיקת הבטחון, 

טנו המינהלי )כגון, בסבירות ובהגינות(. בכל שלש על פי עקרונות יסוד של משפ

 270/87בג"ץ בנסיבות נשוא העתירה שלפנינו". ) 3חובות אלה עמד המשיב מס' 

 (.(1989) 738(, 1, פ"ד מג)חליל איסקנדר שהין קנדו נ' שר הבטחון

הגנה , המחייבת 1954משכך, בית המשפט העליון של ישראל, מצא לנכון לקבוע כי אמנת האג משנת  .66

ושמירה על אוצרות ארכיאולוגיה בשטח הכבוש, הינה כזו המשקפת משפט בינלאומי מנהגי, החלה 

 בשטח הכבוש לרבות שטחי הגדה המערבית, ומחייבת את רשויותיה של מדינת ישראל. 

כולל בין היתר גם את  בשטח הכבוש, הרי שזה משפט זכויות האדם הבינלאומיבכל הנוגע לתחולת  .67

( ואמנת האו"ם בדבר זכויות כלכליות 1966הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות )אמנת האו"ם 
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בעבר, הביעה . 1991(, אמנות שמדינת ישראל חתמה עליהן ואשררה אותן בשנת 1966וחברתיות )

מדינת ישראל את עמדתה כי שדה משפטי זה חל רק בתוך תחומי המדינה ורק בימי שלום. 

ה המשפטית הבינלאומית אינם מקבלים עמדה זו. גם בית המשפט העותרים, וכך גם הקהילי

זהראן יונס  7957/04 אשר כפי שציין בית משפט נכבד זה בבג"ץהבינלאומי לצדק שמושבו בהאג, 

הגורם השיפוטי העליון מהווה את  , 56פסקה  מחמד מראעבה ואח' נגד ראש ממשלת ישראל ואח'

(, כי יש תחולה של דיני Advisory Opinionsמייעצות ), קבע בשתי חוות דעת במשפט הבינלאומי

  -) ראוזכויות האדם גם במסגרת דיני העימות המזוין בכלל ובפרט דיני הכיבוש 

 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 

Territory ADVISORY OPINION OF 9 JULY 2004, I. C. J. Reports 2004, p. 136, at  

pp. 177-181.  

  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 

1996,  I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 240.  

כי דיני זכויות האדם אינם מושעים בשל קיומו של מצב לחימה, אלא הם  במפורש חוות דעת אלו קבעו .68

משמעית זו מצטרפת גם לשורת החלטות בית -קביעה חדחלים במלוא עוזם, במגבלות הקיימות. 

 לקביעתמכריע מבחן הפקטיבית" כהמשפט האירופי לזכויות אדם שקבע את מבחן "השליטה הא

הגבולות הגיאוגרפיים של תחולת האמנה האירופאית בדבר זכויות האדם וחירויותיו הבסיסיות, 

6ינתה של חברה חתומה.מבח
 

והאיסורים על פגיעה  המקרה דנןמכל האמור עולה כי משפט זכויות האדם הבינלאומי חל גם הוא על  .69

ין, כי זכויות אלו, נובעים גם ממנו. יצום חובות השלטון להגן על בזכויות היסוד של הפלסטינים, כמו ג

באותו שהוזכרה לעיל, בית המשפט הנכבד לא שלל את תחולת האמנות, וקבע כי  מראעבהבפרשת 

  (.57בפסקה , מראעבהתן )ראו קיימת הנחה לתחולמקרה 

הכיר בתחולתן של זכויות יסוד מכוח משפט זכויות האדם הבינלאומי בשטח הנכבד בית המשפט כך,  .70

לא אחת נקבע כי זכויות יסוד של אדם או של  .גם במקרים נוספים אחרים הנתון לתפיסה לוחמתית

קבוצת בני אדם חלות גם בעת מלחמה )וראו למשל דברי השופטת א' פרוקצ'יה, בפסק הדין בבג"ץ 

"זכות כי שם נקבע  17בפסקה שהוזכר לעיל,  קד כוחות צ"ל בגדה המערביתיואב הס נ' מפ 10356/02

; וכן את קביעותיה של כב' השופטת )כתארה אז( ד' הקניין של הפרט אינה פוקעת גם בעת מלחמה"

על -תק, )אח' נגד מדינת ישראל ואח 21-עיריית בית לחם ו 1890/03בייניש, בפסק הדין בבג"ץ 

סת לתחולת הזכות לחופש תנועה כזכות שמקורה במשפט הבינלאומי המנהגי המתייח , 1114(, 1)2005

ראש מועצת  3969/06בג"ץ (. ואילו במסגרת פסק הדין בפרשת בית לחם)להלן:  של זכויות האדם

 הכפר דיר סאמט, מוחמד עבד מחמוד אלחרוב ואח' נגד מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח'

 משמעיים הבאים-את הדברים החדהנכבד ( קבע בית המשפט סאמטפרשת דיר )טרם פורסם( )להלן: 

 (: 10קה ספ)ב

הפומבי  סמכויותיו של המפקד הצבאי יונקות מכללי המשפט הבינלאומי "]...[

]...[. ניתן, לעיתים, להשלים את ההוראות החלים על תפיסה לוחמתית 

 ("Human Rights Law-ההומניטריות מתוך משפט זכויות האדם הבינלאומי )ה

                                                 

Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections), Decision of the 23בין החלטות אלו ניתן למנות, למשל:  6
rd

 of 

February 1995, Paragraph 62; Behrami v France, Saramati v France, Germany and Norway (Application 

Nos 71412/01 and 78166/01 (unreported), 2 May 2007) 
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 לפסק דינה של כב' הנשיאה בייניש: 17וכן בהמשך פסק הדין, בפסקה 

באשר לזכויות האדם של האוכלוסייה המקומית, אין חולק כי על המפקד הצבאי . 17"

לכבד, להגן ולאפשר את מימושן של מגוון זכויות האדם המוקנות לתושבים 

לאמנת ג'נבה  27סעיף  המקומיים, בכפיפות לצרכי ביטחון חיוניים )ראו, למשל,

פי -לתקנות האג. כן ראו העקרונות המנחים את פסיקתנו על 46הרביעית; תקנה 

 International Covenant onהאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות )

Civil and Political Rights, 1966".))להלן: האמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות , 

משפט זכויות האדם הבינלאומי ועקרונותיו הכלליים חלים בכל שטח שבו יש עולה מכל אלו, כי ב .71

למדינת ישראל )באמצעות המשיבים( שליטה אפקטיבית. אין ולא יכול להיות ספק שלישראל שליטה 

 . זוהי גם עמדת בית המשפט הנכבדאמת הביארבו ממוקמות , Cאפקטיבית ייחודית ובלעדית בשטחי 

אינו יכול ואינו מאפשר,  הואיל, וברור כי היכן שהמדובר בכיבוש ארוך טווח כפי שעולה מהפסיקות לע

 מטיבו ומטבעו, להותיר קבוצה אנושית כה גדולה משוללת זכויות אדם. 

, אשר מעגנות 1966בפרט, יבקשו העותרים להתייחס לאמנות הבינלאומיות בדבר זכויות האדם משנת  .72

שאבים הטבעיים של כל עם ועם נועדו לקידומם הכלכלי, , המשותף לשתי אמנות אלה, כי המ1בסעיף 

 החברתי והתרבותי: 

.א. לכל העמים הזכות להגדרה עצמית. בתוקף זכות זו חופשיים הם לקבוע את 1"

 ."והתרבותימעמדם הפוליטי ולשקוד בחופשיות על פיתוחם הכלכלי, החברתי 

ויות של העמים להיות מעורבים בניהול במסגרת זכויות האדם הקהיליתניות, קיימות הזכ –זאת ועוד  .73

לאמנה בדבר זכויות כלכליות,  15נכסי הציבור ולהיות שותף לחיי התרבות באזורו. כך למשל, סעיף 

 תרבותיות וחברתיות קובע כי: 

 א. מדינות שהן צד באמנה מכירות בזכותו של כל אדם:. 15

 ;להשתתף בחיי התרבות .1

 ואזרחיות, קובע כי:באמנה בדבר זכויות מדיניות  25ואילו סעיף  .2

וללא  2לכל אזרח יהיו הזכות והאפשרות, ללא כל הפליה מן ההפליות שצויינו בסעיף  .25

 סבירות:-הגבלות בלתי

א. ליטול חלק בהנהלתם של עניני ציבור, במישרין או באמצעות נציגים שנבחרו באורח 

 חופשי;

 1-2לרבות המשיבים  בינלאומיות, מחויבות מדינת ישראל ורשויותיהרכות הדינים הלצד מע .74

בעקרונות החוקתיים והמנהליים של מדינת ישראל ובכלל זאת בכיבוד זכויות היסוד שעוגנו בחוקתה 

ית, העקרונות הגם שחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אינו חלק מדיני הגדה המערבהחלקית. 

גם ומטילים חובות על כל רשויות השלטון הישראליות בפועלן  החוקתיים והמנהליים שהוא מתווה

לא אחת, כי עקרונות קבע ית המשפט הנכבד ולותיה הריבוניים של מדינת ישראל. במחוץ לגב

גם כך וחוקתיים ועקרונות המשפט החוקתי הישראלי יחולו על פעילות המשיבים בגדה המערבית 

פ"ד , מפקד אזור יהודה והשומרון באסיל אבו עיטה נ' 69/81 ץבג"ב .לעניין כללי הצדק הטבעיים

 ( נקבע:226-227 בעמ') ,197(, 2לז)

נושא עמו אל תפקידו את החובה לנהוג לפי אמות  נושא תפקיד ישראלי בשטח"

רשות ישראלית, יהיה מקום פעולותו  המידה הנוספות, המתחייבות מעובדת היותו
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ומצטברת, כי החובה לנהוג  ה נוספתאשר יהיה. בכך מוטלת על נושא התפקיד חוב

החובה לקיים  לפי הנורמות של המשפט המינהלי הישראלי אינה פוטרת אותו מן

 את דיני המלחמה. אין הוא יכול לכן להישען על נורמות של המשפט המינהלי

הישראלי כדי להימנע מקיום חובה או מכיבודו של איסור, החל עליו לפי המקובל 

אך מבחינתו של בית משפט זה, אין נושא התפקיד יוצא, בדרך  דיני המלחמה. פי-על

חובתו, אם קיים אך ורק את אשר מתחייב מנורמות המשפט הבינלאומי,  כלל, ידי

ישראלית, נדרש יותר, והוא, כי ינהג גם בשטח ממשל צבאי לפי  כי ממנו כרשות

 " מינהל תקינים והוגנים. הכללים המתווים דרכי

נ' אלוף  האגודה לזכויות האזרח בישראל 358/88 ץבג"הדין בעניין  ים פסקוראו לעניין זה ג]
עג'ורי  כיפאח מחמד אחמד 7015/02בג"ץ , (1989) 539-540,  529(, 2פ"ד מג), פיקוד המרכז

 ץבג"; (2002) 1025,  1021(, 3)2002על -תק ,ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח'
; (1993),  267(, 1פ"ד מז), נ' שר הבטחון ואח'בישראל  האזרחהאגודה לזכויות  5973/92

פ"ד , נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, אלוף פיקוד מרכז ואח'יואב הס  10356/02 ץבג"
 [. (2004),  443(, 3נח)

לנהוג בסמכות, סבירות ובשקיפות; בשוויון  1-2הוראות המשפט המנהלי מחייבות את המשיבים  .75

 ובהגינות; ללא עירובם של כל שיקולים זרים בקבלת החלטותיהם ובשים לב לשיקולי הצדק הטבעי. 

שמנינו את המסגרות הנורמטיביות החולשות על הסיטואציות, נפנה לבחון את הוראות הדין לאחר  .76

 . בעתירה לסעד המבוקש ביחס

 

II –  ו/או שאר  6המבוקש: הפסקת הפעילות המבוצעת על ידי המשיב מס' הסעד

 המשיבים בשטח האמה, לרבות המשך הפעלה, תפעול וגביית הכספים ביחס לאתר

מנהל, מפעיל ומתפעל את אתר אמת הביאר, וזאת מבלי שיש לו כל הסמכה לכך מטעם  6המשיב מס'  .77

, ומתוך 3-6המדובר בפעילות פיראטית, פרטיזנית, במסגרתה חברו להם המשיבים . 1-2מהמשיבים 

ח'אדר, החליטו -והפיסית בשטח אדמות אל , הפוליטיתרצון פוליטי להעמיק את אחיזתם ההיסטורית

 . מבוטליםבטים כלכליים לא ילהפעיל את האתר כחלק ממיזם תיירותי רחב ממדים, בעל ה

, בין אם היו מודעים לכך ובין אם לאו )ואין מחלוקת כי לכל הפחות הם מודעים לטענות 1-2המשיבים  .78

(, לא נקפו אצבע על מנת למנוע את המצב בו חבורה 2016העותרים מאז שנשלח המכתב בחודש ינואר 

 של גופים פוליטיים משתלטת על אתר היסטורי ועושה בו כבשלה. 

ביחס לאתר, אשר אמורים להיות ול, התפעול, התחזוק, השימור והפיתוח מלוא סמכויות הניההותרת  .79

רווחתה של האוכלוסייה המקומית ולנהל את החיים האזרחיים ולמען , 1-2מופעלים על ידי המשיבים 

, 2על ידי העותר מס'  (אך לא רק)המיוצגת בראש ובראשונה  עבור האוכלוסייה הפלסטינית הכבושה

 3-6המשיבים  , משקפת כיצד הרשויות מתנערות מחובותיהן.3-5, וכן המשיבות 6בידי המשיב מס' 

, ובוודאי ם דואגים לטפח, ולאינטרסים הפוליטיים הרחבים אותם הןלאינטרסים של תושביה יםמחויב

ה תוקף היכן שהמשיב מקבלים משנהדברים לא לאינטרסים של כלל תושבי האזור ותושביו המוגנים. 

מהו  –הודה כי האתר מעולם לא הוקצה לניהול גורם חיצוני, וזאת במסגרת עתירת חופש המידע  2מס' 

-מקור זה שאוב מתפיסותיהם הפוליטיות האם ?בשטח 3-6אם כן מקור הסמכות לפעילות המשיבים 

 כי התשובה לכך ברורה. ונדמה  ?היסטוריות בנוגע לשטח בו מצויה האמה

לשיטת העותרים, עצם המשך התפעול, הניהול, גביית הכספים והשימוש באתר ובאדמות הסובבות  .80

הינו בלתי חוקי, ובלתי סביר  1-2וזאת ללא כל צעד אכיפתי מצד המשיבים  ,6אותו על ידי המשיב מס' 

 באופן קיצוני.
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, לא בוצעה 3-4מסרו במסגרת הליך חופש המידע המנוהל על ידי העותרים  1-2יצוין, כי כפי שהמשיבים  .81

כידוע, . 3-5או המשיבות  6מעולם כל הקצאה של האתר לגורמים שלישיים דוגמת המשיב מס' 

כי כלל  –אשר כלל הרשויות הישראליות כפופות לו  –כלות היסוד של המשפט המנהלי הישראלי מוש

, הפעולות של הקצאת נכסי ציבור, בפרט מקרקעין לא כל שכן אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים

כפופות לקריטריונים של הגינות, שקיפות, סבירות ומידתיות. כלל הליכי הקצאה ובחירה, גם היכן 

ן קיימת חובת מכרז, אמורים היו להתבצע באופן מקצועי, תחרותי, שוויוני ותוך שקיפות מלאה, שאי

עו"ד ורו"ח משה   8134/11  ץ"בגזרים )השוו: מכל רבב או חשד של שיקולים  ההיה נקיתההחלטה וכי 

 [(. 29.1.2012] אשר נ' שר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ

  -, כרשויות מנהליות לא אחת 1-2בית המשפט חזר והבהיר את החובות המונחות לפתחי המשיבים  .82

"מקרקעי הציבור צריכים להתנהל לפי אמות מידה ממלכתיות. אימוץ אמת מידה 

כאמור הוא בגדר חובתן של רשויות ציבור בכל ענייניהן, ועל אחת כמה וכמה ככל 

כולו. תירגומן של אמות המידה  הציבור לותו שלשהדבר נוגע לטיפול ברכוש שהוא בבע

ועל פי  בהגינות ובשוויון האמורות לאופני התנהגות מצביע, בין היתר, על החובה לנהוג

 ." המינהל התקין כללי

 (במקור; ההדגשות 801, 793( 2, פ"ד מו)פורז נ' שר הבינוי והשיכון 5023/91)בג"ץ 

להבטיח התנהגות נאותה של שליחי הציבור )ובמקרה זה של היסוד לעקרונות אלה, הוא הרצון והדאגה  .83

ה המוגנת( ומניעת ינאמניו של הציבור הרלוונטי, הוא האוכלוסי –נכסים היסטוריים בשטח כבוש 

העדפה שרירותית, ולא כל שכן שחיתות או אנוכיות מתוך אינטרס עצמי של העוסקים בעניינים מסוג 

 זה. 

בסוגיה דומה, העוסקת בזכות הגישה החופשית לחופי הים בתחומיה של מדינת ישראל, ובה נקבעו  .84

 הדברים הבאים, הנכונים גם למקרה דנן: 

המשאבים הטבעיים של ארצנו הקטנה, וחופי הים בכללם, אינם רבים אך הם  . 17"

היא יפים, ומשמשים מקור הנאה ורווחה לתושבי המדינה. אחריותה של המדינה 

לדאוג לכך שבני הציבור יוכלו לממש את זכותם הטבעית ליהנות ממשאבי הטבע, שהם 

נחלת הכלל. ביסודם, משאבים אלה אינם אמורים לשמש מקור לעשיית רווח כספי 

למאן דהוא, והדבר אמור גם ביחס לרשויות המקומיות ולמדינה, אלא הם מיועדים 

 ן עשיר לעני, ובין צעיר לבוגר בשנים"לטובת הכלל, בלא אבחנה בין קטן לגדול, בי

 (אגודה ישראלית להגנת הסביבה נ' שר הפנים ואח' –אדם טבע ודין  5824/05)בג"ץ 

אין לאפשר לגורמים אלה ואחרים להשתלט על אתרים  :הדברים חל גם במקרה דכאןרציונאל  .85

לת יהם ולהפקיע מהציבור הרחב את היכולאבהם כבשלהם, לגבות כספים בכניסה ריים ולעשות וטהיס

 לעשות שימוש במשאבים אלה. 

הדבר הינו אך נדרש היכן שהמדובר בשטח אשר נתון לדיני התפיסה הלוחמתית ומעמדו של הכוח  .86

עומדים לרשותו, וזאת הכובש בשטח הינו זמני ועל פי הדין עליו לשמש נאמן בלבד של הנכסים ה

. ברי כי הענקת האתר הארכיאולוגי דה בהתאם לצרכיה ורווחתה של האוכלוסייה המקומית המוגנת

משקפות התפרקות בלתי סבירה של , אשר פועל למען מטרה פוליטית מובהקת, פקטו לגוף ישראלי

 מחובותיהם המסורים להם על פי הדין. 1-2המשיבים 

מחובותיהם, מהוות פגיעה אנושה בזכויות וקמ"ט ארכיאולוגיה בו חי התפרקות זו של המנהל האזר .87

תושבי האזור הפלסטינים, פוגע בזכותם לשוויון, לתרבות ולחינוך, מפקיע מהם את האתר הארכיאולוגי 
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ואת ההיסטוריה הטמונה בו, וכל זאת למען גוף שבאופן מובהק ומוצהר פועל למען מטרות שבינן ובין 

 המקומית אין דבר וחצי דבר.צרכי האוכלוסייה 

מכל הסיבות המפורטות לעיל, עמדת העותרים היא כי בנסיבות המקרה של אמת הביאר, לרבות  .88

, בסיוע ו/או תמיכה ו/או מעורבות 6הפעילות בעלת ההיבט הכלכלי אשר מבוצעת על ידי המשיב מס' 

דינה להסתיים, וללא דיחוי. הותרת המצב  – 1-2, והכל בעצימת עיניים של המשיבים 3-5של המשיבות 

, מבלי שיש לכך כל 3-6על כנו בו מתאפשרת בפועל, פלישה וניכוס של אתר היסטורי לצרכי המשיבים 

 הסמכה בדין, כמוהו כמתן היתר להפקרות ביחס לאתרים היסטוריים בשטח הכבוש, וזאת אין לקבל. 

  

  
 אחרית דבר

שנים. האתר הפך,  מאותוריה, דת, תרבות, מדע אשר נצבר במשך , צופן בחובו היסטאתר אמת הביאר .89

שלא בטובתו, כפלטפורמה לקידומם של רעיונות פוליטיים אשר אופן יישומם בשטח כולל הדרה, 

, ובראשם אוכלוסיית הכפר פיסית, רעיונות, תרבותית, של אוכלוסיות שהכוח הכובש אינו חפץ בהם

 .ח'אדר-אל

מפעילות את  3-6ווי נפש אל מול המתרחש בשטח הכבוש, עת המשיבות ש 1-2היותם של המשיבים  .90

האתר ללא כל הסמכה בדין, ללא כל היתר הנדרש )ככל שיכול כלל להינתן, בנסיבותיו של האתר 

שאר על כנה, ועל כן ידתית ברורה ומוצהרת, אינה יכולה לה-לאומית-, ומתוך אג'נדה פוליטיתהאמור(

 דינה להפסק כאן ועכשיו. 

, אשר כל המתוארות בעתירההתנהלותם השערורייתית של המשיבים, לנוכח הפעילויות הבלתי חוקיות  .91

-היסטוריתיהודית בשטח ולקפח את קיומה של תודעה -כולן נועדו לבסס את האחיזה הישראלית

ח'אדר אשר אמת -, ובפרט של תושבי הכפר אלתרבותית אחרת, בוודאי זו הפלסטינית-דתית-מדעית

 עה זו יש לשרש, אחת ולתמיד. פ, אינה יכולה להמשך. תווברת באדמותיוהביאר ע

 

תנאי כמבוקש ברישא לכתב עתירה זו -לאור כל האמור מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על

 פה, להופכם למוחלטים.-ולאחר קבלת תגובת המשיבים ושמיעת טיעון בעל

טירחת עו"ד -וכן בשכר יםבהוצאות העותרכן, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים -כמו

 בתוספת מע"מ וריבית כחוק.

 . 4מטעם העותרת מס'  יונתן מזרחי,האמור בעתירה זו נתמך בתצהירו של הארכיאולוג  
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