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 המשיבי!

    

   עתירה לצו על תנאי 

, צו על תנאי לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבי� לבוא ולית	 טע�זוהי עתירה ל

   –בא� יחפצו 

I.  מדוע לא ינקטו בכל הפעולות הנדרשות על מנת להבטיח את גישת : 1 2למשיבי�

אדמות בש 2מספר   גושבהמצויות  חלקותל, או מי מטעמ�/בני משפחת� ו, העותרי�

ובכלל , והכל בכל ימות השנה, ואת זכות� לעבד	, ")האדמות: "להל	( בית פוריקהכפר 

 : זאת

והמונע , באופ	 בלתי חוקי בא� הוצב, ו לאלתר כל מכשול שהוצבמדוע לא יסיר .א

 ;אל אדמותיה�או מי מטעמ� /את גישת העותרי� ו

בית את הכוחות הנדרשי� כדי ללוות ולאבטח את תושבי הכפר  ומדוע לא יקצ .ב

מפני התנכלויות , המבקשי� להגיע לאדמותיה� ,או מי מטעמ�/ו פוריק

 ;והתקפות ויבטיח את שלומ� הפיזי ואת שלו� יבול עבודת� העתידית

  

 



  2

II. 3 4 למשיבות  : 

המונע מהעותרי� ומי מטעמ� להגיע  פיזי מדוע לא תסרנה לאלתר כל מכשול .א

 ; לאדמותיה�

וכ	 מיקומ	 של  גישת העותרי�מנועה השטחי� מה� סומנו ה	 גבולות תצלו� אוויר שעל גביו 

   1 כנספח 	ב ומסומ"מצ חלקות העותרי� בשטחי� אלו
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   :ואלו הנימוקי! בעתירה לצו על תנאי

 פתח דבר. א

 בית פוריקיינה של עתירה זו במציאות שהתהוותה בשני� האחרוני� בחלק מאדמות הכפר ענ .1

חוצה שומרו	 וכביש כביש הממוקמת בסמו/ לצומת הדרכי� ' איתמר'הסמוכות להתנחלות 

 בית פוריקהכפר  שלתושבי� אחרי� ו גישת העותרי�מציאות בה נמנעת המדובר ב. 60

על ידי שילוב של יצירת מכשולי� פיזיי� לא חוקיי� והרחקה בכוח  ,לאדמותיה! הפרטיות

ל ווהכ, ומאחזי הלוויי	 שלה 'איתמר'כל הנראה תושבי ההתנחלות כ, י ישראלי�"הזרוע ע

להגנת נוקטות בצעדי� כלשה� ללא שהרשויות האמונות על אכיפת החוק בגדה המערבית 

 .  העותרי�

יוצרת מציאות חדשה יש מאי  שג! הצבא והמשטרה האמורה מניעת הגישה  ,יתרה מזאת .2

לא ! פטי בפועל מש% עובדתימהמצב ה תו, התעלמותמתייחסי! אליה כמציאות מוגמרת 

אחת גורמי אכיפת החוק מסייעי! דווקא לאנשי ההתנחלויות להרחיק פלסטיני! המנסי! 

א� , כפי שנראה להל , ולעיתי! להגיע אל אדמותיה! המצויות בשטח החסו! והכלוא

נוקטי! עמדה אקטיבית במניעה זו בלא כל הסמכה חוקית לכ, לכל הפחות בלא שאחת כזו 

 .וצגה מעול! לעותרי!ה

 ממזרחאשר חלק הארי מאדמותיו ממוקמות  ,בית פוריקהעותרי� הינ� כאמור תושבי הכפר  .3

עד . )4' באמצעות המשיבה מסכול� מאוגדי� ה( י הלוויי	 שלהולמאחז להתנחלות איתמר

היוו אדמות אלו אחד ממקורות הפרנסה החשובי� של , למניעת הגישה נשוא העתירה דנ	

נמענה , מרגע שהוצבו החסמי� והחסימות .ביניה� ג� העותרי�ו, בית פוריקפר תושבי הכ

נפגעה היכולת שלה� ; נפגע חופש התנועה שלה�; גישת� של אלה לאדמותיה� באופ	 מלא

 .נפגע כבוד� העצמי –ומעל הכל , להנות מקניינ� ולהפיק ממנו פרנסה

לנקוט בכל  2 1יוב� של המשיבי� בעתירה זו להורות על חלפיכ/ יתבקש בית משפט נכבד זה  .4

 –שהינ� (, האמצעי� הנדרשי� לצור/ הבטחת חופש התנועה ויכולת הגישה של העותרי�

אזרחי� מוגני� הזכאי� להגנה מוגברת מטע� כוחות המעצמה הכובשת וזאת  –נזכיר 

ועיבוד	 ללא , לאדמותיה� הפרטיות )בהתא� להוראות המשפט ההומניטארי הבינלאומי

 . ולחייה� לביטחונ�, לשלומ�, מבלי שיחששו ליבוליה�ו הפרעה

 

 החלק העובדתי. ב

I.  הצדדי! לעתירה 

חלק גדול אשר  בית פוריקהינו ראש מועצת הכפר , עאט� עפי� עאר� חנני מר, 1' העותר מס .5

ל בגדה "היינו תחת שליטה מלאה של כוחות צה, Cמאדמותיו החקלאיות מצוי בשטח 

הגור�  1העותר מספר  מתוק0 תפקידו כראש מועצת הכפר היה ,כפי שנפרט להל	. המערבית

בכל , 2 1לרבות המשיבי� , השונותוהרשויות  ,תושבי כפרו, שבי	 בעלי האדמות המקשר

 . הנוגע למניעת הגישה לאדמות הכפר
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 בית פוריקתושב הכפר , אזרח פלסטיני, אח עלי אסעד גוהר'מוחמד נג מר ,2העותר מספר  .6

 3096חלקה המחזיק בזכויות הקנייניות של עלי אסעד גוהר המנוח  יורשייאחד מבנו ווהינו 

וזאת על פי נסח מס רכוש שהוצא על ידי  ,שכ�שבנפת , בית פוריקבאדמות הכפר  2בגוש 

  . 2' המשיב מס

אישור מועצת ו העותר תצהיר, ו ירושהצ, ההאמור החלקהנסח ספר מס רכוש של העתק מ

 תרגומיה�בחלקות הרשומות מעלה וזה עותר יות של זכויותיו הקניינהכפר בדבר 

  .4%2 י!נספחכ ב לכתב העתירה ומסומני�"מצ, לעברית

 ,בית פוריקתושב הכפר , אזרח פלסטיני ,מחמד פחרי מחמוד אסעד גוהרמר , 3העותר מספר  .7

המחזיק בזכויות הקנייניות של שהינו  מחמוד אסעד גוהרהמנוח  יאחד מיורשיבנו ווהינו 

וזאת על פי נסח מס  ,שכ�שבנפת  ,בית פוריקבאדמות הכפר , 2בגוש  3097  המספרשחלקה 

 .2' רכוש שהוצא על ידי המשיב מס

אישור מועצת ו תצהיר העותר, ו ירושהצ, ההאמור החלקנסח ספר מס רכוש של ההעתק מ

, מעלה ותרגומיה� לעברית ההרשומ בחלקההכפר בדבר זכויותיו הקנייניות של עותר זה 

  .7%5 י!נספחכ ב לכתב העתירה ומסומני�"מצ

והינו בנו  בית פוריקתושב הכפר , אזרח פלסטיני, אחמד צאלח עואד חנני מר, 4העותר מספר  .8

 3104חלקה בזכויות הקנייניות של ה ההמחזיק ה קאמלה נצאר עודהואחד מיורשיי המנוח

ש שהוצא על ידי וזאת על פי נסח מס רכו, שבנפת שכ�, בית פוריקבאדמות הכפר  2בגוש 

  . 2' המשיב מס

אישור מועצת ו תצהיר העותר, ו ירושהצ, ההאמור החלקנסח ספר מס רכוש של ההעתק מ

הכפר בדבר זכויותיו הקנייניות של עותר זה בחלקות הרשומות מעלה ותרגומיה� 

  10%8 י!נספחכ ב לכתב העתירה ומסומני�"מצ, לעברית

 בית פוריקתושב הכפר , אזרח פלסטיני, עד חנניצלאח אלדי  אחמד אס מר, 5העותר מספר  .9

חלקה המחזיק בזכויות הקנייניות של ה אחמד אסעד חנניוהינו בנו ואחד מיורשיי המנוח 

וזאת על פי נסח מס רכוש שהוצא על , שבנפת שכ�, בית פוריקבאדמות הכפר  2בגוש  3095

  . 2' ידי המשיב מס

אישור מועצת ו תצהיר העותר, ו ירושהצ ,ההאמור החלקנסח ספר מס רכוש של ההעתק מ

הכפר בדבר זכויותיו הקנייניות של עותר זה בחלקות הרשומות מעלה ותרגומיה� 

  .13%11 י!נספחכ ב לכתב העתירה ומסומני�"מצ, לעברית

, נשוא העתירה זו, העותרי�אדמות 	 ו'ממוק� בעמק בית דג, כפר� של העותרי�, בית פוריק .10

כאשר רוב	 הגדול של אדמות אלו , המוביל אליהועל דופ	 ההר  6מצפו	 למשיבה ממוקמות 

  . ככל הנראה זיתי�, ובה� היו נטועי� עצי�) טרסות" (מדרגות חקלאיות"היו 

, ל בגדה המערבית ובידו מצויות כל סמכויות הניהול"הינו מפקד כוחות צה 1' המשיב מס .11

יסה לוחמתית וזאת בהתא� ידי מדינת ישראל בתפ המינהל והחקיקה של השטח המוחזק על

על  1אמו	 המשיב , בפרט. לכללי המשפט ההומניטארי הבינלאומי ולדיני התפיסה הלוחמתית

כפי , שמירת הסדר הציבורי והגנה על רכוש התושבי� באזור הנתו	 לתפיסה לוחמתית

 . שיוסבר בהמש/ העתירה
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ו סמכויות הניהול של אשר בידי 1' הינו ראש המינהל האזרחי אצל המשיב מס 2' המשיב מס .12

על אכיפת חוקי התכנו	  2' בי	 היתר אמו	 המשיב מס. החיי� האזרחיי� בשטחי� הכבושי�

 . והבנייה החלי� באזור

  "המשיבי!"מעתה ואיל, בעתירה  %2ו 1להל  יכונו המשיבי! 

 'איתמר'אשר בתחומה נמצאת ההתנחלות , שומרו	המועצה האזורית  ,3המשיבה מספר  .13

לה נתונות סמכויות , בהתא� לתחיקה הצבאית החלה בגדה המערביתו ,י	 שלהומאחזי הלוו

נעשה  3' צירו0 המשיבה מס. בכל הנוגע לחוקי התכנו	 והבנייה בתחומההפיקוח והאכיפה 

 . מטעמי זהירות בלבד

מסגרת המשפטית במסגרתה מאוגדת הינה ה, איתמרהאגודה השיתופית , 4מספר  ההמשיב .14

וחצי  כשניי�אשר הוקמה לפני  ")איתמר"או  "ההתנחלות:"הל	ל( 'איתמר'תנחלות הה

: וה� חוקיי�בלתי  כול� , לווי	 ימאחז) 6(שישה להתנחלות זו  ברבות השני� נוספו. עשורי�

החווה ,')851(' גבעת עיט�, ')830ג .נ(' גבעות עול�, ')777ג .נ( 'גבעת ארנו	', )664ג .נ(' הנקודה'

האגודה  שחברימטעמי זהירות ומכיוו	  פההוס וז הא0 משיב 782ג .נו) 836ג .נ(' של אבי ר	

 .עלולי� להיות מושפעי� מהסעדי� המבוקשי� בעתירה זו השיתופית

 

II.  תנחלויות בשטחי על ידי ה, של פלסטיני! לאדמותיה! תהבלתי חוקיתופעת מניעת הגישה

 הגדה המערבית

חלק� בבעלות , טחי� נרחבי�פקטו של ש בשני� האחרונות אנו עדי� לתופעה של סיפוח דה .15

. להתנחלויות שונות ברחבי הגדה המערבית, וחלק� בגדר אדמות ציבוריותפרטית פלסטינית 

 . סיפוח זה נעשה בי	 היתר באמצעות מניעת גישת� של תושבי� פלסטיני� לשטחי� אלו

השימוש בפרקטיקות שייעוד	 מניעת גישה של , מאז פרו1 האינתיפאדה השנייה, למעשה .16

הפ/ לשיטת פעולה שכיחה , של התנחלויות" שטחי השליטה"טיני� לאדמותיה� והרחבת פלס

ההרחבה המלאכותית והבלתי כאשר , בקרב תושבי ההתנחלויות והמאחזי� בגדה המערבית

או (ומניעת הגישה של פלסטיני� לאדמותיה� , מחדחוקית של שטחי חלק מההתנחלות 

ה	 שתי מטרות התומכות  –מאיד/, )ריותמניעת מעבר של פלסטיני� דר/ אדמות ציבו

  .והשלובות זו בזו

החל מיצירת מכשולי� פיזיי� דוגמת גדרות וכבישי� , מניעת הגישה מושגת בדרכי� שונות .17

א� על ידי תושבי ההתנחלויות והמאחזי� או  טבעתיי� ועד לשימוש באלימות פיזית של ממש

השטחי� מנועי ברבי� מהמקרי� . ות�על ידי רכז הביטחו	 שלה	 הפועלי� תו/ חריגה מסמכ

המלאכותי של התנחלויות " �עיבויי"ה	 להקמת מאחזי� חדשי� וה	 ל משמשי�הגישה 

ד טליה ששו	 "עו. קיימות ברחבי הגדה המערבית באמצעות יצירת אזורי חי1 נרחבי�

ח שחיברה בנוגע למאחזי� הבלתי מורשי� לא אחת לסוגיית הגידור הבלתי "התייחסה בדו

 : י כאמצעי למניעת גישה ולהרחבת התנחלויותחוק

 של בדר/ – פרטיות פלסטיניות קרקעות על מתנחלי� בהשתלטות חזינו פע� לא"

 השטח גידור ,איו� יצירת תו/ בשטח פיזית ישיבה ;נטיעה וזריעה; הקרקע עיבוד
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 ;וקרווני� מבני� הצבת ;עמודי תאורה הצבת; דרכי� סלילת ;גישה ומניעת

   ".ועוד מערות על השתלטות

; 186' עמ, "ח ששו	"דו: "להל	; 2005, מאחזי� בלתי מורשי�) ביניי�(חוות דעת (

  ).ל.א, .ז.ש, .ס.מ, הדגשות הוספו

  :וג�

  :באלה ביטוי לידי באה מורשי� הבלתי המאחזי� תופעת"

 פריצת ;קרקעות בגידור ביטוי לידי הבאה י	כד שלא במקרקעי	 חזקה תפיסת

 כולל הקרקע פתוח ;חשמל עמודי, אנטנות ,מי� כמו מגדל מבני� הצבת ;דרכי�

 גישה מניעת ,בקרקע רעייה ,נטיעה ,זריעה ,הקרקע עיבוד ;תשתיות והכנת חישו0

  )269' בעמ, ש!( "איו� יצירת תו/

  :ח נאמרו הדברי� המפורשי� הבאי�"ובמקו� אחר בדו

 הקמת /לצור שלא ג� להיות יכולה סקר וקרקעות פרטיות קרקעות תפיסת" 

 .ועיבוד חזקה למטרות, ,ישראלי� בידי נתפסות קרקעות לעיתי� .עצמו המאחז

   .ממנו ולעיתי� מרוחקות למאחז סמוכות הללו הקרקעות לעיתי�

 ,זריעה, נטיעה ,הקרקע עיבוד ידי על מושגת בקרקע חזקה תפיסת של זו תכלית

 עמודי הצבת ,דרכי� סלילת ,גישה מניעת ,גידור ,פיזית בקרקע ישיבה ,רעייה

  .אחרות ובדרכי� ,מערות על השתלטות ,מבני� הצבת תאורה

 כי מתברר ,מתנחלי� ידי על פלסטיני� של פרטיות קרקעות נתפסות כאשר

; 313 312' עמ, ש!( ".אפקטיביות אינ	 העומדות לה� המשפטיות ההגנות

  .). ל.א, .ז.ש, .ס.מ, הדגשות הוספו

הרי ששיטות אלו שרירות וקיימות ג� , פעת המאחזי�ח ששו	 עוסק בתו"למרות שדו, כאמור .18

ח "בנוגע  למניעת גישה שיטתית זו יצא זה דו. סביב התנחלויות רשמיות בגדה המערבית

 : הסוקר את התופעה וממדיה" בצל�"מטע� ארגו	 זכויות האד� 

, בצל!, "חסימת הגישה של פלסטיני� לקרקע סביב ההתנחלויות: אדמה שדודה"

 . 2008ספטמבר 

סלילת כבישי� וגידור שטחי� נרחבי� הינ� עניי	 שבשגרה וה� נעשי� , ח"כפי שעולה מהדו .19

או תו/ הנאה  לעיתי� בגיבוי המשיבי�, יות עצמ	על ידי מתנחלי� ועל ידי ההתנחלו

 . משתיקת� וחדלונ� מלפעול אקטיבית נגד התופעות האמורות

הגדול של המקרי� מנועי� בעלי ברוב� , מוהושלוהחסימות כי מהרגע שהגידור , יצוי	 .20

המעבר הרגלי . אל אדמותיה� ולעבד	) ולעיתי� א0 להגיע כלל(האדמות להגיע באופ	 חופשי 

חמור עוד יותר הוא המצב בכל הקשור . הופ/ למוגבל מאוד ובמקרי� רבי� א0 לבלתי אפשרי

 . למעבר של כלי רכב חקלאיי� שכניסת� לאזורי� אלו נמנעת כמעט לחלוטי	

 ,יתרה מזאת. אינ� ממהרי� לסייע לבעלי האדמות להגיע אליה	המשיבי� , האמור לעיל חר0 .21

מניעת הגישה יוצרת מציאות חדשה יש מאי  שג! הצבא והמשטרה מתייחסי! אליה 
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לא אחת גורמי אכיפת החוק . כמציאות מוגמרת תו, התעלמות מהמצב המשפטי בפועל

סטיני! המנסי! להגיע אל אדמותיה! מסייעי! דווקא לאנשי ההתנחלויות להרחיק פל

 . המצויות בשטח החסו! והכלוא

מעבר לצור/   התנהלות זו של מניעת גישה ויצירת מחסומי, כי לעיתי�, במאמר מוסגר נציי	 .22

מסתייעת באופ	 , סביב ההתנחלויות" סטרילי מפלסטיני�"הגדלת היקפו של האזור ה

צווי סגירת שטח , )המציאות כבר נוצרהלא פע� בדיעבד לאחר ש(פורמאלי בצבא אשר מוציא 

זה המצב  אי , כפי שנראה להל ). שטח בטחוני מיוחד" (�"שב"ויוצר את מה שידוע בכינויו 

 . בעתירה זו

 

III. י הלווי  שלהמאחזאיתמר ובאזור ההתנחלות  מניעת הגישה – מ  הכלל אל הפרט 

פי החלטת הממשלה על ) 'אגוז'אז נקראה בש� (' איתמר'הוקמה ההתנחלות  1984בשנת  .23

מ "ק) 8(אשר קבעה כי מיקומו של הישוב החדש יעשה שמונה  14/11/83  – 5/התמספר 

 "). אדמות מדינה"לעיתי� ג� מכונות (על אדמות ציבוריות ', אלו	 מורה'דרומית להתנחלות 

ולגלוש לתו/ אדמות  ת אלווההתנחלות לחרוג מתחומ	 של אדמצת השני� החלה ובמר, אול� .24

לציי	 כי האדמות בה	 הוקמה  יש. בבעלות� של תושבי הכפרי� בסביבה, הנמצאותפרטיות 

בספרי מס  מותרשווה	 דרות סמו שאינ	ההתנחלות וכ	 אלו הסובבות אותה הינ	 קרקעות 

חלקותיה� של העותרי� צור0  אתסומנו תצלו� אוויר על גביו . הרכוש של הגדה המערבית

 ).1נספח (לעתירה 

בני משפחת� , תושבי הכפר האחרי�מההתנחלות מהעותרי� כמו ג�  מטבע קיומה מונעת .25

עניינה של  נדגיש כי ,זאת% ע! .את הגישה לאדמת� עליה	 היא בנויה, או מי מטעמ�/ו

של שטח השיפוט או /והמבונה  בתו, השטחממוקמות הבאדמות אינה עתירה זו 

, המרוחקות ממנה כי א� באדמות הגובלות בגדר ההתנחלות ומעגל האדמות, .ההתנחלות

בתחילה , באופ	 בלתי חוקי, מניעת הגישה לאדמות אלו הושגה. )10סעי0 (המתוארות לעיל 

ההתנחלות ידי מתנחלי   הופעלו על, אשר ככל הנראה, שימוש באמצעי אלימות והפחדהתו/ 

החלו לקבל את גיבוי	 של רשויות אכיפת החוק בשטחי הגדה  מאוחר יותרבשלב ו איתמר

 .והכל  כפי שנפרט להל	, 2 1ה� המשיבי� , הכבושי�

על ידי  ,במסד הנתוני� המקי0 שנער/ במשרד הביטחו	על פי האמור  –' איתמר' ההתנחלות .26

בגדה יה הבלתי חוקית יהבנוהמסקר את היק0  ,ל ברו/ שפיגל"צוות בראשותו של תא

יות מפורטות בלא שיש לה תכנעל אדמות ציבוריות נבנתה  –) "דוח שפיגל": להל	( המערבית

 . בניגוד לחוק ה תקפות ולפיכ/ כל הבנייה בתחומה נעשת

א� למטרות בנייה וא� לצור/ שליטה , ההתנחלות לאדמות נוספות התרחבה, במש/ השני� .27

אשר , המנויי� לעיל, שלה מאחזי הלווי	כאשר את מגמת התרחבות זו מייצגי�  ומניעת גישה

 " מאחזי הגדעוני�"ו לכינוי כז

שנת את , בי	 היתר, שהוא מפרטתו/ , י� אלומאחזאחד מלכל בהרחבה ל מתייחס ח שפיג"דו .28

 מעמד הקרקע עליה הוק�מספר המבני� שהוקמו ו, מספר המשפחות המתגוררות בו, הקמתו

, כי כול�: כאשר הוא קובע לגביה�, )הבעלות מבחינתה	 מבחינת הסטאטוס התכנוני וה	 (
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 . על אדמות פרטיות"  חריגה"ומי תו/  מי במובהק, הוקמו, ללא יוצא מ	 הכלל

 14 כנספחב וסומנו "ח שפיגל מצ"העמודי� הרלבנטיי� מדו

מונעי� את  כול�, הוצבוארעיי� מבני� ו, ונבנמבני� קבועי� , כבישי עפר נפרצו, וכ/ .29

בניגוד לחוק ובלא  הנעש, למותר לציי	, כל זאת. אדמותיהאל של העותרי� אפשרויות הגישה 

לעצור או /ולמנוע כדי נוקפות אצבע , 2 1 ה	 המשיבי�, מונות על אכיפתושהרשויות הא

של פלסטיני�  השתלטות זוחלת על אדמות פרטיות בבעלות� –פעולות אלו שמטרת	 אחת

 .ביניה� ג� העותרי�

מש/ שני� עיבדו ה� ותושבי הכפר , זו� שצורפו לעתירה י� העותרי� בתצהיריהכפי שמעיד .30

חל משנת ה, עד אשר, והמשתרעות לכיוו	 מזרח 4סמוכות למשיבה האחרי� את אדמותיה� ה

', הנקודה'המכונה בדוח שפיגל , מאחזי הגדעוני�ככל הנראה ע� הקמתו של ראשו	 ו, לער/ 96

על ידי פעולותיה� הבלתי , או מי מטעמ� אל אדמותיה�/ושל העותרי�  �גישתהחלה מניעת 

כפי שמעיד , ו/ שימוש באמצעי� אלימי�אשר נהגו לגרש� ת, חוקיות של דרי ההתנחלות

גרשו מתנחלי� את בנו , 2001כי במהל/ תקופת המסיק בשנת , בתצהירו 4העותר מספר 

בהמות וציוד חקלאי אחר והודיעו לו שלא ישוב ,סוסי� לקחו ממנו, בשעה שזה עבד באדמתו

 . לש� יותר

, גור האמל הורשע 26.10.1998  עד שבורמת האלימות גאתה , הלכו ותכפוהתקריות מות כ .31

בשעה  תושב הכפר בית פוריק, 77ב	 , טאטבה'מוחמד זלמוט חברציחתו של , 4תושב המשיבה 

א0 ה� , נעצרו שני מתנחלי� אחרי�, 18.10.2000 בכשנתיי� לאחר מכ	 . שזה שהה באדמותיו

תושבי הכפר , נסאסרהבני משפחת , בחשד שירו לעבר ארבעה פלסטיני�, 4תושבי המשיבה 

ה מ	 הירי כתוצא .שעסקו במסיק זיתי� במטע שלה� הסמו/ לכביש לאיתמר, ית פוריקב

. מאוחר יותר בדרכו אל בית החולי� מפצעיומת  ,נסאסרה פאריד, נפצעו הארבעה ואחד מה�

מחוסר " בשל אשר מעצר� הואר/ בתחילה בחמישה ימי� שוחררו לבסו0 , העצורי�שני 

   ."ראיות

ואכ	 בי	 . התעורר הצור/ בביצוע תיאו�, זהבשלב , בתצהירו 1כפי שמעיד העותר מספר  .32

למע	 הסר (אול� יודגש  .נערכו מספר תיאומי� לצור/ קיומו של המסיק 2004 2002השני� 

עקב חוסר היכולות של , או מי מטעמ�, כי בשאר ימות השנה גורשו בעלי האדמות) ספק

על ידי ביטחונית דר/  נפרצה 2004 בשנת. המשיבי� מלהג	 עליה� מפני תוקפנות המתנחלי�

ובכ/ נחסמה דרכ� " סגורי�"לתושבי� כי השטחי� האלו  יחד ע� מסירת הודעה, המשיבי�

כי דברי� אלו נאמרו על פה ובלא , למותר לציי	. של התושבי� אל האדמות שמעבר לדר/ זו

קית אחרת הוראה חוכל או /ושו� צו  .שהוצג כל מסמ/ חוקי שמעיד על סגירה זו של השטח

 . בפניי העותרי� המעול� לא הוצגקבעה כי השטח סגור אשר 

לאחר שני� של מניעת  :בתצהירו שצור0 לעתירה 1ותר מספר וכפי שמעיד על כ/ העלבסו0  .33

וככל הנראה בשל אוזלת יד� של המשיבי�  וחוסר , כמתואר לעיל גישה בלתי ממוסדת

נער/ סיור , ת המתנחלי� המפורטת לעיללהתמודד ע� אלימו, שלא לומר חוסר רצו	, היכולת

. 1העותר מספר ביניה� , זומנו ראשי מועצות הכפרי� הסמוכי� להתנחלותאליו , 2004בשנת 

העונה , קצי	 מנהל התיאו� והקישור הישראלי שבנפת שכ�מפי , נמסר לה� במסגרת סיור זה

מלהגיע אל מאחר והצבא אינו יכול לערוב לביטחונ� אל לה� כי , ראאד מנצורלש� 
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לא הוצגו בפני ו ל פהענאמרו ג� דברי� אלו ונדגיש כי . אדמותיה� הצמודות לגדר ההתנחלות

הגבלות תנועה המסמיכה את קיומ	 של , משתתפי הסיור כל צו או הוראה חוקית אחרת

     .חמורות אלו

 15 כנספחב לעתירה זו וסומ	 "מצ 1תצהירו של העותר 

אלה , במעגל האדמות הראשו	" רק"ת הגישה לעיל לא נעצרה נוסי0 כי מניע, א� לא די בכ/ .34

אשר , כיו� מניעת הגישה נפרשת על פני שטחי� רבי� נוספי� ;הקרובות אל גדר ההתנחלות

מקור משפטי לחיוב . ההגעה אליה� מחויבת בתיאו� מראש ע� רשויות הצבא והמנהל

יר על גביו סומנו שני קווי� תצלו� אויר תצלו� אוו. תיאו� זה לא נמצא ואינו קיי� ממילא

והקו , צהובי� כאשר השטח הכלוא ביניה� הוא שטח האדמות אליה	 הגישה מחייבת תיאו�

, בני משפחותיה� ושאר תושבי הכפר, הדרומי מסמ	 את קו הגבול שלאחריו מנועי� העותרי�

 . 16 נספחצור0 לעתירה זו וסומ	 , לגשת כלל

את  או מי מטעמ�/בני משפחת� ו, העותרי� יבדוע, עד אשר נמנעה גישת� באופ	 מוחלט .35

  ו', שרארבה', 'מוחמד' שיח': הממוקמות בגושי�, האדמות שנמצאות בבעלות� הפרטית

/ מניעת גישה זה יאול� כתוצאה מהל. כול� באדמות הכפר בית פוריק', עזב לת אל'ח'

הולכות  כל שנותר לה� הוא להביט אל האופק ולראות כיצד אדמותיה�, המתואר לעיל

חוקית אשר דבר לא נעשה על ידי רשויות  והכל כתוצאה מפעילות לא, ונהפכות אדמות בור

 . אכיפת החוק על מנת למנוע אותה

, )המשיבי�על פי טענת (על א0 שנעשה , ככל שזה אכ	 מתבצע, הלי/ התיאו� לכשעצמו: וודוק

מהווה , י פגיעה בה�במטרה להג	 על חייה� ושלמות גופ� של העותרי� ותושבי הכפר מפנ

בעצמו פגיעה אנושה בזכויותיה! של העותרי! אשר בעטיו אינ! יכולי! להתנייד באופ  

חופשי אל ומאדמותיה! ומשכ, נפגעת א� היכולת שלה! להתפרנס מאדמת! כפי שעשו 

במילה ונדגיש כי השימוש  .ובכ, הפכה מניעת הגישה לאזורי! אלו מוחלטת –מקדמת דנא 

, בפועלכאשר . לעג לרשהינה קיי� דיאלוג בי	 הצדדי� כאילו צרת תחושה המיי, "תיאו�"

  . הרבה מקו� לתמרו	להותיר בלי ממפקדת התיאו� הישראלית מ" מונחתי�"המועדי� 

יעשו את המוטל עליה	 וינקטו פעולה כלשהי  , לאחר שהעותרי� נואשו מהציפייה כי המשיבי� .36

מ על מנת שייצגו אות� "פנו ה� אל הח, ד	על מנת לאפשר לה� גישה אל אדמותיה� ולעב

 רציפה וחופשית, קטיביתפאבפני המשיבי� בדרישה להבטיח את מימוש זכות� לגישה 

 .לאדמותיה�

IV. !מיצוי הליכי 

כוח�  יבאבאמצעות , ביניה� ג� העותרי�, פנו מספר תושבי הכפר בית פוריק 23.2.10ביו�  .37

תארו את קורות מניעת בפנייה זו . 2 1אל לשכותיה� של שר הביטחו	 והמשיבי� , מ"הח

מלהגיע אל הגבלות התנועה החמורות המונעות מה� הגישה אל אדמותיה� ופרטו את 

מ על חובת� של המשיבי� לנקוט "הצביעו הח ,זו בפניית�. אדמותיה� כמפורט לעיל

חובה זו חלה ה	 . העותרי� באמצעי� הדרושי� לקיי� את החוק והסדר ולהג	 על זכויות

 רראש 195938/04 "ש הנכבד בבג"ח הדי	 הבינלאומי החל בשטח וה	 מפסיקת ביממכו

על  תק' ל ביהודה ושומרו  ואח"מפקד כוחות צה' נ' ראש מועצת הכפר יאנו  ואח, רמורא
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ועל כ/ עוד נפרט בחלק המשפטי  ,")ר0 מורא"בג": להל	 יכונה] (26/6/2006[ 4362, )2(2006

 .להתעלמות מוחלטתבתחילה פניות אלה זכו , חר0 האמור לעיל. של עתירה זו

  .17 כנספחמסומנת ב "מצ 10.2.23  מיו� הכ העותרי� "פניית בהעתק 

מענה . 12.4.10פנו העותרי� פע� נוספת ביו� , האמורהיית� נמשלא נתקבלה כל תשובה לפ .38

ושמונה שני�  –זו פנייה של  הר שליחתזמ	 קצר לאחאול�  מ	 המשיבי� לא נעשה רשמי

והקישור  �ומנהלת התיאראש פנה  –חר שמניעת הגישה לאדמותיה� הפכה סופית לא

. הגעת� אל אדמותיה�את במטרה לתא� אל העותרי�  ,ל פארס עטליה"סא, בחווארה

במטרה  לקד� נושא זה וכ	 , טליהל ע"אל סא 3.5.10ביו� מ "אלו פנו החדברי� למשמע 

 . יעשה באמצעות�, באי כוח�וצגי� על ידי בהיות� מי, בקשו כי כל קשר עתידי ע� העותרי�

, ל עטלייה"אל סא נשלחה פנייה נוספת ברוח דומה, ומשלא התקבלה כל תשובה, חודשמק1 

  . 1.6.10ביו� 

 ;18 כנספחמסומנת ב "אל המשיבי� מצ 10.4.12מיו� כ העותרי� "פניית בעתק ה

ת ומסומנב ו"מצ, 1.6.10 ו 3.5.10מימי� , ל עטלייה"כ העותרי� אל סא"הפניות מאת בהעתק 

  .19 כנספח

רומ	 , ש"ש איו"שביועמ התקבלה לראשונה תשובת קצי	 ייעו1 מדור מקרקעי	, 10.6.10ביו�  .39

מ ואשר נועדו להקל על "בה נמסר כי תצלו� האויר אשר צור0 לפניית� של הח, לויט

אינו ) 1 נספח –צור0 לעתירה אשר תצלו� האויר הוא (המשיבי� באיתור האדמות הנדונות 

העשויי� , לא צורפו מסמכי בעלות כלשה�"פניית� של העותרי� כי ל, צוי	, כמו כ	. ברור

בלא קבלת המסמכי! "כמו כ	 נמסר כי  "להצביע על זכויותיה� של מרשיי/ במקרקעי	 דנ	

 )ל.א, .ז.ש, .ס.ההדגשות במקור מ("ר בחינה של טענות מרשי, גופ שפאל לא תת"הנ

ג� את המסמכי� הנדרשי� המצביעי� על  �3.2.11 לתשובת� מיו� צרפו העותרי, לפיכ/ .40

המצורפי� א0 , זיקת� הקניינית של העותרי� לאדמותיה� הנמצאות בסמו/ למאחזי איתמר

שכ	 מבירור שנער/ מול  23.2.11פנייה זו נשלחה פע� נוספת ביו� ). 13 2 נספחי�(לעתירה זו 

 .ליעדההפנייה לא הגיעה  לדבריו ש לויט עלה כי"קמ

בלשו	 , תמוה, הינו, לויט ש"יבקשו העותרי� לציי	 כי האמור במכתבו של קמ, בשולי הדברי� .41

וזאת כיוו	 שהיו אלה המשיבי� שפנו בעבר אל העותרי� ותושבי הכפר והורו לה� , המעטה

ל עטליה אל העותרי� עובר לתכתובת "זאת בנוס0 לפנייתו של סא. לחדול להגיע לאדמותיה�

  . האמור 3.2.11 ש לויט מיו�"מ אל קמ"הדברי� הופיעו במפורט במכתב הח .ויטש ל"מול קמ

 20 כנספחמסומנת , ב"מצ 11.2.3מיו� , כ העותרי�"פניית בהעתק 

תרי� פנו העו, ומשלא התקבלה כל התייחסות מטע� המשיבי�, כשלושה שבועות לאחר מכ	 .42

 . כ המשיבי�"אל ב 17.3.11  פע� נוספת ביו� ה

 21 כנספחמסומנת ב "אל המשיבי� מצ 11.3.17מיו� כ העותרי� "ב פנייתהעתק 

באופ	 מסר אשר , ש רומ	 לויט"קמ, כ"מפי ב, תשובת� של המשיבי�הגיעה  11.4.11  ביו� ה .43

על המסמכי� הנלווי� לה הועברה לבחינת הגורמי� הצריכי� , לאקוני כי פניית העותרי�

 . 2לעניי	 אצל המשיב 
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  22 נספחב וסומ	 "מצ, 11.4.11ומ	 לויט מיו� ש ר"קממכתבו של העתק 

ביו� , נשלחה תזכורת נוספת אל המשיבי�, להגיע 2' משבוששה תשובת המשיב מס .44

18.5.2011 . 

 23 כנספחמסומנת ב "אל המשיבי� מצ 11.5.18מיו� כ העותרי� "פניית בהעתק 

חד מהנמעני� אליה� מא0 אחוסרות מענה ולא זכו לכל מענה ענייני נותרו מ, כול	, פניות אלה .45

 . ה	 נשלחו

שרשויות  – כבמקרי! רבי! של מניעת גישה בלתי חוקית בשטחי! הכבושי!, ושוב מתברר .46

י "המושגת תחילה באופ  בלתי חוקי ע ,מניעת הגישה. אכיפת החוק מבזות את עצמ  ואותנו

 כל זאת. ולעבד  לאדמותיה!להגיע , העותרי! –מונעות מבעליה   , אזרחי! ישראלי!

 – נמנעות מלבצע חובת  האלמנטאריתלא רק שבידיעת  המלאה של רשויות האכיפה ש

אלא א� מאמצות אותה  ,למנוע ביזוי החוק ופגיעה ברכוש פרטי של תושבי האזור המוגני!

 !ומוציאות אותה לפועל באופ  אקטיבי 

. בכ, חוטאות רשויות האכיפה לחובותיה  כלפי האוכלוסייה המוגנת בשטח הכבוש .47

ימנעות  מלנקוט בפעולות הנדרשות כדי לאכו� את החוק ולהבטיח גישת! של העותרי! ה

מהווה הפרה של  –לאדמותיה! ובכ, להבטיח את יכולת! להתקיי! בכבוד ולפרנס עצמ! 

 . הדי  ומחייבת תגובה של בית המשפט הנכבד

 . מכא	 עתירה זו .48

 

  המשפטי מסגרת הטיעון  .ג

. שטח הנתו	 לתפיסה לוחמתית, צאי� בגדה המערביתנמ, כמו ג� אדמותיה�, העותרי� .49

הכולל ה	 את דיני הכיבוש שה� כידוע , קיי� מארג דיני� רחב ומסוע0 החל בשטח זה, משכ/

וה	 את , ה	 את דיני זכויות האד� הבינלאומיי�, ענ0 של המשפט הבינלאומי ההומניטארי

ביניה� , מרשויות המדינה החלי� על כל רשותהישראלי עקרונות המשטר המנהלי והחוקתי 

 .המשיבי�

ולאחר מכ	 נפרט את החובות והזכויות , נבח	 את תחולת	 של מסגרות נורמטיביות אלה להל	 .50

 . הנובעות מה	 לצדדי� בעתירה זו

ייבחנו מעשיה� ומחדליה� של המשיבי� כלפי העותרי� בנוגע לזכויות , לאחר מכ	 .51

זאת , ות הנורמטיביות החלות בענייננוהספציפיות המנויות והקבועות בכל אחת מהמסגר

 . על פסיקתו הענפה של בית המשפט הנכבד בנושאי� אלובי	 היתר בהתבסס 

 

I.  דיני הכיבוש  –המשפט הומניטארי בינלאומי 

  תחולת דיני הכיבוש והתפיסה הלוחמתית על השטח נשוא העתירה) 1(
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דיני� . יסה הלוחמתיתהוחלו בשטח דיני התפ, ל את הגדה המערבית"ע� כיבוש כוחות צה .52

בהוראות , והתקנות הנלוות לה 1907אלו מעוגני� בעיקר האג בדבר דיני המלחמה משנת 

בהוראות המנהגיות , 1949נבה הרביעית בדבר הגנה על אזרחי� בעת מלחמה משנת 'אמנת ג

ובעקרונות הכללי� של המשפט , 1977נבה משנת 'הקבועות בפרוטוקולי� הנלווי� לאמנות ג

 . אומיהבינל

ל "אמנת האג אשר משקפת משפט בינלאומי מנהגי ועל כ	 חלה על פעילות צה, לענייננו .53

: ראו( 2 1' בשטחי� הכבושי� ומחייבת את רשויות מדינת ישראל לרבות את המשיבי� מס

 113) 2(ד לג "פ, אחרי! %2 שר הביטחו  ו' אחרי! נ %11 סולימא  תאופיק איוב ו 606/78צ "בג

נכבש ובנוגע לגבולות   מתווה את עקרונות הבסיס בנוגע ליחסי כובש, )121 120' בעמ) 1979(

 .הכוח של המעצמה הכובשת בשטח כבוש

שעניינה הגנה על אזרחי� , 1949נבה הרביעית משנת 'חלי� על האזור הוראות אמנת ג, כמו כ	 .54

 7957/04 1"בגב, כפי שחזר וקבע זה לא מכבר בית המשפט הנכבד, במהלכו של סכסו/ חמוש

ולכל  ,3333, )3(2005על  תק ,'ראש ממשלת ישראל ואח' נ' זהרא  יונס מחמד מראעבה ואח

ראש  13969/06 "וכ	 ראו בהקשר זה ג�  בג( הפחות ההוראות ההומניטאריות של אמנה זו

, 714, )4(2009על  תק, ל בגדה המערבית"נגד מפקד כוחות צה'' מועצת הכפר דיר סאמט ואח

 . ])2009[ 719' בעמ

 הדי  המהותי) 2(

. 43' מצוי בתקנה מס, הנכלל בתקנות הנספחות לאמנת האג, הכלל העליו	 של דיני הכיבוש .55

על  ומהווה כלל, תקנה זו היא שקובעת את המסגרת הכללית לפעילות כוח כובש בשטח כבוש

של " אנפי	 חוקה בזעיר"התקנה א0 כונתה בספרות (אזרח של השטח הכבוש  ליחסי שלטו	

י "פד, ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה' אבו עיטה נ 169/81 "בג: ראו לעניי	 זה, ושהכיב

 ).197) 2(לז

מעניקה לצבא הכיבוש סמכויות וכוחות שלטוניי� ומתווה את השיקול המרכזי  43תקנה  .56

שימור טובתה של האוכלוסייה המקומית של השטח הכבוש ועקרו	 : י הכובש"להפעלת� ע

 :נביא את נסח התקנה בשלמותה, טובלמע	 הסדר ה. הקיי�

  43 תקנה

ינקוט הלה בכל , בעבור סמכויות השלטו  החוקי למעשה לידי הכובש

האמצעי! שביכלתו כדי להחזיר על כנ! ולהבטיח את הסדר והחיי! 

, מתו, כיבוד החוקי! הנוהגי! במדינה, עד כמה שהדבר אפשרי, הציבוריי!

  . חו0 א! נבצר ממנו הדבר לחלוטי 

 דאגה –הוסיפה לכלל העליו	 של דיני הכיבוש המופיע בו במפורש  43רשנות של תקנה הפ .57

, בתוכ� 43ותקנה , את הקוטב הנובע מהיות דיני הכיבוש –לרווחת האוכלוסייה הכבושה 

. שמירה על האינטרסי� הביטחוניי� של המעצמה הכובשת: חלק מדיני המלחמה והלחימה

ה� שמניעי� את דיני הכיבוש ויוצרי� את , טחו	 הכובשטובת הנכבשי� וב, שני קטבי� אלה

שיכולה המעצמה הכובשת לשקול בעת שהיא עושה שימוש " חוקיי�"מארג השיקולי� ה

 .בכוחות שלטוניי� ומנהלת את השטח הכבוש



  13

פרשנות זו עוברת כחוט השני ג� בפסיקתו של בית המשפט הנכבד בעתירות שעניינ	 הכיבוש  .58

' מעית אסכא  נ'ג 393/92צ "בג: של דיני הכיבוש ראו" שני הקטבי�"ב לדיו	 מקי0(הישראלי 

 "). מעית אסכא	'פרשת ג: "להל	 – 785) 4(לז י"פד ל באזור יהודה והשומרו "מפקד כוחות צה

בית המשפט הנכבד קבע לא אחת שעל הכוח ") הכלל הבסיסי"הקרויה ג� ( 43מכוח תקנה  .59

ידו או מטעמו בזכויותיה� של  מנוע פגיעה עלהכובש מוטלי� לא רק איסורי� שנועדו ל

אלא ג� חובות , )טחוניי�יבמגבלות החריגי� הנובעי� מצרכי� ב(האזרחי� המוגני� 

בית המשפט הנכבד הגדיר . להבטיח את מימוש זכויותיה� והגנה עליה� אקטיביות שנועדו

 ":חובות חיוביות"ו" חובות שליליות"שתי קבוצות אלו של חובות כ

עליו , ראשית. של המפקד הצבאי על פי הכלל הבסיסי היא כפולה חובתו"

; "שלילית"זוהי חובתו ה. להימנע מפעולות אשר פוגעות בתושבי� המקומיי�

עליו לעשות פעולות הנדרשות כדי	 המבטיחות כי התושבי� המקומיי� , שנית

  ." "חיובית"זו חובתו ה. לא יפגעו

' עמ ,385, )5(ד נח"פ ,ל בעזה"מפקד כוחות צה' נ' אחרופאי! לזכויות אד! ו 4764/04צ "בג( 

393 394 (  

   –וג� 

כי חובתו , במסגרת הפנמת� של הדיני� ההומניטריי� מ	 הראוי הוא כי יודגש"

של המפקד הצבאי אינה מתמצית בהימנעות הצבא מפגיעה בחייה� ובכבוד� של 

עליו להג	 ". תחיובי"חובתו היא ג� "). שלילית"החובה ה(התושבי� המקומיי� 

  ). 408' בעמ, ש!( "על חייה� וכבוד� של התושבי� המקומיי�

על המנהל האזרחי  –ובמקרה דנ	 , מטיל על הגור� הצבאי בשטח, כ	 א�, הדי	 ההומניטארי .60

את החובה האקטיבית להג	 על רכוש� של  – 2 ו 1ה� המשיבי� , ועל מפקד פיקוד המרכז

ולנקוט בפעולות שעניינ	 הבטחה שאזרחי� אלו , י�האזרחי� המוגני� מפני גורמי� שלישי

 .יוכלו להנות מקניינ� ולהגשי� זכויות יסוד אחרות הנתונות לה	

" סדר וביטחו	"קיומ� של . ג� מטילה על הכוח הכובש את החובה לאכו0 את החוק 43תקנה  .61

אכיפת חוק ה	 במוב	 של , בי	 היתר, משמעות�, שהתקנה דורשת מהכוח הכובש להבטיח

  העמדה לדי	 ובמקרה של בנייה לא, י חקירה"סיכול עבריינות וה	 במוב	 של אכיפה בדיעבד ע

 .החזרת המצב לקדמותו –חוקית 

הזכות לקניי	 הינה , דומה שמכל הזכויות הנפגעות כתוצאה ממניעת הגישה הנלווית אליה .62

 . הבולטת מכל

כויות אשר נעשה בה� שימוש ז, בעלי זכויות קנייניות באדמות נשוא העתירה העותרי� הינ� .63

זיקה לעותרי� קיימת  .חקלאי שוט0 ורצי0 עובר לתקופה בה נמנעה הגישה אל אדמות אלה

וקשר קנייני הדוק ארו/ שני� לאדמותיה� שנקטע באיבו בשל פעולות בלתי חוקיות שלא זכו 

 . כמצופה מהמשיבי�, לכל מענה אכיפתי

המשפט הבינלאומי ההומניטארי היא אחת החובות המוטלות על הכוח הכובש מתוק0  .64

 : כי, לתקנות האג 46כ/ קובעת תקנה . על הרכוש של האוכלוסייה המוגנת, בי	 היתר, שמירה
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Art. 46. Family honour and rights, the lives of persons, and private 

property, as well as religious convictions and practice, must be respected. 

Private property cannot be confiscated. 

 .) ל.א, .ז.ש, .ס.מ, הדגשות הוספו(

 : בזו הלשו	אשר טע	 , )Gasser(הומניטרית כללית זו נוסחה על ידי גאסר  מסגרת נורמטיבית .65

”Civilians who do not take part in hostilities shall be respected and 

protected. They are entitled to respect for their persons, their honour, 

their family rights, their religious convictions, and their manners and 

customs. Their property is also protected”  

(Gasser, “Protection of the Civilian Population”, In: D. Fleck, The 

Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts 211 (1995)) 

 :הקובעת כי, נבה הרביעית'קיימת הוראה מקבילה ג� באמנת ג, בנוס0 .66

Art. 53 – Prohibited Destruction 

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

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

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

prohibited, except where such destruction is rendered absolutely 

necessary by military operations”. 

ג� המחקר של הצלב האדו� הבינלאומי בדבר הכללי� המנהגיי� של המשפט הבינלאומי  .67

כי קיימת חובה מנהגית להימנע מהרס והשחתה של רכוש אזרחי בדק ומצא , ההומניטארי

נדרש הכוח הכובש להג	 על הרכוש הפרטי , ובייחוד היכ	 שהמדובר בשטח כבוש, היריב

 :  ולכבדו

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

prohibited, unless required by imperative military necessity.  

Rule 51. In occupied territory: 

[…] 

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

where destruction or seizure of such property is required by imperative 

military necessity.  
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J.M Henckaerts and L. Doswald-Beck, Customary International 

Humanitarian Law, Volume I: Rules (Cambridge University Press and 

ICRC, 2005), p.173-182. 

אשר השתלטו בפועל על שטחי , או גורמי� מטעמה/ו 4' אי	 ספק שמעשיה של המשיבה מס .68

מנעו מה� את אפשרות הגישה , בית פוריקהעותרי� ועל שטחי� אחרי� בבעלות תושבי הכפר 

וא�  איו�, אלימות פיסית, ות אמצעי� פיסיי�א� באמצע, ואת היכולת לעבד את אדמותיה�

של הנכס או לכל הפחות הפקעת היכולת ליהנות ממנו ולהפיק מהווה הרס  ,בכל אמצעי אחר

, מוחלטת של המשיבי!ה ת!נזכור שפעילות זו נעשתה בידיעו. ממנו את הפירות המקווי�

וכפי שתואר בחלק העובדתי לעיל , אלא, נקפו אצבע על מנת למנוע זאתרק שלא אשר לא 

, היתרי! חדש ובלתי חוקי ויצרו תשתית לקראת היוולדו של משטראימצו אותה במלואה 

 .העותרי! ביחס לאדמות

לתקנות  46מהאמור בתקנה , ולא לגרוע, לעיל בא להוסי0 כמוב	 53האמור בסעי0 : וודוק .69

 :J.S. Pictetוכפי שהגדיר זאת המלומד , האג

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

collectively, reinforces the rule already laid down in the Hague 

Regulations, Articles 46 and 56 according to which private property and 

the property of municipalities and of institutions dedicated to religion, 

charity and education, the arts and science must be respected”  

 (J.S. Pictet: Commentary: IV Geneva Convention, 1958, p. 301 

ה� , המנהל האזרחי ופיקוד המרכז –ובמקרה דנ	 , החובה המוטלת על הגור� הצבאי בשטח .70

טומנת בחובה ג� את החובה להג	 על רכושו , ככל שהדבר נוגע לדי	 ההומניטארי –המשיבי�

רופאי! בפרשת , וכפי שביטא זאת בית המשפט הנכבד בעבר. של הפרט המוג	 בשטח הכבוש

 ):אול� מפאת חשיבות הדברי� נחזור עליה�, ציטטנו לעילדברי� אות� (לזכויות אד! 

עליו , ראשית. חובתו של המפקד הצבאי על פי הכלל הבסיסי היא כפולה"

; "שלילית"זוהי חובתו ה. להימנע מפעולות אשר פוגעות בתושבי� המקומיי�

עליו לעשות פעולות הנדרשות כדי	 המבטיחות כי התושבי� המקומיי� , שנית

  ." "חיובית"זו חובתו ה. לא יפגעו

' עמ ,385, )5(ד נח"פ ,ל בעזה"מפקד כוחות צה' נ' רופאי! לזכויות אד! ואח   4764/04צ "בג(

393 394 (  

   –וג� 

כי חובתו , במסגרת הפנמת� של הדיני� ההומניטריי� מ	 הראוי הוא כי יודגש"

של של המפקד הצבאי אינה מתמצית בהימנעות הצבא מפגיעה בחייה� ובכבוד� 

עליו להג	 ". חיובית"חובתו היא ג� "). שלילית"החובה ה(התושבי� המקומיי� 

  ). 408' בעמ, ש!( "על חייה� וכבוד� של התושבי� המקומיי�
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   –וראו לעניי	 זה ג� 

היא מוכרת ככזו . מוכרת א0 היא כזכות יסוד חוקתית מוגנת] זכות הקניי	"[

. כבוד האד� וחירותו: יסוד לחוק 3מכח המשפט החוקתי בישראל על פי סעי0 

ובכלל זה , י	יהפגיעה בזכויות קנ. היא מוגנת מפגיעה ג� במשפט הבינלאומי

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

  " .מקו� שהדבר הכרחי לצרכי לחימהבאלא , הבינלאומי

' עמ ,368 2005) 5(י נט"פד( שומרו ל ביהודה ו"מפקד כוחות צה' אבו דאהר נ 17862/04 "בג(

  ").פרשת אבו דאהר: "להל	; 377 376

 �כי במקרה נשוא העתירה א0 חובת, נשוב ונציי	, ולא בשל חשיבות�, בשולי הדברי� .71

עת הנחו  רשויות השלטו	 עצמ	 הינ	 המפרות באופ	 אקטיבי, הופרה שכ	 כאמור" השלילית"

וזאת ללא , באופ	 מוחלט וא� רק לאחר תיאו�א� , את העותרי� שלא להגיע אל אדמותיה�

  .או למצער ללא הסמכה חוקית שהוצגה בפני העותרי�, כל הסמכה חוקית

על פי המשפט , כי לעותרי� קיימת הזכות –כפי שנית	 היה לשער  –נית	 לראות , הנה כי כ	 .72

כאשר  רקל וחומ .הבינלאומי ההומניטארי כי רכוש� יהא מוג	 על ידי המפקד הצבאי בשטח

ב  בנו של קל  .המונעי� את קיומה של זכות זו באי� מקרב האוכלוסייה של הצד הכובש

באמצעות   וחומר כאשר המונעי! את קיומה של זכות זו הינ! רשויות אכיפת החוק עצמ

באופ   להבטיח העותרי� עומדת חובת� של המשיבי� אל מול זכות� זו של .הנחיותיה 

של חובה זו מחייב את הרשויות לנקוט " החיובי"שהממד את קיומה של הזכות כ יאקטיב

, למרבה הצער, ואלו. בכל ההליכי� והאמצעי� העומדי� לרשות� על מנת שהגנה זו תובטח

בציינו את הדברי� , רמורא עמד על כ/ בית המשפט הנכבד בפרשת. אינ	 עושות דבר

 :המפורשי� הבאי�

צעי� העומדי� לרשות� על כי על המשיבי� לפעול בכל האמ, אי	 אפוא ספק"

מנת להג	 על ביטחונ� של החקלאי� הפלסטיני� המגיעי� לעבודה באדמותיה� 

וכ	 עליה� לפעול על מנת להג	 על זכויותיה� הקנייניות של העותרי� לבל 

הג� שאי	 בידו של בית משפט זה לקבוע מה יהיה היק0 . תיפגענה שלא כדי	

הרי , הפעולות המבצעיות שיינקטוהכוחות שיוקצה למשימות אלה ומה יהיו 

שבידינו לומר כי ההגנה על ביטחונ� וקניינ� של התושבי� המקומיי� היא 

  ." המוטלות על המפקד הצבאי בשטח הבסיסיות ביותרמהחובות 

ל ביהודה "מפקד כוחות צה' נ' ראש מועצת הכפר יאנו  ואח, רמורא רראש 9593/04 1"בג(

כתארה (לפסק דינה של השופטת  33פסקה  ;]26/6/2006[ 4362, )2(2006על  תק' ושומרו  ואח

  )הדגשה במקור; בייניש' ד) אז

שב בית המשפט ומדגיש , ואילו בפסק די	 של בית המשפט הנכבד אשר נית	 בימי� האחרוני�

  :את חובת� של הרשויות בכל הנוגע לשמירה על קניינ� של התושבי� המוגני�

במיוחד כ/ כאשר , החוק ולאכיפתו באזורעל רשויות המדינה לפעול לקיו� "

  " הפרת החוק פוגעת בזכויות הקניי	 של התושבי� המוגני�

פסק הדי	 מיו� ; טר� פורס�[ 'שר הביטחו  ואח' נ' ואח' נאבות% אל 18887/06 "בג(
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  )בייניש' ד, הנשיאה' לפסק דינה של כב 16פסקה , ]2.8.2011

על מנת להג	 על זכות� של העותרי� או  ות דברעושלא רק שהרשויות אינ	 , ואילו במקרה זה .73

החלטתו האמורה של בית המשפט הנכבד  אתובכ/ לקיי�  ,�למצער למנוע הפרתה של זכות

פסיקת בית המשפט אלא א0 פעולות בעצמ	 באופ	 המנוגד לחוק ול, מורארבעניי	 בפרשת 

עת , כרת לעילאת זכויותיה� של העותרי� ובניגוד לחובת� המוז הנכבד תו/ שה	 מפרות

 . מניעת הגישה הפכת ממוסדת בעקבות הנחיותיה�

עמדו על כ/ בתי המשפט . ג� זכות יסוד בשיטת המשפט שלנו, כאמור, זכות הקניי	 הינה .74

אשר היא מנשמת אפו של המשטר , זכות יסוד זו. באי	 ספור פסקי די	, בהרחבה בעבר

לעניי	 . אחת על ידי בתי המשפטחלה ג� ברחבי הגדה המערבית כפי שנקבע לא , הדמוקרטי

 :מורארבייניש בפסק הדי	 בעניי	 ' השופטת ד, זה יפי� דבריה של נשיאת בית המשפט העליו	

: לחוק יסוד 3סעי0 (בשיטתנו המשפטית מוגנת זכות הקני	 כזכות יסוד חוקתית "

ג� במשפט הבינלאומי , כמוב	, זכות זו הינה זכות מוכרת). כבוד האד� וחירותו

לתושבי� באזור המוחזק בתפיסה לוחמתית זכות מוגנת , לפיכ/ [...] מביהפו

  ).14פסקה  ,רמוראפרשת " (.לקניינ�

הרי שהיא , ומשברור כי זכות הקניי	 הינה זכות המעוגנת בדי	 ההומניטארי המנהגי, משכ/ .75

להימנע מפגיעה בה ולהג	 עליה מפני פגיעת , מקימה חובה לרשויות להבטיח את קיומה

חסרת כלי� ואמצעי� להג	 על עצמה בכוחותיה , היכ	 שהמדובר באוכלוסיה חלשה. �אחרי

עומדי� שותקי� , דווקא משיבי� אלו, ובמקרה דנא. חובת הרשויות הינה מוגברת, שלה

 . וחבוקי ידיי� וממלאי� פיה� מי�

ל וה	 על פי הוראות חוק "נית	 לראות כי ה	 על פי המשפט ההומניטארי הבינ, א� כ	, לסיכו� .76

, במקביל. מוכרת ומעוגנת זכות� של העותרי� להגנת קניינ�, כבוד האד� וחירותו: יסוד

מוטלת לפתח� של המשיבי� החובה להבטיח את מימוש הזכות הקניינית של העותרי� על 

הרשויות האמונות על , ר� של העותרי� ולקלונה של המדינהלצע. הקרקעות שבבעלות�

אלא א0 לוקחות חלק פעיל , האכיפה לא רק שלא נמנעות באורח שיטתי מאכיפת הדי	

 . בהפרתו

  

II.  האד! הבינלאומיי! בשטח הנתו  לתפיסה לוחמתיתדיני זכויות 

  ת האד! הבינלאומיי!ותחולת דיני זכוי )1(

� הבינלאומית לזכויות "אמנת האובי	 היתר ג� את משפט זכויות האד� הבינלאומי כולל  .77

אמנות , )1966(� בדבר זכויות כלכליות וחברתיות "ואמנת האו) 1966(אזרחיות ופוליטיות 

הביעה מדינת ישראל את , בעבר. 1991שמדינת ישראל חתמה עליה	 ואשררה אות	 בשנת 

דה משפטי זה חל רק בתו/ כי ש, וג� בבית משפט נכבד זה, עמדתה בפני גורמי� בינלאומיי�

 . תחומי המדינה ורק בימי שלו�

העותרי� אינ� מקבלי� עמדה זו שאינה עולה בקנה אחד ע� המטרה והתכלית של אמנות  .78

היא עקרו	 פרשני ראשו	 במעלה של המשפט הבינלאומי " מטרה ותכלית("בדבר זכויות אד� 
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טית הבינלאומית ג� היא אינה הקהיליה המשפ ).אמנת וינה, לאמנת האמנות 31ראו סעי0  –

� הפועלי� לאכיפת אמנות זכויות אד� "וכל גופי האו, מקבלת עמדה זו של מדינת ישראל

 .חוזרי� על עמדה זו פע� אחר פע� בדוחותיה�

אותו בית די	 שבית משפט נכבד זה כבר , ג� בית המשפט הבינלאומי לצדק שמושבו בהאג .79

ועל כ	 יש לתת את מלוא  – 	 במשפט הבינלאומיהגור� השיפוטי העליוקבע בעבר כי הוא 

זהרא  יונס מחמד  17957/04 "ראו בג(המשקל הראוי לפרשנותו את משפט זה וכלליו 

לפסק  56פסקה , 15.9.2005פסק הדי	 מיו� [' ואח נגד ראש ממשלת ישראל 'מראעבה ואח

כי יש , )Advisory Opinions(קבע בשתי חוות דעת מייעצות  –] ברק) 'בדימ(דינו של הנשיא 

 : תחולה של דיני זכויות האד�  ג� במסגרת דיני העימות המזוי	 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 האד� אינ� מושעי� בשל קיומו של , למעלה מכל ספק, חוות דעת אלו קבעו .80

חוות הדעת של בית הדי	 . הקיימות במגבלות, אלא ה� חלי� במלוא עוז�, מצב לחימה

הבינלאומי בעניי	 גדר ההפרדה בחנה באופ	 פרטיקולרי את תחולת האמנות בשטחי הגדה 

, והגיעה למסקנה, המערבית וחובות מדינת ישראל לאור התחייבויותיה הבינלאומיות

על מחויבת בשמירה  –בהיותה הגור� הריבוני היחיד הקיי� באזור  –כי ישראל , המתבקשת

ובודאי שאינה רשאית להפר אות	  זכויות האד� הבינלאומיות של התושבי� הפלסטיני�

  .סמכות לכ/ובלא כל בעצמה בלא כל הצדקה 

משמעית זו מצטרפת ג� לשורת החלטות בית המשפט האירופי לזכויות אד�  קביעה חד .81

חולת כמכריע בדבר הגבולות הגיאוגרפיי� של ת" השליטה האפקטיבית"שקבע את מבח	 

. מבחינתה של חברה חתומה, האמנה האירופאית בדבר זכויות האד� וחירויותיו הבסיסיות

 :למשל, בי	 החלטות אלו נית	 למנות

Loizidou v. Turkey (Preliminary Objections), Decision of the 23
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) 

אשר , ולכל אלו יש להוסי0 את פסקי הדי	 שניתנו זה לא מכבר על ידי בית הלורדי� הבריטי .82

חלי� ג� בתחומי , קבע ג� הוא כי דיני זכויות האד� הבינלאומיי� לה� מחוייבת בריטניה

 : כמו בעירק, יטתה ולשליטת חייליהשטח כבוש הנתו	 לשל

R (Al-Skeini) v Secretary of State for Defence UKHL 26, [2007] 3 

WLR 33 [13.6.2007] available at:  
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http://www.parliament.the-stationery-office.com/pa/ld200607/ldjudgmt/jd070613/skeini-1.pdf  

R (on the application of Al-Jedda) (FC) v Secretary of State for 

Defence UKHL 58, [12.12.2007], available at:   

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200708/ldjudgmt/jd071212/jedda.pdf  

מכל האמור עולה כי משפט זכויות האד� הבינלאומי ג� הוא חל על עתירה זו והאיסורי� על  .83

נובעי� ג� , לוכמו ג� חובות השלטו	 להג	 על זכויות א, פגיעה בזכויות היסוד של הפלסטיני�

בית המשפט הנכבד לא שלל את תחולת , שהוזכרה לעיל מראעבהכי בפרשת , יצוי	. ממנו

1 "בג: ראו(קיימת הנחה לתחולה של אמנות אלו , וקבע כי לעניי	 פסק הדי	 דש�, האמנות

 ). ברק) 'בדימ(לפסק דינו של הנשיא  57פסקה , ש� מראעבה

בתחולת	 של זה הכיר בית משפט , מראעבהבעניי	  ג� בפסיקותיו האחרות בנוס0 לפסק הדי	 .84

לא אחת . זכויות יסוד מכוח משפט זכויות האד� הבינלאומי בשטח הנתו	 לתפיסה לוחמתית

וראו למשל דברי (נקבע כי זכויות יסוד של אד� או של קבוצת בני אד� חלות ג� בעת מלחמה 

ל בגדה "מפקד כוחות צ' ניואב הס  110356/02 "בפסק הדי	 בבג, יה'פרוקצ' השופטת א

אשר קובעת , ")פרשת הס"ויכונה להל	  4.3.2004פסק הדי	 מיו� ; )טר� פורס�( המערבית

וכ	 את ; "זכות הקניי  של הפרט אינה פוקעת ג! בעת מלחמה"לפסק הדי	 כי  17בפסקה 

 עיריית בית 11890/03 "בפסק הדי	 בבג, בייניש' ד) כתארה אז(השופטת ' קביעותיה של כב

המתייחסת לתחולת , ))2005( 1114, )1(2005על  תק(, נגד מדינת ישראל ואח' אח %21 לח! ו

הזכות לחופש תנועה כזכות שמקורה במשפט הבינלאומי המנהגי של זכויות האד� אשר חלה 

, לפסקי די	 אלו ולאמור בה� עוד נשוב לכשנבח	 את הזכויות הנפגעות בענייננו. בענייננו

  .באופ	 פרטיקולארי

ראש מועצת  13969/06 "בגהוא פסק הדי	 ב, ואילו בפסק די	 שנית	 האחרוני� זה לא מכבר .85

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

י "נקבע ע") פרשת דיר סאמט"להל	 יכונה ; 22.10.2009פסק הדי	 מיו� ; טר� פורס�( 'ואח

הדברי� , )יה'פרוקצ' בלי	 והשופטת איר' יחד ע� המשנה לנשיאה א(הנשיאה בייניש ' כב

 : משמעיי� הבאי� החד

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

  . הפומבי החלי� על תפיסה לוחמתית

ובתקנות הנספחות [...] באמנת האג הרביעית , בעיקר�, כללי� אלה מעוגני�

נבה 'באמנת ג; מעמד של משפט בינלאומי מנהגי אשר להוראותיה	, לה

אשר הוראותיה המנהגיות מהוות חלק ממשפטה של מדינת , [...]הרביעית 

ובית משפט זה כבר נזקק בעבר לפרשנות	 של הוראותיה השונות , ישראל

אשר [...] , נבה'ובפרוטוקול הנוס0 הראשו	 לאמנות ג; [...]דינו  בפסקי

הוראותיו המנהגיות מהוות א0 ה	 חלק ממשפטה אול� , ישראל אינה צד לו

להשלי! את ההוראות ההומניטריות מתו, , לעיתי!, נית [...]. של ישראל 

  )"Human Rights Law%ה(משפט זכויות האד! הבינלאומי 

, .ס.מ, הדגשות הוספו; הנשיאה בייניש' לפסק דינה של כב 10פסקה , ש!, 1 דיר סאמט"בג(

  .).ל.א, .ז.ש
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  :הנשיאה בייניש' לפסק דינה של כב 17בפסקה , ש/ פסק הדי	וכ	 בהמ  

אי	 חולק כי על , באשר לזכויות האד� של האוכלוסייה המקומית.17"

להג	 ולאפשר את מימוש	 של מגוו	 זכויות האד� , המפקד הצבאי לכבד

, ראו(בכפיפות לצרכי ביטחו	 חיוניי� , המוקנות לתושבי� המקומיי�

כ	 ראו . לתקנות האג 46תקנה ; נבה הרביעית'גלאמנת  27סעי0 , למשל

פי האמנה הבינלאומית בדבר זכויות   העקרונות המנחי� את פסיקתנו על

 International Covenant on Civil and Political(אזרחיות ומדיניות 

Rights, 1966 ,	האמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות: להל".(( 

בשטחי ייחודית ובלעדית שלישראל שליטה אפקטיבית אי	 ולא יכול להיות ספק , מעבר לכ/ .86

C , ממוקמות ההתנחלות 	שלה , איתמרשבה 	בית פוריקואדמות הכפר מאחזי הלווי . 

כי זכויות אד� אשר אינ	 מופיעות באמנות ובמסמכי� של המשפט הבינלאומי , עולה מכל אלו .87

קרונות כלליי� של משפט וכ	 ע, אול� קבועות במשפט זכויות האד� הבינלאומי, ההומניטארי

חלי� כול� מכוחו של ענ0 משפטי בינלאומי זה ) כגו	 חריגי� ונוסחאות איזו	(זכויות האד� 

זוהי ג� עמדת . שליטה אפקטיבית) באמצעות המשיבי�(בכל שטח שבו יש למדינת ישראל 

וד בייח, וברור כי זכויות אד� חלות בשטח, כפי שעולה מהפסיקות לעיל, בית המשפט הנכבד

להותיר , מטיבו ומטבעו, היכ	 שהמדובר בכיבוש ארו/ טווח אשר אינו יכול ואינו מאפשר

 . קבוצה אנושית כה גדולה משוללת זכויות אד�

  של החסימות הזכויות מדיני זכויות האד! אשר נפגעות כתוצאה מקיומ –הדי  המהותי  )2(

 ומניעת הגישה

  זכות הקניי . א

כאשר זכות זו מבוססת , יר עוד מראשיתו בזכות לקניי	משפט זכויות האד� הבינלאומי הכ .88

, מבטיח כי לכל אד� קיימת הזכות להחזיק בקניי	, החיובי, הרובד הראשו	: על שני אדני�

שלל זכותו מקניינו יקובע כי א0 אד� לא ת, השלילי, ואילו הרובד השני; בעצמו או ע� אחרי�

 :1948ברסלית לזכויות אד� משנת וכ/ נקבעו הדברי� בהכרזה האוני. באופ	 שרירותי

  . סעי� יז
  . בי	 לבדו ובי	 ביחד ע� אחרי�, כל אד� זכאי להיות בעל קני	. 1
  .לא יישלל מאד� קניינו דר/ שרירות. 2

  
  :באנגלית) והמחייב(ובנוסח המקורי 

Article 17. 
(1) Everyone has the right to own property alone as well as in association 

with others. 

(2) No one shall be arbitrarily deprived of his property. 

 

בבסיס	 , מטילי� על הרשויות את החובות העיקריות, החיובי והשלילי, שני קטבי� אלה .89

ההכרה כי זכות זו ). יהיה זה קניי	 אישי או משות0(החובה להג	 על זכותו של פרט על קניינו 

נובעת בי	 היתר ג� מההכרה כי זכות זו טומנת בחובה ג� היכולת , תהינה מהזכויות הבסיסיו

דוגמת הזכות לעסוק במשלח יד וכ	 הזכות להגשי� זכויות למגורי� (להגשי� זכויות אחרות 

 ).ב"וכיו
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אשר ,  כי קיימי� מסמכי� משפטיי� בינלאומיי� אחרי� אשר מצאו לנכו	 לעג	 זכות זו, מוב	 .90

את האמנה האירופית לזכויות אד� , למשל, ניה	 נית	 למנותבי. הינה זכות אד� מובהקת

בפרוטוקול הנלווה הראשו	 , על שני ראשיה, מצאה לנכו	 לכלול את עיגונה של זכות זו

, אשר כלל בסעי0 הראשו	 לפרוטוקול זה את ההגנה על זכות הקניי	, 1952משנת , לאמנה

 : בנוסח הבא

“ARTICLE 1: Every natural or legal person is entitled to the peaceful 

enjoyment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions 

except in the public interest and subject to the conditions provided for by 

law and by the general principles of international law”. 

Protocol 1 to the European Convention on Human Rights Regarding Enforcement 

of certain Rights and Freedoms not included in Section I of the Convention, Done at 

Paris on the 20th day of March 1952. 
Available at: http://www.hri.org/docs/ECHR50.html#P1 

 

  חופש התנועה. ב

דמות לא, באופ	 בלתי חוקי, מניעת הגישה באלימות תו/ סיוע ממשי של רשויות אכיפת החוק .91

יוצרי� מכשול המונע בפועל את גישת� של העותרי� ואנשי , פרטיות שבבעלות תושבי הכפר

 . כדי	 תנועת� במרחב� הפרטיבכ/ נחסמה שלא . הכפר אל האדמות החקלאיות שבבעלות�

לרבות חופש תנועה של , בית המשפט הנכבד עמד לא אחת על חשיבותו של חופש התנועה .92

אזרחי� מוגני� המעונייני� להגיע לאדמותיה� ובדר/ נאלצי� להתמודד ע� חסמי� מסוגי� 

 . רוב� לא, חלק� חוקיי�, שוני� ומשוני�

בו , 12מעגנת את הזכות לחופש תנועה בסעי0  1966האמנה בדבר אזרחיות ופוליטיות משנת  .93

 :נקבעו הדברי� הבאי�

  12סעי� 

לנוע , בתו, שטח זה, אד! הנמצא כחוק בתו, שטחה של מדינה זכותו. א

   .ולבחור את מקו! מגוריו באורח חופשי

הפועלת מכוח האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות , �"ועדת זכויות האד� של האו .94

מצאה לנכו	 להעניק , ווה הגור� המקצועי המוסמ/ לפרש את הוראותיהופוליטיות ומה

בהערה כללית . לאמנה העוסק בחופש התנועה הפני� מדינתי 12תשומת לב מיוחדת לסעי0 

 : קובע הוועד את הדברי� הבאי�, 2.11.1999מטעמו מיו�  27' מס

“1. Liberty of movement is an indispensable condition for the free 

development of a person. It interacts with several other rights 

enshrined in the Covenant, as is often shown in the Committee's 

practice in considering reports from States parties and 

communications from individuals.” 

General Comment No. 27: Freedom of movement (Art.12),02/11/99. 

CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, General Comment No. 27. Available at:  
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/6c76e1b8ee1710e380256824005a10a9?Opendocumnt 
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א0 טר� , ההכרה בחופש התנועה כזכות יסוד בשיטת המשפט שלנו נקבעה עוד מקדמת דנא .95

חוק אשר עיג	 זכות זו במפורש כזכות , כבוד האד� וחירותו: כניסתו לתוק0 של חוק יסוד

 : עיריית בית לח!בפסק הדי	 בפרשת , וכדברי בית המשפט הנכבד. חוקתית

נועה הוא מזכויות היסוד של האד� והוכר במשפטנו ה	 כזכות יסוד חופש הת"

אלו� פיקוד ' עתאמללה נ 1672/87 "בג: ראו למשל(העומדת על רגליה היא 

אל   1153/83 "בג; )פרשת עתאמללה: להל	( 712, 709, 708) 4(ד מב"פ, הצפו 

 401 402, 393) 2(ד לח"פ, מפקד המחוז הדרומי של משטרת ישראל' לוי נ

הנשיא ברק (וה	 כזכות הנגזרת מ	 הזכות לחירות , ))פרשת אל	 לוי: להל	(

  ו 59' בע, 1) 4(ד נא"פ, שר התחבורה' חורב נ 15016/96 "והשופט חשי	 בבג

הגורסי� כי חופש זה א0 נגזר   יש, כמו כ	)). פרשת חורב: להל	(בהתאמה  147

' בע, ל"רשת שביט הנבפ; 59' בע, ל"הנשיא ברק בפרשת חורב הנ(מכבוד האד� 

: להל	( 472, 456) 2(ד מח"פ, מפקד מחוז ירושלי!' דיי  נ 12481/93 "ובבג; 651

 ). 181' בע, ל"והשוו לעמדת השופט טל בפרשת חורב הנ; )פרשת דיי	

, ל"על מעמדו של חופש התנועה במשפטנו עמד בית משפט זה בפרשת חורב הנ 

עה לפגיעה ברגשות דתיי� ובאורח היחס בי	 חופש התנו) בי	 היתר(ש� נדו	 

מהזכויות "באותה פרשה ציי	 הנשיא ברק כי חופש התנועה הוא . חיי� דתי

עומדת בשורה "כי הזכות לחופש התנועה , )49' בע, ש�" (היותר בסיסיות

חופש "וכי חופש התנועה הוא , )51' בע, ש�" (הראשונה של זכויות האד�

כ	 הוסי0 ). 53' בע, ש�" (כויות בישראלהמצוי ברמה הגבוהה ביותר במידרג הז

מעמידי� את חופש התנועה בתו/ גבולות , לרוב"ל כי "הנשיא בפרשת חורב הנ

יש לציי	 ). 49' בע, ש�" (המדינה על רמה חוקתית דומה לזו של חופש הביטוי

כי דברי� דומי� על מעמדו של חופש התנועה אמרו א0 השופטי� שלא הצטרפו 

ראו למשל דברי השופט חשי	 ש� (א ברק בפרשת חורב לדעת הרוב של הנשי

  )."181' ודברי השופט טל בע, 147' בע

נהגיותה של הזכות לחופש תנועה יבאותה פרשה מצא ג� בית המשפט לנכו	 לבחו	 את הק0 מ .96

על רקע האמור באמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות , במשפט הבינלאומי של זכויות האד�

הדי	 קושר בי	 היק0 הזכות במשפט   פסק; רופית לזכויות אד�ובאמנה האי 1966משנת 

זכויות האד� הבינלאומי להגנה שיש להעניק לה במסגרת המשפט הבינלאומי ההומניטארי 

די	 זה מלמדנו על הקשר הגורדי בי	 שתי מערכות  דר/ ניתוח של פסק. החל על השטח הכבוש

וכ/ מורה אותנו פסק . דק שמשכנו בהאגכפי שג� קבע בית הדי	 הבינלאומי לצ, הדיני� הללו

 : הדי	

חופש התנועה . חופש התנועה מוכר כזכות יסוד ג� במשפט הבינלאומי"

מדינתית מעוג	 בשורה ארוכה של אמנות והכרזות בינלאומיות   הפני�

לאמנה הבינלאומית בדבר  12בסעי0 , כ/ בי	 היתר(בדבר זכויות אד� 

 International Covenant on Civil and(זכויות אזרחיות ומדיניות 

Political Rights, 1966( , 0להכרזה האוניברסאלית על זכויות  13בסעי

 2ובסעיUniversal Declaration of Human Rights, 1948( , 0(האד� 
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) 1950  לאמנה האירופית בדבר זכויות אד� מ 1963  לפרוטוקול הרביעי מ

   ."המינהגי ונראה כי הוא מעוג	 ג� במשפט הבינלאומי

לפסק דינה של הנשיאה  17וראו ג� פסקה ; לפסק הדי	 15פסקה , עיריית בית לח!פרשת (

  ).שהוזכרה לעיל דיר סאמטבייניש בפרשת 

אלא ג� חיונית , per seהינה זכות אשר חשובה לא רק לעצ� הגשמתה , חופש התנועה א� כ	 .97

, ואול�. וש זכויות אחרותונדרשת לפיתוחו של האד� והיא אמצעי חיוני להגשמת ומימ

המורה , "שלילית"קובעת במפורש כי אי	 המדובר רק בזכות , ההערה הכללית שהוצגה לעיל

למדינה שלא ליצור הגבלות שאינ	 בהתא� לסייגי� הקובעי� בסעי0 ביחס להגבלת חופש 

 המורה לרשויות להבטיח ולנקוט בכל, דומיננטי" חיובי"אלא ג� בזכות בעלת ממד , התנועה

דוגמת , האמצעי� הקיימי� כדי שלא תפגע הזכות לחופש תנועה על ידי גורמי� פרטיי�

 : או גורמי� מטעמה/ו 4' המשיבה מס

“6. The State party must ensure that the rights guaranteed in article 12 

are protected not only from public but also from private interference." 

חזר בית המשפט הנכבד , אשר נאמרו יותר מפע� אחת וביותר מפסק די	 אחד, דברי� אלו על .98

ג� בפסק הדי	 המוביל העוסק בזכויותיה� של פלסטיני� תושבי הגדה להגיע אל אדמותיה� 

הוא פסק הדי	 בפרשת , מסיק הזיתי�!) א/ לא רק(לצור/ ביצוע עבודות חקלאיות לרבות 

 . מוראד

, לעניי	 זכות הגישה וחופש התנועה של התושבי� המוגני� מוראד	 בעניי	 וכ/ קובע פסק הדי .99

ועל המשקל העוד0 שיש להעניק לחופש התנועה של , היכ	 שהמדובר במרחב הפרטי שלה�

כחלק מעקרונות חוקתיי� בסיסיי� , של איכר למקורות הפרנסה שלו, אד� לאדמותיו

 : תו	 לתפיסה לוחמתיתותחולת� ביחס לאוכלוסיה המוגנת המצויה בשטח הנ

, בשיטתנו המשפטית הוכר חופש התנועה ה	 כזכות יסוד העומדת על רגליה"[...] 

ויש א0 הגורסי� כי מדובר בזכות הנגזרת , ה	 כזכות הנגזרת מהזכות לחירות

חופש ). לפסק הדי	 והאסמכתאות הנזכרות ש� 15ראו פיסקה (מכבוד האד� 

הבינלאומי וזכות זו מעוגנת בשורה של התנועה מוכר ג� כזכות יסוד במשפט 

אי	 מדובר בתנועה של , חשוב להדגיש כי בענייננו). ש�, ש�(אמנות בינלאומיות 

אלא בגישה , תושבי� פלסטיני� באזורי� בלתי מסוימי� ברחבי יהודה ושומרו	

כאשר התנועה מתבצעת , בנסיבות אלה. השייכות לה!של התושבי� לאדמות 

	 משקל רב במיוחד לזכות לחופש תנועה ולצמצ� יש לית, במרחב פרטי

   ."למינימו� את המגבלות המוטלות עליה

הדגשות ; בייניש' ד) כתארה אז(לפסק דינה של השופטת  14פסקה , רמוראפסק הדי	 בעניי	 (

  ).במקור

עת , מכא	 אנו למדי� על החשיבות העצומה שייחס ג� בית משפט נכבד זה לחופש התנועה .100

של דיני המשפט ) יחסית(להביט על המקרה לא רק דר/ הפריזמה הצרה  הוא מצא לנכו	

אלא ג� להחיל דרכו את העקרונות החוקתיי� הקיימי� במדינת , הבינלאומי ההומניטארי

 .  בד בבד ע� הסטנדרטי� הבינלאומיי� כפי שה� מופיעי� באמנות הבינלאומיות, ישראל
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חופש התנועה מבעלי האדמות טומנת בחובה עת ברור לכל כי מניעת , צעד זה הינו א/ נדרש .101

וה	 , ה	 פגיעה ביכולת הפרנסה, הכוללת ה	 פגיעה בקניי	, פגיעה רבה ורחבה הרבה יותר

זכות הבאה לממש זכויות , א� כ	, חופש התנועה הוא. פגיעה בכבוד� של בעלי האדמות

השופטת ' נה של כבלפסק די 15פסקה , הנזכר לעיל יואב הס1 "וראו לעניי	 זה ג� בג(אחרות 

כ/ נאמר במפורש בהערה הכללית של הועד . והיא מהווה זכות בלעדיה אי	, )יה'פרוקצ' א

 . וכ/ ג� עולה מפסיקותיו השונות של בית המשפט העליו	 לאור/ השני�, לזכויות האד�

וכנגזרת מכ, , מניעת הגישה על צורותיה השונות מונעת את קיומה ואת מימושה של זכות זו .102

ועל כ  השארת המצב בשטח כהווייתו על ידי מי שבידיו הסמכות , זכויות הנלוותאת ה

הינה השלמה ע! המצב הפוגעני הזה והפרת המשפט הבינלאומי על שני ענפיו  לשנותו

 . שנותחו לעיל

  הזכות לעבודה. ג

קובעת בסעי0 , 1966חברתיות ותרבותיות משנת , האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות .103

 : ת הדברי� הבאי�א 6

  6סעי� 

הכוללת את זכותו של , מדינות שה  צד באמנה זו מכירות בזכות לעבודה. א

, או יקבלנה, כל אד! להשיג אפשרות להשתכר למחייתו בעבודה שיבחר בה

  . וה  ינקטו צעדי! מתאימי! כדי להבטיח זכות זו, באורח חופשי

כפי , וא� באמצעי� אחרי�ימות אלא� באמצעות דר/ , עד שנמנעה גישת� של הבעלי� .104

כמו , עותרי�מעובדות וסיפקו פרנסה להיו החלקות , שמעידי� על כ/ העותרי� בתצהיריה�

 .בית פוריקתושבי הכפר ג� לשאר 

מנועי� העותרי� ותושבי , צדדי ושלא כדי	 באופ	 חד, משהגישה לחלקות אלו נחסמה, עתה .105

כפי , מה	 פרנסה ויכולת� להשתכר למחיית�ובכ/ נמנעת . הכפר מלהגיע לאדמות אלו ולעבד	

 . שעשו עד כה

הנמנעי� באופ	  2 1ברור כי עצ� קיומה של מניעת הגישה וחוסר המעש של המשיבי� , משכ/ .106

נמנעת מהעותרי� ותושבי כפרו הזכות לעבודה כפי שהיא מוגדרת , מודע מלאכו0 את החוק

 . במשפט הבינלאומי

 

III. המשפט המנהלי והחוקתי הישראלי 

  תחולת המשפט המנהלי והחוקתי הישראלי בגדה המערבית) 1(

, לרבות המשיבי�, לצד מערכות הדיני� הבינלאומיות בה	 מחויבת מדינת ישראל ורשויותיה .107

בעקרונות החוקתיי� והמנהליי� של מדינת ישראל ובכלל זאת בכיבוד זכויות היסוד שעוגנו 

 . בחוקתה החלקית

העקרונות החוקתיי� , תו אינו חלק מדיני הגדה המערביתכבוד האד� וחירו: הג� שחוק יסוד .108

והמנהליי� של מדינת ישראל מטילי� חובות על כל רשויות השלטו	 הישראליות בפועל	 ג� 
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וכפי שביטא זאת מספר פעמי� בית המשפט , מחו1 לגבולותיה הריבוניי� של מדינת ישראל

 :הנכבד

ת החובה לנהוג לפי נושא עמו אל תפקידו א נושא תפקיד ישראלי בשטח"

יהיה , רשות ישראלית המתחייבות מעובדת היותו, אמות המידה הנוספות

 בכ/ מוטלת על נושא התפקיד חובה נוספת. מקו� פעולותו אשר יהיה

כי החובה לנהוג לפי הנורמות של המשפט המינהלי הישראלי , ומצטברת

כול לכ	 אי	 הוא י. החובה לקיי� את דיני המלחמה אינה פוטרת אותו מ	

הישראלי כדי להימנע מקיו� חובה  להישע	 על נורמות של המשפט המינהלי

א/ . דיני המלחמה פי החל עליו לפי המקובל על, או מכיבודו של איסור

, חובתו ידי, בדר/ כלל, אי	 נושא התפקיד יוצא, מבחינתו של בית משפט זה

כי ממנו , א� קיי� א/ ורק את אשר מתחייב מנורמות המשפט הבינלאומי

כי ינהג ג� בשטח ממשל צבאי לפי , והוא, נדרש יותר, ישראלית כרשות

  " .מינהל תקיני� והוגני� הכללי� המתווי� דרכי

 227 226 'בעמ ,197, )2(ד לז"פ, מפקד אזור יהודה והשומרו  'באסיל אבו עיטה נ 69/81צ "בג(

)1983(  

אלו� ' נ דה לזכויות האזרח בישראלהאגו 358/88צ "בגוראו לעניי	 זה ג� פסק הדי	 בעניי	 

  : ש� נאמרו הדברי� הבאי� בהקשר זה, )1989( 540 539, 529, )2(ד מג"פ, פיקוד המרכז

המפקדי� הצבאיי� ועת מעביר בית המשפט את  בהגדירו חובותיה� של"

המשפט על ידי כללי המשפט  מודר/ בית, פעולות הממשל בשבט הביקורת

לאופי ולמהות  ,תמיד ג� התייחסות להיק0, 	כמוב, אשר כוללי�, המינהלי

 אשר פעולתו נבחנת על ידי בית, סמכויותיו וחובותיו של פקיד הציבור

  ."המשפט

' נ 'ואחורי 'עג כיפאח מחמד אחמד 17015/02 "בגוכ	 הדברי� הבאי� שנקבעו בפסק הדי	 ב

, ההדגשה שלנו) (2002( 1025 ,1021, )3(2002על  תק, 'ואח ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה

  ):.ל.א, .ז.ש, .ס.מ

חלי� ג� עקרונות , הבינלאומי החלי� בענייננו בצד הכללי� של המשפט"

כל חייל  ,אכ . כללי הצדק הטבעי כגו	, היסוד של המשפט המינהלי הישראלי

ישראלי נושא עימו בתרמילו ה  את כללי המשפט הבינלאומי וה  את כללי 

   ".אלי הנוגעי! לעניי המשפט המינהלי הישר היסוד של

כי עקרונות חוקתיי� ועקרונות המשפט החוקתי , לפיכ/ קבע בית המשפט הנכבד לא אחת .109

וראו (כ/ לעניי	 כללי הצדק הטבעיי� : הישראלי יחולו על פעילות המשיבי� בגדה המערבית

, ו שר הבטח' נ 'ואחבישראל  האגודה לזכויות האזרח 5973/92צ "בגפסקי הדי	 בעניי	 , למשל

כיפאח מחמד  17015/02 "בגב; 73המוזכרת לעיל בסעי0  הספרשת ; )1993( , 267, )1(ד מז"פ

 )).2002( 1021, )3(2002על   תק, 'ואח ל בגדה המערבית"מפקד כוחות צה' נ 'ואחורי 'עג אחמד

כבוד האד� וחירותו : בית המשפט הנכבד א0 הרחיק לכת עד כדי החלה ישירה של חוק יסוד .110

תו/ שהוא מותיר את , שבי	 רשויות השלטו	 בשטח הכבוש ותושביו הישראלי� על היחסי�

ראו (שאלת תחולתו של חוק היסוד על יחסי השלטו	 ע� התושבי� הפלסטיניי� בצרי/ עיו	 
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ד "פ, אריאל שרו  %ראש הממשלה  'המועצה האזורית חו� עזה נ 1661/05צ "בגלעניי	 זה 

 )). 2005( 560 559, 481, )2(נט

הכיר , הרי שבלא מעט מהפסיקות שיצאו תחת ידו של בית משפט נכבד זה, דברי� אלה חר0 .111

חופש התנועה וחופש , דוגמת חופש הקניי	, בית המשפט בכ/ שהיכ	 שנפגעות זכויות חוקתיות

יש לבחו	 פגיעה , ג� היכ	 שהמדובר בפגיעות הנעשות כנגד האוכלוסייה הפלסטינית, העיסוק

 על כל מבחניה ותתי, הקבועות בדי	 בישראל בדבר פגיעה חוקתיתזו על פי אמות המידה 

בפסקי הדי	 אשר עסקו בבניית גדר ההפרדה , כ/ למשל. מבחני� אלו שהשתרשו בפסיקת� זו

 : נקבעו הדברי� הבאי�, י�נתו/ כדי פגיעה בזכויות חוקתיות של תושבי� פלסטי

יש בה	 כדי לפגוע . פגיעה בזכויות הפרט בניית גדר טומנות בחוב	"[...] 

. ובזכויות אד� נוספות בחופש העיסוק, בחופש התנועה, בזכות הקניי	

 הפעלת סמכויות הפוגעות בזכויות יסוד חוקתיות תיעשה על פי אמות

   ."המידה הקבועות בפסקת ההגבלה שבחוקי היסוד בעניי	 זכויות אד�

וכ	 , )2006( 1878,  1874, )3(2006על  תק, מרכז אלו� פיקוד' עומר סלאמה נ 1073/04צ "בג(

על  תק, ראש ממשלת ישראל 'זהרא  יונס מחמד מראעבה נ 7957/04צ "בגראו ג� הניתוח ב

2005)3( ,3333, )2005((.  

ג� המשפט החוקתי הישראלי , בדומה לזכויות הקבועות במשפט הבינלאומי על ענפיו השוני� .112

. ות השלטו	 את החובה להג	 עליה	מכיר בקיומ	 של זכויות יסוד של האד� ומטיל על רשוי

חלי� ג� בשטח הנתו	 לשליטת	 של , זכויות אלה והנגזרת המינהלית הנובעת מהכרה בה	

מפקד כוחות ' אבו דאהר נ 17862/04 "בפסק הדי	 בעניי	 בג, כ/ למשל. רשויות ישראליות

מפקד כוחות נקבעה האחריות של , )377' בעמ, 368 2005) 5(י נט"פד( ל ביהודה ושומרו "צה

ל "על אחריות זו של כוחות צה. כגו	 זכות הקניי	, ל באזור להבטיח את זכויות הפרט"צה

חזר בית המשפט , הנובעת בי	 היתר מהעקרונות החוקתיי� שלנו, ביחס לאוכלוסיה הכבושה

 ). בייניש' ד) כתארה אז(לפסק דינה של השופטת  14ראו פסקה (, רמורא 1"בגג� בפסק הדי	 ב

ג� המשפט החוקתי והמנהלי הישראלי מטיל על רשויות השלטו	 הישראליות , י כ	הנה כ .113

העיסוק , בגדה המערבית חובת הגנה על זכויות תושבי השטח הכבוש ובכלל זאת זכות הקניי	

  .וזכות� לכבוד אנושי

ונשוב ונזכיר כי ההתייחסות בכל האמור הינה בדבר חובת	 של רשויות השלטו	 הישראליות  .114

מקנה לה� את כי הגנה זו אינה , ברי לכל .ל זכויותיה� של תושבי השטח הכבושעלהג	 

כל הדיני� בניגוד ל, הפר זכויות אלו באופ	 אקטיבי בעצמ	 ללא כל הסמכה חוקיתהרשות ל

  .תו/ הפרה בוטה של החלטות בית המשפט הנכבד הזה, המנויי� לעיל ובפרט

כתוצאה שה ומניעת הגי מחדלונ! להפסיק את כתוצאההזכויות המופרות על ידי המשיבי!  )2(

  מעיגונה הלכה למעשה

מבלי לגרוע מהפגיעות בזכויות העותרי� כפי שה	 קבועות במסגרות הנורמטיביות שהוצגו  .115

חלק מזכויות אלה קבועות ג� בחוקי , )דיני הכיבוש ומשפט זכויות האד� הבינלאומיי�(לעיל 

 . היסוד ובתבנית החוקתית של מדינת ישראל

  הזכות לקניי . א
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, הזכות לקניי	 קבועה בחוק יסוד כבוד האד� וחירותו, כפי שכבר הובהר בכתב עתירה זה .116

הפסיקה בישראל מצאה לנכו	 לעג	 , כפי שכבר הובא בהרחבה לעיל. לחוק יסוד זה 3בסעי0 

הואיל והדברי� הובאו בהרחבה . ג� ביחס לתושבי� המוגני� בגדה המערבית, זכות זו

 . לא מצאנו לנכו	 להביא� בשנית, ודמי� של הטיעו	 המשפטיבחלקי� ק

כי המעמד החוקתי של זכות הקניי	 אינו מוגבל א/ , נציי	 רק כי כפי שעולה מלשו	 ההוראה .117

. באשר הוא הנתו	 לסמכויותיה של רשות ישראלית אד!אלא מוחל על כל , לתושב או לאזרח

כל רשות מרשויות השלטו	 חייבת ", ד זהלחוק יסו 11ועל פי האמור בסעי0 , אד� הוא אד�

 –בפרט מצאה הרשות המכוננת להבהיר כי הרשויות ". יסוד זה לכבד את הזכויות שלפי חוק

ולדאוג שלא תהיה פגיעה בקניינו , חייבות לשמור על קניינו של אד! –ובכלל זה המשיבי� 

 . זה

  חופש העיסוק וקידומו. ב

היא הזכות לחופש עיסוק שהרשות המכוננת שלנו , עקרו	 חוקתי נוס0 שרלבנטי לענייננו .118

מחייב את הרשויות הישראליות  בית פוריקהפגיעה בפרנסת תושבי . הקדישה לו חוק יסוד

 .לפעול אקטיבית כדי להסיר את הגור� המפריע ולהג	 על זכות� להתפרנס ממשלח יד�

עבר לזכות החוקתית מ, אלא קניי	 בעל ער/ מוס0' רגיל'קניינ� של העותרי� אינו קניי	  .119

המדובר הוא בקניי	 המהווה מקור פרנסה עבור העותרי� כמו ג� . המגולמת בזכות הקניינית

העדר גישה חופשית לאדמה מהווה פגיעה נמשכת , משכ/. תושביו האחרי� של הכפר

אשר בשל מחדלי , זכות חוקתית נוספת, בפרנסת� ובזכות� להתפרנס ולעסוק בחקלאות

 . � היאהמשיבי� מופרת ג

נעשית בשל מעשה , בית פוריקפגיעה זו בפרנסה ובחופש העיסוק של העותרי� ותושבי הכפר  .120

או מי /מבעלי האדמות ו למנועאשר החליטו על דעת עצמ� , עברייני של מתנחלי האזור

בכ/ להגיע לאדמותיה� ולעבד אות	  מ, באמצעי� בלתי חוקיי� של אלימות והפחדה, מטעמ�

לאדמת בור בלתי מעובדת וכזו , אדמת עידית פורחת ומניבהב	  והופכות אדמות מאבדות מטי

 .  שאינה מניבה רווחי� עבור בעליה

  1נקבע כי סגירת שטחי� יזומה הנעשית על ידי המשיבי� , שהוזכרה לעיל רמוראבפרשת  .121

אינה מידתית ואינה , והנעשית לצור/ הגנה על התושבי� המוגני� מפני התנכלויות המתנחלי�

  .  פשרת הגנה על הקניי	 ולאפשר פרנסה ראויה לבעלי האדמותמא

היכ	 שסגירת השטח נובעת לא מתו/ דאגה  –ואילו בענייננו דברי� אלו נכוני� מקל וחומר  .122

אלא מתו/ השלמה שלה� ע� הפעילות הבלתי חוקית , של המשיבי� לשלומ� של העותרי�

חוק בגדה היכ	 שהיא נדרשת המתבצעת בשטח ורפיסותה רבת השני� של מערכת אכיפת ה

יוחס  רמוראבפרשת . להג	 על התושבי� הפלסטיני� המוגני� מפני התנכלויות המתנחלי�

בייחוד , חלק נכבד מפסק הדי	 לסוגיית אכיפת החוק בגדה המערבית כנגד מתנחלי� אלימי�

   .חה לאדמותיה�ואכיפה זו אינה מאפשרת לפלסטיני� הגעה בט) העדר(היכ	 ש

ה	 כזכות חוקתית אשר עומדת בפני עצמה כמו , כות לעסוק במשלח ידו של אד�חשיבות הז .123

הוא חוק , מצאה דרכה לחוק יסוד במדינת ישראל, ג� כזו הנובעת מכבוד האד� באשר הוא

כל אזרח או תושב של המדינה זכאי "לחוק קובע כי  3סעי0 , אמנ�. חופש העיסוק: יסוד
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אול� לא יכולה להיות מחלוקת כי זכות זו נתונה , "מקצוע או משלח יד, לעסוק בכל עיסוק

אשר אמנ� אינ� תושבי� או אזרחי� של המדינה אול� , לכל מי שמצוי בשליטת המשיבי�

 .ה� תושביו של שטח אשר רק מדינת ישראל משמשת כגור� אשר בא בנעלי הריבו	

ט זה ועיגנה לחוק זה קדמה שרשרת ארוכה של פסקי הדי	 אשר יצאה תחת ידיו של בית משפ .124

זאת בנוס0 לקביעה המופיעה בחוק כי כל אחת מרשויות , חוקי זכות חוקתית זו למעמד על

בפסק הדי	 ). לחוק 5ראו סעי0 (חייבי� בכיבוד זכות זו  2 ו 1לרבות המשיבי� , המדינה

לכל אד� קנויה זכות טבעית לעסוק "בו נקבע כי , רנו'בעניי	 בז 1949הראשו	 בסוגיה משנת 

' בעמ, 80ד ב "פ, שר המשטרה' רנו נ'בז 1/49צ "בג "ה או במשלוח יד אשר יבחר לעצמובעבוד

, 367) 4(ד נא"פ, שר האוצר' לשכת מנהלי ההשקעות נ 1715/97צ "וראו לעניי	 זה ג� בג. 82

, 412) 5(ד מח"פ, שרת התקשורת' מ נ"בע) 1992(יורונט קווי זהב  987/94צ "בג; 382' בעמ

 ). 434' בעמ

היוו , ברור כי עד למועד מניעת הגישה המוחלטת, שמעידי� על כ/ העותרי� בתצהיריה�כפי  .125

עבור חלק ממשפחות הכפר וא0 מקור פרנסה , אליה	 ה� מנועי� מלהגיעהאדמות החקלאיות 

כי האדמות עובדו ונעשה בה� , ברור למעלה מכל ספק. מקור פרנסה יחידי – בית פוריק

בשל פעולותיה� של תושבי ההתנחלות . זור הפלסטיני�שימוש חקלאי על ידי תושבי הא

אשר במפורש אסרו על העותרי� , מציד�" הגדלות ראש"יחד ע� , וחוסר המעש של המשיבי�

נחסמה הדר/ לחרוש ; ליבולי� שהיו בה�; נמנעה הגישה לאדמות אלה ,להגיע לאדמותיה�

לטפח את , י� חדשי�נחסמה הדר/ להפיק יבול; לדש	 ולהשקות, לנכש ולקצור, ולזרוע

כפי שנעשה , נחסמה הדר/ להתפרנס מפרי האדמה –ומעל הכל . האדמה ולטייב אותה

כפי שהיא באה לידי ביטוי במקרה , עד להופעתה המכוערת של מניעת הגישה, מקדמת דנא

 . זה

  הזכות לכבוד. ג

יא מצאה כפי שה, הזכות לכבוד –מה שהוא תחילת כל הזכויות במבנה החוקתי שלנו , לבסו0 .126

  .האד� וחירותו כבוד: דרכה אל חוק יסוד

המסייעות לו , אלא היא אוצרת בחובה מארג של זכויות, זכות זו אינה עומדת לכשעצמה .127

עמד על כ/ בית . לקיי� את תכלית� כבני אד� אוטונומיי�, ובכלל זה העותרי�, לפרט

 : חי� הבאי�וכעת קבע את הדביר� הנ, זה לא מכברהמשפט הנכבד בפסק די	 שפורס� 

הרעיו	 הבסיסי העומד ביסוד התיאוריה של זכויות האד� הינו שלאד� . 29"

וכי שומה על הגורמי� , שהוא ראוי שינהגו בו בכבוד, כפרט יש כבוד

. להג	 על הפרט מפני פגיעה בכבוד, ובכלל זה בית המשפט, המופקדי� על כ/

דר	 אי	 משמעות שבהיע, כולל כבוד האד� אגד של זכויות, באופ	 פרטני

  ." אוטונומי ובעל ער/ בתור שכזה, להיותו של האד� יצור חופשי

' לפסק דינו של כב 29פסקה  'נגד רשות המיסי! ואח' ר עאדל מנאע ואח"ד 16824/07 "בג

  ]20.12.2010פסק הדי	 מיו� ; טר� פורס�[פוגלמ	 ' השופט ע

נה הזכות לחופש תנועה כקשורה עוג, השופט פוגלמ	' לפסק דינו של כב 40בפסקה , ובהמש/

  :בטבורה לזכות לכבוד
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בדבר האוטונומיה של הרצו	  –הנגזר מכבוד האד�  –העיקרו	 החוקתי "

טומ	 בחובו את ג� את חירותו של הפרט , הפרטי ופיתוח אישיותו של כל פרט

 "לנוע למחוז חפצו בלא הפרעה

ומתו/ ידיעה כי אכיפה , ני�גזל האדמות המתבצע בחסות ההגבלות הקשות על תנועת פלסטי .128

גזל המתבצע לעיתי� בסיוע הרשויות עצמ	 , פרטית תתקל ביד של ברזל מצד גורמי הביטחו	

אשר מקבלות את קו הגבול החדש והלא חוקי כתורת משה מסיני ולעיתי� א0 מסייעי� 

וכשהכול מתבצע על רקע סכסו/ שרקעו  –בהרחקת החקלאי� המבקשי� להגיע לאדמותיה� 

ידי קבוצה לאומית אחת ובקונטקסט של שליטה שלה על הקבוצה  י והגזל מתבצע עללאומ

מעבר לפגיעה בזכות , כל אלה יוצרי� פגיעה חמורה בכבוד� של הנגזלי� –שאדמתה נגזלת 

 .לקניי	 ולחופש עיסוק

 

IV.  הזכויות הנפגעות כתוצאה ממחדלי המשיבי!  –מ  הכלל אל הפרט 

גישת� של העותרי� ותושבי הכפר האחרי� אל  לאפשר כדילא עשו דבר  המשיבי� .129

 ,איתמרלא דאגו לאכו0 את החוק על פעולותיה	 האלימות של המתנחלי� תושבי . אדמותיה�

לא זו א0 זו סייעו במישרי	 במניעת הגישה אל האדמות בלא הסמכה חוקית לכ/ ובניגוד לכל 

לא ; לאדמותיה� יקבית פורלא עשו את הנדרש כדי לאפשר מחדש את גישת תושבי ; די	

 .השיבו לפניותיה� הרבות הדורשות את הסרת המניעה ואת מימוש זכויותיה� אלה

, זכויותיה� הרבות של העותרי� מקופחות ונמנעות מה� בשל התנהלות המשיבי� כול� .130

אשר נמנעי� מביצוע המוטל עליה� ומאפשרי� את המש/ קיומה של  2 1ובראש� המשיבי� 

משלימי� ע� התנהלות  ה� בפועלכש העותרי� אל אדמותיה� מניעת הגישה בפועל של 

בלתי חוקית ובלתי חוקתית המקפחת באופ	 עקבי ומתמש/ את זכויותיה� של , קלוקלת

 . האזרחי� המוגני� בשטח

ביניה	 נית	 למנות את הזכות לגישה חופשית , עמדת העותרי� היא כי הזכויות הנפגעות כול	 .131

הפגיעות בה	 , הזכות לפרנסה וחופש עיסוק וכ	 הזכות לכבוד ,הזכות לקניי	, ולחופש תנועה

ללא כל הצדק שבדי	 ותו/ הפרת , זאת. ופגיעה באחת מובילה לפגיעה ברעותה, שזורות זו בזו

האמוני� על שמירתו של  בולט העדר המעש המוחלט של המשיבי�, לצד פגיעה זו. חוק גלויה

ובניגוד מפורש , בכל הנוגע לזכויות אלה, לתקנות האג 43הסדר הציבורי כהופיעו בתקנה 

חמורה עוד יותר היא התנהלות המשיבי� אשר . רמוראלפסיקת בית המשפט העליו	 בפרשת 

, את אות	 פרקטיקות אסורות המונעות מהעותרי� להגיע לאדמותיה�" לאמ1"מצאה לנכו	 

מיצוי  כפי שצויינו במכתב ,במקביל להתעלמות מבקשות העותרי� להגיע לאדמותיה�

 . ההליכי� שהועבר לעיל

 

 הסעד המבוקש. ד

. לאוזלת יד	 של הרשויות באכיפת החוק בגדה המערבית) נוספת(עתירה זו היא דוגמה  .132

מניעת הגישה . העובדה כי מדובר באוזלת יד מתמשכת ומודעת היא חמורה ומדאיגה ביותר
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,  טליה ששו	 מתייחס לכ/ח "שהוזכר לעיל מראה זאת ודו' בצל�'ח "כפי שדו, נשוא עתירה זו

עליה ג� עמד בית , אלא הינה חלק מתופעה רחבת הק0, פעמי וייחודי היא אינה מקרה חד

 .  המשפט העליו	 בעבר

נדרש בית המשפט ליצוק תוכ	 מעשי לאמירות המעורפלות של המשיבי� , רמוראבפרשת  .133

וזכות� להתפרנס ההגנה על זכות הקניי	 , בדבר הבטחת זכות הגישה וחופש התנועה שלה�

בסופו של פסק הדי	 התווה בית המשפט את העקרונות שצריכי� לעמוד . מעמל� החקלאי

בי	 . לנגד עיניו של המפקד הצבאי בבואו להבטיח את זכויותיה� של התושבי� המוגני�

לפסק דינה של  33פסקה , רמוראראו פסק די	 בעניי	 (נקבעו העקרונות הבאי� , היתר

 .):ל.א, .ז.ש, .ס.מ, הדגשות הוספו; בייניש' ד) כתארה אז(השופטת 

יש לפעול להבטחת ביטחונ! של החקלאי! הפלסטיני! המגיעי! , ראשית"

להג	 עליה� בעת שמתבצעת העבודה , וככל שהדבר נדרש לעבודה החקלאית

את ההגנה על החקלאי� הפלסטיני� יש לפרוש תו/ מינימו� הפרעה . החקלאית

  . לעבודה החקלאית

משמעיות לכוחות הפועלי! בשטח כיצד לנהוג % יש לית  הנחיות ברורות וחד, שנית

אלא בהתקיי! בסיס , כדי לא למנוע מהתושבי! הזכאי! לכ, גישה לאדמותיה!

  . לכ, בדי 

על מנת להג  על קניינ! של התושבי! יש להקצות כוחות , שלישית"

  ..."הפלסטיני!

עי� באופ	 מופג	 מיישו� העקרונות שקבע בית כי המשיבי� לא מיישמי� ונמנ, עיננו הרואות .134

 : במקרה דנא, המשפט הנכבד

הנעשית , והחריש בלבדימי המסיק האדמות בחלק ממת	 אפשרות הגעה אל למעט  ,ראשית

אשר אחרת לא נוקטי� המשיבי� בכל פעולה , המוזכר לעיל" תיאו�"כאמור באמצעות אותו 

באופ	 חופשי פקטו מלהיכנס לאדמותיה�  האשר מנועי� ד �נועדה להבטחת בטחו	 העותרי

של חוסר הנכונות והרצו	 של המשיבי� לבצע את המוטל עליה� ולהג	 על בשאר ימות השנה ב

על כ/ ג� יעידו העדר המענה העקבי . העותרי� מפני התנכלויות מצד תושבי ההתנחלות

ר מיצוי כפי שפורט בפרק בדב, והשיטתי בו נוקטי� המשיבי� ביחס לפניות העותרי�

  ;ההליכי� אשר קד� להגשת עתירה זו

אל להגיע  �ניתנו הנחיות לכוחות הביטחו	 לאפשר לעותרי לא, ככל שידוע לעותרי� ,שנית

נחיות ובודאי שלא ניתנו ה ,וא0 לא מקצת	, ה	 אינ	 מיושמות בפועל, וא� ניתנו אדמותיה�

כפי שהעידו העותרי�  ,מנגד .מחלקי� נרחבי� של אדמותיה�, העותרי�למנוע גישת� של 

אלא שנאסר עליה� לעשות כ	 , לא רק שלא ניתנה האפשרות להגיע לאדמותיה�, בתצהיריה�

היא להימנע מלהגיע לשטחי� שבבעלות , 1' ההנחייה היחידה שניתנה לעותר מס. במפורש

  . וזאת ללא כל נימוק או אסמתכא לכ/, תושבי הכפר

סביר , קיומו של כוח כזה; י� להגיע לאדמותיה�לא מוקצה כל כוח שיג	 על העותר, שלישית

בייחוד לאור הפניות הרבות מטע� העותרי� כפי , גישה חופשית, כי היה מאפשר בנוכחותו

את ) שלא לומר משהי�(המשיבי� א0 משתהי� . שבוצעו בשנה האחרונה וא0 לפניה
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ת כהעדר וג� בכ/ יש לראו, ונמנעי� מלספק לה� מידע רלוונטי, תשובותיה� לעותרי�

  . הקצאת כוח לטפל בבעיות העותרי�

שטחי! אשר בוצעו על ידי  עסק בסגירות מורארכי פסק הדי  בעניי  , ונזכיר פע! נוספת .135

לכאורה על פי חוק ומתוק� סמכות הנתונה לה! למנוע בצווי! רלוונטיי! , עצמ! המשיבי!

ה על בסיס חוקי ואילו במקרה דנא אי  המדובר באקט הנעש, את גישת החקלאי! לאדמת!

אשר כמפורט לעיל קיבלו בשלב , ונדמה כי תכלית פעולותיה! של המתנחלי!, כלשהו

הרחבת השטחי! עליה! חולשת ההתנחלות הינה , מאוחר יותר את גיבוי  של רשויות הצבא

 .  תו, נישול חקלאי! מאדמת!

� לעבד את שחר0 פסיקה מפורשת של בית המשפט הנכבד העוסקת בזכויות חקלאי, כ/ יוצא .136

נמעני� המשיבי� , שבבעלות� במרחב הפרטיאדמת� ולאפשר לה� חופש תנועה וגישה 

 . שלא לומר משלימי� את המצב, מלנקוט באמצעי� אלו ומשלימי� ע� המצב

להתערבות , כפי שנקבעו בפסיקה, העותרי� יטענו כי במקרה שבפנינו התקיימו תנאי הס0 .137

התנערות מוחלטת של הרשות מחובתה , כלומר, קבית המשפט הנכבד במדיניות אכיפת החו

עמיחי פילבר    16579/99 "בגראו (לאכו0 את החוק ולמלא אחר פסיקת בית המשפט הנכבד 

   :425, )3(99על  תק ,'אח %4 ממשלת ישראל ו' נ

צרי/ , כדי שבית המשפט יתערב ברמת האכיפה של חוק זה או אחר, אכ	"

דבר שאינו , 	 מחובת	 לאכו0 את החוקהמוסמכות יתנערו לחלוטי שהרשויות

דבר שלא הוכח , סביר או יימנעו ממילוי חובת	 באופ	 בלתי, קיי� במקרה זה

 ."במקרה זה

ומאחר ובתיק שבפנינו הוכח כי והרשויות התנערו מחובת	 לאכו0 את החוק , אשר על כ	 .138

י העותרי� אלא לא נותר ביד, ובהמש/ התנערות	 ה	 נמנעות ממילוי חובת	 באופ	 בלתי סביר

לבוא בשערי בית המשפט הנכבד על מנת שיוציא מלפניו צו עשה אשר יחייב את המשיבי� 

 . לפעול כמבוקש ברישא של העתירה

   .מר עזמי בדירעתירה זו נתמכת בתצהיריה� של העותרי� וכ	 בתצהירו של  .139

ישא מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמבוקש בר, לאור כל האמור לעיל

בנוס� . להופכו למוחלט, לכתב העתירה ולאחר קבלת תגובת המשיבי! ושמיעת טיעוניה!

% מתבקש בית המשפט הנכבד להטיל על המשיבי! את הוצאות העותרי! בתוספת שכר

  .מ כחוק"בתוספת מע, ד"טרחת עו
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