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 המשיבים

  8.6.2017מיום  המדינה להודעת תגובת העותרים 

רונה בהתאם להחלטות בית המשפט הנכבד וכן היעתרות בית המשפט לבקשות להארכת מועד, האח

מתכבדים העותרים להגיש , 16.7.2017ולבקשה להארכת מועד שהוגשה ביום , 11.7.2017שבהן מיום 

 . 8.6.2017את תגובתם להודעה מטעם המדינה מיום 

, ממנה עולה כי 1-7, כנגד מערכת הנחיות אשר קידמו המשיבים 2015עתירה זו הוגשה בחודש יולי  .1

של העותרים, אשר נתפסו בצו תפיסה צבאי אדמותיהם הפרטיות המוסדרות והרשומות 

)שהוסתר בכוונת מכוון מבעלי האדמות(, ישמשו מקור נדל"ני וכלכלי בהכנסותיה של המשיבה 

. המדובר בהגשמה של צרכים , וזאת על מנת לאפשר את הרחבתה של ההתנחלות בית אל10מס' 

-שר מוגשמים באמצעות האו גורמים מטעמם, א 8-ו 5אידאולוגיים או פוליטיים של המשיבים 

, תושבים 1-2, וכל זאת על חשבון זכויות הקניין של העותרים 10"צורך" הכלכלי של המשיבה מס' 

 לצד פגיעה אנושה בעקרונות יסוד של שלטון החוק.  זאת,. מוגנים בשטח כבוש

ולתקן את מה שניתן  שורשיה של עתירה זו בשרשרת מחדלים היסטורית, אשר תחת לכפר עליהם .2

יש להתיישר. כפי שהדבר התחוור ממסמכים לאורה , בחרו המשיבים לראות בהם כמציאות לתקן

 –שנחשפו זה לא מכבר, לא היה מעולם צורך "צבאי הכרחי ודחוף" באדמות העותרים. לא ולא 

, והורה 19.7.1979, אשר הוצא ביום העומק במוקד העתירה 23/79 המכתב הנלווה לצו התפיסה
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כי צו התפיסה נועד לכסות על התרחבותה  "המקומיים", ציין במפורש-על הסתרת צו התפיסה מ

 : 1/70ל ישיבת בית אל מעבר לתחומים שהותרו לה במסגרת צו התפיסה ש

 הצו מוצא עקב הרחבה שבוצעה בפועל בשטח". 2"

נכתב,  מיד לאחר האיסור המודגש לחשוף את דבר קיומו של צו בפני בעלי האדמות, ובהמשך,

 במבט צופה פני עתיד, כי: 

-ורה חד"יש לקרוא למזכיר הישיבה אל מפק הנפה ולהזהירו בצ

משמעית כי כל נסיון נוסף לביצוע חריגות ללא אישור מפקד איו"ש בכתב 

 יטופל במלוא החומרה"

  .1נספח למען הסדר הטוב נביא מכתב זה גם במסגרת התגובה האמורה, והוא מצ"ב כ

מנעות מאכיפת הדין ביחס יהנה כי כן, זו הייתה המטרה היחידה בגינה הוצא צו התפיסה: ה .3

לא כל צורך בטחוני, בוודאי לא הכרחי ודחוף, עמד  יה של אנשי הישיבה בבית אל.לעבריינות בנ

בולטת וצורמת  1,במיוחד על רקע מועד הוצאתו –בבסיס הוצאת הצו, וההסתרה המכוונת שלו 

 במיוחד. 

שכן הם  הנוכחית, וכן לתגובה ,הנדרש לעתירההעובדתי רקע בבחינת מעבר רק ל דברים אלה הם .4

 . מעצבים את גישתה של המדינה לפרשה עגומה זו

למעשה התאפשרה הגשת  כפי שהובהר עוד במסגרת כתב העתירה, זוהי הפעם הראשונה בה .5

ליך התכנוני המוזר משהו המכונה "מערכת הנחיות", המבקש להחיל הוראות תכנון התנגדויות לה

כיוון שרק  זאת,"זמניות" לצורך בניית מגורי קבע אזרחיים, בשטח שנתפס לצרכים צבאיים. 

לפומביים ולכאלה המאפשרים את שיתוף הציבור  997לאחרונה הפכו הליכי התכנון בהתאם לצו 

 בהם. 

העתירה מבקשת לתקוף פרקטיקה שהמשיבים מובילים, תוך כדי הפרת הדין בעיניים פקוחות,  .6

, אשר פסל פגיעה במקרקעין פרטיים של ן מורהאלווזאת חרף פסק הדין של בית המשפט בפרשת 

העתירה הוגשה לפני תושבים מוגנים היכן שאין כל צורך בטחוני הכרחי ודחוף בפגיעה זו בקניין. 

 , ובה נתבקשו שני סעדים:26.7.2017כשנתיים ימים, ביום 

 וההחלטות לתת לה תוקף; 219/12/1של מערכת הנחיות  ביטולההסעד הראשון ביקש את 

הם משתרעת צו התפיסה ביחס לחלקות העותרים, אשר עלי צמצוםסעד השני ביקש את ה

 מערכת ההנחיות האמורה.

 העתירה ביקשה להוביל להכרעה בסוגיות הבאות:בסופו של יום,  .7

, כאשר ולא בטבורו של הישוב בשוליו של צו התפיסההמצויות  –האם לחלקות העותרים  (א)

צורך בטחוני הכרחי ודחוף,  כיוםיש  – ת בתוך צו התפיסה וחלקן מחוצה לוחלקן מצויו

 המצדיק את המשך התפיסה?

האם צורך בטחוני ודחוף זה יכול להיות מוגשם באמצעות בניית מבנים אזרחיים והפיכת  (ב)

אדמות העותרים למיזם נדל"ני וכלכלי, והאם ההגשמה זו הינה בהתאם לדין הבינלאומי 

 פעילות המשיבים? ההומניטארי, החולש על 

קוים עומד בסטנדרטים מנהלים ותכנוניים מינימליים, בפרט ההליך התכנוני כפי שהאם  (ג)

 "התכנוני" שקודם על ידי המשיבים? -ביחס לחוסר תום הלב שאפף כל תו ותג בהליך ה

                                                 
דויקאת נ' ממשלת  390/79הצו על תנאי בפרשת אלון מורה )בג"ץ  הוצא, בין המועד בו בתקופת בין המצריםהתפיסה, הוצא צו  1

של צו התפיסה אף זהה ללשון צו לשונו  .דיןהשופטים בפסק  5ם להלכה שנפרשה על ידי ובין הפיכת הצו למוחלט בהתא( ישראל

 הוצאו באותן שנים. התפיסה בפרשת אלון מורה, בניגוד לצווי תפיסה אחרים וקודמים ש
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, הוצא צו ארעי המונע את כניסתה של מערכת ההנחיות לתוקף. 26.7.2015ביום הגשת העתירה,  .8

ימים לצורך הגשתה של העתירה המורכבת הנ"ל, בין  5"נדיבותם" העניקו -כי המשיבים ב נזכיר,

( ועד כניסתה לתוקף, 22.7.2015)החלטה שהתקבלה ביום  1מועד קבלת ההחלטה על ידי המשיבה 

 בהמשך לחוסר תום הלב שאפיין את כל ההליך. 

נדרשו המשיבים לספק תשובות  כאשרימים להגשת עתירתם,  5בעוד שלעותרים ניתן פרק זמן של  .9

לעתירה, נאלמו אלה דום, ותשובתם הוגשה, לאחר אינספור הארכות מועד ואף בקשה לביטול 

, שנה ורבע לאחר שהעתירה הוגשה. תשובתם של המשיבים נמנעה 16.11.2016הדיון, רק ביום 

עת המיעוט מלהתמודד עם מרבית הסוגיות שהועלו בעתירה, ולמעשה ניסתה לכפות את הפיכת ד

קאסם נ' שר  9669/10נאור במסגרת בג"ץ  כב' השופטת מרים של המשנה לנשיא )כתארה אז(

[ לחזות הכל, וכצידוק לקידומו של מיזם לבניה אזרחית למען 2014]פורסם בנבו,  הביטחון ואח'

 טחוניים. יתושבי בית אל, בשטח שנתפס לצרכים ב

ה הנוכחית של המדינה, כפי שארעה בהליכים מסגרת תגובתחשיבות ניכרת נודעה לכך שגם ב .10

, וגם שהוזכר לעיל 9669/10הקודמים שנגעו לחלקת הקרקע של העותר )בראש ובראשונה בג"ץ 

לא הוגשה מעולם (, קאסם נגד שר הביטחון ואח' 6528/13הליכים נלווים נוספים כגון בג"ץ 

ש כיום לצרכים צבאיים עמדה של המפקד הצבאי, חליף הריבון בשטח, הגורס כי השטח דרו

שהעילה היחידה  –. למעשה, צו התפיסה הכרחים ודחופים המצדיקים פגיעה בקניין הפרט

כי הצו מעולם לא זכה לכך שיגנו עליו או שיוצגו טענות ממשיות הגורסות  –להוצאתו פורטה לעיל 

יעה בקניין ל(, מוצדק מהטעמים הצבאיים הצרים המצדיקים פגעצמו )כמו גם אופן מימושו בפוע

   .הפרט

לכתב  33)נספח  9.7.2015המפורטים בעתירה, מיום  , כי בפניה שקדמה להליכיםעוד נזכיר

נשאלו המשיבים במפורש האם עדיין קיים צורך כיום בחלקות העותרים אולם אלה  העתירה(

ם לעתירה(. מענה מסודר, ישיר וברור מעול 34השיבו רק כי הסוגיה "נבחנת לעומק" )ראו נספח 

לא נטען על ידי המפקד  , לרבות ההודעה העדכנית,לא התקבל על ידי המדינה, וגם בתשובותיה

צבאיים הכרחיים ודחופים, וזאת חרף שורה ארוכה של בקשות הצבאי כי השטח דרוש לצרכים 

בכך יש הודאה נוספת, לצד הרקע העובדתי שהוצג בכתב העתירה, כי השטח להארכות מועד. 

גם כיום הוא אינו נדרש לצרכים  –ותר חשוב מעולם לא היה דרוש לצרכים צבאיים ומה שי

 . צבאיים

והסוגיות משלל הטענות  לחלוטין, התעלמה תשובת המדינה לכך יש להוסיף כי מהפן המשפטי .11

חרף העובדה כי זוהי ליבת הטיעון הנוגעות לתחום המשפט הבינלאומי ההומניטארי. זאת, 

ת המשיבים, קבועה במשפט בעתירה, וכי המסגרת הנורמטיבית העיקרית לבחינת פעולו

הבינלאומי ההומניטארי. זאת הן במובן של עצם היכולת לתפוס את רכושם של התושבים 

, כפי שהן קבועות במשפט 6המוגנים והן בשל סמכויות החקיקה של חליף הריבון, המשיב 

יוער, כי שאלה אחרת הבינלאומי ההומניטארי ותחומות בד' אמותיו של ענף משפטי זה. 

תה בדיון על ידי חברי ההרכב, אם על פי מדיניות המשיבים, ניתן תמיד לתפוס עוד ועוד שהועל

, מצד המשיבים, דבר מטריד לכשעצמו אדמות לצורך הרחבתה של בית אל, לא זכתה להכחשה

  המלמד על מדיניות המשיבים.

)בפני ההרכב אשר כלל את נשיאת בית המשפט,  5.12.2016לאחר הדיון שהתקיים בעתירה ביום   .12

לנשיאה, כב' השופט א' רובינשטיין וכב' השופטת א' חיות(, ניתנה   ר, המשנהכב' השופטת מ' נאו

 : , אשר קובעת כדלקמן3.1.2017ההחלטה ביום 

 23/79לאחר הדיון, אחת השאלות שבמוקד היא אם יש מקום להתערבות בצו התפיסה         א."

שנים, שבהן פעלו הכל לפיו. פסק הדין  37נשוא העתירה, הנתקף עתה כתום 
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(( ניתן 1979 1( 1, פ"ד לד)דויקאת נ' ממשלת ישראל 390/79בג"ץ ) דויקאת בעניין

; ברי 9.12.79-מ 251 -ו 11.11.79מיום  145לאחר הצו ובעקבותיו החלטות הממשלה 

כי אין לבנות על קרקע פרטית בשונה מאדמות מדינה; דבר זה  דויקאת מאז פסק דין

ובית משפט זה נדרש לכך   נשתרש כנורמה, קרי, אין מאשרים בניה על קרקע פרטית,

לא אחת. השאלה עתה עניינה הבניה על האדמה בה מדובר, שהיא פרטית אך מצויה 

 בצו התפיסה ההיסטורי.

 

בשלב זה, בטרם נכריע בעתירה ראינו לנכון, בלא שניטע כל מסמרות, לבקש ממשיבי         ב.

אז המדינה התייחסות לטענת העותרים כי חל שינוי במשפט הבינלאומי מ

איוב נ' שר  660/78שבו אושר הצו בנימוק של צורך בטחוני בסיסי )בג"ץ  איוב פרשת

((. כמו כן תידרש המדינה, אף כאן בלא שניטע 1979) 113( 2פ"ד לג ) הביטחון

מסמרות, לשאלה הניתן לתכנן, ולוא גם משיקולים פרקטיים, את המבנים בהם 

ימנע ככל האפשר מבניה בקרקע מדובר, על אדמות מדינה ביישוב, וזאת כדי לה

יום. הצדדים האחרים יוכלו להגיב תוך  30פרטית. הודעת משיבי המדינה תוגש תוך 

 "יום נוספים. בעקבות זאת נחליט באשר להמשך הטיפול בעתירה. 15
 

בקשות להארכת מועד אשר התפרסו על פרק זמן של חצי שנה, נמסרה  5לאחר שורה ארוכה של  .13

בתשובה זו מבקשת המדינה להודיע על "הקפאתה" של מערכת . 8.6.2017ם תשובת המדינה, ביו

מערכת ההנחיות )שזה היה, כזכור, הסעד  ביטול מודיעה עלהמדינה לא  ההנחיות נשוא העתירה.

, בהתאם שהתבקש על ידי העותרים(, אלא רק מבקשת להקפיא את המצב כעת ולחדשו בעתיד

 . ית והצרכים הפוליטיים של המשיבים או שולחיהםלמצבי הרוח ותנודות המטוטלת הפוליט

טוענים המשיבים כי בהסתמך על פרשנותם , 3/1/2017באשר לאמור בהחלטת בית המשפט מיום  .14

, הדין הבינלאומי השורר כעת זהה למצב המשפטי ששרר 1907לשני סעיפים מאמנת האג משנת 

אינה צד לאמנת רומא המקימה את  עוד נטען כי מדינת ישראל .איובבעת מתן פסק הדין בעניין 

 בית הדין הבינלאומי הפלילי הקבוע בהאג ועל כן הוראותיה אינן רלוונטיות.

בכל הנוגע לבחינת האפשרות לבניה חלופית על אדמות מדינה, רב הנסתר על הגלוי בעמדת  .15

עת המדינה אשר טוענת כי היא פועלת לקדם "בניית יחידות דיור נוספות" בבית אל, אולם נמנ

מלפרט האם בניה זו תהיה על אדמות פרטיות או שמא אדמות ציבור )המכונות גם "אדמות 

 מדינה"( הקיימות בבית אל או בסמוך לה. 

בעמדת המדינה הצהרה כי המדובר בדחייה זמנית  8-9רואות המשיבות  17.7.2017בתגובתן מיום  .16

 בלבד של מימוש מערכת ההנחיות. 

 

 ם המשיביםתגובת העותרים להודעה מטע

עמדתה של המדינה תמוהה, בלשון המעטה, הן ביחס למישור הפעולה האופרטיבי והן באשר  .17

על כן, לשיטת העותרים יש להוציא צו על תנאי . 3.1.2017להוראות בית המשפט בהחלטתו מיום 

בעתירה )וייתכן שאף ניתן לראות בתשובתה של המדינה לעתירה כממצה ולדון בעתירה כאילו 

 ה צו על תנאי( ולהפכו למוחלט. להלן עמדת העותרים.הוצא ב

 

 

 :1978בכל הנוגע לשינויים והתמורות שחלו במשפט הבינלאומי מאז שנת ראשית, 
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לטענות בדבר  הורה למשיבים להתייחסהחלטת בית המשפט הנכבד, אשר בכל הנוגע לאמור ב .18

 ,שנים 38-כת איוב, לפני שינויים במשפט הבינלאומי אשר חלו מאז מתן פסק הדין בפרשתמורות ו

 :1907לשתי תקנות באמנת האג משנת  מסתפקת בהפניההמדינה 

)העוסק בפגיעה מותרת בקניין פרטי במהלך ניהול שטח תחת  52 ראשונה היא תקנהה 18.1

)לצד  המצדיק זאת צורך צבאיאלא בהינתן האוסרת על הפגיעה בקניין כיבוש( 

לתקנות,  46את הפקעתו, כפי שהדבר קבוע בתקנה החובה לכבד את הקניין ולמנוע 

 אליה המשיבים כלל לא התייחסו(;

היכן בקניין הפרטי, מצומצמת ( המאפשרת פגיעה g)23התקנה השנייה היא תקנה 

. תקנה זו עוסקת מצרכי הלחימה עצמה( imperatively) שהדבר נדרשת במפגיע

 2שטח כבוש. בבחינת המצבים בעת הלחימה עצמה, ולא במסגרת ניהול

אכן, אלה הם תקנות האג, העומדות בבסיס המשפט הבינלאומי ההומניטארי. שתי  18.2

הוראות  התקנות מחייבות להציג צורך צבאי, הכרחי הדרוש במפגיע לצרכי הצבא.

 ההומניטארי לכללי המשפט הבינלאומי 51-ו 50תקנות אלה אף מעוגנות בכללים מס' 

 3ורסם זה לא מכבר.כפי שהן מופיעות באוגדן הצלב האדום שפ המנהגי

אולם כידוע, המשיבים מעולם לא הציגו צורך כזה, ומעולם לא טענו כי קיים צורך  18.3

 היחידצבאי המחייב במפגיע פגיעה בקניין הפרט. המשיבים ערים לכך שהצורך 

שעמד בבסיס צו התפיסה או רצון לתפוס שטח רב ככל האפשר עבור הצרים 

ל בניה בלתי חוקית של הישיבה בבית אל. "כסות" ע-הפוליטיים של בית אל, וכן ל

המשיבים אף מנעו בכוונת מכוון אפשרות להעמיד לביקורת שיפוטית את צו התפיסה 

כיום מעולם לא ניתנה כל חוות דעת של המפקד הצבאי בשטח, גם בעת שהוצא. 

 רך בטחוני הכרחי ודחוף בשטח האמור. הקובעץ כי קיים צו

כל אלה, מבטלים כליל את חזקת התקינות המנהלית, והעדר כל התמודדות מצד  18.4

המשיבים עם עצם קיומו של צורך צבאי, מעלה כי מבחינת ההוראות הקדומות של 

עה בקניין הפרט המשפט הבינלאומי, המשיבים אינם עומדים בהצדקות לפגי

  המותרות על פיהן.

הפגיעה בזכות הקניין לצרכים צבאיים, מהווה חריג לכלל המורה לשמור על  כידוע, 18.5

זכויותיהם של תושבים מוגנים, וחריגים, כך ידענו על פי פסיקת בית המשפט, ובפרט 

 דפנה שבח נ' אברהם שבח 3052/09רע"א  ביחס לאמנות, יש לפרש בצמצום )ראו:

]פסק דין מיום  אליהו ענבר נ' פקיד שומה גוש דן 4125/90בנבו[; ע"א , פורסם 1999]

פ"ד  פי. אף. איי. אסטבלישמנט נ' רוזנר, 1132/94רע"א , פורסם בנבו[; 10.4.1994

  4.(218, 215( 5מ"ט)

לכך שיש להתיר את המשך  המשיבים הטוענים דוגמת –על הטוען לקיומו של החריג  18.6

הנסיבות גם כיום להרים את הנטל להוכיח כי מתקיימות  -הפגיעה בזכויות העותרים 

                                                 
, ואילו תקנות האמצעים לפגוע באויב, מצור והפגזות"הנושא את הכותרת " 1, פרק 2נמצא תחת חלק  23לא בכדי תקנה  2

השלטון הצבאי על שטח מדינה אויבת". ההבדלים בן האיזונים הנושא את הכותרת " 3חלק נמצאות תחת  52-ו 46
אין ולא יכולה הנדרשים במהלך לחימה ובין ניהול שטח כבוש, ברורים מאליהם, ולא בכדי הלשון שונה בין שני הסעיפים. 

בוצעה בנסיבות של כיבוש ולא בנסיבות של לחימה ומאבק  23/79פיסה להיות מחלוקת כי תפיסת השטח במסגרת צו הת
 מזויין. 

Volume I: Customary International Humanitarian LawBeck, -aldJ.M Henckaerts and L. Dosw , :ראו 3

Rules (Cambridge University Press and ICRC, 2005) 
כל דבר חקיקה השולל זכות יסוד הגורס כי: "פרשנות החקיקה  –פרשנות במשפט וראו דבריו של פרופ' א' ברק, בספרו  4

פרשנות אהרון ברק, ) "תאו פוגע בה יפורש בצמצום ... לפיכך למשל יש לפרש בצמצום הוראות המקנות חסינות מאחריו
 (558 – 555(, עמודים 1993 –)נבו הוצאה לאור בע"מ, ירושלים תשנ"ג  פרשנות החקיקה –במשפט 
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(. 20.5.2015, פסק דין מיום פלוני נ' פלונית 2808/15לקיום החריג )השוו: בע"מ 

פרשנות מצמצמת מתחייבת על מנת שלא להפוך את החריג לחזות הכל ולרוקן אמנות 

 כל דברי דין אחרים( מתוכנם.  בינלאומיות )או

תחת זאת לא אז לא היום. , ומעולם לא הציגו כל צורך בטחוני, המשיבים לא עשו כן 18.7

התחמק מהשאלות האמיתיות העומדות המשיבים מנסים בלוליינות מרהיבה ל

לזה  1/70תפיסה בבסיס העתירה, תוך ניסיון השלכה מהמצב שאפיין את נסיבות צו 

אין לנו אלא לשוב ולהציג את קביעות . , ללא כל תימוכין23/79ה סישהוביל לצו התפ

 שהוזכרה לעיל:  דויקאתבית המשפט הנכבד במסגרת פרשת 

החוק שהבאתי בפתח דברי מתנה את חוקיות התפיסה בקיומו "

משפט סומך ידו על פגיעה -שאין ביתשל צורך צבאי; פשיטא, 

ושו של אדם אלא אם נחה דעתו שהדבר הוא צורך חמורה ברכ

  ".ביטחון

 לפסק הדין(.  26, עמ' דויקאת)כב' השופט ויתקון במסגרת בג"ץ 

נהלות כי מחקר שפורסם לא מכבר מראה כי בכל הנוגע להת נציין, בהקשר זה 18.8

נסיו לגשר על הפערים המדינה בשטחים, באופן עקבי המשיבים מטעם המדינה 

הקיימים בין תפיסותיהם הפוליטיות והאידאולוגית ובין הנורמות המשפטיות על 

הללו,  ההסברים שניתן לאופן בו ניסו לגשר על הפעריםאחד היו אמורים לפעול. פיהן 

מערכת עובדתית "היכן שמעשי הרשויות הותקפו בבית המשפט היה על ידי בניה של 

ומשפטית שנועדה להתאים את המעשים למסגרת המשפטית המחייבת, תוך 

דוד קרצמר וגרשום גורנברג,  :ראו) "התעלמות מן הרקע האמיתי מאחורי המעשה

יז  משפט וממשל, "ץ והשטחים"המקרה של בג :פוליטיקה, משפט וההליך השיפוטי"

לראות כי פרקטיקה זו מלווה את המשיבים גם בימינו מצער . (265-266, בעמ' (6201)

 אנו. 

דרם כל אותם טיעונים שהמשיבים עימשיבים התייחסו אליהם, בולטים בהאולם מעבר למה שה .19

בינלאומי השינויים והתמורות במשפט הליבת הם מהווים את -מלהתייחס אליהם, והם נמנעו

. בין היתר נמנה את הטיעונים הבאים, המופיעים באופן במהלך ארבעת העשורים האחרונים

 :128-161במסגרת פסקאות  , ממוסמך, המפנה לשלל מקורות והפניות שונות,מפורט

כך למשל, המשיבים אינם מתייחסים לעקרון ההבחנה במשפט הבינלאומי ההומניטארי, כפי  19.1

 [;6.10.2005]אלה ואח' נגד יצחק איתן ואח' דע 3799/02שאף עוגן במסגרת בג"ץ 

לפרוטוקול הנוסף הראשון משנת  58המשיבים נמנעים מלהתייחס להוראות סעיף למשל, כך   19.2

ה אזרחית ואף להוציאה מתחום י, המחייב ביצוע הבחנה והפרדה בין אוכלוסי1977

 המטרות הצבאיות והשטחים הצבאיים. 

י עקרון אבחנה זה, משקף כיום משפט המשיבים נמנעים מלהתייחס לעובדה כלמשל, כך  19.3

בינלאומי מנהגי, כפי שהדבר עולה במסגרת כללי המשפט הבינלאומי המנהגי אשר אוגדו על 

, אשר גם בית המשפט הכיר 7וכלל מס'  1בהקשר זה אנו מפנים לכלל מס' ידי הצלב האדום. 

הגי )ראו נבאוגדן כללים אלה כמשקפים את שורשי המשפט הבינלאומי ההומניטארי המ

 הועד הציבורי נ' עינויים בישראל ואח' נגד ממשלת ישראל ואח' 02-769בג"ץ 

לפרוטוקול  58באוגדן הכללים משקף את הפיכתו של סעיף  24[. כמו כן, כלל 15.12.2006]

 . 1-7הנוסף למשפט בינלאומי מנהגי המחייב את המשיבים 
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והחשוב במעלה במשפט  הראשוניהמהווה את המקור  –אכן, משפט בינלאומי מנהגי  19.4

הוא משקף  הוא כזה אשר מתגבש עם השנים. –בפרט ההומניטרי בכלל וזה  5הבינלאומי

העובדה  6פרקטיקה נוהגת של מדינות, בשילוב מחויבות משפטית באשר לאותה פרקטיקה.

לפרוטוקול הראשון כמנהגי, וכן לחוקים  58כי שלל מסמכים בינלאומיים הכירו בסעיף 

ים אחרים ככאלה המשקפים משפט בינלאומי מנהגי )לרבות בית המשפט הנכבד, וכלל

העשורים האחרים השתנה המשפט הבינלאומי  במהלךכאמור לעיל(, מלמדים אותנו כי 

המשיבים לא טענו כי אין אלה כללים המשקפים ההומניטארי המהותי בצורה משמעותית. 

חילם בנסיבות העתירה. המשיבים פשוט משפט בינלאומי מנהגי הומניטארי או כי אין לה

 התעלמו ממערך כללים זה, ללא כל ראשית הנמקה. 

הודעתם להתייחס כלל, לא בתגובתם המקדמית ולא במסגרת לנכון לכל אלה המשיבים לא מצאו  .20

על שלל הרשויות העומדות לרשותם בתחום המשפט  –המשלימה. כידוע, כאשר למשיבים 

, המשיבים (גם אם שנוי במחלוקת), המבוסס מהבחינה המשפטית יש מענה ראוי – 7הבינלאומי

מנעות מוחלטת וגורפת של המשיבים להתייחס לליבת הטיעון המשפטי יאינם נרתעים להציגו. ה

כי אין בפיהם כל תשובה טובה לסוגיות אלה, והם  של העותרים בכתב העתירה, מלמדת אותנו

 מבקשים להתחמק מהכרעה בהן. 

ואלה משקפות משפט בינלאומי התקנות על פי אמנת האג לא חל כל שינוי,  אכן במעמדן של .21

טים מנהגיים בני רמנהגי. המשיבים לא הצליחו להוכיח כי פועלם והתנהלותם עומדות אף בסטנד

, אשר התגבשו במהלך השנים הצטרפו נורמות חדשותשנים אלה. אל תקנות האג  100-למעלה מ

בים בכל פעולותיהם, הנוכחיות והעתידיות. ככל שהמשיבים אשר מחייבות את המשי האחרונות,

הם כפופים לכללים אלה. ככל שהמשיבים מעוניינים מפעילים את סמכויותיהם הקבועות בדין,  

, עליהם לעשות זאת בהתאם לעקרונות 997כיום לקדם מערכת הנחיות ולממש את הוראות צו 

לפרוטוקול  58י המנהגי וכן להוראות סעיף לכללי המשפט הבינלאומ 24-ו 1,7הקבועים בכללים 

 –כפי שהוכח בכתב העתירה  –, כאשר גם סעיף זה משקף 1977הראשון לאמנת ג'נבה משנת 

 משפט בינלאומי מנהגי. 

הפלילי הקבוע, אמנם נכונה טענת  בכל הנוגע לאמנת רומא המכוננת את בית הדין הבינלאומי .22

, ובכך ות חדשות, אולם היא יצרה כלי אכיפה חדשהמשיבים כי האמנה לא יצרה נורמות מהותי

. העובדה כי מדינת ישראל אינה צד לאמנה אין משמעה כי נעוץ שינוי משמעותי בתחום המשפט

לבית הדין אין סמכות שיפוט, שכן סמכותו הינה גם טריטוריאלית ביחס לשטחים של מדינות 

, ולא אשר הצטרפו לבית הדין או מבקשות להחיל את סמכות בית הדין ביחס למתרחש בשטחן

ים . זאת, לצד מרכיבבסוגיה הסבוכה, למעט העובדה כי היא קיימת על המדוכהנרחיב לעת הזו 

אחרים של רכישת סמכות שיפוט של בית הדין מעבר לסמכות הטבועה מעצם הצטרפות מדינה 

 לבית הדין. 

קובע נורמות חדשות, אולם הוא כן מהווה שינוי בתחום המשפט הבינלאומי משכך, בית הדין אינו  .23

שאינה כתב בכתב העתירה, תפיסה של קניין פרטי במובן של גורם אכיפה חיצוני למדינות. כפי שנ

חשב כפשע בסמכותו של בית הדין ראו סעיף ידרושה במפגיע לצרכי המלחמה, עשויה לה

8(2)(B)(8)   .לחוקת בית הדין 

                                                 
 לחוקת בית הדין הבינלאומי לצדק 38סעיף  5
pp. 5. The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict ,Yoram Dinstein ,ראו:  6

., 2004)bridge: Cambridge University PressCam( 
משפט בינלאומי(; המחלקה לדין  –רשויות רבות אלה כוללות בין היתר את: המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )ייעוץ  7

בינלאומי בפרקליטות הצבאית )דבל"א(; לשכת היועץ המשפטי לאזור )יועמ"ש איו"ש(; אגף היועץ המשפטי למערכת 
דה לתביעות בינלאומיות והסכמים בינלאומיים במשרד המשפטים; וכמובן מחלקת הבג"צים בפרקליטות הביטחון; היחי

 המדינה.
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בחרו שלא לקיים אחר החלטת בית המשפט הנכבד, ובחרו  1-7אחר כל אלה, יוצא כי המשיבים  .24

ין איוב, בשנת שלא להתמודד עם השינויים שחלו במשפט הבינלאומי מאז ניתן פסק הדין בעני

. בין אם הדבר נובע מחוסר יכולת להתמודד עם טיעונים אלה ובין אם מתוך ניסיון מגושם 9719

 להעלים ולהתעלם ממצב משפטי בלתי תקין זה, אין לקבל התנהלות זו של המשיבים. 

 

 : לבניה נשוא מערכת ההנחיות לכל סוגיית החלופותשנית, 

לבחון מדוע לא יבחנו  ,3.1.2017ל פה ובהחלטתו מיום , בדיון בעבית המשפט הציע למשיבים .25

של תושבים מוגנים בשטח  קידום בניה על אדמות ציבור תחת המשך הפגיעה בזכויות קנייניות

של  בהפרה עצמאיתתמימות דעים כי המדובר  שמבחינת המשפט הבינלאומי קיימת הגם כבוש.

י חלופות אלה עשויות להיות פוגעניות הוראות אחרות של המשפט הבינלאומי ההומניטרי, ברי כ

מתחום המשפט  הנוגעות לזכות זופחות מבחינת זכות הקניין של הפרט והפרת הוראות 

 ההומניטרי.  הבינלאומי

ברם,  חלופה זו, או על הצורך לבחון אותה.חלק מבקשות המשיבים להארכת מועד התבססו על  .26

ר קידום יחידות דיור "נוספות" בבית אל המשיבים הסתפקו באמירה כללית בדב בסופו של יום,

)ודוק! לא חלופיות לאלה אשר אמורות להבנות על פי מערכת ההנחיות נשוא העתירה, אלא בנוסף 

אף לא מסרו כי אין המשיבים , מבלי לציין היכן אלה ימוקמו ועל איזה סוג מקרקעין. לאלה(

בנמצא אדמות ציבור אשר יכולים להקהות, ולא במעט, את הפגיעה בעקרונות שלטון החוק. 

 שתקו. המשיבים 

זמן קצר לאחר קבלת הודעת המשיבים, פנה ב"כ העותרים הח"מ אל ב"כ המשיבים, וביקש   .27

בהרה האם בניית יחידות הדיור הנוספות תהיה על אדמות פרטיות שנתפסו בצו התפיסה או ה

 שמא על אדמות ציבור. 

 .2נספח מצ"ב ומסומנת כ 20.6.2017העתק מפניית ב"כ העותרים מיום 

 לנכון להשיב לפניה האמורה.  ומצאעו"ד ד"ר יובל רויטמן ולא בא כוחם , 1-7משיבים לא ה .28

בהמשך  –התקבל מכתב מאת נציגת יועמ"ש איו"ש, בה נמסר  20.6.2017תחת זאת, ביום  .29

כי  –אשר בוצעה בעקבות הדיון בעתירה והחלטת בית המשפט  2017לתכתובת מחודש ינואר 

, העוסקת גם היא 219/14לפעול לקידומן של מערכת הנחיות אחרת,  1-7בכוונת המשיבים 

אדמות פרטיות של פלסטינים. בעוד  בהכשרה בדיעבד של בניה בלתי חוקית שבוצעה על

סברו כי יהיה זה נכון לכל הפחות להמתין להכרעתו  המתנגדים בהליך העוסק במערכת ההנחיות,

בטרם תקודם מערכת ההנחיות, המשיבים סבורים שחרף החפיפה בין  של בית המשפט הנכבד

ניעה מלקדם את הטענות המועלות בהתנגדות ובין הטענות המועלות בעתירה הנוכחית, אין מ

 . 219/14ההליכים במסגרת מערכת ההנחיות 

מצ"ב ומסומן  20.6.2017העתק ממכתבה של סגן אילנה גימפלסון מיועמ"ש איו"ש מיום 

 . 3נספח מס' כ

, ניתן נציגת יועמ"ש איו"שלצד אמירות אלה של המשיבים כפי שהם מובאים במכתבה של  .30

)אשר בית המשפט  1/70הבחנה בין צו התפיסה להבחין כי גם המשיבים מוצאים לנכון לבצע 

אשר מעולם לא עמד לביקורת שיפוטית  23/79( ובין צו תפיסה איובאישר אותו במסגרת בג"ץ 

ם ודחופים אלא לצרכים אחרים, כמתואר לעיל. הבחנה זו יואף לא הוצא לצרכים צבאיים הכרחי

רים כי בכל הנעשה על גבי מחזקת את טענת העות –אשר מבוצעת על ידי המשיבים עצמם  –

, יש לבצע בחינה מדוקדקת בשבע עיניים ולבחון 23/79השטח התפוס במסגרת צו תפיסה 
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שבעתיים האם כיום יש צורך בטחוני בשטח. אילולא גם המשיבים היו ערים לפערים העובדתיים 

   ם. והמשפטיים העומדים בבסיס שני צווי התפיסה, לא היו אלה מציינים זאת במסגרת מכתב

עולה אפוא, כי עמדתם של המשיבים היא כי הם נכונים לקדם יחידות דיור נוספות בבית אל, על  .31

מערכת ההנחיות הנוכחית המבקשת אף היא לקדם זניחה של -גבי אדמות פרטיות, וזאת לצד אי

 בניה על אדמות פרטיות. 

אפשרות החלופות  גם כאן, המשיבים נמנעים מקיום הוראות בית המשפט הנכבד באשר לבחינת .32

ונמנעים מהצגת מלוא התמונה העובדתית הקיימת ביחס למצב בבית אל. מדוע? אין לדעת, ניתן 

 רק לשער. 

 

 ומכאן, לעמדתם של המשיבים:

המדינה מבקשת להותיר מצב בלתי חוקי על  .מערכת ההנחיותלהקפיא את מבקשים המשיבים  .33

ו היו יכולים להגן על מערכת ההנחיות, מה פשר כנו, במצב של "לא לבלוע לא להקיא". ברי כי איל

הודעה זו על ההקפאה? ואילו אם אי אפשר להגן על מערכת ההנחיות, על השימוש הבלתי חוקי 

מדוע לא  –בקניינם הפרטי של העותרים, על האופן בו קודמה ויושמה מערכת ההנחיות מהצד 

ויודיעו על בטלותה של מערכת יתכבדו המשיבים, ירכינו ראש בפני בית המשפט והעותרים, 

 ההנחיות?

היא בעייתית, אולם המשיבים הקפאתה של מערכת ההנחיות, יוצרת הנחה סמויה, חזקה, כי  .34

. העותרים אינם ממד של תקינותדבר קיומה על כנה בכל מקרה, ולשוות ל מבקשים להותירה

הותרתה של מערכת ההנחיות על כנה משמעה כי היא מקבלים זאת, ואינם יכולים לתת ידם לכך. 

אם כן, היו המשיבים מגנים עליה נהנית ממעין חזקת חוקיות, ולא כך הם פני הדברים )ש

 ומבקשים לקדמה(. 

בעתיד הנראה  –רומזות וכפי שהדבר אף מובלע בעמדת המדינה  8-9כפי שהמשיבות  –מה גם  .35

ועל כן  יבקשו המשיבים להפשיר הקפאה זו, – לעין, בשל צורך פוליטי או גחמה זו או אחרת

יבים לבזבז זמן שיפוטי יקר ואף זמן שאלה מדוע לא להכריע בה כעת? מדוע ביקשו המשנשאלת ה

, ביחס לנושא אשר ממילא לשיטתם יעלה בקרוב בשנית )בין אם במסגרת לא מבוטלעותרים 

שהוזכרה לעיל(? מדוע  219/14מערכת ההנחיות הנוכחית ובין אם במסגרת מערכת ההנחיות 

 4של בלתי סביר בפרק זמן רבות מקלדות לכתת קולמוסים ו למשוךהעותרים ובאי כוחם נאלצו 

להתמודד עם  באמתצורך הגשת העתירה, אולם המשיבים, ברגע שהם נאלצים בלבד ל ימים

 "הקפיא" את מערכת ההנחיות? -שאלות קשות, מבקשים לפטור אותם כלאחר יד, ול

צדדי, -המשיבים אינם יכולים לספק מענה להוראות בית המשפט, ועל כן אלה בחרו, באופן חד .36

, אמיתיעדרים כל מענה משפטי המשיבים נ פועל,ב שלא לקיים אחר הוראות בית המשפט.

 לסוגיות המועלות בעתירה.

למשיבים אין כל ראשית צידוק בטחוני, בוודאי לא הכרחי ודחוף, לפגוע בקניין העותרים; קל  .37

כי למשיבים אין כל ראשית הצדקה לכך שהבניה האזרחית אשר  –וחומר בן בנו של קל וחומר 

, בין אם עכשיו ובין אם במשבר הפוליטי 10 לכיסיהם של אנשי המשיבה מס'₪ תשלשל מיליוני 

 . 23/79הבא,  מהווה הגשמה של הצורך הבטחוני בגינו הוצא צו התפיסה 

: להתקדם או להותיר על כנה מערכת "ללכת עם ולהרגיש בלי"המשיבים, בסופו של יום, רוצים  .38

ה והמטרות הנחיות שראשיתה בעוול, וסופה בעוולות רבות אחרות, בין היתר לאור אופן קידומ

המיוחסות לה; לצד זאת, המשיבים אינם מסוגלים להגן משפטית על עמדתם באופן רציני, ואף 

לא לקיים את הוראות בית המשפט הנכבד. התנהלות המדינה )גם( בפרשה זו מוכיחה פעם נוספת 
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כיצד לחצים של הדרג הפוליטי על משפטנים ושומרי סף מובילים לתוצאות אשר עלולות להיות 

 8.ות אסוןהר

 

 אחר כל אלה

המשיבים לא ניאותו לספק לבית המשפט הסברים מפורטים על התמורות והשינויים שחלו  .39

במשפט הבינלאומי במהלך ארבעת העשורים האחרונים. תחת זאת, המשיבים רוצים להותיר על 

י כנו גזל, פשוטו כמשמעו, של אדמות העותרים. אדמות חקלאיות, אשר שימשו את העותרים ובנ

 משפחותיהם, ואילו בשל חריגות בניה של ישיבת בית אל, מצאו עצמן תחת צו תפיסה. 

 8ל המשיבה פוליטיים ש-הגשמתו של צו התפיסה נועדה לממש את המאוויים הדמוגרפיים .40

, חברה מסחרית, המבקשת 10עבור המשיבה מס'  פרסוגורמים בממשלה, וזאת על ידי מתן 

, וזאת חרף היותה כזו המעורבת במיזם בלתי חוקי ל אחריםלהרוויח מבניה על אדמותיהם ש

 . שהתחוורו במסגרת בניית המבנים שהובילו לקידום מערכת ההנחיותושלל הפרות חוק כפי 

לפנות אולי דווקא  יבקשו העותריםי שנדרשו המשיבים, פכ התייחסות למשפט הבינלאומיבהעדר  .41

מוסרי הקדום ביותר, הוא עשרת הדיברות. כך, -אל הדין העברי, ובפרט אל הקודכס המשפטי

 בספר שמות, מופיע הדיבר העשירי, המפורט והרחב מכולם: 

ֶעָך; לֹא" ית רֵּ ֵּ ֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַתְחמֹד -לֹא ַתְחמֹד ב  ֶעָך, ְוַעְבד  ת רֵּ ׁשֶ אֵּ

ֶעָך." ר ְלרֵּ  )שמות  כ', י"ג(ַוֲחמֹרֹו, ְוֹכל ֲאׁשֶ

לא בכדי זהו הדיבר המפורש מכולם: חיפוש הפרצות על מנת לקבל "אישורים" לפעולות חמדנות  .42

אף בהעדר צרכי ) או "תפיסה לצרכים זמניים"שלא ברצון, הפקעה, ונטילה שלא כדין, השאלה 

, בא ספר שמות ומבקש לחסום את כל מוכרת. על כן מצערת אך תופעה אנושית םהינ (ביטחון

". אולי אם המשיבים מתעקשים וכל אשר לרעךהפרצות, וקובע אף בסוף, כמעין סעיף סל: "

לראות במשפט הבינלאומי ההומניטרי נטע זר שיש לגמד אותו, יואילו לשים פעמיהם וליבם אל 

 הוראות הדין העברי, כמקור מוסרי ראשון במעלה. 

לפרש את התנהלות המשיבים כולם: חומדים אלה את חלקות העותרים,  אין דרך אחרתבפועל,  .43

ומבקשים לבסס עליהם בניה אזרחית, על ידי גופים כלכליים הפועלים מטעמי רווח כספי גרידא, 

למשיבים פתח  פתחהמשפט בית . 8וזאת למען הגשמות מטרות אידאולוגיות של המשיבה מס' 

את עוצמת החמדנות הנדל"נית, אולם המשיבים טרקו  מילוט, המבקש לבחון האם ניתן להחליש

דלת זו גסות, והכריזו כי לא רק שמערכת ההנחיות הנוכחית תיוותר על כנה, הם פוצחים 

 ומקדמים בניית יחידות דיור נוספות, על אדמות פרטיות נוספות. 

 , אשר קבע כי: דויקאתהיה זה כב' השופט לנדוי, בפרשת  .44

צחת לטיעון שמגמתו לפרש את הזכות ההסטורית בעתירה זו יש תשובה ני"

המובטחת לעם ישראל בספר הספרים כפוגעת בזכויות קנין לפי דיני הקנין 

 ( לפסק דינו של מ"מ הנשיא כב' השופט מ' לנדוי 11עמ' ) ".הפרטי

המשיבים כולם, בין אם החברה היזמית, בין אם המועצה המקומית, ובין אם רשויות המנהל  .45

משיבי המדינה, הפנו עורף לפסיקה זו של בית המשפט הנכבד. המשיבים גמרו  האזרחי ושאר

                                                 
; הדברים המופיעים 314(, בעמ' 2013כרך ו ) שערי משפטהפנימי בעת לחימה", -השוו: יובל רויטמן, "הפיקוח המשפטי 8

ל הדרג המשפטי במסגרת הלחימה בטרור, כפי שעלו במאמר מתייחסים לנסיונות של הדרג הפוליטי לכפות את רצונו ע
מארועים בארה"ב בשנים האחרונות, אולם הם נכונים פי כמה, באשר לפיקוח המשפטי בעת ניהול שטח המצוי התפיסה 

 . לוחמתית, כיבוש שהוא כידוע תוצר לוואי של לחימה
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אומר בדעתם, להמשיך ולאחוז בחלקות העותרים, ללא כל צידוק בטחוני, כאשר מעליהם 

מרחפת מערכת הנחיות המבקשת להפכם למעין מפכה המשלב אינטרסים של נדל"ן, תאוות בצע, 

 זאת אין לקבל.  ציניות פוליטית ואידאולוגיה משיחית.

העותרים יבקשו מבית המשפט הנכבד להשיב את המשיבים לתלם שנחרש על ידי בית משפט  .46

ידו על פגיעה חמורה ברכושו של , אשר קבע כי אין בית משפט סומך דויקאתנכבד זה בפרשת 

העותרים יטענו כי עמדתם הנוכחית של  .אדם אלא אם נחה דעתו שהדבר הוא צורך ביטחון

אשר לא השכילו להציג צרכי ביטחון אמיתיים, אשר סרבו להתייחס לליבת הטיעון  –המשיבים 

המשפטי המופיע בכתב העתירה בהתעלמות מופגנת, אשר בחרו בעיניים פקוחות לבעוט בדלי 

 פסל. יאינה סבירה, אינה חוקית, אינה מוסרית, ודינה לה –החלופות שהניח לפתחם בית המשפט 

שנים, וביטולו בפועל של  40משיבים, תהווה, בפשטות, חזרה אחורה השלמה עם מהלכיהם של ה .47

. לצד המשמעויות המשפטיות של מהלך דרמטי זה, הוא טומן בחובו גם דויקאתפסק הדין בעניין 

 משמעויות מוסריות, חברתיות, וציבוריות רחבות היקף. 

והמשיבים ייאותו לכך,  ובמידה –על כן, עמדת המשיבים היא כי יש להוציא צו על תנאי בעתירה  .48

ולהפוך את הצו על תנאי למוחלט.  –לראות בתשובותיהם עד כה כחלופה לתצהיר תשובה 

 התנהלות המשיבים אינה מותירה כל ברירה אחרת. 

בהוצאות משמעותיות  1-7בנוסף, עמדת העותרים היא כי בכל הכבוד יש לחייב את המשיבים  .49

ם השערורייתית בכל הנוגע להליכים שקדמו למערכת בגין ההליכים שהתקיימו עד כה: התנהלות

ההנחיות, וההצדקות המביכות לכך, התנהלותם מעת הגשת העתירה, לרבות הצורך בדחיית 

במסגרת תשובתם  –הדין ואי עמידה בלוחות הזמנים שנקצבו על ידי בית המשפט, ואף כעת 

 בית המשפט.  הנוכחית, עת המשיבים בחרו על דעת עצמם שלא לקיים אחר הוראות

לכך יש להוסיף את עמדת המשיבים אשר מבטלת בזלזול את ההשקעה הרבה שהושקעה עד כה 

בעתירה על ידי העותרים, על ידי רעיון "הקפאתה" של מערכת ההנחיות מתוך כוונה ברורה 

להחיותה בעתיד, ומתוך ציפייה שהעותרים שוב ייאלצו לשאת בהוצאות הגשת העתירה על כל 

, כבר בשלב זה, או 1-7כל אלה מחייבים פסיקת הוצאות משמעותית נגד המשיבים  –גלגוליה

 במסגרת פסק הדין הסופי. 
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