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 המשיבים

   

  לצו על תנאי )שניה( מתוקנת עתירה 

עתירה מתוקנת  , מתכבד העותר להגיש18.3.2013 מיום בית המשפט הנכבד בהתאם להחלטת

 לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי ולהורות: 

יאכפו את דרישת הפינוי על פי הצו  ע לאולבוא וליתן טעם, באם יחפצו, מד 3 -1למשיבים  .א

כנגד הפלישה  3על ידי המשיב מס' בדבר שימוש מפריע במקרקעין פרטיים אשר הוצא 

 . 2010בחודש יוני  ,באדמות הכפר סינג'יל 6בגוש  138-ו 131בחלקות  לאדמותיו של העותר

 
לבוא וליתן טעם, באם יחפצו, מדוע לא יפנו, מכל אדם וחפץ, את חלקות  5 -4למשיבים  .ב

 באדמות הכפר סינג'יל. 6בגוש  138-ו 131

ע"י שהוגש  54/11מס' לבוא וליתן טעם, באם תחפוץ, מדוע לא תכריע בערר  6למשיבה  .ג

 . ובהקדם האפשרי ללא דיחויזאת ו, 4-5משיבים ה
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 28.9.2011ביום  3על ידי המשיב מס'  שנחתםהעתק מהדרישה על פי הצו בדבר שימוש מפריע 

  .1נספח מצ"ב ומסומנת כ

בשל רצון לחסוך בנייר נמנענו מלצרף בשנית את כלל הנספחים ואנו מפנים בעניין זה  -*הערה

המתוקן עתירה כתב ה. נספחים חדשים שהוספו בלעתירה המתוקנתכתב העתירה המקורי וכן ל

 . המתוקנת הקודמתבהמשך לנספחי העתירה  י, סומנו בסדר כרונולוגהזה

 

 א. פתח דבר

פינוי  דרישתלממש מהמשיבים  בחדלונם של ,30.12.2010, אשר הוגשה ב עניינה של עתירה זו .1

 . גודרה ונטעו בה עצים אשר 2010שנת  במהלך העותר בחלקתלפלישה שבוצעה  ואישהוצ

)יהודה  צו בדבר במקרקעין )שימוש מפריע במקרקעין פרטיים(" את דרישת הפינוי, מכוח .2

"(, הוציא המשיב )להלן: "הצו בדבר שימוש מפריע "2007-(, התשס"ז1586)מס'  ושומרון(

לאדמתו של עבריינים שפלשו לאתר את הגורמים הבניסיון  חקירת המשטרהלאחר ש 2מספר 

   העותר נסגרה בעילה של "עבריין לא נודע".

להנפיק  2מספר  המשיבלפתע , נדרש זה נכבדמשפט במהלך התנהלות התיק בפני בית כידוע,  .3

 בפרסום הראשוני של הדרישהלשיטתו וזאת בשל כשל טכני אשר נפל  דרישת פינוי חדשה

לדרישה  תצהירי התנגדות כנגדהדרישת הפינוי המתוקנת הוגשו המקורית. עם פרסומה של 

הביאו את בית התפתחויות אלו . 5 -4, הם המשיבים טי הזיהוי של הפולשים לכאורהובהם פר

 הגשתה המחודשת של העתירה דנן, להורות על 14.10.2011המשפט הנכבד, בהחלטתו מיום 

 . תוך תיקונה בהתאם

דו"ח שחובר ה ת ההמלצות שלחקיקתו הייתה אח, אשר על כל פנים, הצו בדבר שימוש מפריע .4

על ידי עורכת הדין טליה ששון בנוגע למאחזים הבלתי מורשים, נועד להתמודד עם הסוגיה 

 הלאקונלנוכח , וזאת ישראליםהכאובה של פלישות חקלאיות לאדמות פלסטיניות על ידי 

ית תה כי פינוי פלישה חקלאי. מסקנתה של עו"ד ששון היעובר להוצאת הצו תחקיקה הקיימב

 . יםסטטוטורי בשל מחסור בכליםבלתי אפשרית, כמעט בגדר משימה  הייתה

אף שהצו ספציפי נחקק, והצו בדבר שימוש מפריע שנועד למלא חסר זה ברם, חרף העובדה כי  .5

בעקבות ו לכאורה, 4-5, הם המשיבים הוצא מכוחו כנגד הפולשים לאדמתו של העותר

והם , ובחתימה עליו הוצאת הצוהרשויות הסתפקו בבני משפחתו, הרי ששל ו ותלונותיו של

נמנעים מזה תקופה ארוכה מלממש צו זה, אשר מונח כאבן שאין לה הופכין בשטחו של 

 העותר.

אין העותר ובני  , במציאות המוכרת היטב לבית המשפט הנכבד,נזכיר כי באזור המדובר .6

בעצמם, בדיוק כשם פינוי להגיע לשטח בו בוצעה הפלישה, ולממש את צו היכולים משפחתו 

. על מנת לממש את הצווים בשטח שאין עומדת להם הלכה למעשה זכות האכיפה העצמית

ואלה כך, על העותר להמתין למימושן של פעולות האכיפה על ידי המשיבים, –הטעון כל 

 לעשות כן.ממאנים 

הגיע מנועים העותר ובני משפחתו ל ותתמימ כשנתייםהתוצאה הכאובה היא כי במשך  .7

לאדמתם, לעבדה, להפיק ממנה פרנסה, ולהנות מפרי עמלם. בכל הזמן הזה, השטח 



 

 3 

נוקפים אינם המשיבים ושבבעלותם מגודר ונטוע בעצים שנטעו על ידי הפולשים העלומים, 

למרות נשוב ונזכיר, אצבע על מנת להסיר את הגידור ואת האמצעים הרלוונטיים. כל זאת, 

 לעשות כן, מזה חודשים רבים. והכלים המשפטיים הסמכויות שקיימים בידי המשיבים כל 

 

 הרקע העובדתי ב.

I – הצדדים לעתירה 

הינו בנו ואחד , תתושב הכפר סינג'יל שבגדה המערביאבראהים עלי שבאנה,  העותר, מוחמד .8

מיורשיו של מר אברהים עלי מחמוד, ולפיכך הינו מחזיק בזכויות קנייניות בין היתר בחלקות 

 פר סינג'יל. באדמות הכ 6בגוש מס'  138-ו 131הן חלקות האדמה נשוא עתירה זו, 

העתק מנסח מס רכוש מקרקעין על שמו של אביו של העותר על תרגומו לעברית, 

  .2 כנספח מצ"ב ומסומן

העתק מצו ירושה על שמו של אבי העותר על תרגומו לעברית מצ"ב ומסומן 

  .3 כנספח

 .4 כנספח העתק מתצהירו של העותר על תרגומו לעברית מצ"ב ומסומן

העתק מאישור מועצת עיריית סינג'יל בדבר זכויותיו הקנייניות של העותר ושל 

   .5 כנספחאביו בחלקות ועל הקשר ביניהם, מצ"ב ומסומן 

הינו מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ובידו מצויות כל סמכויות הניהול  1המשיב מס'  .9

ידי מדינת ישראל בתפיסה לוחמתית וזאת בהתאם לכללי -והחקיקה של השטח המוחזק על

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

ה על רכוש התושבים באזור הנתון לתפיסה לוחמתית, כפי שמירה על הסדר הציבורי והגנ

 שיוסבר בהמשך העתירה. 

אשר בידיו סמכויות הניהול של  1הינו ראש המינהל האזרחי אצל המשיב מס'  2המשיב מס'  .10

דרישות לפינוי הוצאת על  2החיים האזרחיים בשטחים הכבושים. בין היתר אמון המשיב מס' 

 , ומימושם. במקרקעין פרטיים הצו בדבר שימוש מפריע מכוח

על דרישת פינוי לפלישה לחלקות  2כפי שנפרט בהמשך כתב העתירה, בתחילה חתם המשיב  .11

(. ברם, "הדרישה המקורית"עתירה )להלן תכונה: האכיפתה הביאה להגשת -העותר, אשר אי

ית בפני ב לאחר הגשת העתירה, ואף לאחר שהתחייב לאכוף את דרישת הפינוי בגינה הוגשה

אשר נפלה בסימון גבולות הפלישה טכנית , כי בשל טעות 2המשיב לה לפתע יג, משפט נכבד זה

 .("הדרישה המתוקנת")להלן:  ביחס לחלקות העותר, עליו להוציא דרישת פינוי מתוקנת

הדרישה המתוקנת אכן נחתמה ונתלתה באזור הפלישה אלא שהפעם הוגשו כנגדה בהמשך, 

וזאת  –המפרטים מדוע אין לראות בשימוש שנעשה משום שימוש מפריע  –תצהירי התנגדות 

 ., המתיר בהגשתם של תצהירים כאמור)א( לצו בדבר שימוש מפריע2פי סעיף  לע

מצ"ב  15.6.2010 2מספר  המקורית אשר נחתמה על ידי המשיבהעתק מהדרישה 

  .6נספח ומסומנת כ
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הינו מפקד מחוז ש"י של משטרת ישראל אשר אמון, בין היתר, על אכיפת החוק  3המשיב מס'  .12

 ישראלים מפירי חוק בגדה המערבית, וכן על סיוע לשאר רשויות האכיפה במלאכתן. על

 משיבים אלו יכונו להלן: "המשיבים".

ם שהוגש פי האמור בתצהיר-על, והינם, המתנגדים לדרישת הפינויהם , 5 -4 יםהמשיב .13

עיבדו הם אשר אדמתו של העותר ו, המחזיקים ב15.9.2011תגובה לדרישת הפינוי ביום ב

, כי משיבים ויאמר המובן מאליולמשך שלוש שנים. )לטענתם( ציף וללא עוררין אותה באופן ר

 -1דועה הן לעותר והן למשיבים אלו לא צורפו לעתירה מלכתחילה משום שזהותם לא הייתה י

3 . 

ערר שהוגש כנגד צו בוועדת העררים, היא הגורם בעל הסמכות להכריע, בין היתר, , 6המשיבה  .14

למרות במקדה דנן, נשוא העתירה.  הפינוי )מכוח הצו בדבר שימוש מפריע, כפי שיפורט להלן(

ועל  , קרי, לפני כשנה )!(30.4.12כבר ביום הוגש  5-ו 4ע"י המשיבים  הוגששהערר בעניין אשר 

 ( 11.12.2012 -ו 3.10.12מיום )השונות ו יתובמפורש בהחלטביקש כבד אף שבית המשפט הנ

ואף טרם החליטה בבקשות  ועדת העררים טרם הכריעה בעניין לזרז את הטיפול בערר,

 . מקדמיות כגון צירוף העותרים כמשיבים

 

II –  ,"והתלונה שהוגשה בעקבותיהלאדמות העותר הפלישה המאחז הבלתי חוקי "גבעת הרואה 

במהלך עשרות השנים האחרונות מעבדים העותר ובני משפחתו את חלקות הקרקע  .15

ירש העותר מאביו המנוח. חלקות אלה משמשות אותם לפרנסתם, עת הם אותן שבבעלותם, 

מגדלים עליהן גידולים עונתיים ממינים שונים, דוגמת חיטה, שעורה וירקות. עיבוד זה נעשה 

 על ידם ברציפות במהלך כל השנים.

עלי "לערך, עם הקמת המאחז הסמוך "גבעת הרואה" )המכונה גם בשמות  2002החל משנת  .16

אשר ניסו להתעורר בעיות מול תושביו של המאחז, כמובן "גבעת אפיריון"(, החלו -ו "762

 החלקות. את ש וחרממנו לניסיונות למנוע וכן לשטח העותר  תגישלמנוע את 

משפטים דרש במספר ישפט, אי אפשר שלא להעל מנת להציג תמונה מלאה בפני בית המ .17

דרום מערבית להתנחלות עלי, אך מחוץ לשטח השיפוט של למאחז בלתי חוקי זה השוכן 

 . , וכן להליכים משפטיים אחרים הנושקים לסוגיה המועלית בעתירה זוהתנחלות זו

על פי האמור בדו"ח ששון ביחס למאחז, הקמתו נעשתה על אדמות שהן בחלקן אדמות סקר  .18

 ובחלקן קרקעות פלסטיניות פרטיות. 

על המאחז עצמו , מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, 1הכריז המשיב מס'  2004בחודש ינואר  .19

, 2004מארס  כשטח מתוחם. השגות שהוגשו כנגד תיחום המאחז נדחו על ידי הרשויות בחודש

וכך גם עתירה שהוגשה נגד הכרזת המאחז כמתוחם, עתירה שנדחתה אף היא לפני למעלה 

על -, תקאמנה ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' 5853/04בג"ץ משש שנים )היא העתירה ב

2004(3 ,)2398.) 

ם לנכון לאכוף את צווי התיחו 1למרבה הצער, חרף תיחומו של המאחז, לא מצא המשיב מס'  .20

ביחס למאחז ולמבנים אלה. עתירה ראשונה שהוגשה בשעתו בדרישה לאכוף את הצו )בג"ץ 

(, נדחתה על 31.5.2006פסק הדין מיום ; שלום עכשיו ואח' נגד שר הביטחון ואח' 3008/06
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סמך התחייבות המשיבים לממש צווים אלה. משחלפה העת, והמשיכו המשיבים לעמוד 

אכיפתם של -ציאו הם עצמם, הוגשה עתירה נוספת כנגד איבסירובם לאכוף את הצווים שהו

ש.ע.ל.  -  תנועת "שלום עכשיו" 7891/07צווים אלה על ידי המשיבים )היא העתירה בבג"ץ 

 (.  מפעלים חינוכיים ואח' נגד שר הביטחון ואח'

( עודנה תלויה ועומדת, לאחר שהוצא בה צו על תנאי, ודיון 7891/07העתירה הנוספת )בג"ץ  .21

)בפני כב' הנשיאה ד' בייניש וכב' השופטים נ' הנדל וע'  19.10.2010אחרון התקיים בה ביום 

פוגלמן(. לקראת דיון זה, נמסר על ידי המשיבים כי בעת הקרובה אין בכוונתם לאכוף את צווי 

פוליטיים. -התיחום שהוצאו למאחז לפני למעלה משש שנים, וזאת בשל שיקולים מדיניים

ימים, אולם בשל שביתת  15דרשו המשיבים לבאר את עמדתם זו בתוך בתום הדיון נ

 הפרקליטים, טרם נמסרה כל הבהרה.

יוער, למען שלמות התמונה, כי חלקות העותר אליהן בוצעה הפלישה אינן מצויות בשטח  .22

 למאחז עד מאוד.  כותסמוחלקות אלה המתוחם כפי שהופיע בהכרזת התיחום, אולם 

הסובל מהפרת גדול יותר תא שטח חלק מהנה כי כן, השטח לגביו הוצאה דרישת הפינוי, הינו  .23

שיקולים מ, לרבות מסיבותיהם שלהם –חוק קולוסאלית כבר שנים רבות, אשר המשיבים 

במכוון מלאכוף את הדין ביחס להפרות חוק הנובעות נמנעים  – זרים כגון שיקולים פוליטיים

 ממאחז זה. 

את הפלישה לאדמתם שבוצע ככל הנראה על , גילו העותר ובנו 2010בתחילת חודש פברואר  .24

גידרו אותן בגדרות ברזל וכן נטעו בהן עצים, הניחו בהן מערכות אשר , 5 -4ידי המשיבים 

 השקייה ונהגו בהן מנהג בעלים לכל דבר ועניין. 

 .7ספח נוהפלישה מצ"ב לכתב העתירה ומסומנות כ תמונות של הגידור

, פנה בנו של העותר, מר חוסיין אברהים מוחמד שבאנה, עם גילוי פעולת הגידור כפי שנעשתה .25

 והגיש תלונה ביחס לפלישה זו.  , למשטרת ישראל2010בחודש פברואר 

מצ"ב  16.2.2010העתק מתלונתו של בנו של העותר למשטרת ישראל מיום 

 .8 כנספחומסומנת 

תלונן, כי תיק החקירה נסגר בעילה של חוסר נמסר לב"כ של המכשלושה  חודשים לאחר מכן  .26

 עבריין לא נודע".ה"ראיות ותוך ההסבר כי 

לצורך בחינת  העותר למגיש התלונה,יחד עם זאת, במסגרת מסמכי תיק החקירה שנמסרו  .27

האפשרות להגיש ערר על החלטת רשויות החקירה, עלה כי יועמ"ש איו"ש החליט עוד 

על הוצאת צו בדבר , ראש המנהל האזרחי, 2להמליץ למשיב מס'  2010ס חודש מארתחילת ב

שימוש מפריע במקרקעין פרטיים סמוך למאחז. וכך מפרט, בין היתר, רס"ן ראני עאמר 

 :2במכתבו אל המשיב מס' 

]...[" 

עלה כי חלקה  17.2.10מבדיקת השטח על ידי קצין התשתיות ביום  . 3

הרואה, גודרה וניטעו בה שתילי זית. הממוקמת דרומית מזרחית לגבעת 

בנוסף, חלקה אחרת הממוקמת דרומית מערבית לגבעת הרואה גודרה. 

שבסימוכין, עלה לאחר  25.2.2010במכתבו של קצין התשתיות מיום 

 בדיקה מעודכנת, כי גם בחלקה השנייה ניטעו שתילי זית.
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תמיד בין נציין כי, המדובר בחלקות הממוקמות בשטח הנתון לסכסוך מ .4

 4.9.08תושבי גבעת הרואה לתושבי סינג'יל. על רקע סכסוכים אלה, ביום 

ניתנה על ידינו חוות דעת שבסימוכין, לפיה נדחו טענות המתיישבים 

הישראלים ונקבע כי יש לסייע לתושבים פלסטינים מהכפר סינג'יל 

 בעיבוד והחזקת החלקות שבשטח המריבה.

ל, אנו בדעה כי יש להתייחס לגידור שהוקם לאור הנתונים המפורטים לעי .5

 ולעצי שניטעו כפלישה לאדמות פרטיות פלסטיניות. 

בנסיבות אלה, אנו ממליצים בפנייך לנקוט הליכים לסילוק הפלישות  . 6

)יהודה  לפי הצד בדבר מקרקעין )שימוש מפריע במקרקעין פרטיים(

דרישות . רצ"ב טיוטה של 2007-(, התשס"ז1586)מס'  ושומרון(

 המתייחסות לשתי החלקות הנ"ל."

 

 .9 נספחרס"ן עאמר מיועמ"ש איו"ש, מצ"ב ומסומן כהעתק ממכתבו של 

המליצו , לפני כעשרה חודשים, 2010כפי שעולה ממכתב זה, עוד בתחילת חודש מארס  .28

הגורמים הרלוונטיים על הוצאת דרישת הפינוי. חקירת המשטרה נסגרה, וזאת טרם הוצא 

 הפינוי האמורה.דרישת 

ממכתבו של רס"ן עאמר עולה במפורש כי לכלל הרשויות בשטח ידועות הבעיות  –זאת ועוד  .29

והסכסוכים התמידיים הנובעים מקיומו של המאחז הבלתי חוקי "גבעת הרואה", ובפרט 

 ביחס לחלקות נשוא עתירה זו.

פני העתק מצילום אוויר של השטח הכולל את החלקות המעובדות של העותר )ל

נספח כהפלישה(, וכן את הנקודות בהן בוצעה הפלישה והגידור, מצ"ב ומסומן 

10. 

III – והשתלשלות האירועים שלאחר הגשת העתירה מיצוי הליכים 

, עלה כי הומלץ על ידי הרשויות להוציא 3כאמור, עם קבלת חומר החקירה מאת המשיב מס'  .30

בהליך האכיפה המנהלי. המלצה זו  את הדרישה בדבר שימוש מפריע, וזאת על מנת לנקוט

, אולם משנקפו השבועות ונוכח העותר לדעת כי דרכו 2010חודש מארס תחילת ניתנה עוד ב

עדיין חסומה וכי הגידור והנטיעות בחלקותיו עודן מצויות באדמתו, פנה הח"מ אל יועמ"ש 

ה; וכן ם הוצאה דרישת הפינוי; מתי הוצאה דרישה כאמור, ככל שהוצאאאיו"ש לברר ה

 ביקש הח"מ לדעת האם הוגש ערר בעקבות הדרישה. 

 .11 נספחמצ"ב ומסומנת כ 1.11.2010עאמר מיום העתק מפניית הח"מ אל רס"ן 

חתם המשיב  15.6.2010ביום כי השיב נציג יועמ"ש איו"ש, סגן תאמר סעיד,  7.11.2010ביום  .31

על הדרישות לסילוק הפלישות מאדמות העותר, וכן כי שבועיים לאחר מכן, ביום  2מס' 

. עוד נמסר כי לא הוגשו השגות 2, הדרישות נתלו בשטח על ידי נציגי המשיב מס' 28.6.2010

 טיות. כנגד דרישות אלה ולא ידוע על עררים שהוגשו בעקבות דרישות אלה לרשויות הרלוונ

  .12 נספחכמצ"ב ומסומנת  7.11.2010העתק מתשובת סגן סעיד אל הח"מ מיום 
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יצוין, כי כפי שעולה מתשובה זו, למרות שהמלצת יועמ"ש איו"ש להוציא דרישות פינוי אלה  .32

 3-רק כעבור למעלה מ 2, הרי שהדרישות נחתמו על ידי המשיב מס' 7.3.2010ניתנה עוד ביום 

 . 28.6.2010, ונתלו בשטח רק ביום 15.6.2010חודשים, ביום 

משנתגלה כי חלפו הימים אולם דבר לא נעשה בשטח על ידי המשיבים, כגורמים האמונים על  .33

הבלתי חוקי אכיפת החוק בשטח בעייתי ממילא, ובפרט ביחס לבעיות שנתגלו סביב המאחז 

ר כחודש ימים ממכתבו של רס"ן עאמר, פנה הח"מ לאחבמפורש כפי שעולה  "גבעת הרואה"

 נוסף, על מנת לברר מדוע לא נאכפים הצווים. 

בפנייה זו צוין, הואיל והפלישה נעשתה לשטח לפני כעשרה חודשים וכי הדרישה לפינוי השטח  .34

על פי הצו בדבר שימוש מפריע הוצא לפני כחצי שנה, וכן לנוכח היכרותן של הרשויות עם תא 

 השטח הנדון אין מנוס מקיומה של אכיפה מיידית לצווים. 

אכיפתם של צווי התיחום -כפי שכבר נלמד לא אחת, ובפרט לנוכח חוסר המעש הנלווה לאי .35

שאליהם לא נלווית  הוצאת צוויםהבלתי חוקי הסמוך "גבעת הרואה", שהוצאו למאחז 

אכיפה, בוודאי לא היכן שהרשויות -השחתת ניירת לריק ולא כסנקציה בתלאכיפה, משולה 

 טל עליהן, משך זמן כה ארוך. נמנעות באופן מופגן מביצוע המו

על כן, דרשו הח"מ לפעול מיידית לסילוק הפלישה מאדמות העותר, ולהבטחת גישתו אליה  .36

 בהקדם האפשרי. 

 .13 נספחמצ"ב ומסומן כ 7.12.2010העתק ממכתב הח"מ אל יועמ"ש איו"ש מיום 

, והעותר מנוע פנייה זו נותרה מיותמת ממענה. מנגד, חלקות העותר עודם מגודרות ונטועות .37

פרנסתו כפי שנעשה על ידו ובני משפחתו במהלך מלהגיע אליהן, לעבדן ולהפיק מהן את 

 השנים האחרונות. 

 . 30.12.2010ביום בנוסחּה הראשון הוגשה העתירה אי לכך  .38

לפעול  םכי בכוונתהמשיבים , מסרו 9.3.2011בתגובתם המקדמית, אשר הוגשה ביום  .39

, 12.5.2011ובהודעה מעדכנת מטעמם, אשר הוגשה ביום  של הדרישה המקורית לאכיפתה

כפי שמסרו אולם כאמור, . 2011עד לסוף חודש אוגוסט הודיעו כי בכוונתם לעשות כן 

טעות בתיחום הפלישות אשר צורפו לפתע , התגלתה 6.9.2011המשיבים בהודעתם מיום 

 אתה של הדרישה המתוקנת. אשר חייב את הוצ לדרישה, 

מצ"ב ומסומנת  6.9.2011 -ו 12.5.2011, 9.3.2011יהם של המשיבים מימים העתק הודעות

 14נספח כ

מסרו המשיבים כי בעקבות תליית דרישות  27.9.2011בהודעה מעדכנת אשר הוגשה ביום  .40

התנגדות הנבחנים על ידי הגורמים הרלבנטיים במנהל הפינוי החדשות, הוגשו שני תצהירי 

 האזרחי. 

 15נספח מצ"ב ומסומנת כ 27.9.2011יבים מיום העתק הודעתם של המש

האמורה לעיל, פנו ב"כ  27.9.2011, ובהמשך להודעתם המעדכנת מיום 3.10.2011ביום  .41

העותר, עו"ד שלומי זכריה, אל ב"כ המשיבים, עו"ד רועי שויקה, בבקשה לקבל העתק 

מתצהירים אלו. כיומיים לאחר, מכן התקבלה תשובתו של עו"ד שויקה אליה צורפו העתקים 

 מן התצהירים כמבוקש. 
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 ;16 נספחמצ"ב ומסומן כ 3.10.2011תבו של עו"ד זכריה מיום העתק ממכ

ותצהירי ההתנגדות שצורפו לה, מצ"ב  5.10.2011העתק ממכתבו של עו"ד שויקה, מיום 

 ; 17 נספחומסומן כ

ככל שמועד גילויה של ה"טעות" הינו מפתיע, בהיותו סמוך מאוד למועד מימוש התחייבותם  .42

ונדגיש כי של המשיבים,  מפתיעה אף יותר העובדה שלדרישה המתוקנת, צצו לפתע מתנגדים. 

אינם מנותקים מגבולות התיחום גבולות התיחום החדשים, כפי שסומנו בדרישה המתוקנת, 

"בולעים" בתוכם את גבולות התיחום כפי מעשה הגבולות החדשים של הדרישה הראשונה ול

 שסומנו בדרישה המקורית. 

הוגשו בלא כל מסמכים התומך בהם, , 5 -4של המשיבים התנגדות התצהירי יתרה מזאת,  .43

זאת בניגוד לאמור בסעיף . לכשעצמם כלוםאינם אומרים  בעלמאכלליות למעט הודאות ו

 )א( לצו בדבר שימוש מפריע הקובע כך: 2

 משום בו יש כי סביר חשד לממונה והיה, "נעשה שימוש מפריע במקרקעין

 15לו, בתוך  יוגש כי לדרוש הממונה רשאי, פרטיים במקרקעין מפריע שימוש

אין  מדוע המפרט, במסמכים הנתמך תצהיר, דרישתו מסירתו ממועד ימים

 במקרקעין מפריע שימוש משום  הפרטיים במקרקעין בשימושלראות, 

  ".פרטיים

לאחר בקשה להארכת מועד קצרה מטעמו ובהתאם להחלטתו  11.10.2011ביום על כל פנים,  .44

, הגיש העותר את תגובתו להודעתם המעדכנת של 2.10.2011של כב' השופט א' גרוניס מיום 

עקבותיה יצאה החלטתו של כב' השופט גרוניס מיום אשר ב 27.9.2011המשיבים מיום 

 . דנןעתירה האשר הביאה להגשתה המחודשת של  14.10.2011

 18 נספחמצ"ב ומסומן כ 11.10.2011העתק מתגובת העותר כפי שהוגשה ביום 

כי על המשיבים להגיש תגובתם לעתירה  שופט גרוניסנשיא, קבע כבוד ה 26.10.11ביום  .45

המשיבים  ם שלתגובת 28.2.12ביום הוגשה לאחר מספר דחיות . 15.12.11המתוקנת עד ליום 

. המשיבים 1-3הוגשה תגובתם המקדמית של המשיבים  3.4.12ביום לעתירה המתוקנת ו 4-5

מכוח צו בדבר חתם ראש המנהל האזרחי על דרישה מתוקנת  29.8.2011ביום  כיציינו  1-3

כי ראש המנהל האזרחי פנה תגובה מקרקעין )שימוש מפריע במקרקעין פרטיים(. עוד צוין ב

כי  העלתהבדיקת הגורמים הרלוונטיים במנהל האזרחי וציין בפניהם ש 5-ו 4תב למשיבים בכ

, לפיכך עליהם לפנות את המקרקעין מקור חוקי לזכויות במקרקעין להן הם טוענים אין בידם

 . 22.4.12לתאריך עד 

 . 20מצ"ב ומסומנת כנספח  3.4.12מיום  1-3העתק מתגובת המשיבים 

ועדת העררים ערר על החלטת ראש המנהל האזרחי, לידי  5-ו 4הגישו המשיבים  30.4.12ביום  .46

 שבמחנה עופר. שליד בית המשפט הצבאי הצבאית 

 5-4תגובת המשיבים כי העתירה תובא לדיון בפני הרכב.  נשיא, קבע כבוד ה17.6.12ביום  .47

העותר השיב ו 18.6.12 -ובתאריך באיחורהוגשה  1-3לתגובה המקדמית מטעם המשיבים 

 . 18.6.12ביום לתגובה זו 

. 27.9.12כי על כל בעלי הדין להגיש הודעת עדכון עד ליום  הנשיאקבע כבוד  20.6.12ביום  .48

 30.10.12ביום . 28.9.12הגישו הודעה מעדכנת ביום  1-3ם העותר והמשיביבהתאם לכך, 
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להותיר את העתירה   יש עמדת העותר לפיה את , בהחלטתה,נאורהשופטת  אימצה כבוד

כי  בהחלטתה פורשמב ציינהנאור  תכבוד השופטתלויה ועומדת עד לקבלת הכרעה בערר. 

חלה כל התקדמות בעניין הערר, משלא , 11.12.12ביום . "ראוי שהדיון בערר יתקיים בהקדם"

 נעתר לבקשה.  בית המשפט הנכבדביקש העותר כי העתירה תקבע לדיון בהקדם ו

מצ"ב ומסומנות   11.12.2012 -ומיום 3.10.12העתק מחלטות בית המשפט הנכבד מיום 

 . 21כנספח 

 בערר העיקרי הדיוןני בית המשפט הנכבד והלין על כך כי טען ב"כ העותר בפ 18.3.13ביום  .49

ולמרות שיש בנמצא הוראה  חודשים 11 -למעלה מ הוגש לפניהערר וזאת על אף ש טרם החל

לשמוע את הוועדה נמנעה מזאת אלא אף רק . לא ברורה מטעם בית המשפט הנכבד בעניין

, בקשה שהוגשה כמשיב לעררלהצטרף הטענות המקדמיות בעניין ולהכריע בבקשת העותר 

, נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת בסיומו של הדיון. 17.5.2012ביום לפני עשרה חודשים, 

לאמור מדוע העותר לתקן את עתירתו כך שתכלול בחובה סעד נוסף המופנה לוועדת הערר 

 . מכאן עתירה מתוקנת זו. בהקדם האפשרי כריע בעררעושה את הנדרש כי לההיא איננה 

 . 22ח בוועדת הערר מצ"ב ומסומן כנספ מפרוטוקול הדיוןהעתק 

 

 הטיעון המשפטי

I –  על הצו ועל הרקע להוצאתו –מבוא 

, נבקש להקדיש מספר מילים לצו בדבר שימוש מפריע המשפטיבטרם ניגש למלאכת ניתוח  .50

)הצו המסמיך(, המהווה את המסגרת המשפטית הקונקרטית לעתירה דנא, )מסגרת 

קונקרטית אשר נובעת מהמסגרת המשפטית הכללית החולשת על האזור, הם דיני הכיבוש 

 החלים באזור(. 

שחוברה על ידי עו"ד טליה ששון חוות הדעת )ביניים(  נועד להתמודד עם לקחיהצו, כשהוצא,  .51

 . 2005הוגש לממשלת ישראל בחודש מארס  . הדו"חבנוגע למאחזים הבלתי חוקיים

חוקיות על אדמות פלסטיניות, הקמת -חוות דעת זו עסקה בדפוסי ההשתלטויות הלא .52

מאחזים והרחבת התנחלויות בדרכים בלתי חוקיות, ובמסגרתה התייחסה עורכת הדין ששון 

 ת הפלישות החקלאיות, דוגמת הפלישה נשוא הערר בגינו ניתנה ההחלטה. גם לסוגיי

 וכך מתייחסת ששון בדו"ח לדרכי תפיסת הקרקע כפי שננקטות על ידי מתנחלי האזור: .53

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

 דרכים, הצבת סלילתגישה,  פיזית בקרקע, גידור, מניעת זריעה, רעייה, ישיבה

 כאשר .אחרות ובדרכים ,מערות על מבנים, השתלטות הצבת תאורה עמודי

 כי ההגנות מתברר, ,מתנחלים ידי על פלסטינים של פרטיות קרקעות נתפסות

  .אפקטיביות אינן העומדות להם המשפטיות

 (.313, בעמ' שם)דו"ח ששון, 
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הבאים, בנוגע לאפשרויות ובהמשך, מסכם הדו"ח וקובע את הדברים הנחרצים 

 האכיפה האזרחיות של פלסטינים כנגד פלישות אלה:

 דרך לכאורה שהיא ,אזרחית תביעה הגשת של זו דרך כי כן על "נראה

 אפקטיבית תשובה נותנת אינה, הקניין הפרטי על להגנה הרגילה העניינים

 הנתונות."  המשפטיות האפשרויות נוכח

 (314, בעמ' שם)דו"ח ששון, 

 
וביחס לאפשרויות הפליליות העומדות לרשות קרבנות מלאכת הפלישה, מציינת ששון את 

 הדברים הבאים:

 
 הגנה נותנת אינה בשטחים הפלילית האכיפה כי ולומר לסכם "ניתן

  ".פלסטינים של והחזקה במקרקעין הבעלות לזכות אפקטיבית

 (.315, בעמ' שם)דו"ח ששון, 

 

 .19 נספחששון מצ"ב לכתב העתירה ומסומנים כהעמודים הרלוונטיים מדו"ח 

 

המצב בגדה המערבית אינו ניתן להשוואה למצב בתוך מדינת ישראל, וסכסוכים מסוג זה  .54

שבפנינו אינם מקבילים לסכסוך אזרחי "רגיל" בין שני אזרחים של מדינת ישראל". כמעט 

 אין רובד שההשוואה הזו נכונה בו: 

בעוד שבישראל משטר דמוקרטי בו )כמעט( כל התושבים הם אזרחי המדינה בעלי  .א

אחת של אזרחים מוגנים,  –זכויות שוות, בגדה יש משטר צבאי ושתי קהילות 

 יתר; -כבושים, והשנייה היא קהילת אזרחי המעצמה הכובשת שנהנים מזכויות

בגדה  –ין בישראל רוב רובה של הקרקע היא מוסדרת ורשומה במרשם מקרקע .ב

 מהקרקע אינה מוסדרת; 70%-למעלה מ

בישראל כוח אכיפת חוק )משטרה( אפקטיבי באופן יחסי הפועל בתנאים הגיוניים,  .ג

המשטרה מתקשה לבצע  –פשוט -בין היתר בשל המצב הביטחוני הלא –בגדה 

 תפקידה ואינה רשאית לנוע במקומות רבים ללא ליווי צבאי. 

עגומות עליהן הצביע הדו"ח, המליצה עו"ד ששון להגביר לאור ממצאים אלה והמסקנות ה .55

כללו הדו"ח, לחתימת עובר  יםהמשפטיהפתרונות דווקא את האכיפה במישור המנהלי. 

צו בדבר מקרקעין )בהתאם לבעיקר מנגנון עשיית דין עצמית לתקופה של כשלושים ימים 

ולא  מראה בפרוט בדו"ח, אין , אולם כפי ששון((1472מס' ))יהודה ושומרון(  )סילוק פולשים(

 :ההבלטות וההדגשות במקור(להם תוקף ממשי, וכלשונה בדו"ח ) היה

"למעשה, הגנות אלה נותרות כאות מתה בתחיקת הביטחון. לא ניתנת 

 מכוחן הגנה למקרקעי הפלסטינים מפני פלישות של מתנחלים.

]...[ 

אליהן  "התוצאה היא שלפלסטיני המחזיק בדין בקרקע וסובל מפלישה

 הגנות משפטיות "על הנייר" בלבד, אך לא בפועל. ,שלא כדין

]...[ 
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"עולה מהמקובץ כי אין הגנה אפקטיבית לקרקעות פרטיות של 

פלסטינים מפני פלישה של ישראלים שלא כדין לקרקע, לא מכוח הדין 

 האזרחי ולא מכוח הדין הפלילי או המנהלי."

 (316-317, בעמ' שם)דוח ששון, 

 

תערבות אפשר השיכן עלה הצורך בהסדרת המצב המשפטי באמצעות הצו, באופן -על .56

לאחת נגישות כשו אין שוויון בין קהילותפסקה מהירה של פלישה לקרקע במציאות שבה וה

 .ה לאמצעים ומוסדות שיסייעו לה בשמירת קניינהגבוהה בהרבה מאשר לשניי

באירועי פלישות מהסוג המתואר בכתב מהיר ומיידי באופן הצו, אם כן, נועד לטפל  .57

, ומתוך מטרה להשיב את הסדר העתירה, וזאת כתחליף להליכים משפטיים ממושכים

 עד כמה שניתן.מהר באזור על כנו, 

 

 

 דיני התפיסה הלוחמתית –המסגרת הנורמטיבית הכללית לחקיקת הצו 

ומהמציאות הקשה הגנה זו ביחס לפלסטינים ורכושם, לא זו שהיא מתחייבת מהנסיבות  .58

השוררת בגדה המערבית, אלא שהיא גם מתחייבת מחובותיו של המפקד הצבאי בשטח, 

המחויב על פי דיני הכיבוש כפי שהם קבועים באמנת האג הן לשמירה על הסדר הציבורי והן 

 ה המוגנת הנמצאת תחת חסותו. ילשמירה על קניינה של האוכלוסי

טח הגדה המערבית ועל העותרים, כפי שכבר קבע הוראות המשפט ההומניטארי חלות על ש .59

בג"צ בית המשפט הנכבד זה כבר. וראו לעניין זה את דבריו הנשיא )בדימוס( אהרון ברק ב

דינים . 791-792,עמ'  785(, 4פ"ד לז) ,ג'מעית אסכאן אלמעלמון נ' מפקד כוחות צה"ל 393/82

והתקנות הנלוות לה,  1907אלו מעוגנים בעיקר באמנת האג בדבר דיני המלחמה משנת 

, בהוראות 1949בהוראות אמנת ג'נבה הרביעית בדבר הגנה על אזרחים בעת מלחמה משנת 

, ובעקרונות הכללים 1977המנהגיות הקבועות בפרוטוקולים הנלווים לאמנות ג'נבה משנת 

 7957/04בג"צ כפי שחזר וקבע זה לא מכבר בית המשפט הנכבד, בשל המשפט הבינלאומי, 

עמ' ב, 3333(, 3)2005על -תק ,זהראן יונס מחמד מראעבה ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח'

ראש מועצת הכפר דיר סאמט, מוחמד עבד מחמוד אלחרוב ואח' נגד  3969/06בג"ץ ; 3340

; להלן 22.10.2009)טרם פורסם; פסק הדין מיום  מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח'

 (.יכונה "פרשת דיר סאמט"

 לתקנות האג, כי:  46וכך קובעת תקנה  .60

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. 

 , א.ל.(. )הדגשות הוספו, מ.ס., ש.ז.

 בזו הלשון: אשר טען (, Gasserהומניטרית כללית זו נוסחה על ידי גאסר )-סגרת נורמטיביתמ .61
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”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)) 

 האג, הקובעת כי: לתקנות  27לכך יש להוסיף את האמור בתקנה  .62

והם יוגנו במיוחד מפני כל מעשה אלימות, או איומי "מוגנים זכאים ]...[ 

 )הדגשה שלנו, מ.ס., ש.ז., א.ל.(. " אלימות ]...[

גם מבחינת המשפט הבינ"ל כפי שהוא מעוגן באמנת ג'נבה הרביעית, בנוסף על ההוראות  .63

לאמנת ג'נבה הרביעית  53נו סעיף לתקנות האג, כפי שמורה אות 27-ו 46המופיעות בתקנות 

 :1949משנת 

Art. 53 – Prohibited Destruction: 

“Any destruction by the Occupying Power of real or personal 

property belonging individually or collectively to private persons, 

or to the State, or to other public authorities, or to social or 

cooperative organizations, is prohibited, except where such 

destruction is rendered absolutely necessary by military 

operations”. 

לתקנות  46לעיל בא להוסיף כמובן, ולא לגרוע, מהאמור בתקנה  53ודוקו! האמור בסעיף  .64

 :J.S. Pictetהאג, וכפי שהגדיר זאת המלומד 

“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). 

לצד החובות לשמור על רכוש הפרט בשטח הכבוש, קיימת גם הוראה כללית המתייחסת  .65

ואת לתקנות האג קובעת את סמכותו  43י באזור. תקנה מס' לשמירה על הסדר הציבור

טחון באזור הנתון בשליטתו. תקנה ישל המפקד הצבאי בשטח, לשמור על הסדר והב חובתו

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

אנפין" של -"חוקה בזעיראזרח של השטח הכבוש )התקנה אף כונתה בספרות -ליחסי שלטון
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, פד"י אבו עיטה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 69/81הכיבוש, ראו לעניין זה: בג"ץ 

 (.197( 2לז)

מעניקה לצבא הכיבוש סמכויות וכוחות שלטוניים ומתווה את השיקול המרכזי  43תקנה  .66

שימור ן להפעלתם ע"י הכובש: טובתה של האוכלוסייה המקומית של השטח הכבוש ועקרו

 . למען הסדר הטוב, נביא את נסח התקנה בשלמותה:הקיים

בעבור סמכויות השלטון החוקי למעשה לידי הכובש, ינקוט הלה  . 43"

בכל האמצעים שביכלתו כדי להחזיר על כנם ולהבטיח את הסדר 

והחיים הציבוריים, עד כמה שהדבר אפשרי, מתוך כיבוד החוקים 

 ". ממנו הדבר לחלוטין הנוהגים במדינה, חוץ אם נבצר

, מצוין במפורש כי מטרת הצו עומדת בדבר שימוש מפריעיוער, כי בפסקה הראשונה לצו  .67

 בקנה אחד עם חובה וצרכים אלה: 

"בתוקף סמכותי כמפקד כוחות צה"ל באזור, והואיל והנני סבור כי הדבר נחוץ 

 לקיום ממשל תקין ולשמירה על הסדר הציבורי ]...["

המשפטית הכללית בגינה הוצא הצו, ועל פי עקרונות אלה יש לנהוג ביישומו זוהי המסגרת  .68

 ויש לפרש אותו.

 

 הרציונאל העומד בבסיס הצו

טחון ולסדר הציבורי. חובות אלה שלובות זו יכאמור לעיל, מחויב המפקד הצבאי לדאוג לב .69

 בזו, וכפי שהיטיבה לתאר זאת עו"ד ששון בדו"ח מטעמה:

 באזור. ולביטחון לסדר לדאוג היא האזור מפקד של הראשונה "החובה

 בנוסף, ואלימות הרס בכנפיה נושאת כדין שלא הזולת לקרקעות פלישה

 .בזכויות ולפגיעה לעוול

 דמים. ושפיכות אלימות לפרצי הביאה כבר קרקעות על בכוח השתלטות

 בין בעימות ורק אך טמון אינו, מעשים כאלה עקב הסכסוך פוטנציאל

 קבוצות בין אלים לעימות לגלישה ממשית אפשרות יש .לפולש המחזיק

 שליטה על העמים שני בין המאבק רקע על שונים אוכלוסיה ומגזרי

 .ש"בקרקעות באיו

 מקרקעי על להגן חובה גם מצמיחה והביטחון הסדר שמירת שחובת מכאן

  ".הפרט

 (. 317בעמ' , 13ראו נספח , שם)דו"ח ששון, 

שלהם, זאת ללא בועשייה בהם כ , על קרקעותיהם של העותר5-ו 4 המשיביםהשתלטותם של  .70

הפרעה הלכה למעשה מצד המשיבים, מהווה הפרה של המשיבים בכל הנוגע לחובותיהם על 

פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי, כמו גם הפרה של החובות המוטלות על המשיבים מכוח 

המחייבת פעילות ור, חובה המשפט הישראלי. החובה המוטלת על המשיבים היא, כאמ

 :רמוראוכפי שקבע בית המשפט הנכבד בפרשת  אקטיבית לצורך אכיפת החוק.
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אין ספק, כי אחת מהחובות המרכזיות המוטלות על המפקד הצבאי " 

  במסגרת זו היא החובה לשמור על כיבוד החוק באזור"

-תק, ביהודה ושומרוןמוראר, ראש מועצת הכפר יאנון נ' מפקד כוחות צה"ל  9593/04)בג"צ 

 .(4377בעמ'  (,2006) 4362(, 2)2006על 

, החלו ששון ופרשות דומות אחרות, יחד עם מסקנות דו"ח רמוראעל כן, כלקח הן מפרשות  .71

התמודדות יאפשר על שינוי חקיקה, אשר  2עמלים אצל המפקד הצבאי יחד עם המשיב מס' 

את ההגנה לה הם  –ים המוגנים האזרח –עם פלישות אלה, ותשיב לתושבים הפלסטינים 

בדבר הצו  נולדאולוגית עמה הם נאלצים להתמודד. כך ינזקקים לנוכח העבריינות האיד

 שימוש מפריע. 

בית המשפט הנכבד נדרש לא אחת לסוגיה בדבר הצורך בשימוש בצווים מסוגים שונים על  .72

פלישה לאדמות מנת להלחם בתופעה של פלישה לאדמות פרטיות של פלסטינים )כמו גם 

ציבור, המכונות גם "אדמות מדינה", ברחבי הגדה המערבית(. כך למשל, בפסק הדין באחת 

הפרשות, בו נדרש בית המשפט לעניינם של צווי תיחום שהוציא מהפקד הצבאי כנגד 

מאחזים בלתי חוקיים, אשר נבנו בחלקם על קרקע פלסטינית פרטית,  קבעה כב' השופטת א' 

ברים הבאים לעניין סמכויות וחובות המפקד הצבאי בפעולותיו, לרבות פרוקצ'יה את הד

 פעולות החקיקה שנעשות על ידו, על דרך של הוצאת צווים:

"פעולות מפקד האזור המכוונות למניעת היאחזויות בלתי חוקיות, 

שחלקן מוקמות על שטחי קרקע בבעלות אוכלוסיה פלסטינאית 

ותו להבטיח את הסדר ואת מקומית, נמנות עם סמכויותיו ואחרי

החיים הציבוריים באזור. פעולות שנועדו לבלום פלישה לקרקעות 

פרטיות וציבוריות ולמנוע ביצוע בנייה בלתי חוקית בתחומיהן מצויות 

בתחומי אחריות המפקד הצבאי כאמור. במובן זה עונה פעולתו של 

 לתקנות האג. 43המפקד על דרישות  הרישא לתקנה 

]...[ 

"ההתמודדות עם תופעת המאחזים הבלתי חוקיים אינה יכולה לבוא 

על סיפוקה בעזרת מערך דיני התכנון והבנייה, מאחר שעניינה אינו 

מוגבל למניעת בנייה בלתי חוקית ככזו, אלא היא מחייבת קיום 

בין באמצעות בנייה  –אמצעים יעילים לבלימת השתלטות על שטחים 

חרים. בצד דיני התכנון והבנייה, הדין בלתי חוקית ובין באמצעים א

בדבר מקרקעין  1472המקומי באזור העוסק בסילוק פולשים )צו מס' 

אף הוא אינו עונה לצורך המיוחד ( 1999)סילוק פולשים( משנת 

שלפנינו, ולו מן הטעם שהפעלתו מותנית לגבי קרקע פרטית ביוזמתו 

מיום תפיסת יום  30העצמאית של בעל הזכות בקרקע, וזאת בתוך 

הקרקע. ברי כי בנסיבות הקיימות באזור יכולת מיצויה של יוזמה כזו 

בידי בעלים פרטי נתונה בסימן שאלה בין בשל העובדה כי לא אחת 

בעל הקרקע אינו מצוי באזור או אינו מודע כלל לקיומה של פלישה 

לאדמתו, ובין מאחר שלא תמיד נתונים בידו אמצעים ויכולת ליזום 

בתנאים הקיימים באזור . עולות לסילוק הפולשבעצמו פ

מתחייב אפוא הסדר חקיקתי ישיר וכולל אשר יסמיך את 
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המפקד הצבאי לפעול לצורך מניעת השתלטות בלתי 

מורשית על שטחי קרקע באזור, וההתמודדות עם תופעה זו 

אינה יכולה למצוא את פתרונה בהסדרי החקיקה 

ווים בידי המפקד הקיימים. בנסיבות אלה התקנתם של הצ

הצבאי נדרשת כדי למלא חסר הקיים בדין המקומי וכדי 

  ."לאפשר השגת התכלית שהם נועדו להשיג

תנועת ההתיישבות של גוש אמונים נ' מפקד כוחות צה"ל באזור  –אמנה , 548/04 )בג"ץ

 (.א.ל ,; הדגשות הוספו, מ.ס., ש.ז.383[, בעמ' 26.2.2004, ]373( 3, פד"י נח)יהודה ושומרון

משכך הם פני הדברים, כפי שכבר עמד עליהם בית המשפט העליון בפסקי הדין המנחים  .73

שהוצגו לעיל ועוד רבים אחרים, כמו גם האמור בדו"ח ששון, ברור כי שניים היו האדנים 

 לחקיקתו של הצו: הממד הקנייני והממד של שמירה על הסדר הציבורי.

II –  המשיבים ביחס לפגיעה זוהעותר וחובות הפגיעה בקניין 

המנהל האזרחי ופיקוד המרכז, הם  –החובה המוטלת על הגורם הצבאי בשטח, ובמקרה דנן  .74

ככל שהדבר נוגע לדין ההומניטארי, טומנת בחובה גם את החובה להגן על  – 1-2המשיבים 

 רכושו של הפרט המוגן בשטח הכבוש. וכפי שביטא זאת בית המשפט הנכבד בעבר:

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

עליו להימנע מפעולות אשר פוגעות בתושבים המקומיים. זוהי חובתו 

ה"שלילית"; שנית, עליו לעשות פעולות הנדרשות כדין המבטיחות כי 

 ." התושבים המקומיים לא יפגעו. זו חובתו ה"חיובית"

 385(, 5פ"ד נח) ,נ' מפקד כוחות צה"ל בעזהרופאים לזכויות אדם ואח'  4764/04בג"צ )

 (393-394,עמ' 

 

  –וגם 

במסגרת הפנמתם של הדינים ההומניטריים מן הראוי הוא כי יודגש, "

כי חובתו של המפקד הצבאי אינה מתמצית בהימנעות הצבא מפגיעה 

בחייהם ובכבודם של התושבים המקומיים )החובה ה"שלילית"(. חובתו 

עליו להגן על חייהם וכבודם של התושבים היא גם "חיובית". 

  "המקומיים

 (. 408, בעמ' שם) 

  –וראו לעניין זה גם 

מוכרת אף היא כזכות יסוד חוקתית מוגנת. היא מוכרת "]זכות הקניין[ 

לחוק יסוד: כבוד  3ככזו מכח המשפט החוקתי בישראל על פי סעיף 

י. הפגיעה האדם וחירותו. היא מוגנת מפגיעה גם במשפט הבינלאומ

ין, ובכלל זה פגיעה בזכויות מקרקעין של הפרט, אסורה על יבזכויות קנ

מקום שהדבר הכרחי בפי דיני המלחמה של המשפט הבינלאומי, אלא 

 " לצרכי לחימה.
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זוהרייה חסן מורשד בן חוסין אבו דאהר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה  7862/04 ץבג")

 (.376-377,עמ'  368(, 5נט) "יפד ,ושומרון

 

, על פי המשפט כי לעותר קיימת הזכות -כפי שניתן היה לשער  -הנה כי כן, ניתן לראות  .75

כאשר הפוגעים  קל וחומריהא מוגן על ידי המפקד הצבאי בשטח,  הבינלאומי כי רכושו

תר והמהרסים של הרכוש באים מקרב האוכלוסייה של הצד הכובש. אל מול זכות זו של העו

את קיומה של הזכות  ואופרטיבי באופן אקטיבילהבטיח  1-3עומדת חובתם של המשיבים 

כשהמימד "החיובי" של חובה זו מחייב את הרשויות לנקוט בכל ההליכים והאמצעים 

העומדים לרשותם על מנת שהגנה זו תובטח. דא עקא, שהרשויות אולי מנפיקות דרישות 

, אולם אדמות העותרים )כזהותו הפולש הינה עלומה(המתבצעות על  פינוי כנגד הפלישות

 מימושם אינו נראה באופק, ובכך מוסיפים המשיבים חטא על פשע. 

את  הוראות דומות המחייבות את המשיבים לנקוט בכל ההליכים על מנת להשיב לעותר .76

על הקרקע קיימות גם בדברי החקיקה הישראליים החלים מכוח  בעלותו האפקטיבית

משפט המינהלי על פעילותם בגדה המערבית. כך למשל, חוק יסוד: כבוד האדם עקרונות ה

עולה מלשון ההוראה, כי המעמד כי "אין פוגעים בקניינו של אדם".  3וחירותו קובע בסעיף 

באשר הוא. אדם הוא  אדםהחוקתי לקניין אינו מוגבל אך לתושב או לאזרח, אלא חל על כל 

כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את וק יסוד זה, "לח 11אדם, ועל פי האמור בסעיף 

ובכלל זה  –". בפרט מצאה הרשות המכוננת להבהיר כי הרשויות יסוד זה-הזכויות שלפי חוק

, ולדאוג שלא תהיה פגיעה בקניינו זה. לעניין חייבות לשמור על קניינו של אדם –המשיבים 

 :רמוראפטת ד' בייניש בפסק הדין בעניין זה יפים דבריה של נשיאת בית המשפט העליון, השו

 3בשיטתנו המשפטית מוגנת זכות הקנין כזכות יסוד חוקתית )סעיף "

לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו(. זכות זו הינה זכות מוכרת, כמובן, גם 

לפיכך, לתושבים באזור המוחזק  ]...[ במשפט הבינלאומי הפומבי

 (. 4370, בעמ' מוראר)בג"ץ  "בתפיסה לוחמתית זכות מוגנת לקניינם.

 

שאר פאסיביות ישלטוניות מועלות בחובתן שלא לההרשויות האולם, עינינו הרואות, כי  .77

לנוכח הפגיעה בקניין הפרטי. אלה גם אלה מפירים את החובות המוטלות עליהם במשפט 

 הבינלאומי ובמשפטה החוקתי של מדינת ישראל.

ערך מוסף, שכן קניין זה משמש את העותר לפרנסה ויודגש: כי קניינו של העותר נושא עמו  .78

ולעיבוד חקלאי. משכך, העדר אכיפה של דרישת הפינוי, משמעות פגיעה מוספת וקשה 

ד בזכותו של העותר, בוודאי היכן שבמשך כשנה מנוע הוא מלהגיע לאדמתו ולהנות במיוח

 מפריה. 

הבינ"ל והן על פי הוראות חוק  לסיכום, אם כן, ניתן לראות כי הן על פי המשפט ההומניטארי .79

להגנת קניינם. במקביל,  ו של העותריסוד: כבוד האדם וחירותו, מוכרת ומעוגנת זכות

החובה להבטיח את מימוש זכותם הקניינית של העותרים  1-3מוטלת לפתחם של המשיבים 

החוק  כמו גם ריאהומניטהח דיני המשפט הבינלאומי ועל הקרקעות שבבעלותם הן מכ

של העותר ולקלונה של המדינה, הרשויות האמונות על האכיפה  והישראלי. אולם, לצער

 נמנעות באורח שיטתי מאכיפת הדין, ועל כך נרחיב להלן. 
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III –  האכיפה של מחלקת הפיקוח והאכיפה-במבט לוויני: פרוייקט אי 

ק אפקטיבית על עשרות אלפי ואולי מאות אלפי מילים נכתבו על היעדרה של אכיפת חו .80

ישראלים מפירי חוק בגדה המערבית. בעיית אכיפת החוק על ישראלים מלווה את הכיבוש 

  הישראלי מאז החל מפעל ההתנחלויות. 

, פ"ד אל נאתשה ואח' נ' שר הביטחון ואח' 175/81בתחילת שנות השמונים, בעקבות בג"ץ  .81

מצד מתנחלי בית הדסה, הוקם  , שם התלוננו תושבי חברון על הטרדות והתעללות361( 3לה )

צוות מתאם, בראשותה של עו"ד יהודית קרפ מפרקליטות המדינה, לבחינת והכנת נהלים 

והנחיות לאכיפת חוק על ישראלים מפרי חוק בגדה המערבית ובחבל עזה. דין וחשבון של 

היה ראשון בסדרה ארוכה של  23.5.1982הצוות )להלן: "דו"ח קרפ"( שהתפרסם ביום 

אכיפת החוק בשטחים -ות ציבוריים שעתידים היו לעסוק מאז ועד היום בבעיית אידו"ח

 הכבושים.

התפרסם דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לעניין הטבח במערת המכפלה )"דו"ח  1994בשנת  .82

 שמגר"(, וגם שם נמתחה ביקורת על כשלי אכיפת החוק:

"לא עלה בידי ממשלות ישראל לדורותיהן, והגופים הביצועיים 

המופקדים על הנושא, לעשות את המירב כדי לאכוף את החוק, 

בעקבות האינתיפאדה, לא במגזר הערבי ולא במגזר היהודי... די 

שנציין, כדוגמא, כי עד לעת האחרונה לא טופלו אירועים בהם לא 

על אף קיומן של ראיות  הגיש ערבי את תלונתו בעצמו במשטרה,

דו"ח ועדת )אחרות למעשה העבירה ובכללן עדי ראייה מאנשי הצבא" 

)בראשות הנשיא  החקירה לעניין הטבח במערת המכפלה בחברון

 ( 192שמגר( )תשנ"ד(, עמ' 

 

 וראו הדברים הבאים שכאילו נכתבו לעניינו:

"נתגלו ליקויים באכיפת החוק... נקודת המוצא המקובלת עלינו היא 

באווירה שבה איש כי בהיעדר אכיפת חוק יעילה אין גם שלטון יעיל. 

הישר בעיניו יעשה, בלי ליטול על עצמו סיכון מוחשי שישא באחריות 

אם יחרוג מכללי המותר, נפגעת תקינות פעולתן של הרשויות 

. בית המשפט העליון העיר עילה בשטחהמופקדות על השליטה הי

שלטון החוק אינו נוצר יש מאין, ואינו דבר כבר לפני שנים, כי 

בעצם קיומם של  ערטילאי. צריך להיות לו ביטוי מוחשי ויומיומי

הסדרים נורמטיביים מחייבים ובהפעלתם הלכה למעשה כלפי כולי 

 " 554, 505( 3, פ"ד מ)ברזילי נ' ממשלת ישראל 428/86עלמא" )בג"ץ 

 

 ; ההדגשה שלנו, מ.ס, ש.ז,א.ל(.243, עמ' שם)

 

בעקבות פרסום דו"ח שמגר ואימוץ מסקנותיו, הוקם המחוז השישי של משטרת ישראל, הוא  .83

-הוא מפקדו. בנוסף, היועץ המשפטי לממשלה דאז, מר מיכאל בן 3מחוז ש"י שהמשיב מס' 

ת האחריות בנוגע לאכיפת החוק על יאיר, פרסם נוהל חדש אשר אמור היה להסדיר את חלוק

ישראלים בגדה המערבית ובחבל עזה. הנוהל שונה ועודכן בידי היועץ המשפטי אליקים 
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נוהל אכיפת החוק והסדר לגבי ישראלים מפרי חוק באיו"ש רובינשטיין. לנוסח העדכני ראו: 

 (15620/98)מכתב מס'  ובאזח"ע

 קבע הנוהל כך: 6בסעיף 

תהיה אחראית לטיפול באכיפת החוק והסדר . משטרת ישראל 1"

בתוככי הישובים הישראליים. צה"ל יהיה אחראי לטיפול במעטפת 

שמחוץ ליישוב )זאת הן במקרה בו קיים מידע מוקדם על האירוע ובין 

 אם אין(.

. בכל אירועים אחרים שיהיה לגביהם מידע מוקדם המאפשר 2

טיפול באכיפת משטרת ישראל תהיה אחראית ל –התארגנות מראש 

 החוק והסדר באירוע עצמו וצה"ל יסייע לה ויטפל במעטפת."

 

כן, נוהלי היועמ"ש קובעים במפורש כי משטרת ישראל תהיה אחראית לאכיפת -הנה כי .84

החוק על ישראלים בגדה המערבית. צה"ל משאיר בידו את האחריות הכללית והנוהל גם 

מגיעים חיילי צה"ל ראשונים, הרי שעד  קובע כי במידה ויש אירוע של הפרת הסדר שאליו

 להגעת המשטרה צה"ל אחראי לאכיפת החוק.

על אדמות העותר ועשייה ואחרים )ככל שיש כאלה(  5 -4המשיבים פלישתם והשתלטותם של  .85

ותוך ידיעה ברורה לגבי בהם כבשלהם, זאת ללא כל תגובה אפקטיבית ואופרטיבית בפועל, 

 – 2י שגם עולה מהמלצתו של יועמ"ש איו"ש למשיב מס' כפ –המצב העובדתי הקיים בשטח 

מהווה מעילה בתפקידם והפרה בוטה של המשיבים בכל הנוגע לחובותיהם על פי המשפט 

הבינלאומי, המשפט הישראלי והתחיקה הצבאית גם יחד. חובה זו, מחייבת פעילות 

 וראר:מאקטיבית לצורך אכיפת חוק, וכפי שכבר קבע בית המשפט הנכבד בפרשת 

אין ספק, כי אחת מהחובות המרכזיות המוטלות על המפקד הצבאי "

  במסגרת זו היא החובה לשמור על כיבוד החוק באזור"

 

 .(4377לעיל, בעמ'  מוראר 9593/04)ראו בג"ץ 

 

הזנחת האכיפה פשטה אמנם בכל התחומים, לרבות ובייחוד תחומי התכנון והבנייה ותחום  .86

הנזכר לעיל, והן  אמנההשגת הגבול, כפי שעולה הן מהאמור בדו"ח ששון, הן מהאמור בבג"ץ 

 מהכרת המשיבים עצמם בצורך להתקין צו המתייחס לפלישות למקרקעין פרטיים. 

אכיפתי לחוד: במשך כמעט כשנה תמימה -ברם, הצורך התחיקתי לחוד, והצורך המבצעי .87

מנועים העותר ובני משפחתו להגיע לאדמתם, וזאת בשל הגידור הפיראטי שהוצב על 

נפגעות זכויותיהם הקנייניות; זכויותיהם לעבודה ולפרנסה; חופש התנועה שלהם אדמתם. 

 לממש דרישת פינוי שהם עצמם הוציאו.ל המשיבים הוגבל. וכל אלה בשל חוסר הנכונות ש

 

IV –  במבט ממוקד: על העדר האכיפה ביחס לתא השטח נשוא העתירה סמוך

 למאחז הבלתי חוקי "גבעת הרואה"
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כישלונם וחדלונם של המשיבים להתמודד עם הפרת החוק הקולוסאלית המתוארת בעתירה,  .88

זאת למרות הוצאת דרישת הפינוי כנגד הגידור והנטיעות הבלתי חוקיות אשר בוצעו על 

שנים של אי אכיפה מצד -קרקע פרטית, הינו מחדל מתמשך, המצטרף למסכת ארוכת

מלכנותה כמכוונת ומודעת. מצב זה הינו בלתי אכיפה אשר לא ניתן להמנע -הרשויות, אי

נסבל, ועל כן פונה העותר בבקשה לסעד מבית המשפט הנכבד, בידיעה, שאם לא ייעשה כן 

גורל דרישת הפינוי תהיה זהה לגורלם של צווי התיחום שהוצאו למאחז הבלתי חוקי "גבעת 

 מופגן ומתריס.  חוסר מעש –הרואה" ולצווי ההריסה שהוצאו למבנים המצויים במאחז 

, המתייחס לכך שאכיפת 7891/07בעתירה בבג"ץ  1-3בעודנו זוכרים את תשובת המשיבים  .89

פוליטי -הפכה מעניין של שלטון החוק לעניין מדיניחוק ביחס לגורמים עבריינים בגדה, 

כהצהרתם )הדורשת הבהרה שמתמהמהת מלהגיע(, קשה להתחמק מהרושם כי גם במקרה 

נמנעים המשיבים מאכיפת החוק, מאותן סיבות בדיוק. הגידור  –ה הפשוט לכאור –זה 

והנטיעות הסמוכות למאחז הבלתי חוקי, על אדמתו הפרטית של העותר, מהווה דוגמא 

  אכיפת חוק והפקרת נכסי העותר וקניינו לכל דכפין. -נוספת, חיה ונושמת של אי

צווים, ברור כי מפרי החוק בהעדר אכיפה אפקטיבית של התחייבויות המשיבים, החלטות ו .90

ניצב ועומד על אדמות  הגדר והנטועלא יירתעו מהמשך דרכם העבריינית; יותירו את 

העותר, אנדרטה מפוארת לזכרו של שלטון חוק שנגוז לחלוטין מהאזור הנתון לשליטת 

 המשיבים. 

התחייבויותיהם החוזרות והנשנות של המשיבים בפני בית המשפט הנכבד בדבר ביצוע  .91

המוטל עליהם במסגרת אכיפת החוק, נותרות, פעם נוספת, ריקות מתוכן, כאילו נבזקו 

אין בכוונת המשיבים ו/או כל כלאחר יד, אולם מובילות אותנו אל המסקנה המתבקשת: 

רשות רלוונטית אחרת ממערכות אכיפת החוק להתחיל לקיים ולו מקצת מהתחייבויות 

לממש את דרישות הפינוי שהוצאו בגין  , אווהצהרות המשיבים בפני בית המשפט

 הפלישה.  

טענות שיתבררו הוזאת בכדי העותר נתן הסכמתו להשהיית הדיון בעתירה לפרק זמן סביר  .92

 -למעלה ממיום הגשת הערר,  הזמן הרב שחלףשהעלו הצדדים בפני וועדת העררים. עם זאת, 

ברורה אמירה קל וחומר כאשר יש בנמצא  ואינו מתקבל על הדעת, חודשים, איננו סביר 11

התלות של בשל  ןועדה לזרז את ההליך ככול שניתהמבקשת מהמפי בית המשפט העליון 

 בתוצאת הערר. העתירה התלויה ועומדת

העותרים יטענו כי לשון הבקשה או המשאלה שבהחלטות היא כמובן לשון הנימוס בה נוקט  .93

עין שיפוטי, אך לכל דבר ועניין מדובר בהנחיה בית המשפט העליון כלפי גוף סטטוטורי מ

 . מחייבת

בטענות המקדמיות החלה הוועדה לדון עד היום, טרם מאז והעובדה כי בנסיבות האמורות,  .94

כמשיב בבקשת העותר להצטרף לכל הפחות לא מצאה לנכון להכריע ואף שהעלו הצדדים 

באופן איננה סבירה , 01217.5.2  ובתאריך עשרה חודשים לפני , בקשה אשר הוגשהלערר

ומחייבת את התערבותו של בית המשפט הנכבד.  ככול שחולף הזמן הפגיעה בזכויותיו קיצוני 

ומכאן הצורך בסעד השלישי המבוקש בכתב של העותר הופכת חמורה וקשה יותר ואל לו, 

 . עתירה מתוקן זה
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מבית המשפט אשר יורה , לעותר אין כל דרך אחרת אלא לנסות ולהצטייד בצו שיפוטי בצר לו .95

כל ברירה  . המשיבים, אם כן, לא הותירו לעותרלמשיבים לקיים את החובה המוטלת עליהם

מלאכת אכיפת אלא לקוות כי בית המשפט הנכבד ייתן להם את הצו המבוקש ובכך תיושם 

  הפרטי.  החוק גם ביחס לקניינו

הצו הצבאי בדבר שימוש מפריע דומה שסעד זה הינו אך נדרש, היכן שבדיוק למטרה זו נחקק  .96

במקרקעין פרטיים, אולם נראה כי מעבר לשימוש המפריע, קיימים גורמים אחרים 

 המפריעים לאכיפתו, והם באים דווקא מגורמי האכיפה.  

 

 ד. הסעד המבוקש

המחייב אותם  1-3נכבד להוציא צווים כנגד המשיבים בעתירה זו מתבקש בית המשפט ה .97

י הנדרשים למימוש דרישות הפינוי שהוצאו לפלישות ולפעולות הבלתלנקוט בכל האמצעים 

 הנמנעת מלהכריע בערר שהוגש בעניין 6, וכנגד המשיבה הממוקם על אדמות העותרת חוקיו

את חובתם  , מפירים המשיביםצווי הפינוימימוש -. עמדתנו היא כי באיבקצב הנדרש

ת העתירה: בית משפט נכבד זה אמר, כן לא מיהרנו בהגש-. ידענו ועלהחוקית כלפי העותר

אמנם לא אחת, כי אין הוא נוהג להוציא תחת ידיו צווים דקלרטיביים האומרים כי את 

 החוק יש לאכוף. 

היא לצו עשה ספיציפי המחייב את המשיבים לפנות ולממש צו  יחד עם זאת, בקשת העותר .98

מי בניגוד לדין המקו, חלקות ספציפיותשל והמגודר קונקרטי המתייחס לתחום המוגדר 

.. צו זה נדרש מכיוון שהעדר כל נסיון אכיפה )שאין כל דרך והבינלאומי החל על אדמת העותר

לרבות העדר נכונות לאכיפה באזור  –בוודאי על הרקע בו הוא נעשה לפרשו אלא כמכוון(, 

יוצר את אותו סף שהפסיקה קבעה להתערבות בית המשפט הנכבד במדיניות אכיפת כולו, 

עמיחי  6579/99התנערות מוחלטת של הרשות מחובתה לאכוף את החוק )ראו: בג"ץ  –החוק 

 : 425( 3)99עליון -, תקדיןפלבר נ' ממשלת ישראל

אכן, כדי שבית המשפט יתערב ברמת האכיפה של חוק זה או אחר, "

צריך שהרשויות המוסמכות יתנערו לחלוטין מחובתן לאכוף את החוק, 

-קרה זה, או יימנעו ממילוי חובתן באופן בלתידבר שאינו קיים במ

 "סביר, דבר שלא הוכח במקרה זה

ובכן, בתיק שבפנינו, התכתובת בין הצדדים, עמדת המדינה בדבר הבעלות הפרטית של השטח  .99

, ובעיקר העובדות והדברים המובאים בהמלצת יועמ"ש איו"ש, תוך הבנה של המצב בשטח

וכיחים בבירור ומעל לכל ספק שהרשויות המוסמכות משפרשנו בפרוטרוט בפרק העובדתי, 

. נמנעות ממילוי חובתן באופן בלתי סבירוכן שהן  התנערו לחלוטין מחובתן לאכוף את החוק

אכיפת החוק, למעשה היא סלע קיומה של חברה דמוקרטית. כאשר המשיבים, בהתנערותם 

 פוגעים פגיעה אנושה בשלטון החוק. , ממילוי חובתם

המקרים בהן ללא התערבות בית המשפט הנכבד לא תהיה תוחלת למאבק מחד אעוד זהו  .100

האכיפה, -בשל אי – ובמיוחד לעותר –האזרחי להשלטת שלטון החוק והנזק שנגרם לאזרחים 

 ילך ויגדל. 
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יפה מצד הרשויות, וזאת לאחר התמהמהותם בהוצאת בהעדר כל התייחסות או צעד אכ .101

ירה אלא לבקש סעד מבית המשפט הנכבד שיכפה על בר דרישות הפינוי, לא נותרה לעותר

הרשויות, לקיים את חובתם החוקית ולבצע את המוטל עליהם מכוח המשפט הבינלאומי, 

, עוד התבקש בית המשפטהתחיקה הצבאית והמשפט הקונסטיטוציוני והמנהלי הישראלי. 

וועדת להכרעת  חודשים 11 -עינוי הדין של העותר, אשר ממתין זה למעלה מל לשים סוף

הנחיה של קיומה על אף  וזאת  מעקבת את ההליך כולוהימנעותה לעשות כן,  אשרהערר 

 לפעול במהירות.  עליהלפיה מפי בית המשפט הנכבד  הברור

נדרש בית המשפט ליצוק תוכן מעשי לאמירות , שהוזכרה לעילמוראר בפרשת  .102

תנועה שלהם, ההגנה המעורפלות של המשיבים בדבר הבטחת זכות הגישה וחופש ה

על זכות הקניין וזכותם להתפרנס מעמלם החקלאי. בסופו של פסק הדין התווה בית 

העקרונות שצריכים לעמוד לנגד עיניו של המפקד הצבאי בבואו להבטיח את המשפט את 

 זכויותיהם של התושבים המוגנים. בין היתר, נקבעו העקרונות הבאים: 

נם של החקלאים הפלסטינים המגיעים לעבודה יש לפעול להבטחת ביטחו"ראשית, 

וככל שהדבר נדרש, להגן עליהם בעת שמתבצעת העבודה החקלאית. את  החקלאית

 ההגנה על החקלאים הפלסטינים יש לפרוש תוך מינימום הפרעה לעבודה החקלאית. 

משמעיות לכוחות הפועלים בשטח כיצד לנהוג כדי -יש ליתן הנחיות ברורות וחד"שנית, 

 לא למנוע מהתושבים הזכאים לכך גישה לאדמותיהם, אלא בהתקיים בסיס לכך בדין. 

 . על מנת להגן על קניינם של התושבים הפלסטינים"שלישית, יש להקצות כוחות 

התושבים הפלסטינים לגופן ולמצות יש לבחון את התלונות המועלות על ידי "רביעית, 

. יש לפתוח לאלתר בחקירות כאשר מתקבל מידע בדבר את החקירה בהקדם האפשרי

מעשה התנכלות ואף ליזום סיורים מטעם כוחות הצבא והביטחון שתכליתם לגלות 

כתארה )פסק דינה של השופטת ל 33 פסקה, מוראדראו פסק דין בעניין )מעשים כאלה. "

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

המשיבים לא הצליחו לקיים אחר הוראות אלה של בית המשפט, וניכר כי לאחר סגירתו  .103

)המהירה( של תיק החקירה המשטרתי, ולאחר הוצאת דרישת הפינוי, חדלו אלה מפעולה 

 בשטח, נאמנים לעקרונותיהם כי אכיפת חוק הינה שאלה פוליטית ולא שאלה של שלטון

 החוק. 

לנקוט לאלתר בכל  את המשיבים העותר כי בית המשפט יוציא צו שיחייב לפיכך, מבקש .104

, אמצעים אשר קיימים אולם דרישות הפינויהאמצעים הנדרשים העומדים לרשותם למימוש 

מטעמים פוליטיים נמנעים מלאכוף אותם ו/או להוציאם. ניכר, כי רק כך יהיה ניתן להתגבר 

ם של השיקולים המדיניים בנוגע לאכיפת חוק, ולהשיב לאזור את על המכשולים בדמות

עוד מבקש העותר כי בית המשפט הנכבד יחייב את וועדת הערר להכריע שאבד לו מזמן. 

 בערר שהוגש בהקדם האפשרי .

, למעט העובדות המהוות את הנסיבות החדשות שהביאו העובדות המופיעות בעתירה זוכל  .105

י נתמכות בתצהירו של העותר ובתצהירו של מר פיראס עלמ קנת,ומתהלהגשתה במתכונת 

מבוססות על הודעות  4-5שצורפו לעתירה המקורית. העובדות החדשות הנוגעות למשיבים 

 המשיב לבית המשפט הנכבד מימים 

 



 

 22 

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

 פה, להופכו למוחלט.-ובת המשיבים ושמיעת טיעון בעלזה ולאחר קבלת תג

טירחת -כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים וכן בשכר-כמו

 עו"ד בתוספת מע"מ וריבית כחוק.
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