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 המשיבים

  עתירה לצו על תנאי 

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

" הממוקם ליד עדי עדינקטו בכל הפעולות הדרושות לפינוי המאחז הבלתי חוקי המכונה " מדוע לא (א)

, הוצאת צווי הפסקת עבודות וצווי הריסה ומימושו", לרבות הוצאת צו תיחום שטח שילהההתנחלות "

 ;שםומימו למבני המאחז

כבר הוצאו, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים הקבועים בסעיף )א( לחילופין, היה וצווים אלו  (ב)

 ו בפעולות הדרושות למימוש הצווים;לבוא וליתן טעם, באם יחפצו, מדוע לא ינקט

ות , לגורמים שונים בתחומי המאחז, בעקב6דמות שניתנו על ידי המשיבה מס' מדוע לא יבוטלו הקצאות הא (ג)

 0 0ההתקשרות של המשיבה עם הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש אצל המשיב מס' 

 .1מצורף לכתב עתירה זה כנספח  "עדי עדצילום אוויר של המאחז "
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 פתח דבר .א

 

עתירה זו עוסקת במאחז הבלתי חוקי "עדי עד" )להלן: "המאחז"(, אשר ממוקם על אדמות הכפרים  40

קריות, קרוב להתנחלות שילה באזור המועצה האזורית מטה בנימין, מע'ייר, ג'אלוד ו-אלתורסמועיא, 

ברחבי הגדה המערבית0 מאחז זה, אשר ממוקם בחלקו על אדמות פרטיות של פלסטינים תושבי כפרי 

באזור, האזור, מהווה מקור בלתי נדלה לתופעות אלימות קשות מהם סובלים התושבים הפלסטינים 

תי שבוצע זה לא מכבר, מוטלת על המשיבים חובה נפרדת ועצמאית שנ-ובשל כך, כפי שמראה מחקר רב

 0מכוח דיני התכנון והבניהלפעול לפינויו, וזאת מעבר לחובות המוטלות עליהם 

המאחז עדי עד, אשר מתנוסס בגאון מתריס מעל גבעה המשקיפה אל שדותיהם של הכפרים באזור,  0/

רעת על שגרת חייהם ויומם של תושבי הכפרים הוקם לפני כעשור שנים0 ברבות השנים צבר השפעה מכ

ע'ייר, תוך שהוא מתרחב ומתפשט לאדמותיהם של תושבי הכפרים; מהווה ומ-אלתורמוסעיא, ג'אלוד ו

בעיקר מכפרי הסביבה; מהווה מוקד תסיסה  מקור לפעולות אלימות כנגד תושבים פלסטינים רבים,

וזאת במטרה לנשלם ולהרחיקם מאדמותיהם לפגיעה ברכושם ואדמותיהם של תושבי כפרי הסביבה, 

 מצד אחד, ולהוביל להרחבת שטחיו בפועל של המאחז מהצד האחר0 

בדק ומצא כי מחקר עומק ראשון מסוגו, שפורסם לאחרונה ועליו עוד נרחיב בהמשך כתב העתירה,  00

צווי הריסה עד, מלבד היותו מאחז בלתי חוקי שכנגד כלל המבנים שבו קיימים -המאחז הבלתי חוקי עדי

אכיפת בכל הנוגע ל ממוסד "שטח הפקראשר לא מומשו על ידי רשויות אכיפת החוק, מהווה מעין "

תושבי המאחז כמו גם אחרים  –ומבצעים אזרחים ישראלים  והחוק0 במשך שנות קיומו של המאחז ביצע

תו0 עבירות אלה עשרות עבירות, פליליות ומנהליות, בשטח המאחז ובאדמות הסובבות או –הקשורים בו 

חוק בגדה ההולם מידי המשיבים, הם הגורמים המופקדים על אכיפת  יאינן זוכות למענה אכיפת

 למנהל האזרחי, וכן למשטרת ישראל0 ו המערבית0 מחדלי האכיפה משותפים הן לכוחות הצבא

אחז, עד הובילה לא אחת לכך שהמשיבים, תחת לאכוף את הדין ביחס לעברייני המ-הקמת המאחז עדי 10

בחרו להגדיר שטחים נרחבים כאזורים האסורים לכניסת פלסטינים, ואילו שטחים חקלאיים נוספים, 

הפכו להיות כאלה שהכניסה אליהם מחייבת תיאום מראש ואישור מול המשיבים, אשר מרכינים ראשם 

כו שטחים חקלאיים נרחבים הפאל מול תושבי המאחז ומקבלים את קיומו במרחב כגזירה משמיים0 

להיות בלתי נגישים לפלסטינים בעקבות אירועי אלימות, התנכלויות ואיומים מצדם של אזרחים 

עיבודים חקלאיים ישראלים, אשר נטעו חשש ופחד בלבם של החקלאים הפלסטינים, לרבות העותרים0 

הפכו להיות מוגבלים במועדים שניתנו לבעלי האדמות ומצומצמים בהיקפם, מה שהוביל להשחתת 

ות החקלאיים, בזיזת יבולים והשחתת עצים ואדמות, או פלישה חקלאית מטעם תושבי המאחז או השד

 0 , הכל כפי שיפורט להלןגורמים מטעמם

חוט התבוננות רחבה על המאחז והאירועים אשר התרחשו ועודם מתרחשים בגזרתו מובילה למסקנה כי  40

להגן על אכיפת  –נים על אכיפת החוק הם הגורמים האמו –ליניארי מקשר בין כשלונם של המשיבים 

רכושם, ובין נישול פלסטינים מאדמותיהם, על ידי שרטוט רצף ולפלסטינים להגנה ולהעניק החוק 

שתחילתו בהיעדר אכיפת חוק אפקטיבית על אזרחים ישראלים, המשכו בסיוע עקיף או ישיר של 

בעלי האדמות הפלסטינים לעבד  דן יכולתם שלבהמשיבים להתבססות המאחז והתרחבותו, וסופו באו

 ולנוע בחופשיות במרחב האמור0  ןאת אדמותיהם, להפיק את פירותיה

עקב בצד אגודל, דונם אחר דונם, עבירה גוררת עבירה והתוצאה היא כשל מתמשך באכיפת החוק, באופן  70

 אשר מגביר את כמות והיקף העבירות המתבצעות בגזרת המאחז0 
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ה דווקא לימינם של הגורמים העבריינים, תחת מימוש חובותיהם על פי התיישרותם של גורמי האכיפ 60

מובילה לתוצאה הכאובה והאבסורדית, של התבססות  –המקומי, הבינלאומי והמנהלי הישראלי  –הדין 

המאחז והרחבת מעגלי הפקרת החוק0 עתירה זו מבקשת לשרש תופעה זו על ידי הסרת המקור 

 וההשראה להפרת החוק0

ת העותרים, לא רק שישוב הסדר והביטחון הציבורי והאישי למרחב, אלא שתחום אכיפת בכך, לשיט 60

החוק אשר נעדר כליל מעולם המאחזים הפושה ברחבי הגדה המערבית בכלל ובתחומיה של המועצה 

 , בפרט, יקבל חיזוק משמעותי, בוודאי היכן שהוא נעלם כליל0 4בנימין, היא המשיבה מס' האזורית מטה 

למלא אחר חובותיהם בדין הבינלאומי כמו גם הישראלי,  4-1כי על המשיבים עותרים היא עמדת ה 90

החופשית לאדמותיהם וכן לפעול ובכלל זה את גישתם  מור ולהבטיח את זכויות היסוד של העותריםלש

להסרת בינוי בלתי חוקי, בין אם הוא ממוקם על אדמות פרטיות ובין אם על אדמות ציבוריות, אשר 

בדמותו של המאחז  0 מקום בו הדבר איננו מתאפשר בשל מכשול בלתי חוקיו לשרת את כלל הציבורנועד

, הרי שאין פתרון אחר מלבד הסרת אותו מכשול וודאי שלא ניתן להצדיק שלילת זכויות יסוד "עדי עד"

 בסיסיות בשל קיומו0  

עותרים מתעצמת0 ההפגיעה בזכויות נו כעל  עדי עד מאחזהאין ולא יכול להית כל ספק כי כול עוד נותר  430

כיוון שהמשיבים כולם מתנערים מחובותיהם החוקיות )והמוסריות( ומסרבים לאכוף את החוק באזור; 

פקו הגנה לפורעי החוק שהשתלטו על שטח המאחז; ימכיוון שאלה אף תמכו באופן אקטיבי, מימנו וס

רים ולצמצום הנזקים העצומים הנגרמים משום שהמשיבים נמנעים מלפעול למען הגנה על זכויות העות

נאלצים העותרים לפנות לבית המשפט  -בשל כל אלה להם בכל יום שעובר והמאחז נותר עומד במקומו;  

האזור ימשיך להיות מרחב פרוע של העדר אכיפת הנכבד בלית ברירה ומתוך הבנה כי ללא התערבותו, 

, וזאת באין פוצה פה ובאין יד חזקה המעוניינת, שעה-יום, שעה-חוק מינמילית, הגובה את מחירה יום

 0לא כל שכן מתיימרת, לאכוף את הדין

 

 

 החלק העובדתי .ב

I – הצדדים לעתירה 

מייצגים את הקהילות  ,וקריות ג'אלודמוע'ייר, -אל, ראשי מועצות הכפרים תורסמועיא, 4-1העותרים  440

מושפעים המיידיים מקיומו של המאחז 0 כפרים אלה הינם השל תושבי כפרים אלה, המונים אלפי אנשים

"עדי עד", אשר מצוי על אדמתם בחלקו, ובחלקו האחר מונע מתושבי הכפרים והקהילות הללו לנהל את 

 שגרת יומם החקלאית0 

קרבן פעם  יםהינם חקלאים תושבי כפרי הסביבה, אשר רכושם, אדמותיהם ויבולם נופל 7-4העותרים  4/0

 גזל ונישול היוצאים רובם ככולם מהמאחז עדי עד0  אחר פעם למעשי ונדליזם והשחתה,

ושל בני משפחתו, נפלו קרבן פעם אחר פעם לארועים של השחתת עצי זית, גזל  4אדמותיו של העותר מס' 

)כפי שאף עולה מפסק הדין בענינו של אחד ממייסדי המאחז עדי עד, מר המשפחה יבול עצי הזית של בני 

 [(4070/3370/]פורסם בנבו,  ענף תביעות מחוז ש"י נ' בעז מלט 34//66/ם( -בעז מלט, בעניין ת"פ )של' י

, תושב הכפר תורמוסעיא, דונמים רבים של אדמות חקלאיות ברחבי 7ברשותו ובעיבודו של העותר מס' 

המרחב של הכפר, אולם גישתו אל האדמות מופרעת באופן תדיר על ידי נציגים מקרב תושבי המאחז, 

העותר מנהל אף מזה מספר בנציגי כוחות צה"ל בשטח, המונעים ממנו להגיע לאדמותיו0 לעיתים מגובים 

שנים הליכים משפטיים לפינויים של פולשים מקרב המאחז עדי עד לאדמתו בבית משפט זה )בג"ץ 
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( וכן במסגרת וועדת העררים אלעארג' ואח' נגד ראש המנהל האזרחי בגדה המערבית ואח' 467/44/

תלויים עודם (0 הליכים אלה אזולאי נגד ראש המנהל האזרחי בגדה ואח' /44/4ערר במחנה עופר )

 ועומדים0 

 2כנספח מצ"ב ומסומן  4העתק מתצהירו של העותר מס'  

העתק מנוסחי מס הרכוש המתייחסים לאדמות שלעותר ובני משפחתו זכויות קנייניות בהן מצ"ב 

; 4כנספח יו של העותר אל העותר מצ"ב ומסומן ; העתק מצו הירושה המוכיח מאב3כנספח ומסומן 

 .5כנספח העתק מתלונותיו הרבות של העותר במשטרת ישראל מצ"ב ומסומנות 

יש דין", הינו עמותה רשומה בישראל0 העוסקת בהגנה על זכויות התושבים , ארגון "6העותר מס'  400

יצור שלטון החוק בשטחי המוגנים בשטח הכבוש הנתון למרות מדינת ישראל ורשויותיה השונות ובב

בחן במהלך השנים האחרונות את מקרה המאחז "עדי עד", ופרסם דו"ח  7העותר מס' הגדה המערבית0 

, המפרט את כיצד המאחז מהווה מקור בלתי נדלה לפגיעות ישירות ועקיפות 340/מפורט בעניין בשנת 

-אלוקריות  ,מוסעיא, ג'אלודבזכויות אדם רבות של פלסטינים תושבי האזור, בדגש על הכפרים תור

 0 4-1ע'ייר, שראשי המועצות שלהם הינם העותרים ומ

  .6כנספח מס' הדו"ח, "מסלול הנישול", מצורף לכתב העתירה ומסומן 

מופקד על המינהל האזרחי בגדה ועל  4הינו שר הביטחון של מדינת ישראל0 משיב מס'  4המשיב מס'  410

דעת בנושא מאחזים בלתי מורשים", -ו"ד טליה ששון )"חוותיישום מסקנות הדו"ח שחובר על ידי ע

; להלן יכונה: /http://www.pmo.gov.il, נמצא באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה: 334/

 "דו"ח ששון"(0  

ת הניהול והחקיקה של הינו מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ובידו מצויות כל סמכויו /המשיב מס'  440

ידי מדינת ישראל בתפיסה לוחמתית וזאת בהתאם לכללי המשפט ההומניטארי -השטח המוחזק על

על שמירה על הסדר הציבורי והגנה על  /הבינלאומי ולדיני התפיסה הלוחמתית0 בפרט, אמון המשיב 

 רכוש התושבים באזור הנתון לתפיסה לוחמתית, כפי שיוסבר בהמשך העתירה0 

אשר בידיו סמכויות הניהול של החיים  /הינו ראש המינהל האזרחי אצל המשיב מס'  0שיב מס' המ 470

על אכיפת חוקי התכנון והבנייה החלים  0האזרחיים בשטחים הכבושים0 בין היתר אמון המשיב מס' 

 באזור, לרבות הוצאת צווי הפסקת עבודות0 

ר אמון, בין היתר, על אכיפת החוק על הינו מפקד מחוז ש"י של משטרת ישראל אש 1המשיב מס'  460

 ישראלים מפירי חוק בגדה המערבית0

 .בהמשך כתב עתירה זה: "המשיבים" 4-1להלן יכונו המשיבים 

0 "המאחז "עדי עד אשר בתחומה נמצאהינה המועצה , המועצה האזורית מטה בנימין, 4המשיבה מספר  460

 ההתנחלותבין אם באופן ישיר ובין אם דרך מועצה זו מספקת שירותים מוניציפליים נרחבים למאחז, 

לעיתים, מעניקה המשיבה שירותים למאחז ותושביו באמצעות הסמוכה שילה ומאחזי הלוויין שלה0 

נעשה מטעמי זהירות  זומשיבה צירוף חברות הפועלות מטעמה, דוגמת החברה לפיתוח מטה בנימין0 

  .7כנספח אודות המאחז מצ"ב ומסומן המפרט  4העתק מעמוד האינטרנט של המשיבה מס' בלבד0 

המאחז "עדי  הינה המסגרת המשפטית במסגרתה מאוגד, האגודה השיתופית "עדי עד", 7המשיבה מס'  490

, מר אסף זולדן, הינו מזכיר 06 המשיב מס' של המאה הקודמת בסוף שנות התשעים םאשר הוק עד"

 07-6 צירופם של המשיבים 4בה מס' היישוב או המאחז כפי שהדבר מצוין באתר האינטרנט של המשי

http://www.pmo.gov.il/
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 עשויים להיותומכיוון שחברי האגודה השיתופית נעשה כיוון שאלה הם המייצגים של המאחז ותושביו, 

פעים מהסעדים המבוקשים בעתירה זו0 אין ברשות העותרים את שמותיהם של תושבי המאחז )אשר מוש

 ין במרשם האוכלוסין פירוט של יושביו(0 אובשל היותו מאחז בלתי מורשה נעדר סמל במשרד הפנים, 

למסור את , 4או מהמשיבה מס' , המייצגים את חברי המאחז, 7-6העותרים יבקשו מהמשיבים  30/

שמותיהם של תושביו, על מנת שאלה יוכלו להיות צדדים רלוונטיים לעתירה, בנוסף לאגודה השיתופית 

  המייצגת את כלל תושבי המאחז כיישות משפטית רלוונטית0

, החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית העולמית, הינה גוף מיישב על פי החלטות 6המשיבה מס'  40/

ממשלת ישראל בעניין0 מתפקידה של המשיבה, לסייע לממשלת ישראל בהקמת יישובים כפריים, בטיפול 

 בישובים וביסוסם וכן להקים התנחלויות ישראליות בשטחי הגדה המערבית, והיא מתוקצבת כולה

זאת מבלי שיש 0 המשיבה היא זו אשר הקצתה ומקצה משבצות קרקע לתושבי המאחז, ומאוצר המדינה

הינה אחד הגורמים  06 למעשה, המשיבה מס' לה הסמכות לעשות כן ומבלי שניתנה לה כל הרשאה לכך

 הישירים לעצם התקיימותו והתבססותו של המאחז, הכל כפי שיפורט להלן0 

 

II – "הממשלהגורמי : הקמתו ושיתוף הפעולה הישיר והעקיף מצד המאחז "עדי עד 

קבוצת מאחזים בלתי חוקיים  –עד משתייך לרצף היישובים המכונה "שילה ובנותיה" -המאחז עדי 0//

עד הוקם בספטמבר -המאחז עדי0 שבות רחלהלווין שלה, שהוקמו ממזרח להתנחלות שילה ולמאחז 

 4-וכ מזרחית לשבות רחלק"מ  04/-פני הים, במרחק של כ מטר מעל 699על גבעה מבודדת שגובהה  ,4996

תחילתו של המאחז הייתה בישיבה שהוקמה על ידי מר בעז מלט, אחד  0מזרח לשילה-ק"מ מדרום

ממייסדיו של המאחז, ולאחר מכן הצטרפו אל מלט חלק מתלמידי הישיבה וכן תושבים אחרים במהלך 

על ידי כוחות  מבני המאחזמחצית מפונו , 4999ולי 0 פחות משנה לאחר הקמתו, בחודש י4999שנת 

הפעילות הבלתי חוקית בשטח המאחז,  ודשהח, 0/333 עם זאת, לקראת תום שנת 0-ו /המשיבים מס' 

 והוא שב לעמוד על תילו, עד ימינו אנו0

לט למאחז הייתה אוריינטציה חקלאית מראשיתו: בעזרת תלמידי הישיבה "שדות אמיר" שהקים בעז מ 00/

במאחז, החל מלט לשלוח את תלמידיו לעבד את השדות והמטעים באזור, וזאת במטרה לקנות בהם 

אחיזה מצד אחד, ולנשל את בעלי האדמות הפלסטינים מהצד השני0 במסגרת פסק הדין בתיק ת0פ 

שהוזכר לעיל מתואר בפירוט כיצד שלח מלט את תלמידיו למסוק את הזיתים של עצי משפחת  37//66/

תלמידיו אל המטעים , הוביל מלט את דפוס פעולה שיטתיכחלק מאן, וזאת כחלק ממטרות הישיבה0 נעס

אמר להם, כי מטע הזיתים שייך לישיבה, והורה להם למסוק את הזיתים בו0 הסמוכים למאחז, 

 המוסקים פעלו כמצוות מורם ורבם0  

מ"ר0  174,0/4 -)שכן הוא נעדר כל תחום שיפוט רשמי(, בכבפועל  מוערך שטחו הכולל של המאחז  10/

( הם שטחים בבעלות פרטית בלתי מוסדרת השייכים לכפרים ג'אלוד 7%/-מ"ר מתוכם )כ /4/3,61

מתוכם יושבים על קרקע ציבורית  11מבנים;  46במאחז מצויים  ותורמוסעיא, והיתר אדמות ציבוריות0

  פרטית0 על קרקע פלסטינית 40-ו

ום אוויר הממפה את האדמות הפרטיות אל מול אדמות המדינה במאחז, וכן את מיקומם של ציל

 .8כנספח מבני המאחז ביחס לאדמות אלה מצ"ב ומסומן 

, וכפי שיבואר להלן, יש להניח כי שטח המאחז גדל 340/נתונים אלה מעודכנים נכון לתחילת שנת  40/

-ו 340/ין צילום האוויר של המאחז בין השנים במהלך השנתיים האחרונות, כפי שאף מראה השוואה ב

 .9כנספח , המצ"ב ומסומן 341/
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התייחסות למאחז עדי עד ניתן למצוא גם במסמכים רשמיים שחוברו על ידי המשיבים או אומצו על ידי  70/

חוות הדעת שחיברה עו"ד טליה ששון בנוגע למאחזים הבלתי מורשים ממשלת ישראל:  כך, במסגרת 

וכן במסד הנתונים המקיף שאסף , 334/ירושלים, פברואר  0א מאחזים בלתי מורשיםחוות דעת בנוש

  צוות במשרד הביטחון בראשותו של תא"ל ברוך שפיגל0 

 חוות הדעת של עו"ד ששון בנוגע למאחז "עדי עד":אלה הדברים שנקבעו ב 60/

 'שבות רחל גבעה ו - 699נ0ג0  -בדו"ח: עדי עד  שם המאחז
 1998 מועד הקמה: ספטמבר

ק"מ; מרוחק משבות רחל )ישוב לאחוקי  004ישוב קרוב: שילה, מרחק בקו אווירי משוער 
 .ק"מ 00/כשלעצמו( 

 או שר ביטחון להקמה: אין  אישור הממשלה
 בקרקע: אדמות מדינה + קרקע פרטית של פלסטינים טיב הזכויות

 .334/אר לתכנון להסתדרות הציונית עד ינו הגוף שהקצה את הקרקע: הסכם הרשאה
 .למוסד0 הוקפאה על ידי ברק סטאטוס תכנוני: אין0 הוגשה תוכנית

אזורית מטה בנימין; המאחז  תחום שיפוט: חלק קטן מהמאחז נמצא בתחום שיפוט מועצה
 .נמצא מחוץ לתחום ישוב כלשהו

 משפחות 3/מספר תושבים: 
מכולות;  4 ; סככות  יבילים; יביל + מכולה המשמשים כדיר עזים; מבנה עץ; 01סוג הבניה: 

 .רגולה מעץ; לולפיסודות למבנה קבע, בודקה לשמירה; 
0₪  4,033,333משרד הבינוי והשיכון מימן הקמת תשתיות בסכום של  :הגוף מממן ההקמה

 .₪ 4,143,333סה"כ:  .150,000₪ מבני ציבור בסכום של
 .חיבור חשמל: לא הוגשה בקשה לחיבור חשמל

 .נראה משבות רחלמים: מקבלים מים כ חיבור
 

החלטת ממשלה מס0 יצוין, כי ממשלת ישראל החליטה לאמץ את חוות הדעת של עו"ד ששון במסגרת  60/

 0 בהחלטה זו נאמר, בין היתר, כי: 334//40/0מיום  0067

-חוות    של    בממצאים ובהמלצות   בטיפול  רבה  חשיבות   רואה   משלההמ 0/

קרון יהע  על  סומכת ידיה  הממשלה  שים0מור-למאחזים הבלתי    באשר   הדעת

  התכנון,  ההקצאה,   כי הליכי  לפיו יש להקפיד ולהבטיח ,הדעת-חוות  שביסוד

קיימים או חדשים, באזור איו"ש, על כל הכרוך   ישובים, של   והאכלוס  ההקמה

 .הממשלה יעשו כדין ולפי החלטות -בכך 

ך שפיגל במשרד הביטחון, קובע את הדברים הבאים ביחס מסד הנתונים שהוכן על ידי תא"ל ברו ואילו 90/

 למאחז "עדי עד": 

, ע"ג אדמות מדינה לאחר בדיקת 4996הוקם בספטמבר  – שבות רחל ו'( – 799עדי עד )נ.ג. 

( + קרקע פרטית, בתחום תכנית 34/96-34/34צוות "קו כחול"  בהרשאה לתכנון להסתצ"י )

לשכונה שתקודם עפ"י הנחיית רמ"א  34/9/כנית מס' למוסד שהוקפאה ע"י רה"מ, ות 34/4/

יבילים )אחד  6/משפחות, תכולה:  3/רק לאחר צרוף צו אלוף לשילה, במקום מתגוררות 

מצופה עץ משמש משחקייה לילדים , אחד עם מכולה צמודה וסככה המשמשת כדיר עיזים(, 

מקירות מתכת + עמודי  מכולות, יסודות למבני קבע, מבנה הבנוי 4מבנה עץ, מס' סככות, 

פרגולה מעץ, לול, הכשרת  בודקה לשמירה, פח + גג מבנייה קלה ע"ג משטח בטון, מבנה עץ,

 דונם, נטיעות עצים+ צנרת להשקיה0 43שטח 

"עדי עד" רק את הקמתו הפרטיזנית באישון ליל על ידי -אין לייחס ל כפי שעולה מהאמור בדו"ח ששון, 030

ייעו ס, 6-ו 4אחרות, לרבות המשיבות ויות המדינה ורשויות ציבוריות רשמר בעז מלט ואנשי שלומו0 

באמצעות מימון וביצוע עבודות תשתית, כגון "עדי עד",  ובכלל זהבהקמת המאחזים הבלתי חוקיים, 
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הקצאת אדמות פריצה וסלילת דרכי גישה למאחז, חיבור ואספקה של חשמל ומים, הקמת מבני ציבור, 

  0 וכן באמצעות מימון ומתן שירותים למאחזיםות, לגורמים מטעם ההתיישב

כך למשל, למרות שהמאחז ממוקם בחלקו על אדמות פרטיות בבעלות פלסטינית פרטית ובחלקו על  040

אדמות ציבוריות, הרי שמעולם לא ניתנה הרשאה או הקצאה להקמת המאחז על ידי אף אחד מהגורמים 

הפועל והנטוש, לא מכבר, הממונה על הרכוש הממשלתי הרשמיים0 למרות זאת, כפי שגילו העותרים זה 

, בשנת חקלאי על גבי אדמות ציבור הסכם הרשאה לתכנון 6, העניק למשיבה מס' 0במסגרת המשיב מס' 

 0 334/פג תוקפו בשנת , אשר 4996

, בכל הנוגע להקצאת אדמות מטעם 7על פי נתוני המנהל האזרחי, אשר הועברו לבקשת העותר מס'  0/0

שנחתם בין הממונה על  "הסכם הרשאה לתכנון", נמסר העתק של 6אל המשיבה מס'  0מס' המשיב 

מ"ר באזור עמק שילה )צורפה  0,433,333-הרכוש הממשלתי והנטוש לבין החטיבה להתיישבות בנוגע ל

תקופת וכי  מטרת ההרשאה היא "תכנון אזור המיועד לחקלאות ולייעור"מפה(0 ההסכם קובע כי 

למרות תקופת ההרשאה לתכנון, ההסכם נחתם רק  .2225עד  1995-מ –ן היא שבע שנים הרשאה לתכנו

 0 /33/בנובמבר 

  .10נספח העתק מהסכם זה מצ"ב ומסומן כ

אף מסר לעותר, הצהרה הקובעת כי זהו ההסכם היחיד שנחתם בין החטיבה להתיישבות  0המשיב מס'  000

 עד0-ור עדילבין הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש בנוגע לאז

  .11כנספח מצ"ב ומסומן   /4040/34/העתק ממכתב זה של המנהל האזרחי מיום 

בחינת ההסכם שנחתם בין הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש במנהל האזרחי לבין החטיבה  010

, ונקבע בו מפורשות שעל החטיבה להכין בלבד לתכנוןהסכם להרשאה להתיישבות מלמדת כי מדובר ב

0 ככל הידוע לעותרים, 334/בינואר  /4למטרת ההרשאה ולהגישן לממונה לאישור עד  תוכניות בהתאם

(, 334/הממונה מעולם לא אישר תוכניות כנדרש בהסכם, גם לאחר שפקע תוקפו של ההסכם )בינואר 

לתפוס  6בהסכם קובע כי הוא אינו מהווה הרשאה למשיבה מס'  9וההקצאה לתכנון לא מומשה0 סעיף 

ו לפעול בו בכל דרך אחרת שאיננה לצורך ביצוע התכנון על פי ההסכם, ללא אישורו חזקה בנכס א

אין תוקף חוקי מתום תקופת ההרשאה לתכנון  המפורש של הממונה0 לכן נראה למעשה כי בכל מקרה

להקצאת הקרקעות של הממונה לחטיבה, וכי לחטיבה להתיישבות אין כל מעמד בקרקעות שאותן היא 

 עד, כפי שיפורט להלן. -להקצות בעדיהקצתה וממשיכה 

, החטיבה להתיישבות בהסתדרות הציונית, מסרה תשובות, עמומות אך 6לעומת זאת, המשיבה מס'  040

, נטען על ידי המשיבה 6מול המשיבה מס'  7מס'  העותר שונות בתכלית0 במסגרת הליך חופש מידע שניהל

הסתדרות הציונית העולמית לבין הממונה על תוקף בין ה-, כי כל אזור המאחז נמצא בחוזה בר6מס' 

 19הרכוש הנטוש והממשלתי באזור יהודה והשומרון"0 החוזה, כך נמסר, נכרת בין הצדדים לתקופה של 

מזה אשר המנהל האזרחי  שונההעבירה הסכם  6המשיבה מס'  3000/שנים ועתיד להסתיים בשנת 

 התייחס אליו0 

-תדרות הציונית העולמית לא הקצתה זכויות לבנייה למגורים במאחז עדיכן מסרה החטיבה כי ההסכמו 

עד שהיא הקצתה )לתושבים או -מפה שבה סומנו החלקות החקלאיות בקרבת עדי מסרה עד0 החטיבה

לאגודה שיתופית שילה דווקא( לשם עיבוד חקלאי0 כן נמסרו תקופות החוזים שחתמה החטיבה עם 

 הגורמים שהאדמות הוקצו להם0 

הסכם שהועבר על ידי החטיבה להתיישבות בינה ובין המנהל האזרחי מצ"ב העתק מ

  .12כנספח ומסומן 
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לגורמים שונים בשטח  6העתק מהחלקות החקלאיות אשר הוקצו על ידי המשיבה מס' 

 . 13כנספח המאחז עדי עד מצ"ב ומסומן 

על  6התרעמה המשיבה מס'  6' ובין המשיבה מס 7יוער, כי במסגרת התכתובת שקוימה בין העותר מס'  070

הגדרתו של המאחז "עדי עד" כמאחז בלתי חוקי, דבר המלמד כי המשיבה )הממומנת כאמור בכספי 

עד מאחז בלתי חוקי, ואף מצאה לנכון לשוב -ציבור ופועלת תחת משרד ראש הממשלה( אינה רואה בעדי

 ולהעיר זאת גם במכתב אחר0

 /6000/34ומיום  /44040/34מיום  6המשיבה מס' העתק ממכתביו של ישיעיהו נון מטעם 

 . 14כנספח  מצ"ב ומסומנים

נציגי כי בינה לבין  6המשיבה מס' סתירה בוטה בין טענות שני הגופים: בין טענת  על פניו, מתגלעת 060

כי ההסכם היחיד בין שני  0המשיב מס' שנים; ובין טענת  19נחתם הסכם לתקופה של  0המשיב מס' 

( הוא הסכם הרשאה לתכנון לשבע שנים, אשר על הרכוש הממשלתי והנטוש בה והממונההגופים )החטי

  0 334/פקע בתחילת שנת 

מטעם המנהל האזרחי קובע במפורש כי מטרת  6הסכם ההרשאה שניתן למשיבה מס'  –זאת ועוד  060

שאה , עת נחתם הסכם שהעניק הר/33/אזור המיועד לחקלאות וייעור"0 בשנת  תכנון"ההרשאה היא 

לתכנון למטרות אלו, כבר ניצבו על חלק משטח ההסכם מבנים למגורים שלא רק שחרגו מתנאי 

ההרשאה, אלא גם הוקמו שלא כחוק0 מבנים אלה, ואולי אף מבנים נוספים, ממשיכים לעמוד בשטח 

זאת לצד מבנים הממוקמים  שההסכם חל עליו, בניגוד מפורש למטרות שההסכם מייעד להן את השטח0

המנהל האזרחי  –למרות זאת, אף אחד מהגופים אדמות פרטיות של פלסטינים תושבי האזור0 על 

לא פעלו לפנותם0 יש לציין  –להתיישבות או החטיבה על הרכוש הממשלתי והנטוש( הממונה )באמצעות 

שבהסכם נכתב במפורש כי אם יחול שינוי שלא ביוזמת הממונה בייעודו של הנכס או בתוכנית החלה 

ו, ההסכם יבוא לקצו לאלתר0 סעיף זה אף מאפשר לבטל את ההסכם מיד "אם התכנון לא יאושר על עלי

ידי הממונה" ו/או "אם עד תום תקופת ההרשאה לתכנון לא יאושר התכנון על ידי מוסדות התכנון מכל 

  סיבה שהיא0" 

ההרשאה לתכנון0 שטח  להסכם ההרשאה צורפה מפה המהווה "חלק בלתי נפרד של ההסכם", שבה סומן 090

לממונה על הרכוש כמובן ש0 פלסטיניות פרטיותדונמים של אדמות  /09-כשטח זה כולל, על פניו, 

והוא אינו רשאי להעניק לאף גוף או אדם סמכות  פרטיותהממשלתי והנטוש אין כל סמכות בקרקעות 

 או הרשאה לתכנן בהן0 

ות ולהתקשר עם גורמים שלישיים בנוגע אינה רשאית להקצ 5המשיבה מס' , על האמור לעילבנוסף  130

 , משני טעמים עיקריים: עד-עדישטח המאחז להקצאה של חלקות אדמה ב

 במקרקעין תכנוןליזום ולקדם , לחטיבה לא הועברו כל זכויות במקרקעין למעט זכויות ראשית 

 )וכאמור, אם היו הליכי תכנון הם לא הושלמו(0 משכך, אין ברשות החטיבה להתיישבות כל

 זכויות קנייניות שהיא יכולה להעביר לגורמים שלישיים כלשהם; 

 של זכויות החטיבה מכוח ההסכם  הוראות ההסכם אוסרות על העברה או המחאה, שנית– 

לגורם כלשהו0 משכך, גם אילו העניק הממונה זכויות כלשהן לחטיבה,  –הרשאה לתכנון בלבד 

 0 זו לא יכלה להעבירן בשל האיסור החוזי המפורש

 –גם העבירה זכויות במקרקעין לגורמים שלישיים  6יחד עם זאת, ברבות השנים העבירה המשיבה מס'  140

אגודות שיתופיות וכן תושבים ככל הנראה מהמאחז או מסביבותיו0 הדברים התחוורו במסגרת תכתובת 

בעניינה0  במסגרת הליכי חופש מידע שנוהלו 6אשר קוימה בין ב"כ העותרים ובין נציג המשיבה מס' 

, לרבות המפה בה סומנו החלקות שהוקצו על ידי /40000/34העתק מתכתובת זו על נספחיה, מיום 

 לעיל0  40-/4ים המשיבה לגורמים שונים בתחומי המאחז מצ"ב ומסומנת כנספח



9 
 

ברבות השנים גדל והתפתח המאחז, תוך שהוא חולש במובנו הגרעיני )כלומר, מבני המאחז במובנם הצר(  1/0

וד ועוד דונמים, ובמובנו הרחב )קרי: ריחוק המבנים האחד מהשני, כבישים שנפרצו בסביבתו, על ע

משפחות,  26-ככיום מתגוררות במאחז השתלטויות חקלאיות שנלוו אליו(, על אלפי דונמים נוספים0 

ופורציה ניתן לעמוד על הגידול בהיקף השטחים במאחז )וחוסר הפר0 מבנים 62-העושות שימוש בכ

 לגידול באוכלוסייתו( על פי מסד הנתונים הבא  המופיע בדו"ח "מסלול הנישול":

  בו 6מ"ר, ומספר המבנים בו הינו  15,554 -, גודל השטח עליו בנוי המאחז הינו כ4999בשנת ,

 שכנו, על פי הערכות, כחמש משפחות;

  מ"ר, ומספר  /413,93 -ל לכגודל השטח הכלול בתוך הכביש ההיקפי של המאחז גד /33/בשנת

 ;6/-המבנים במאחז עלה ל

  עם התרחבות הכביש ההיקפי, גדל שטח המאחז פי שלושה בערך מזה שהיה בשנת 330/בשנת ,

 0 06-מ"ר, כאשר מספר המבנים במאחז עלה ל 43/,170 -ומנה כ ,/33/

  0 52ספר המבנים הינו מ"ר ומ 465,321 -, גודל השטח ההיקפי של המאחז הינו כ343/ואילו בשנת 

)!( לערך, כאשר מספר 32יוצא אפוא, שבמשך פרק זמן של עשר שנים, גדל שטחו בפועל של המאחז פי 

 המבנים בו )כולם, כאמור, בלתי חוקיים( עלה פי תשע בלבד. 

( מוכיחים, המאחז ממשיך לגדול גם במהלך 9שצורפו לעתירה )נספח  העדכניים כפי שצילומי האוויר 100

ם האחרונות, כאשר עוד ועוד מבנים נבנים בו ועוד שטחים מסופחים בפועל לתחום בו הוא השנתיי

 מתקיים0 

אחת הדרכים הנפוצות להרחבת השטחים שבשליטת המאחז, היא על ידי פלישה לאדמות החקלאיות  110

במקרים רבים מדובר בשטחים המצויים בבעלות הסובבות את המאחז, באמצעות עיבוד חקלאי0 

עד ובשנים הראשונות לקיומו0 עיבוד -פרטית, שחלקם הגדול היו מעובדים עד להקמת עדי פלסטינית

חקלאי של האדמות מאפשר תפיסה של שטחים נרחבים והחזקתם0 התוצאה הישירה של הפלישות 

י של תושבי הכפרים הסמוכים למאחז, החקלאיות היא פגיעה במקור פרנסה חשוב ולעיתים אף בלעד

 ים והקהילות המיוצגים על ידי העותרים0 רפבראש ובראשונה הכ

השתלטות חקלאית, הכוללים גידור ארועים של  44-שורה של למעלה מ 340/נכון לשנת תיעדו העותרים  140

, חלקות, מניעת גישה או גירוש החקלאים הפלסטינים מאדמותיהם וכן עיבוד החלקות )חריש, נטיעות

לא אחת ארע כי  ל וללא ידיעתם והסכמתם של בעליהן0וכד'( תוך הסגת גבו גניבת יבול ומסיק זיתים

הפולשים מנצלים את היעדרם של החקלאים הפלסטינים מהחלקות, ופולשים אליהן אף בעת שהן 

0 בחלק נכבד מהמקרים או משמידים את הגידולים מעובדות לעיתים אף תוך שהם גוזלים את היבול

0 איסורים 0-/קלאים מטעמם של המשיבים הדבר מתרחש מפאת איסורים והגבלות המוטלים על הח

סגירה של השטח לכניסת פלסטינים על ידי הוצאת צו שטח צבאי סגור, או דרישה וקביעה  אלה כוללים

כי כל הגעה לשטח מחוייבת בתיאום מראש מול הרשויות, דבר היוצר מגבלה אינהרנטית נוספת על 

האלימות הרבים אשר ארעו בגזרת המאחז  אפשרויות ההגעה של החקלאים0 לכך יש להוסיף את מקרי

ואדמותיו נפלו אף  4ברבות השנים, אשר בפועל משליט טרור על תושבי הכפרים הסמוכים0 העותר מס' 

קרבן להשתלטות חקלאית מצד חלק מתושבי המאחז, כפי שהנושא תלוי ועומד במסגרת העתירה  םה

 שהוזכרה לעיל0  467/44/בבג"ץ 

פה של כבישים ודרכים אשר נפרצו סביבו יות, מתאפיין המאחז גם ברשת ענלצד ההשתלטויות החקלאי 170

תם נועדה לשרת את צרכי תושבי המאחז ס, כאשר פרי)כולם ללא היתרי בניה, כמובן( ברבות השנים

ולחבר בינו ובין ההתנחלויות והמאחזים הסובבים אותו0 תוואי דרכים זה עובר באדמות פרטיות של 
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ע'ייר, ובאדמות הציבוריות הנמצאות בגושים הטבעיים של ומ-אל, תורמוסעיא ותושבי הכפרים ג'אלוד

הכפרים0 ברור, כי מרגע שכבישים ודרכים אלה נפרצו והן בשימושם של תושבי המאחז, הופך שימוש זה 

לבלעדי עבור תושבים אלה, ולמעשה לאמצעי שליטה ונישול של תושבי הכפרים מאדמותיהם שלהם 

ו נוכחותם התדירה פה זו של כבישים ודרכים מגדירה תחום שליטה חדש שבירשת ענומאדמות הציבור0 

של אזרחים ישראלים וריבוי האירועים האלימים מביאים לכך שבעלי הקרקע הפלסטינים חוששים 

דו"ח "מסלול הנישול" מתאר להתקרב לחלקות המצויות מעברה השני של הדרך, בקרבת המאחז0 

הרחבת כבישי הטבעת ורשת הכבישים והדרכים בגזרת המאחז גרפיים את בפרוטרוט ובאמצעי המחשה 

 (0 57-58בעמ'  ,7)ראו נספח 

פקטו של שטחים נרחבים, חלקם בבעלות פלסטינית -בעשור האחרון אנו עדים לתופעה של סיפוח דה 160

ה בין ברחבי הגדה המערבית0 סיפוח זה נעש ומאחזיםפרטית וחלקם בגדר אדמות ציבוריות, להתנחלויות 

היתר באמצעות מניעת גישתם של תושבים פלסטינים לאדמותיהם ויצירת מציאות בשטח המחייבת 

בעלי הקרקעות מרכושם  ה שלהרחקה הרחבתלכאורה התארגנות ביטחונית מחודשת הכוללת בהכרח את 

תנחלים הפרטי0  על ידי יצירת אזורי חיץ נרחבים, אותם שטחים "כלואים" מוחזקים כבני ערובה בידי המ

די הקמת יומשמשים אותם להקמת מאחזים חדשים ו/או ל"עיבוי" ההתנחלויות הקיימות0 בין אם על 

חסמים פיזיים פשוטים כגון גדר, סלילת כביש או שתילת שתילים ובין אם על ידי שימוש באמצעי אלימות 

בים ועל העותרים והפחדה של ממש, מצליחים תושבי ההתנחלויות לכפות על המערכת בכללותה, על המשי

 כאחד, את מימוש חזונם הפרטי להרחבת מפעל ההתנחלויות והכל כמובן באופן בלתי חוקי0 

בנוגע למאחזים הבלתי מורשים לסוגיית מניעת  334/עו"ד טליה ששון התייחסה בדו"ח שחיברה בשנת  160

 הגישה כאמצעי להרחבת התנחלויות: 

 עיבוד של בדרך – פרטיות לסטיניותפ קרקעות על מתנחלים בהשתלטות חזינו פעם לא"
 ;גישה ומניעת השטח גידור ,איום יצירת תוך בשטח פיזית ישיבה ;נטיעה וזריעה; הקרקע
  ".ועוד מערות על השתלטות ;וקרוונים מבנים הצבת ;עמודי תאורה הצבת; דרכים סלילת

 ;(467", עמ' דו"ח ששון; להלן: "334/חוות דעת )ביניים( מאחזים בלתי מורשים, )
 

 (:040-/04)שם, עמ'  ובמקום אחר בדו"ח נאמרו הדברים המפורשים הבאים
 

 0עצמו המאחז הקמת לצורך שלא גם להיות יכולה סקר וקרקעות פרטיות קרקעות "תפיסת
 הללו הקרקעות לעיתים 0ועיבוד חזקה למטרות ,ישראלים בידי נתפסות קרקעות לעיתים
 ידי על מושגת בקרקע חזקה תפיסת של זו תכלית .ממנו ולעיתים מרוחקות למאחז סמוכות

 ,דרכים סלילת ,גישה מניעת ,גידור ,פיזית בקרקע ישיבה ,רעייה ,זריעה, נטיעה ,הקרקע עיבוד
 נתפסות כאשר .אחרות ובדרכים ,מערות על השתלטות ,מבנים הצבת תאורה עמודי הצבת

 העומדות להם המשפטיות ותההגנ כי מתברר ,מתנחלים ידי על פלסטינים של פרטיות קרקעות
 ".אפקטיביות אינן

 
אדמה שדודה: חסימת הגישה של פלסטינים לקרקע סביב גם דו"ח ארגון זכויות האדם "בצלם", " 190

( מציג תמונה דומה0 דו"ח זה סקר את ממדי התופעה וקבע כי 336/, ספטמבר )בצלם", ההתנחלויות

שטחים נרחבים הינם דבר שבשגרה עבור  מדובר בתופעה שיטתית במסגרתה סלילת כבישים וגידור

המתנחלים, הפועלים לעיתים בגיבוי המשיבים או תוך הנאה משתיקתם0 ומהרגע שהחסם הפיזי הושלם, 

בין אם מדובר בגדר, בכביש או במבנים מעטים וארעיים, מנועים בעלי האדמות להגיע באופן חופשי 

0 כך, גם המעבר הרגלי לשטח עצמו הופך במקרה הטוב, ובמקרה הרע מלהגיע בכלל, אל אדמותיהם

למוגבל מאוד ובמקרים רבים אף לבלתי אפשרי כשבכל הקשור למעבר של כלי רכב חקלאיים המצב אף 

חמור אף עוד יותר וכניסתם נמנעת כמעט לחלוטין0 אכן כפי שהמציאות מלמדת, הצלחתה של טכניקת 

האזור "סטרילי מפלסטינים" סביב המאחזים מניעת הגישה וחסימת המעברים נמדדת בהגדלת היקפו של 

 וההתנחלויות בגדה0  
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חרף האמור לעיל, המשיבים אינם ממהרים לסייע לבעלי האדמות להגיע אליהן0 יתרה מזאת, לא אחת  430

גורמי אכיפת החוק אף מסייעים לאנשי ההתנחלויות להרחיק את הפלסטינים בעלי האדמות בשטח 

דנן, התנהלות זו של מניעת גישה הופכת למציאות מוגמרת אשר זוכה  לעיתים, וכפי שקרה במקרה הכלוא0

תרי ילהגנתם הפורמאלית של המשיבים המתבטאת בין היתר, בהנפקת צווים לסגירת השטח ודרישת ה

 המקרה של המאחז "עדי עד" ממחיש סוגיה זו במלוא עוצמתה0 כניסה0 

הפקרתן של אדמות ציבור לשימושם א היהמאחז של שתרשות התרחבות והההבמנגנון חוליה נוספת  440

הוא לשמש לצרכים  (הפרטי והבלעדי של תושביו0 יעודן של אדמות ציבור )מכונות גם "אדמות מדינה"

ציבוריים, כפי שאלה נקבעים על ידי הרשויות המוסמכות לכך, בראש ובראשונה לצרכיה של האוכלוסיה 

אדמות שאינן בבעלות פלסטינית פרטית,  –ה המקומית0 מדיניות המשיבים בשטחי הגדה המערבית שונ

לצרכיה של ההתיישבות הישראלית, החוקית והבלתי חוקית;  ברובן המוחלט, משמשות או נועדו לשמש

 מי במעשה והקצאה על פי חוק, ומי במחדל של היעדר אכיפה, בקריצה או בשתיקה0 

הרת עליה הצהירה מי שעמדה אין המדובר בהשערות בעלמא של העותרים, אלא במדיניות מוצ :ודוק 4/0

בראש המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה משך תקופה ארוכה, עו"ד פליאה אלבק, אשר כתבה בעבר 

השימוש ברכוש הממשלתי, ובראש ובראשונה באדמות המדינה, לא צריך להיות לצורכי הציבור "כי 

ה היו מיועדות להימסר המקומי, אלא להפך, לצורכי המדינה המחזיקה בשטח ]000[ אדמות המדינ

אדמות המדינה )פליאה אלבק, "מהן אדמות מדינה? על  "להתנחלויות יהודיות כבר מאז כתב המנדט0

, 17(, גיליון מס' הלשכה )ביטאון לשכת עורכי הדין, הוועד המחוזי ירושלים 0ביהודה, שומרון וחבל עזה"

 "44-90, עמ' 4999ינואר 

של אדמות ציבור  ראשונה להעברה בלתי מבוקרת נטולת מכרזים משמשת חוליה 6כאמור, המשיבה מס'  400

המתגוררים ברחבי הגדה המערבית0 לצד פעילות  )ישראלים יהודים בלבד( ימים מאדלידי גורמים מסו

 -לשטחי ההקצאה נוספים רשמית זו )אך נעדרת בסיס חוקי, כאמור(, תופסים תושבי המאחז אדמות -חצי

ובאזורו, ועושים בהם כבתוך שלהם0 אכיפה אינה נראית לעין מצידם של בשטחי המאחז עדי עד 

 המשיבים0 

מאחז "עדי עד", עת חמישה מבנים יבילים פונו על ב מבנים סיון הראשון לפינוייהיה הנ 4999בחודש יולי  410

ראש הממשלה דאז, אהוד ברק ובמסגרת "הסכם המאחזים" שנערך בין 0 מספר חודשים 4-1 ידי המשיבים

"מאחז -ובין הנהגת ההתיישבות הישראלית בגדה המערבית, הוסכם כי מעמדו של המאחז ייחשב כ

 0 באין מפריע וגידולו נמשךהוקפאו מוקפא"0 ברם, הבנייה במאחז, התרחבותו והתפשטותו לא 

לה בוצעו באופן מדוד0 בין צווי הריסה לא פעם, אולם א 0כנגד מבנים במאחז הוצאו על ידי המשיב מס'  440

, אולם ברובם הגדול אין מקרים ביחס למימוש צווי הריסה שונים 6/, אכפו המשיבים /34/-334/השנים 

המדובר במבנים המשמשים למגורים אלא במבני עזר חקלאים0 מכל וכל, נכון לכתיבת שורות אלה ניצבים 

אינו חוקי, מעולם  –מבנים המצויים בשטחו על כל ה –אף כי המאחז כולו מבנים0  73-באדמות המאחז כ

 לא נעשה ניסיון להסיר את כלל המבנים במאחז ולפנות את תושביו0 

ברכוש  ופגיעה רועי אלימותי, הוביל לפרוץ א336/יוער, כי נסיון לפינוי מבנה יביל אשר התקיים בשנת  470

בנים כלפי רכבים שונם וחסימת שונים הכוללים השחתת מבנים, יידוי א ונפש, המכונים ארועי "תג מחיר"

זאת, כחלק ממגמת האלימות הכללית אשר נובעת מהמאחז ומפעפעת מתחומי עבריינות  צירי תנועה0 

 מסוג אחד לסוגים אחרים, פוגעניים הרבה יותר0 על כך נרחיב גם בחלק הבא0
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III  -  דו"ח ארגון "יש דין" המתאר את הפעילות העבריינית  –מסלול הנישול
ת מעצם קיומו של המאחז "עדי עד" והשפעתו היומיומית על חייהם של הנוצר

 תושבי הכפרים הפלסטינים בסביבה

על מנת למפות את דפוסי חייו של המאחז  6במשך כחמש שנים, עמלו העותרים ביחד עם העותרת מס'  460

פלסטיניות הבלתי חוקי עדי עד, את אופן התפשטותו הבלתי חוקית, פעמים רבות על חשבונן של אדמות 

יומיות -, וכן לעמוד על השלכות רחבות היקף של המאחז מבחינת ארועי אלימות והשפעות יוםפרטיות

 של המאחז והפעילות הבלתי חוקית הנובעת ממנו על חיי התושבים בסביבה0 

 כם ולרוחבם של הליכילאורהנפרשת לצד תיעוד זה, ניסו העותרים לעמוד גם על שרשרת הכשלים  460

, כל אחד בתחומו, ולעיתים בשיתוף פעולה ביניהם, 4-1בגדה, עליהם אמונים המשיבים  החוק אכיפת

הפרות החוק במאחז גלי אשר ברוב המוחלט של המקרים אינו מתקיים ואינו מצליח להתמודד עם 

 ובסביבותיו0 

נעשו , לא 4999אחד בשנת חלקי סיון פינוי י, ולמעט נ4996הוקם בשנת כמפורט לעיל, המאחז עדי עד  490

ת צווי אביחס למבנים הבלתי חוקיים במאחז, למעט הוצ 0לות אכיפה של ממש מטעם המשיב מס' ופע

הוציא המנהל האזרחי  344/-4996הפסקת עבודה למבנים אלה0 כפי שמתואר בטבלה שלהלן, בין השנים 

 צווי הריסה למבנים שונים ועבודות בשטחו0  64

 עד-ים באזור עדיצווי הריסה שהוציא המינהל האזרחי למבנ

שנת מסירת 
 צו הריסה

מספר צווי 
הריסה 
 שנמסרו

 המבנה/העבודה שנגדו/נגדה הוצא צו ההריסה

 חממה 1 1998

 מכלאת צאן, מגדל מים, חמישה יבילים, חמישה יבילים למגורים, מבנה פח 13 1999

 אורווה 1 2000

2001 6 

הכנה להצבת קרוואנים, בית  שני קרוואנים, ]מבנה[ מגורים, עבודות פיתוח, עבודות

 כנסת

 מחסן, שלוש פריצות דרכים, שני יבילים למגורים, מכולה ליקב 7 2002

 יביל למגורים, גרוטאות אוטובוס, מבנה עץ עם רצפת בטון למגורים 3 2003

2004 25 

מבנה יביל לשמירה, שלושה יבילים כפולים, שישה יבילים, יסודות למגורים, ארבע 

קרוואנים, עבודות )ככל הנראה פיתוח(, מכולה, לול תרנגולות, שבעה  הכנות להצבת

 יבילים למגורים

 יביל למגורים, יציקת משטח 2 2005

 הכשרת קרקע 1 2006

 הכשרת קרקע חקלאית, שתי פריצות דרכים 3 2007

 שלושה יסודות לקרוואנים 3 2008

2009 11 

בנייה קלה, סככה לבעלי חיים, פריצת דרך, סוכת עץ, מבנה+גדר,  שני מבנים ב

 קרוואן+פרגולה, מכולה, סוכת עץ, מחסן לבעלי חיים, שער כניסה+בוטקה

 הכשרת שטח, הכשרת שטח+משטח בטון 2 2010

 הכנה לבנייה, גניבת אדמה, מכולה 3 2011

   צווים 18 סה"כ
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צווי הריסה  64תוך מקרים בלבד מ 6/נאכפו  /34/-334/כי בין השנים  לעותרים מסר 0המשיב מס'  730

שהוצאו למבני המאחז0 כלומר כשני שליש ממבני המאחז נגדם קיימים צווי הריסה שונים, עומדים על 

מבנים ניצבים בגאון מתריס בשטח המאחז, מזה  73-ככיום  –כנם, ובפועל המאחז רק הולך ומתרחב 

מלהשיב על שאלת העותרים למעלה כעשור0 כפי שיפורט בחלק העוסק במיצוי הליכים, המשיבים נמנעו 

"סדרי עדיפויות" -מתי בכוונתם לאכוף את הצווים והסתפקו באמירה כללית כי אלה יאכפו בהתאם ל

 הנהוגים על ידי המשיבים0 

להמנע מהוצאת צו תיחום  /-4עדר אכיפה כמעט ביחס לבנייה הבלתי חוקית, בחרו המשיבים ילצד ה 740

( אמור להיות 4409נים בלתי מורשים )יהודה ושומרון()מס' למאחז0 צו תיחום שטח בהתאם לצו בדבר מב

, והוא כולל שטח או מקום שבתחומו מצויה קבוצת מבנים בלתי חוקית /מוצא על ידי המשיב מס' 

שקיימת חובה לפנותה0 צו זה הינו הכלי המשפטי המרכזי לטיפול בסוגיית המאחזים הבלתי מורשים 

ד הוצאתו0 פינוי מאחז במלואו, בניגוד לפינוי מבנה כזה או אחר , מוע330/כמכלול, החל מחודש דצמבר 

נמנעו עד כה ממימוש סמכותם  4-1לכשעצמם, אמור להיעשות בעיקר על ידי שימוש בצו זה0 המשיבים 

 ( ביחס למאחז "עדי עד"0 כלפי העותרים ושאר התושבים המוגנים באזור גם חובתם –)ולמעשה 

המניע האידיאולוגי קם כחלק מתפיסת עולם אידאולוגית של מקימיו0 חשוב להבהיר: המאחז עדי עד הו 7/0

שלאורו מוקמים מאחזים מצליח לטשטש בקרב מי שאמונים על אכיפת החוק את דבר העבירה והזלזול 

בשלטון החוק0 חוסר המעש והיעדר האכיפה נובעים מן הדואליות ביחסם של גורמי האכיפה הבוחנים את 

עד, אשר הוקם באורח בלתי -, אם כן, ברורה: המאחז עדיהתוצאה הנלוות לה0הקמת המאחזים והעבירות 

שנים לרפיסות שלטון החוק  47חוקי ושמעשה הקמתו כרוך בביצוע עבירות פליליות, מהווה עדות בת 

 בגדה המערבית0

, כחליפי הריבון בשטח, מבחינת מימושם 4-0עדר מימוש חובות וסמכויות האכיפה של המשיבים ילצד ה 700

של צווי הריסה, הוצאתם ואכיפתם של צווי התיחום לשטח, בולטת לרעה גם הבעייתיות באכיפת החוק 

הפלילית "הרגילה" על אזרחים ישראלים בשטחי הגדה המערבית בכלל ובאזור המאחז עדי עד בפרט0 

 אצל 4976(, אולם עוד בשנת /המשיב מס'  –חובת אכיפת החוק בשטח הכבוש מוטלת על צה"ל )קרי 

, זאת באמצעות הצו בדבר 1המשיב מסמכותו )וחובתו( על פי הדין הבינלאומי לגורמים אצל המשיב מס' 

ברבות השנים עברו 0 4976-(, התשכ"ז/4כוחות משטרה הפועלים בשיתוף עם צה"ל )יהודה ושומרון()מס' 

חון ]נוסח ההסדרים המשפטיים גלגולים שונים, ובמסגרת הנוסח המחודש של הצו בדבר הוראות ביט

, נקבע בחלק העוסק בסמכויות השוטר כי לשוטרים 339/-(, התש"ע4744משולב[)יהודה ושומרון()מס' 

מוקנות כל הסמכויות הנתונות לחיילי צה"ל באזור על פי תחיקת הביטחון, וכן את הסמכויות אשר היו 

 בידי השוטרים ביום כניסת כוחות צה"ל לגדה המערבית0 

, כמו גם הנסיבות הבטחוניות והאחרות באזור, יוצרות תלות /אל המשיב מס'  1' כפיפותו של המשיב מס 710

של שני גורמים אלה האחד בשני0 ברם, תלות זו מובילה לא אחת לעיכובים ושיהוי משמעותי ביכולת של 

 י המשטרה לבצע חקירות אפקטיביות בשטח, או לאפשר חקירה מלאה ומקיפה של עבירות באזור0 רחוק

, /34/-4996בין השנים ארועים בעלי אופי פלילי שהתרחשו  97 לגבי העותרים ערכויפה שבדיקה מק 740

רובן מצביעה כי , ע'ייר וקריותומ-אלבסמיכות למאחז עדי עד, באדמות הכפרים ג'אלוד, תורמוסעיא, 

 ידי-על סיונות ישירים לתפיסת קרקעותיככולן של העבירות נושאות אופי הקשור לשליטת על אדמות: נ

שתלטויות עקיפות שנעשות בשלל אמצעים יכן הן או גירוש בעליהן, לעיתים תוך שימוש באלימות, ודעיבו

  01פגיעה בגידולים ובתוצרת החקלאית, או השחתת המקרקעין כגון

                                                           
במסגרת  7חשוב לציין כי אין מדובר בכלל האירועים והעבירות שהתרחשו באזור, אלא רק מקרים שהובאו לידיעת העותר מס'   1

המחקר שערך בנוגע למאחז0 אין להוציא מכלל אפשרות סבירה, כי מספר המקרים והעבירות בפועל הינו נרחב בהרבה, אך רובן לא 
 דווחו0 
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רועים ימהא 3%/-רועים אלה שעולה מדו"ח "מסלול הנישול", מראה כי למעלה מיפילוח של עבירות וא 770

ת לפגיעה נוסיויאלימות נגד תושבים פלסטינים הכוללים פגיעה גופנית או נ עבירותשל הינם מקרים 

גופנית וכן איומים בפגיעות אלה באמצעות נשק; כמחצית מהארועים הינם מקרים של עבירות רכוש, 

 9%/השחתה חקלאית על סוגיה השונים, גניבת יבול וארועי חבלה ברכב או בציוד חקלאי;  הכוללים

ירות הקשורות להשתלטות או נסיון השתלטות על אדמות בבעלות פלסטינית פרטית מהארועים הינם עב

השוכנות, לרוע מזלן, סמוך לעדי עד, לרבות הצבת מבנים קבועים או ארעיים על אדמותיהם של 

יה בלתי חוקית על אדמות אלה, פלישה חקלאית לאדמות בבעלות פלסטינית וכן מניעת ים, בניפלסטינ

 אדמות מאדמותיהם0  גישה וגירוש בעלי

ם אלה מלמדים כי המדובר בעבריינות המתבצעת על רקע אידאולוגי, אשר בבסיסה מטרה נחושה ירועיא 760

וברורה: תפיסת אדמות באזור הסובב את המאחז עדי עד, זאת בין היתר על ידי הרחקתם של פלסטינים 

רות הפליליות המתוארות מאדמותיהם באמצעות הטלת מורא ופחד על בעלי האדמות0 הקשר בין העבי

לעיל מחד גיסא ובין התרחבותו של המאחז כפי שתואר בפרקים הקודמים מאידך גיסא, הינו קשר רציף 

המחשה של הקשר בין העבירות הפליליות המתקיימות בגזרת המאחז, וליניארי, אשר לא ניתן להתירו0 

הכנת דו"ח מסלול הנישול, מצ"ב כפי שנערכה לצורך וכיצד הן מרחיבות בפועל את תחום השתרעותו, 

 .15כנספח ומסומנת 

תלונות המצויות  46גם מעקב אחר התיקים כפי שמנטרים העותרים בשנים האחרונות מעלה כי מתוך  760

תיקים  43תיקים בלבד הוגשו כתבי אישום; בשני במעקב ביחס לעבירות שונות שארעו בגזרת המאחז, 

רים מצויים בשלבים שונים של חקירה או שטרם התקבלה החלטה אח 7נסגרו ללא הגשת כתב אישום; 

 ושל הכשלים בחקירתם, רועיםיהאם להגיש כתב אישום ואם לאו0 תיאור מפורט של חלק מאותם א

 (70לנספח מס'  94-/6' מצוי בדו"ח מסלול הנישול המצורף לעתירה )ראו עמ

!( נסגרו התיקים ללא הגשת כתב 64%-ות )כהנה כי כן, ניתן לראות כי רובם המוחלט של העבירות הנבחנ 790

או בשל העילה כי לא ידועה  מספיקות ראיותחוסר נסגרו בעילות של  14מקרים אלה,  43אישום0 מתוך 

תיקים נסגרו בעילה של העדר אשמה פלילית; תיק אחד נסגר  4; ):"עבריין לא נודע"( זהותו של העבריין

 45הנבחנים )ת נתון זה היא כי רובם המוחלט של התיקים משמעומבלי שידוע לעותרים סיבת הסגירה0 

 (, נסגרו בשל כשלים בחקירה והעבריינים לא הועמדו לדין.92% – 52מתוך 

, המשיכו העותרים לתעד 341/ועד חודש נובמבר  340/גם לאחר השלמת הדו"ח, לאחר חודש פברואר  630

תיקי חקירה חדשים  40ורה דווח על מקרים נוספים של עבירות פליליות בגזרת המאחז: בתקופה האמ

מתוכם נסגרו בעילה של העדר זהות העבריין, עילה המצביעה  4, כאשר 7אשר נפתחו, מתוכם נסגרו 

 (0נוספים עודם נחקרים 6)0 על כשל בניהול החקירה)שוב( 

ת המאחז שלון האכיפה על עבירות אלימות ורכוש בגזרישלון, כידוע, הוא יתום, וכך גם בכל הנוגע לכיהכ 640

שלון מערכת אכיפת החוק בא לידי ביטוי בכל שלבי האכיפה: החל בשלב ביצוע העבירה ובאי יעדי עד0 כ

העבירות ולעכב חשודים ומעורבים,  ביצוע התערבותם של חיילים המצויים בשטח על מנת להפסיק את

רועים ישל הא לתהכושממשיך בשלבי הגשת התלונה, החסמים הקיימים בפני המתלוננים וכלה בחקירתם 

לא נמצאו דות בכך שלא נמצאו העבריינים או ק0 עילות הסגירה של התיקים, המתמ1על ידי המשיב מס' 

מספיק ראיות, אינן יכולות להיות סבירות, בייחוד לאור העובדה כי בשטח המאחז קיים מספר מצומצם 

בולטות לעין כמו גם זהות  יחסית של תושבים ישראלים המצויים במאחזים, וכן במקרים בהם העבירות

, רשויות אכיפת החוק פשוט )כך למשל, בכל המקרים של בנייה בלתי חוקית על אדמות פרטיות( ןמבצעיה

 0 עומדות חסרות אונים ומעש אל מול תופעות אלה

בין אם המדובר על אכיפת עבירות הבנייה הבלתי חוקית ובין אם עבירות האלימות,  –העדר אכיפה  6/0

היעדרו של מנגנון הרתעה  על מלמד –על האדמות המתוארות לעיל  וההשתלטותש הפגיעה ברכו
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אפקטיבי0 היעדר מנגנון הרתעה מוביל להגברת כמות הארועים, עת המתנכלים והפולשים שבים 

 נוצר מעגל אלימות ועבירות המתרחב משנה לשנה0 כך ומבצעים את מעשיהם פעם אחר פעם, ו

 

לצד הגידול בשטחי המאחז  םישה של העותרים לאדמותיההגבלת הג –התוצאות בפועל 

 והתרחבות שליטתו על אדמות במרחב

רשותו שינו את אופיים של כפרי האזור ואת שגרת החיים בהם0 תושבי כפרי תהקמת המאחז והש 600

תילו, כאשר השלכות קיומו חשים בנוכחותם של "שכניהם" מהמאחז מדי יום מאז ניצב זה על   העותרים

 בכלל תחומי החיים של תושבים אלה0 הינן של המאחז 

אדמות ב: הפגיעה המיידית היא כמובן גזל האדמות הפרטיות, והפקעת יכולת השימוש גזל אדמות 610

מתושבי הכפרים באזור0 ניכוס  –לעיתים בסיוע רשויות ממשלתיות וציבוריות  –הציבור שהמאחז 

משטחו הכולל0 לא  7%/- בבעלות תושבי הכפרים הסמוכים למאחז, מגיע לכ אשר תהאדמות הפרטיו

מחדליהם , הם האמונים על האכיפה באזור, מאחריותם לגזל זה, עת 4-1ניתן לפתור את המשיבים 

לסלק את הפולשים ולהעניש את העבריינים, מהווים תמיכה עקיפה הניתנת למאחז ומדברנת את פרנסיו 

 להתרחב עוד ועוד0 

: קיומו של המאחז מוביל, כדרכן של האחזויות בלתי חוקיות בשטחי הגדה ה ומניעת גישהת תנועהגבל 640

המערבית, להגבלת הגישה לאדמות על ידי הצבא0 עצם קיומו של המאחז, במנותק מאי החוקיות 

האופפת כל צעד ושעל בו, מכתיבה הסדרי ביטחון שמטרתם היא הגנה על התושבים במאחז, תוך 

ת גורפת מאי החוקיות הטבועה בו ומההשלכות ההיקפיות של אי חוקיות זו וההגבלות הנובעות התעלמו

 מעצם קיומה0 

לתושבי המאחז אינה מסתכמת לעולם אך ורק בשמירה על גבולות  4-1ההגנה הניתנת על ידי המשיבים 

 –משיבים השטח הבנוי של המאחז; השמירה על שלומם ובטחונם של תושבי המאחז מחייבת לשיטת ה

יצירת חיץ בין התושבים ובין בעלי האדמות הפלסטינים, כאשר כמעט לעולם  – /ובראשם המשיב מס' 

ההגבלות המוטלות מופנות לצד אחד בלבד: כלפי העותרים ושאר הפלסטינים המעוניינים לעשות שימוש 

 באדמות0 

ות ציבוריות הסמוכות שטחים חקלאיים וכן אדמ /לאחר הקמת המאחז עדי עד, הגדיר המשיב מס' 

 /אליהן, כאזורים האסורים לכניסת פלסטינים0 לשטחים אחרים מותרת הגישה רק באישור המשיב מס' 

0 הגבלות אלה נמסרות בעל פה בשטח על ידי חיילים, מבלי 0ובתיאום ליווי מטעמו ומטעם המשיב מס' 

 שהם מגובות בעת מסירתם בצו כתוב0 

לאי האזור לתאם מראש את הגעתם לשטחים שבבעלותם, כאשר פעמים רבות אחרות, נדרשים חק

תיאום זה מתבצע לרוב פעמים ספורות בשנה, דבר המגביל את אפשרות העיבוד הסדירה של האדמות0 

יה העצומה והמכשולים הרבים העומדים בפני החקלאי הפלסטיני בבואו טררוקלכך יש להוסיף את הבי

בד את אדמתו, דבר המהווה תהליך ממושך, כאשר במקרים לקבל אישור מאת המשיבים להגיע ולע

 רבים ההיתרים הניתנים אינם מספיקים או מוגבלים עד מאד בהיקפם ובפרקי הזמן האמורים0 

מובן מאליו, כי תושבי המאחז אינם נדרשים לתיאום כאמור, והם מגיעים אל ומהמאחז אל מקומות 

 חפצם, כאוות נפשם0 

גישה, על עילותיה השונות וסוגי ההגבלות הקיימות, מצויה במסגרת דו"ח המחשה גרפית של מניעת ה 670

למען הנוחות, מצורפים התרשימים הנוגעים למניעת הגישה לארבעת . 112-113מסלול הנישול, בעמ' 

 .16 כנספחהכפרים ומסומנים 

גישה דונמים מאדמותיו הסמוכות למאחז עדי עד, ה 456-הרי של כך בכל הנוגע לכפר תורמוסעיא, 660

. לרוב הנחיות אלה אינן מגובות בצווים 2אסורה באופן מוחלט בעקבות הנחיות והוראות המשיב מס' 
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מהוות מעין "תורה שבעל פה", שחיילי הצבא השונים והמתחלפים מורים לעותרים ולחקלאים אלא 

 אחרים. 

היא מותנית דונמים אחרים הפכו להיות כאלה שהגישה אליהם אפשרית פעמיים בשנה בלבד, ו 944

ובליווי חיילים0 הכניסה עצמה מתאפשרת לפרקי זמן קצרים בני  0ותלויה בתיאום מול המשיב מס' 

שלושה בכל פעם, כדי לבצע עבודות חריש ומסיק0 המדובר בתקופה קצרה מדי, אשר אינה -יומיים

ה בעל פה מאפשרת עיבוד ראוי0 בנוסף, עצם הדרישה לתיאום מול המשיבים את ההגעה לאדמות נמסר

האישורים ניתנים רק לבעלי האדמות הרשומים ולא כל הודעה רשמית על כך0 שניתנה בידם ומבלי 

לפועלים מטעמם, דבר המצמצם עוד יותר את האפשרות לעיבוד האדמות, ומטיל מעמסה בירוקרטית 

מאפשר  לכך יש להוסיף כי צמצום מינימלי זה של הגעת החקלאים לשטח אינונוספת על תושבי הכפר0 

שמירה רציפה על קשר עם אדמותיהם, ומוביל לכך שלא ניתן לאתר "בזמן אמת" פגיעות, השחתת רכוש 

 דבר שמוביל לכישלונם המהדהד של רשויות אכיפת החוק כפי שמפורט לעיל0  –ועצים ופלישות לאדמות 

תושבי הכפר לרבות אלה המעובדות על ידי  –במאות הדונמים האחרים של אדמות הכפר תורמוסעיא 

חוו החקלאים בעבר מעשי התנכלויות, איומים, גניבת יבול ומעשי הצתה, דבר המגביל  –ע'ייר ומ-אל

 ומצמצם את הגעתם של התושבים לאדמותיהם0 

ות על ד, הגבלת הגישה לאדמות תושבי הכפר וכן אדמות נוספות המועבע'יירומ-אלכך בכל הנוגע לכפר  660

אפקטיבית לפקח על הנעשה בהן ברוב ימות השנה. מצב זה מנוצל ידי תושביו, מונעת את היכולת ה

את חקלאי הכפר, וממהרים למסוק את יבול עצי הפרי מקדימים לרעה על ידי אזרחים ישראלים אשר 

 –בעז מלט  –אישום, ואף במקרה החריג של מייסד המאחז  יולגנוב אותו. חלק מהמקרים הובילו לכתב

בה הצער, המציאות מראה שהליכי האכיפה שנוהלו בשעתו נגד בעז למרלהרשעה, כפי שפורט לעיל. 

 מלטה הינם בגדר היוצא מן הכלל המעיד על הכלל. 

אחרות, הסמוכות יותר למאחז אינן מעובדות וזאת בשל הסכנות הממשיות שהיבולים שיגודלו חלקות 

וד החלקות הופך ללא , כפי שארע לא אחת בגזרה האמורה, ומשכך עיביוצתו ותהחלקאו שיושחתו  ןבה

 כדאי מהבחינה הכלכלית0 

נמנעה בהדרגה גישת תושבי הכפר לאדמות המקיפות את המאחז, כאשר , כך בכל הנוגע לכפר ג'אלוד  690

מאחזים בלתי מורשים נוספים המצויים על . דונם 9,922-כיום היקף המניעה משתרע על שטח של כ

חוות יישוב הדעת וקידה 'תורמים' גם הם למניעת  אדמות הכפר או בסביבותיו )כגון אחיה, אש קודש,

תחילה הוגבלה הגישה לאדמות הכפר עליהן הוצבו באופן לא חוקי מבני הגישה והגבלתה בפועל. 

המאחז והאדמות הצמודות למבנים אלה, בתואנה כי המדובר בשטח צבאי הסגור לתנועת פלסטינים. 

פחד החקלאים והחשש מהתנכלויות, זכר  אזורים אחרים הפכו בפועל להיות מנועי גישה בשל

 למאורעות עבר בגזרה, ולהעדר אכיפה ביחס לאותם מקרים. 

בעצמם, באמצעים כאלה  4-0וכאילו לא די בכך, הרי שמניעת הגישה מתבצעת לא אחת על ידי המשיבים  630

תים ואחרים0 צווי תפיסה המוצאים לצורך הבטחת ציר התנועה למאחז הינם דבר שבשגרה, אולם לעי

גם צווי סגירת שטח במתחם המאחז, על מנת למנוע באופן מוחלט ותחת כסות  /מוציא המשיב מס' 

בכך, מעניקים המשיבים משפטית" לכאורה את גישתם של החקלאים הפלסטינים לאדמותיהם0 -"חוקית

 מחסותם לאותה מערכת ארוכת שנים של הפרת חוק, ומעניקים לה מעין גושפנקא של חוקיות או לכל

חוקית להתמודד עם קיומו, על -עם קיומו של המאחז והיערכות משפטית הפחות השלמה והסכמה

מצ"ב  343/בשנת  /דוגמא לצו סגירת שטח אשר הוצא על ידי המשיב מס' חשבונם של חקלאי האזור0 

 .17כנספח מס' ומסומנת 

ם התושבים לצד זאת, התפתחה פרקטיקה אצל המשיב התוחמת אזורים שלמים במסגרתם מנועי 640

הפלסטינים להגיע לשטח גם ללא צו בכתב אלא על סמך הוראות שבעל פה הניתנות על ידי המפקדים 

 בשטח0 
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מוציא מעת לעת גם צווי סגירת שטח לישראלים,  /המשיב מס'  –למען שלמות התמונה ייאמר מיד  6/0

ץ בין תושבי אולם אלה מוגבלים בהיקפם ובתקופותיהם והם משמשים כאמצעי מינורי ליצירת חי

 הכפרים הפלסטינים ובין תושבי המאחזים הסמוכים אליהם ו/או גורמים ישראלים אחרים0 

, והסנקציה הפלילית על ידי המשיבחשוב להבהיר, כי צווים אלה אינם נאכפים  באותה נשימה

מופעלת בשנים האחרונות, לא במקרה של עדי עד ולא במקרים אחרים בהם אינה המוצמדת אליהם 

 א צו שטח צבאי סגור או צו תיחום. מוצ

קיימים  : למניעה והגבלת הגישה, כמו גם ריבוי העבירות המתרחשות בגזרת המאחז, השלכות כלכליות 600

בטים כלכליים ניכרים0 כפרי האזור התבססו במשך עשרות שנים על חקלאות באופן עיקרי יגם ה

ת בכלכלתם של כפרים אלה ובפרנסתם לפרנסתם, ואובדן היכולת להפיק פרנסה מאדמות אלה פגע קשו

, ניכרת גם ירידה משמעותית ביבולים ובחקלאים עצמם של תושביהן0 מעבר לפגיעה הפיסית באדמות

ביכולת להפיק תנובה מהם בשל הגבלות התנועה המוטלות על התושבים, העדר קשר רציף ויומיומי עם 

 משיבים מעת לעת0 או חסימות השטחים על ידי ה האדמות בשל מנגנוני התיאום,

( להפסיק או 7כך, בכל הנוגע לכפר תורמוסעיא, נאלצו חלק נכבד מתושבי הכפר )כמו למשל, העותר מס'  610

לצמצם באופן משמעותי את הגידולים העונתיים שגודלו במשך שנים באדמות המישוריות, וזאת בשל 

הקשיים הופסק גידול  בעקבותרדיפות והתנכלויות אנשי המאחז וסביבותיו בנוגע לאדמות אלה0 

העונתי משמעותה  הגידולים העונתיים כליל, וחקלאי הכפר מגדלים רק עצי זית0 הפסקת הגידול

הנזק 0 ירותיהןופהפסדים כלכליים גדולים, המשפיעים על מאות הנפשות המתפרנסות מן האדמות 

 המוערך על ידי העותרים עומד על עשרות אלפי ש"ח בשנה0 

 ע'ייר, החקלאות הפכה לדפוס תעסוקה מסוכן ולא כדאי כלכלית כמעטומ-אללכפר  כך למשל, בכל הנוגע 640

0 צמצום שטחי העיבוד והקטנת שטחי המרעה אשר היו נהוגים בעבר באדמות חקלאי הכפררוב עבור 

ציבור, הובילו לנזקים כלכליים של תושבי הכפר המוערכים בעשרות אלפי ש"ח0 ההגבלות על תושבי 

מותיהם וצמצום המועדים המאושרים בכל שנה אינם מאפשרים טיפוח חקלאי מיטבי הכפר להגיע לאד

לאדמות, ומשכך תנובת עצי הזית של תושבי הכפר נמוכה באופן משמעותי מעצים אחרים הגדלים 

0 לכך יש להוסיף את הפגיעות החוזרות והנשנות במטעי הזיתים של תושבי מהמאחזבאדמות המרוחקות 

אלה מאז הקמת המאחז0 אומדן הנזקים לתושבי הכפר מוערך במליוני ש"ח במהלך הכפר, מהם סובלים 

 התקופה בה עומד המאחז על תילו0 

 -שכמעט כל אדמותיו החקלאיות אסורות לכניסת פלסטינים  – כך למשל, בכל הנוגע לכפר ג'אלוד 670

מים ונאמדים חקלאות עונתית מגוונת, הינם עצושהתבססו למחייתם על  ,תושביוהנזקים שנגרמו ל

כיום, נחשב הכפר לאחד מהעניים שבכפרי הסביבה כאשר רבים ש"ח מאז הקמת המאחז0 במליוני 

הירידה במצבו הכלכלי של הכפר מתושביו הפכו מחקלאים גאים להיות נתמכי ארגוני סיוע וסעד שונים0 

ל המצב , בעיקר בשהשנים האחרונות 15מתושבי הכפר עזבו אותו במהלך  %42-הובילה לכך שכ

 הכלכלי הקשה השורר בו ואובדן היכולת להתקיים מהחקלאות באזור0 

יוער, כי הגבלות גישה ותנועה מוחלות גם ביחס לתושבי הכפר הסמוך קריות, וכן תושביו מתארים  660

 נזקים כלכליים דומים באופיים והיקפם מאז הקמת המאחז עדי עד ומאחזים שכנים הנוספים לו0 

המאחז והתרחבותו יוצרים לא רק פגיעה באדמות הישירות עליהם הוא יושב  הקמתו שלהנה כי כן,  660

המאחז  מוטלות על תושבי הכפרים הפלסטינים במרחבשהגבלות תנועה אלא יוצרים כפועל יוצא ישיר 

כבני אדם בכלל וכתושבים  תושבי הכפרים פוגעות בזכויות היסוד של וברדיוס הולך וגדל. הגבלות אלו

וש בפרט. לכך יש להוסיף את הנזקים הכלכליים האדירים הנגרמים לקהילות מוגנים בשטח כב

שלמות, אשר נאלצות לקטוע את אורח חייהן שאפיין אותן מאות שנים באחת, וזאת בשל קיומו של 

 מאחז בלתי חוקי, המתריס מראש גבעה אחת ומהווה לעג וקלס לשלטון החוק באזור. 
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IV –   מיצוי הליכים 

בהם דרשו את פינוי המאחז וכן  אחרונות, ניהלו העותרים תכתובת ענפה מול המשיבים,במהלך השנים ה 690

את התייחסותם של המשיבים לשלל הנושאים המועלים בעתירה זו וכן בדו"ח "מסלול הנישול" המתאר 

 את מקרה של המאחז עדי עד0 

צות במאחז, פנו אלו אל בעבודות בנייה מוא 6, עת נוכחו אנשי העותר מס' 339/עוד בחודש יולי שנת  930

שער חשמלי אשר חוסם את אחת הדרכים  של 0 במסגרת פניה זו, תוארה בנייה מסיבית0המשיב מס' 

בגזרה, ומהווה למעשה סיפוח של הדרך והאדמות שסביבו למאחז האמור וכן למאחזים נוספים המצויים 

בבות אותו0 עוד תוארה בפנייה אדמות הסובכביש ובבגזרה, תוך הפקעת יכולת השימוש של חקלאי האזור 

שורה של השתלטויות חקלאיות מצד המאחז, הרחבת כבישים וסלילתם של אחרים, וכן בנייה של מבנים 

בוצעו שלא כדין, ביקשו  –כמו כלל העבודות שבוצעו בעדי עד  –מסויימים0 בשל העובדה כי עבודות אלה 

 ת בעניין0 לעשו 0לדעת מה בכוונת המשיב מס'  7נציגי העותר מס' 

 0 18נספח מצ"ב ומסומן כ 060/339/מיום  6העותר מס' העתק ממכתבו של מר דרור אטקס מטעמו של 

 מכתב זה לא זכה למענה מצד נמענו0 940

בדרישה לפינויו של  4-0אל המשיבים  6-ו 0,/,4, פנו העותרים 10440/339מספר חודשים לאחר מכן, ביום  9/0

0 במכתב 4-0אדמות תושבי קהילות המתגוררות בכפרי העותרים המאחז עדי עד וכן דרישה למתן גישה ל

זה תוארה אי החוקיות המוחלטת של המאחז, המורכבת מהעדר החלטת ממשלה, היעדרה של תכנית 

מתאר המאפשרת בנייה למגורים במקום, היותו בנוי על גבי אדמות פלסטיניות פרטיות, וכן היעדרם של 

 המבנים במאחז0  ניתן לבנות אתשמכוחם תרי בניה יה

עדי עד הינו מאז שתושביו לא  –, כי המאחז עדי עד אינו "עוד" מאחז בלתי חוקי יחד עם זאת, צויין בפנייה

הסתפקו בגזל אדמות ציבוריות ופרטיות תוך כדי השענות על עבריינות בנייה בלתי מרוסנת, אלא זהו 

על אדמות נוספות, לעיתים באמצעות של השתלטות מאחז אשר נהג ונוהג, באסטרטגיה נמשכת וזוחלת 

0 לא רק השטח המבונה של 4-0שימוש באלימות קשה נגד תושבי הכפרים המיוצגים על ידי העותרים 

המאחז הופקע מתושבי האזור הפלסטינים, אלא שבכוח הזרוע נמנעת גישת התושבים למרחב העצום 

 סביב המאחז, מרחב שהולך וגדל עם השנים0 

עד", מהווה סכנה ברורה ומיידית לסדר הציבורי באזור, המחייבת להעלות את הצורך  לפיכך, המאחז "עדי

בפינוי המאחז הזה לקדמת סדר העדיפויות של גופי אכיפת החוק שהמשיבים מופקדים עליו0 במכתב 

ארועי  ותפורטו נתונים בנוגע למאחז עצמו, וכן הפגיעות בזכויות של תושבי הכפרים הסמוכים, הכולל

עדר אכיפה יה –פיסית ומילולית ואיומים הנלווים אליה, פגיעה ברכוש וגזל אדמות, ומעל הכל  אלימות

 פלילית, אשר מהווה בפועל מעין "חסינות" המוענקת למאחז0 

נוקטים תושביו או  הםברור לכל, טענו העותרים בפנייתם, כי עצם הקמת המאחז, התפשטותו, האלימות ב

ינים, מניעת הגישה מתושבי הפלסטינים בעלי האדמות והמטעים מי מטעמם כלפי החקלאים הפלסט

-רועים האלימים הנלווים למניעת גישה זו והגידול המתמיד בשטח שמצוי ביהסמוכים למאחז, הא

כל אלה הינם גורמים מסייעים לפגיעה הולכת וגוברת הנמשכת מזה שנים  –טת" המאחז וגרורותיו י"של

 העותרים ותושבי הכפרים אותם הם מייצגים0 רבות, בזכויותיהם היסודיות של 

לאלימות ולהפרות חוק חוזרות ונשנות, אשר מסיבות מתמשך  בשל היותו של המאחז הבלתי חוקי מוקד 

שונות אינן זוכות לתגובה האכיפתית המנימלית המצופה מהרשויות המוסמכות, עולה כי קיים קשר ישיר 

היומיומיות אותן חווים תושבי הכפרים אשר אתרע מזלם  ומובהק בין המצאו של המאחז ובין העוולות

 והם שוכנים בסמוך אליו0



19 
 

לפיכך, העותרים דרשו הן את פינויו המיידי של המאחז, והן את הבטחת גישתם החופשית והבטוחה של 

העותרים ותושבי כפריהם לאדמותיהם, כאשר זכות גישה זו אמורה להיות בטוחה ואפקטיבית0 חובות 

ת בדין הבינלאומי ההומניטארי, אולם הן עולות ביתר שאת לאור פסיקת בית המשפט העליון אלה קבועו

המחייבות את המשיבים לנקוט באמצעים הדרושים לקיום הסדר הציבורי והגנה על זכויותיהם של 

 תושבים מוגנים בשטח הכבוש0 

  .19נספח מצ"ב ומסומנת כ 10440/339העתק מפניית העותרים מיום  

סג"מ ענבל לידן, כי  צוין על ידי0 במכתב זה 0ת המשיב מס' והתקבל מכתב מטעם נציג 030440/339ביום  900

כנגד הבינוי נשוא הפנייה ננקטו מספר הליכי פיקוח ואכיפה, ביניהם הריסת מבנים להם נמסרו צווי 

ת אכיפה הריסה0 )המשיב נמנע מלציין את מספר המבנים לגביהם נאכפו צווי ההריסה ומתי ארעו פעולו

אלה לאחרונה(0 בכל הנוגע לנקיטת צעדי אכיפה נוספים נתונה לשיקול דעתם של הגורמים המוסמכים, 

 "בהתאם לסדרי העדיפויות ובכפוף לכלל השיקולים הצריכים לעניין0" 

 .20נספח מצ"ב ומסומנת כ 030440/339העתק מתשובת המנהל האזרחי מיום 

 דין0 הוראות הה, מסיבותיהם שלהם, ובניגוד ללא טרחו אף להשיב לפניי /-4המשיבים  910

העותרים המתינו לראות את קיומה של מלאכת אכיפת החוק על פי סדרי העדיפויות המובטחים, ופנו  940

רטו יבדרישה לפינוי המאחז0 במכתב זה פ, 4/040/343, סגן עמוס וגנר, ביום 0בשנית אל נציג המשיב מס' 

שלחה הפנייה האחרונה0 כך, תיארו העותרים את הארועים המאחז מאז נרע בגזרת יהעותרים את שא

 :, אשר ארעו מאז התכתובת האחרונה בין הצדדיםהמפורטים כדלקמן

  ע'ייר;ומ-אלהצבת חממות על שטח פרטי באזור הכפר 

  עצי זית; 443עקירת 

  מע'ייר;-אלהשתלטות חקלאית באמצעות חריש על אדמות הכפר 

האלימות והפגיעה ברכוש, שבו העותרים על דרישתם לפינוי המאחז לפיכך, ולאור הישנותם של ארועי 

ואכיפת צווי ההריסה שהוצאו למבנים, וכן להבטיח גישה חופשית ובלתי מופרעת של תושבי הכפרים 

 לאדמותיהם0 

 .21נספח מצ"ב ומסומן כ 4/040/343העתק ממכתבם של העותרים מיום  

0 בתשובתם זו, 40440/343/שישה חודשים לאחר מכן, ביום המשיבים מצאו לנכון להשיב לפנייה זו רק כ 970

כי הגורמים המוסמכים במנהל האזרחי מצויים בקשר ישיר מול תושבי הכפרים וכי  0מסר המשיב מס' 

בצורה זו בוצעו כלל התיאומים הנדרשים על מנת לאפשר לתושבי הכפרים לבצע עבודות חקלאיות "

כמקובל אצל המשיב  –לו תיאומים מדובר, היקפם והאם בוצעו "0 לא ברור ממכתב זה על איבאדמותיהם

מסיק הזיתים בלבד ולא  באופן מלא, כפי שמוכר הדבר ימים בודדים לתקופת לתקופה מצומצמת של  –

 אצל העותרים ומתואר בעתירה זו0 

כי ביחס לאכיפת צווי ההריסה ונקיטת צעדי אכיפה נגד הבינוי הבלתי חוקי, שב המשיב על המנטרה 

נקיטת הליכי פיקוח נוספים תבוצע בכפוף לשיקול דעת הגורמים המוסמכים, בהתאם לסדרי "

0" סתם ולא פירש, ולמעשה חזר על תשובות העדיפויות ובכפוף לכלל השיקולים הצריכים בעניין

לאקוניות רגילות מטעם המנהל האזרחי, מהם משתמע, כפי שכבר למדנו בעבר, כי אין בכוונת המשיבים 

נות את המאחז, בשום מועד ובשום שלב, הכל תחת הכיסוי של הביטוי "סדרי העדיפויות", ביטוי לפ

 שמעולם לא מצא דרכו למימוש מעבר להבטחות חסרות כיסוי0 

 .22נספח מצ"ב ומסומנת כ 3430/4044/מיום  0העתק מתשובת נציגות המשיב מס'   

פנו שוב אל  46010/344ם לאחר מכן, ביום כחמישה חודשים נוספי –העותרים לא שקטו על שמריהם  960

המשיב, וביקשו פירוט של אותם צעדי אכיפה לגביהם הובטח על ידי המשיב במכתבו הקודם כי "אלה 
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נתונים לשיקול דעתם של הגורמים המוסמכים, בהתאם לסדרי העדיפויות000"0  העותרים ביקשו להפנות 

ויות העמומים והעלומים של המשיב, יש לתת את את תשומת ליבו של המשיב כי במסגרת סדרי העדיפ

הדעת ומשקל משמעותי לעובדה כי המאחז עדי עד מהווה מקור לפגיעות חוזרות ונשנות בזכויותיהם 

הבסיסיות של תושבי הכפרים הסמוכים למאחז, כפי שתואר בפניות הקודמות )דבר אשר לא זכה לכל 

זרת המאחז, מהווים, לשיטת העותרים, עילה גהתייחסות מהמשיב(0 ריבוי הפגיעות והארועים ב

משופע בהם נפרדת המחייבת את פינוי המאחז, מעבר לשלל ארועי הבנייה הבלתי חוקית  אובייקטיבית

  0 המתקיימת מעצם קיומוהמאחז ולהסגת הגבול המתמשכת 

 230כנספח מצ"ב ומסומן  46010/344העתק ממכתב העותרים מיום 

הבינוי , בלאקוניות, כי "0השיב סגן עמוס וגנר מאת המשיב מס'  04040/344ם כחודש וחצי לאחר מכן, ביו 960

הבלתי חוקי באזור עדי עד מוכר לרשויות האכיפה במנהל האזרחי ומטופל על פי הנהלים. כידוע לך, 

ים תיעשה בהתאם לכלל השיקולים הצריכים לעניין זה ובכפוף לסדרי פנקיטת הליכי פיקוח נוס

 " טיים.העדיפויות הרלוונ

 0 24נספח מצ"ב ומסומן כ 04040/344העתק ממכתבו של סגן וגנר מיום 

נכונות אמיתית לעמוד מאחוריהן, כמו נעדרות מכתב זה, כך נדמה, בוחר במודע לחזור על אותן קלישאות  990

גם להתעלם משאר העניינים המועלים בו, כמו עובדת היותו של המאחז מוקד לעבריינות נגררת הנוספת 

בריינות האידאולוגית הגלומה בעצם קיומו של המאחז, ומהווה הצדקה נפרדת להחשת הפינוי0 על הע

 המשיב, כך נדמה, בוחר לעצום את עיניו מול מציאות קשה המוכרת לו היטב0 

, סגן וגנר, בדרישה 0אולם העותרים לא הרימו ידיהם: כחצי שנה לאחר מכן, שבו ופנו אל המשיב מס'  4330

, כשנתיים 404/0/344/חת גישת החקלאים לאדמותיהם0 בפנייה זו, אשר בוצעה ביום לפינוי המאחז והבט

נוספים אשר התרחשו פליליים רועים יוחצי לאחר שהוחל בתכתובת הדורשת את פינוי המאחז, פורטו א

מאז תשובתו האילמת של סגן וגנר, הכוללים פגיעות בנפש וברכוש, השחתת עצים, הסגת גבול ושאר 

אפיינים את המאחז עדי עד והגזרה עליה הוא חולש0 הפעם הקרבנות העיקריים היו תושבי הארועים המ

הכפר תורמוסעיא ואדמותיהם, היכן שעשרות עצים נפלו קרבן להרעלה והצתה; תקיפת אחד התושבים 

רועים של הסגת גבול ונטיעה במקרקעי הזולת והשתלטויות חקלאיות יאשר הגיע לעבד את אדמתו; א

 נוספות0 

שהתרחשו מאז הגיעה  רועים אלה מצטרפים לעשרות ארועים אחריםיכפי שנכתב בפנייה זו, א

הקדשת ל 0 הפנייה קראה התשובה האחרונה של המנהל האזרחי בנוגע לדרישת העותרים לפינוי המאחז

עובדה כי מאחז זה מהווה מוקד לביצוע עבירות נרחבות כלפי פלסטינים ורכושם, ל תתשומת לב מיוחד

 לתת תיעדוף לפינויו ולקדמו במסגרת סולם "סדרי העדיפויות"0 יש כך של וב

  .25נספח מצ"ב ומסומן כ 404/0/344/העתק ממכתב העותרים מיום  

מכתב זה לא זכה לכל מענה מצד המשיבים, באופן הממחיש עד כמה נחושים אלה להתעלם מהבעיות  4340

קה מתוכן בדבר "אכיפה על פי סדרי הרי ההאופפות את המאחז, ולסמא את עיניהם תחת הסיסמ

 העדיפויות"0 

העותרים, מנגד, המשיכו לתעד עוד ועוד את הפגיעות בהם וברכושם, את הגבלות הגישה הדרקוניות  43/0

המוטלות עליהם לצורך הבטחת קיומו של המאחז הבלתי חוקי, את הנזקים הנגרמים להם בשל אותו 

 "סדרי עדיפויות"0 -ים "אכיפת חוק" והמאחז ואת הריקנות הנוראה החבויה תחת המונח

הוא הדו"ח המכונה "מסלול הנישול",  –ראשון מסוגו  –במשך חודשים רבים עמלו והכינו דו"ח  4300

המתאר את ההליך ההדרגתי בו עולה וצומח מאחז בלתי חוקי, בשיתוף פעולה ישיר ועקיף של רשויות 

הסביבה ונחנקת תחת טבעות חנק ההולכות  המדינה, ולצד צמיחתו כיצד גוועת תרבות חקלאית של כפרי

 ומתהדקות, ואין פוצה פה ואין מי שאכיפת החוק חשובה לו0
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מוצקה , פנו העותרים שוב, הפעם מגובים בתשתית עובדתית 340/פרסומו של הדו"ח בשנת עם  4310

, שטחו לכתב עתירה זה( 9)נספח  נרחבת, אל המשיבים0 במכתבם, אליו נלווה העתק מהדו"ח האמורו

העותרים את טענותיהם אשר הועלו עוד בעבר וברובם הגדול זכו להתעלמות מוחלטת מצד הרשויות: 

כיצד המאחז עצמו הפך בשנות קיומו למוקד אזורי וכר פורה לעבירות בנייה ומעשים פליליים אחרים; 

וות חממה עבירות בלתי מטופלות מהכיצד היעדר מענה אכיפתי והמציאות בה קיימות יותר ויותר 

המאחז וסביבתו הרחבה למעין "שטח הפקר" בו  כולצמיחתן ושגשוגן של עבירות נוספות; כיצד בפועל הפ

"איש הישר בעיניו יעשה", ושלטון החוק נעדר ממנו באופן קבוע; כי קיומו של המאחז מייצר ו/או מגבה 

ן של הרתעה אמיתית מצד ו/או מעודד פעילות עבריינית ענפה על סוגיה השונים, אשר נעדרת כל סממ

גורמי אכיפת החוק; כיצד מתגייסת המערכת עצמה לטובת קיומה של בנייה בלתי חוקית, משלימה עמה, 

משתתפת במימונה ובתחזוקתה השוטפת וכפועל יוצא מכך מעניקה מעין "הכשר" להדרת תושבי הכפרים 

 חז עדי עד0 מאדמותיהם, והכל בחסות ובשל קיומו של מאחז בלתי מורשה, הוא המא

משכך שבו העותרים על דרישותיהם, לפינוי המאחז ומימוש צווי הריסה שהוצאו למבניו; להבטיח 

גישה חופשית, רציפה ובלתי מופרעת בחסמים אלה ואחרים לתושבי הכפרים לאדמותיהם שלהם 

מנת ולאדמות הציבור המצויות במאחז ובסביבתו; וכן לפעול בכל האמצעים הפליליים הקיימים על 

 לחקור את שלל התלונות שהוגשו בעניין0

 .26נספח מצ"ב ומסומן כ 7040/340/העתק ממכתבם של העותרים מיום  

, בה נמסר כי כי הפנייה תועבר לגורמים 1070/340התקבלה התייחסות ביום  4מלשכתו של המשיב מס'  4340

 הרלוונטיים לקבלת התייחסותם0 

 270נספח מצ"ב ומסומנת כ /3401070העתק מתשובתה של עו"ד רות בר מיום 

לפניית  1070/340/, יועמ"ש מחוז ש"י של משטרת ישראל, השיבה ביום 1נציגות המשיבה מס'  4370

העותרים0 המשיבה מסרה כי האכיפה באזור הינה מורכבת ודינמית ונעשית תוך שיתוף פעולה עם השב"כ 

" )ובכלל זה כנראה, הבטחת זורעל מנת להבטיח שגרת חיים תקינה לכלל תושבי האועם צה"ל, וזאת "

 שגרת החיים של תושבי המאחז, בבחינת השארתם והבטחת הישארותם בשטח בו הם מצויים(0 

קטים על נלמרות המאמצים הניחד עם פירוט הפעולות אשר ננקטו על ידי המשיבה, מסרו אלה כי "

אלו, ואשר פוגעים ביכולת ידי המשטרה באיסוף הראיות, אנו נתקלים בקשיים הייחודיים לתיקים כגון 

 "0 לאסוף ראיות ובאפקטיביות החקירה

המשיבה מטילה על תושבים פלסטינים את האחריות לכך שהתלונות מוגשות באיחור רב של שבועות 

וחודשים מאז קרות הארוע, )וזאת תוך התעלמות מוחלטת מהעובדה כי גישתם של החקלאים לאדמות 

חז ובין אם על ידי דרישות המשיבים עצמם, מי באמצעות צו שטח בין אם על ידי תושבי המא –נמנעת 

 – צבאי סגור ומי באמצעות דרישות התיאום המופרכות עמם נאלצים המשיבים להתמודד פעם אחר פעם

סוגיות נוספות  1(0 עוד ציינה נציגת המשיבה מס' ומקשה על גילוי נזקים וחבלות בסמוך למועד ביצועם

 ל חקירות, הכל כמפורט במכתבה0 אשר מקשות על ביצוען ש

מצ"ב  1070/340/העתק מכתבה של עו"ד רפ"ק מירב אטינגר, יועמ"ש מחוז ש"י, מיום 

 .28נספח ומסומן כ

במכתב זה 0 1060/340/העותרים במכתבם מיום ב"כ במענה למכתבה של רפ"ק עו"ד אטינגר, השיבו  4360

ס למכלול הארועים והתופעות המתוארות ביקשו העותרים לברר מדוע בחרה רפ"ק אטינגר שלא להתייח

בדו"ח, ובפרט התופעות המתייחסות לאי החוקיות של המאחז0 תחת זאת, כפי שנכתב אל רפ"ק אטינגר, 

בחרה המשטרה לפרט את הקשיים עמם היא נאלצת להתמודד במרחב הגדה המערבית בכלל והמאחז עדי 

 0עד בפרט
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והוא מדוע לא ייאכף  –נע מלהשיב לעיקר הפנייה העותרים ביקשו לדעת מדוע בוחרת המשטרה להמ

הדין ביחס לבנייה הבלתי חוקית במאחז עדי עד, הפלישה לאדמות הפרטיות וכן הפלישה לאדמות ציבור 

 המאפיינות כולן את המאחז0

, ובו 340/עוד ביקשו העותרים בפנייתם השנייה להפנות לדו"ח מבקר המדינה אשר פורסם בשנת 

יפה על סרובה של משטרת ישראל לנקוט בהליכים הפליליים נגד גורמים המבצעים נמתחה ביקורת חר

עבירות בנייה בלתי חוקיות, לרבות במקרקעי הזולת0 כפי שכתב מבקר המדינה, כב' השופט )בדימ'( יוסף 

ת הדברים היא כי אין באיו"ש גוף המופקד על חקירות עברות של תכנון ובנייה במישור ו"משמעשפירא, 

 0 בעיניו יעשה" בתחום זה באיו"ש" –לי. הדבר תורם להנצחת המצב הקיים של "איש הישר הפלי

מחוז ש"י, הרי לכפי שנכתב במכתב העותרים לרפ"ק אטינגר, בכל הכבוד הראוי למשטרת ישראל ו

לפניות העותרים שב ומנה את אותן נקודות חיכוך בין גורמי אכיפת  1שמכתב התשובה של המשיבה מס' 

בשטח אולם נמנע מליטול אחריות למחדלי המשיבה והעדר היכולת האפקטיבית לקיים חקירות החוק 

וזאת בשל המגבלות המוטלות על תושבי האזור הפלסטינים0 תמוה, כך נכתב, כיצד הגבלות  מהותיות,

אלה המוטלות על התושבים הפלסטינים פועלות בסופו של דבר לרעתם, שכן החקירות מתבצעות זמן רב 

 ר קרות הארועים0לאח

אילו הרשויות אכיפת החוק, בראש ובראשונה המשטרה, היו אוכפות את  –כפי שנכתב בפנייה זו 

עברייני המאחז "עדי עד", הרי שלא היו מוטלות הגבלות תנועה על התושבים הפלסטינים  על החוק 

 אמת או קרוב אליו0צע בזמן בהיה מת –אשר היו מתרחשות ממילא באופן מופחת  –והדיווח על עבירות 

האובייקטיביים  –את מכתבם זה לרפ"ק אטינגר סיימו העותרים בכך כי דווקא בשל כלל המכשולים 

אפקטיבית, המתוארים לעיל  ההקיימים בשטח בכל הנוגע לאפשרות קיומה של חקיר –והסובייקטיביים 

תתגייס במלוא העוז  שראלוהמנויים במכתבה של רפ"ק אטינגר, ראוי היה לשיטת העותרים, כי משטרת י

והעוצמה והכלים הקיימים העומדים לרשותה על מנת לעקור מן השורש את סוגיית המאחזים הבלתי 

 חוקיים, המהווים כר פורה להפרות חוק נוספות0

  .29נספח , מצ"ב ומסומן כ0060/340/העתק ממכתב ב"כ העותרים אל עו"ד אטינגר מיום 

 ת שורות אלה0 מכתב זה לא זכה למענה עד לכתיב 4360

, בדרישה 0-/וכן אל נציגי המשיבים  4משנקפו הימים, שבו העותרים ופנו אל נציגת המשיב מס'  4390

 למימוש צווי הפינוי ביחס למאחז ומבניו וכן בדרישה להבטחת זכות הגישה החופשית למאחז0 

 .30נספח מצ"ב ומסומנת כ 0060/340/העתק מפנייתם הנוספת של העותרים מיום 

נייה נמצאת בטיפול הגורמים המוסמכים במנהל פכי ה 0נמסר מטעמו של המשיב מס'  41060/340ביום  4430

 האזרחי ובלשכת היועץ המשפטי לאיו"ש, וכי התייחסות תועבר בהקדם0 

 .31נספח מצ"ב ומסומן כ 41060/340מיום  0העתק מתשובת נציג המשיב מס' 

כי הפנייה הועברה לבחינה וכי  4060/340/מיום  , סגן רוני ריבלין, מסרה במכתבה/נציגת המשיב מס'  4440

 עדכון על כך יתקבל מאת יועמ"ש איו"ש0 

 0 32נספח מצ"ב ומסומן כ 4060/340/העתק מתשובתה של סגן רוני ריבלין מיום 

, הגיעה תשובתו של נציג יועמ"ש איו"ש, סרן אלי לברטוב, לפניית העותרים0 בעיקרי 6040/341רק ביום  44/0

סדרי עדיפויות שונים, תוך הפנייה  יכי הליכי האכיפה הננקטים על ידי הרשויות הינם על פ תשובה זו נטען

חמאד  9919/36לעמדת המדינה במסגרת עתירה התלויה ועומדת בעניין המאחז הבלתי חוקי עמונה )בג"ץ 

 (0 נ' שר הביטחון ואח'

על אדמות פרטיות תוסר וכי נטען בתחילה כי כל בנייה  בעניין עמונהבתגובתה של המדינה לעתירה 

בנייה שאינה על אדמות מדינה, תוסר על פי סדרי עדיפויות, תוך בחינת אפשרות להכשרת הבנייה בדיעבד; 

למעשה,  לאחר מכן שינתה המדינה את עמדתה תוך שהיא טוענת כי האכיפה על אדמות פרטיות תתקיים,
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לא יזכו לאכיפה בסדר עדיפויות גבוה, או רק היכן שקיימים עותרים קונקרטיים, ואילו שאר המקרים 

 בכלל0 

היא כי בכך המדינה אף ביזתה את החלטות בית  9919/36יוער, כי עמדת העותרים בעתירה בבג"ץ 

ראו החלטה  –המשפט אשר ניתנו במסגרת אותה עתירה )עמדה שאף התקבלה על ידי בית המשפט העליון 

 ופט א' גרוניס, כב' השופטת א'חיות וכב' השופט ח' מלצר(0של נשיא בית המשפט, כב' הש 4060/340/ מיום

סרן לברטוב ממשיך וטוען בתשובתו, כי הואיל ולא צורפו מסמכים בפניות המקשרות בין העותרים 

)המייצגים את קהילותיהם, כזכור( ובין המקרקעין האמורים, "יש בכך השלכה על מיקומם של המבנים 

יחד עם זאת יובהר, כי תלונות המוגשות האמור"0 סתם ולא פירש0 המצויים במאחז בסדר העדיפויות 

, 0למשטרה כוללות גם כוללות את מסמכי הבעלות האמורים, וכי אלה מצויים גם ברשותו של המשיב מס' 

 להגעה לשטח0 על בסיסם מתבצעים מנגנוני התיאום

אדמות פרטיות, הגיש  , עת התגלתה בנייה בלתי חוקית נוספת על340/בחודש דצמבר  –זאת ועוד 

העתק מנוסח תלונה ) 0אליה צורפו כלל מסמכי הבעלות הרלוונטיים נה למשטרת ישראל,תלו 7העותר מס' 

  330 נספחזו מצ"ב והיא מסומנת כ

עד להגשת עתירה זו לא הסתיימה הבדיקה של התלונה )הפשוטה יחסית(, וממילא היא מוכיחה עד 

 0ציאות ומעדיפה להתעלם מהבעיות האמיתיות הקיימות בשטחכמה טענת יועמ"ש איו"ש מנותקת מהמ

 יםעוד הוסיף סרן לברטוב כי בכל הנוגע למניעת הגישה של החקלאים לאדמותיהם, אכן מוכר

לרשויות מקרים של "סכסוכי קרקעות", כלשונו, כאשר אחד המקרים בהם הוצא צו שימוש מפריע עודו 

, הקשור לעתירה בבג"ץ /44/4כוונה כפי הנראה לערר תלוי ועומד במסגרת ועדת הערר הצבאית )ה

 אשר הוזכרה לעיל(0  467/44/

, "סכסוכי קרקעות"הודה סרן לברטוב במכתבו, כי בסמיכות למאחז מתנהלים מספר  בנוסף,

צבאי )המונעים מהחקלאים הפלסטינים להכנס לשטח; בהקשר זה  בעקבותיהם הוצאו צווי סגירת שטח

לשטחים לים אשר אינם זוכים לאכיפה ביחס לסגירת שטח יכולים, בפועל, להגיע נעיר כי גורמים ישרא

 באין מפריע, בייחוד היכן שהחלקות עצמן סמוכות למאחז(  אלה

רועים הפליליים אשר התרחשו במאחז ובגזרתו, גלגל סרן לברטוב את האחריות אל יבכל הנוגע לא

 0 1המשיבה מס' 

להגביר את נוכחות הכוחות באזור המאחז למניעת חיכוכים בין יחד עם זאת נטען כי ניתנה הנחיה 

סרן לברטוב גם העדר בקיאות במציאות הקיימת בשטח  הצדדים הנצים ושמירה על הסדר0 בכך, מוכיח

וגם התעלמות מנתונים אמפיריים שהוצגו במסגרת הדו"ח המפורט "מסלול הנישול": הכוחות של המשיב 

ין צדדים ושולחים את הפלסטינים מאדמותיהם )בדרך כלל הנחיותיהם בשטח אך ורק מפרידים ב /מס' 

פעמים רבות נקראים כוחות הצבא על ידי רכזי הביטחון ש בין היתר משוםמופנות אך ורק כלפי צד אחד, 

0 כוחות אלה נמנעים מקיום חובותיהם על פי הדין, וזאת משיקולים עלים על פי הנחיותיהם(ושל המאחז ופ

 פסולים0

 .34נספח מצ"ב ומסומן כ 6040/341ק ממכתבו של סרן לברטוב מיום העת 

לנקוט בגישה של "הפרד ומשול", תוך עצימת עיניים ברורה  ובחר ביועמ"ש איו"שכפי שניתן לראות,  4400

לכך שהמאחז עצמו, מעבר לאי החוקיות הטבועה בו, מהווה מעיין מפכה של הפרות חוק נוספות0 תחת 

איו"ש לנסות ולבודד ארועים, ולגמד את הפגיעה בחקלאים הפלסטינים תושבי בוחר נציג יועמ"ש  זאת,

האזור0 תשובה ברורה האם ומתי יפונה המאחז סרב סרן לברטוב למסור, מסיבותיו שלו, ובחר להסתתר 

תחת הביטוי העמום "סדר עדיפויות", ביטוי אשר כבר ידענו היטב, טומן בחובו את ההבטחה האלוהית כי 

 רע במהלך העשור האחרון0 יה, ודבר לא ייעשה והמאחז ימשיך להתפתח כפי שאדבר לא נעש
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יחד עם זאת, העותרים המתינו בסבלנות לראות אולי, לשם שינוי, המשיבים יעמדו במילתם ויקדמו  4410

, וניכר כי שוב הוכח שהמשיבים את סדרי העדיפויות וגם שעתו של המאחז תגיע0 שעה זו בוששה לבוא

 אי אכיפת החוק במרחב0ת לעשות דבר ולא לנקוף אצבע על מנת להביא לסיומה של חרפגמרו אומר שלא 

, זוהו מספר מקרים נוספים של בניה חדשה 341/יוני  בחודש –השערתם של העותרים הוכחה כנכונה  4440

0 מבנים אלה משקפים את הרחבתו של משפחתו ובני 7, לרבות ובייחוד על אדמתו של העותר מס' במאחז

אשר  070/341//מיום ד ועוד, תוך פגיעה באדמות פרטיות, לרבות אדמות העותרים0 במכתב המאחז עו

שבו העותרים ודרשו את פינוי המאחז; את הגברת האכיפה  וכן אל יועמ"ש איו"ש, 1-/נשלח אל המשיבים 

לאדמותיהם וכן לנקוט בפעולות  ביחס לבנייה חדשה זו; להבטיח את גישתם החופשית של העותרים

כן צילומים ו 7גם תלונת העותר מס' של העבריינים0 למכתב זה צורפו לדין דרשות לצורך העמדה פליליתהנ

 המתעדים את המבנים ומיקומם על גבי תצלום אוויר0 

 0 35נספח העתק ממכתב זה על נספחיו מצ"ב ומסומן כ

ב, בו נמסר כי התקבלה תשובה לאקונית מאת נציג יועמ"ש איו"ש, סרן אלי לברטו 0060/341ביום  4470

 המכתב הועבר לבחינת הגורמים המוסמכים ועם גיבוש המענה המקצועי, תמסר תשובה בכתובים0

 .36נספח מצ"ב ומסומן כ 0060/341העתק מכתבו של נציג יועמ"ש איו"ש מיום 

שורות אלה לא ד לכתיבת עמענה לתלונת העותרים הנוגעת לבנייה החדשה טרם התקבלה0 כמו כן,  4460

ענה לפנייתם האחרונה של העותרים וכן לדרישתם כי יפונה המאחז וכי תובטח גישתם התקבל כל מ

החופשית של העותרים וחקלאי האזור לאדמותיהם0 בפועל, המאחז רק גדל ומתרחב, ושטחי הגישה של 

, כפי שממחישה השוואת צילומי האוויר בין החקלאים הפלסטינים תושבי המרחב הולכים ומצטמצמים

 0 341/-ו 340/ השנים

 מכאן עתירה זו0  4460

    

 המשפטי מסגרת הטיעון

I - כללי 

עמדתם של העותרים היא כי אין כל אפשרות אלא להסיר את המאחז עדי עד, לפנות את המבנים  4490

גבוה בסדרי העדיפויות לפינוי בנייה בלתי חוקית אצל לפעולות אכיפה אלה מקום   הקיימים בו, ולהעניק

מנעות או כל יהענת על מספר אדנים, השלובים והמשלימים זה את זה0 המשיבים, כאשר עמדה זו נש

השהיה בפינויו של המאחז הינה בלתי סבירה באופן קיצוני ומשקפת התנערות כללית של המשיבים 

מובילה להתגברות מחובתם  מחובות אכיפת החוק המוטלות לפתחם, כאשר התפרקותם זו של המשיבים

 המדובר0 מעגל האלימות בסביבות המאחז 

עמדות העותרים שאובות מהוראות קוגנטיות של הדין הבינלאומי ההומניטארי החל בשטח הכבוש  4/30

ביחס לאזרחים המוגנים המצויים בו; משפט זכויות האדם הבינלאומי לו מחוייבת מדינת ישראל בשטח 

 רים:זה; וכן הוראות המשפט המנהלי והחוקתי של מדינת ישראל0 ואלה הן בתמצית עמדות העות

המאחז עדי עד ומבניו הוקמו באופן בלתי חוקי על אדמות פלסטיניות פרטיות או אדמות  (א)

ציבוריות, אשר המשיבים מחוייבים לשמור עליהן מפני פגיעה כפי שנדרש מהם על פי הוראות 

 הדין ההומניטארי, ובפרט בכל הנוגע לחובות השמירה על הקניין הפרטי;
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כל מבניו נבנו שלא  –וד לדין המקומי ולדין המנהלי הישראלי בניגנו המאחז עדי עד ומבניו נב (ב)

לישראלים בשטח נעשתה בניגוד לדין ולמה שניתן לה  6כדין, ואף הקצאותיה של המשיבה מס' 

 מטעם המנהל האזרחי;

להפרות חוק שונות, חוזרות ונשנות, הפוגעות ברכושם, מתמשך  המאחז עדי עד מהווה מקור (ג)

את תוך התנערותם המוחלטת של המשיבים שבי כפרי האזור, וזבחייהם, ופרנסתם של תו

לשמור על הסדר הציבורי, ולאפשר לחקלאים הפלסטינים להנות מקניינם ולהפיק מחובתם 

ממנו פרנסה ראויה0 בכך, מופרות הוראות חוקתיות ומנהליות להן כפופים המשיבים, כמו גם 

ארי ומשפט זכויות האדם הבינלאומי שלל הוראות חוק הקבועות במשפט הבינלאומי ההומניט

 החל בשטח הכבוש0 

 וממסדת את והיערכותם בהתאם מכילהבפועל, המשיבים גמרו אומר להשלים עם קיומו של המאחז  4/40

הפרת החוק ומוסיפה עליה הגבלות ופגיעות נוספות בחקלאים הפלסטינים0 כל אלה, מובילות למסקנה 

בלתי חוקי, ומעבר להיות חלק נכבד ממבניו מצוי באופן  המתבקשת מאליה, כי מעבר להיותו של המאחז

בלתי חוקי על אדמות פרטיות, הרי שהיותו מקור בלתי נדלה להפרות זכויות אדם נוספות מעניקה 

 חומרה נוספת המהווה הצדקה לתיעדופו של המאחז בסדר העדיפויות0

 

II – ההומניטארי הבינלאומי הפרות המשפט 

, מצויות בגדה המערבית, שטח הנתון י העותריםת המיוצגות על ידאדמות הכפרים של הקהילו 0//4

לתפיסה לוחמתית ולדיני התפיסה הלוחמתית )דיני הכיבוש(0 דינים אלו מעוגנים בעיקר באמנת האג 

והתקנות הנלוות לה, בהוראות אמנת ג'נבה הרביעית בדבר הגנה על  4936בדבר דיני המלחמה משנת 

, בהוראות המנהגיות הקבועות בפרוטוקולים הנלווים לאמנות ג'נבה 4919אזרחים בעת מלחמה משנת 

, ובעקרונות הכללים של המשפט הבינלאומי0 אמנות אלה חלות על פעילות צה"ל בשטחים 4966משנת 

סולימאן  737/66ראו: בג"צ 0 )4-1ומחייבות את רשויות מדינת ישראל, ובכלל זאת את המשיבים 

 ץבג"(, 4/3-4/4בעמ'  4969) 440( /, פ"ד לג )אחרים 2-שר הביטחון ואחרים נ'  11-תאופיק איוב ו

, בו הוחלו 0000(, 0)334/על -תק ,זהראן יונס מחמד מראעבה ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' 6946/31

ראש מועצת  0979/37לכל הפחות ההוראות ההומניטאריות של אמנת ג'נבה הרביעית , וכן ראו גם בג"ץ 

 [(3390/] 649, בעמ' 641(, 1)339/על -תק ואח'' נגד מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, הכפר דיר סאמט

אנפין" של -המופיעה בתקנות הנספחות לאמנת האג ואשר זכתה לכינוי "חוקה בזעיר 10תקנה מס'  4/00

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

(0 תקנה זו 496( /, פד"י לז )אבו עיטה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 79/64או בג"ץ אזרח )ר

מעניקה לצבא הכיבוש סמכויות וכוחות שלטוניים ומתווה את השיקול המרכזי להפעלתם והוא: טובתה 

0 למען הסדר הטוב, נביא את נסח שימור הקייםשל האוכלוסייה המקומית של השטח הכבוש ועקרון 

 נה בשלמותה:התק

בעבור סמכויות השלטון החוקי למעשה לידי הכובש, ינקוט הלה בכל   43 תקנה

לתו כדי להחזיר על כנם ולהבטיח את הסדר והחיים והאמצעים שביכ

הציבוריים, עד כמה שהדבר אפשרי, מתוך כיבוד החוקים הנוהגים 

 במדינה, חוץ אם נבצר ממנו הדבר לחלוטין. 

שמירה על האינטרסים חובות לעיל גם את ההזה הוסיפה על  שהוענקה לתקנה הפרשנות 4/10

, הם מאידך ובטחון הכובשמחד הביטחוניים של המעצמה הכובשת0 שני קטבים אלה, טובת הנכבשים 

ים" שיכולה המעצמה מארג השיקולים ה"חוקי ,מקבילית הכוחותשמניעים את דיני הכיבוש ויוצרים את 
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לדיון מקיף ב"שני ת שלטוניים ומנהלת את השטח הכבוש )כוחושימוש בהיא עת עושה הכובשת לשקול 

ג'מעית אסכאן נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה  /090/9הקטבים" של דיני הכיבוש ראו: בג"צ 

 (0 פרשת ג'מעית אסכאןלהלן: , 664( 1לז) "יפד והשומרון

א רק איסורים לעל הכוח הכובש מוטלים  10כי מכוח תקנה קבע לא אחת זה בית משפט נכבד  4/40

חובות אלא גם דוגמת העותרים, בזכויותיהם של האזרחים המוגנים על ידו שנועדו למנוע פגיעה 

רופאים לזכויות אדם  1671/31בג"צ להבטיח את מימוש זכויותיהם והגנה עליהם0  שנועדו אקטיביות

משפט הנכבד שתי בית ה ( הגדיר090-091עמ' )ב ,064(, 4פ"ד נח) ,ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בעזה

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

חובתו של המפקד הצבאי על פי הכלל הבסיסי היא כפולה0 ראשית, עליו להימנע "

מפעולות אשר פוגעות בתושבים המקומיים0 זוהי חובתו ה"שלילית"; שנית, עליו לעשות 

המקומיים לא יפגעו0 זו חובתו פעולות הנדרשות כדין המבטיחות כי התושבים 

 0" ה"חיובית"

 

את החובה האקטיבית   ,4-1גורמי אכיפת החוק, הם המשיבים כן, מטיל על -אם הדין ההומניטארי 4/70

במטרה להבטיח כי להגן על רכושם של האזרחים המוגנים מפני גורמים שלישיים, ולנקוט בפעולות 

 10בנוסף לאמור, תקנה המוקנות להם0 יסוד הויות זכאת הנות מקניינם ולהגשים יאזרחים אלו יוכלו ל

מטילה על הכוח הכובש גם את החובה לאכוף את החוק וזאת כחלק מההוראה להבטיח את ה "סדר 

בין היתר, סיכול עבריינות ואכיפה ע"י חקירה, העמדה לדין ובמקרה של בנייה כולל והביטחון"0 מונח זה 

כל זאת, כמובן מקבל משנה תוקף היכן  המצב לקדמותו0החזרת ומימוש צווי ההריסה  –חוקית  לא

מערערות על הסדר הציבורי ועל שגרת החיים של התושבים  שקיומו של המאחז ותופעות הלוואי שלו

 המוגנים, וקיומו מהווה פגיעה מתמשכת בקניינם של תושבים אלה, פרנסתם וחופש התנועה שלהם0 

לות לפתחם של המשיבים הקבועות במשפט נפנה כעת לפרוט את החובות המשפטיות המוט 4/60

 הבינלאומי ההומניטארי0

 

 קניינם של התושבים המוגניםהחובה לשמור על  (א)

הינם בעלי ע'ייר( ומ--אלג'אלוד וקריות, ותושבי הכפרים אותם הם מייצגים )תורמוסעיא,  העותרים 4/60

יות הנלוות אליו, או או הפלישות החקלאזכויות קנייניות בחלקות עליהן ממוקמים חלק ממבני המאחז 

0 של המאחז הינם נפגעים ישירים מקיומו -בגינו הן מושבתות ומנועות גישה חלקות הסמוכות למאחז ו

 כלל אך קיימים כאמור גם נפגעים עקיפים, כיוון שעצם קיומו של המאחז הביא לסיפוח דה פקטו של

 0 לחלוטין אשר הגישה אליהם נחסמה כמעטפרטיים  המקיפים אותו, שטחיםהשטחים 

ים לאורך שנים רבות שימשו אדמות אלה את העותרים, את בני משפחותיהם ושאר תושבי הכפר 4/90

לצרכים חקלאיים באופן שוטף ורצוף0 קשר זה נגדע באיבו עם  ע'יירומ-אלג'אלוד וקריות, ורמוסעיא, 

ימת עין מצד תחילת פעולותיהם הבלתי חוקיות של מתיישבי המאחז, פעולות אשר זכו במקרה הטוב לעצ

 ובמקרה הרע לתמיכתם וסיועם0  ,6וכן המשיבה מס'  4-1המשיבים 

פגיעה  שמור שלא תארע כלל הכוח הכובש להבטיח ולשאת החובה  מעגנת לתקנות האג 17תקנה  4030

  ה של האוכלוסייה המוגנת: רכושב

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. 
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 בזו הלשון: אשר טען (, Gasserהומניטרית כללית זו נוסחה על ידי גאסר )-מסגרת נורמטיבית 4040

”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' at p.211 (1995)) 

 

 בנוסף, קיימת הוראה מקבילה גם באמנת ג'נבה הרביעית, הקובעת כי: 40/0

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”. 
 

 שהוזכרה לתקנות האג 17האמור בתקנה על להוסיף ולא לגרוע, כמובן עיל בא ל 40האמור בסעיף  4000

, בפרשנות הצלב האדום הבינלאומי לאמנת ג'נבה הרביעית J.S. Pictet, וכפי שהגדיר זאת המלומד לעיל

 בדבר ההגנה על אזרחים בעת סכסוך מזויין:

“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], at p. 301) 

 

של הצלב האדום הבינלאומי בדבר הכללים המנהגיים של המשפט הבינלאומי העדכני גם המחקר  4010

ושם של רככי קיימת חובה מנהגית להימנע מהרס והשחתה של זה לא מכבר ההומניטארי, בדק ומצא 

 אזרחי היריב, ובייחוד היכן שהמדובר בשטח כבוש, נדרש הכוח הכובש להגן על הרכוש הפרטי 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.  
J.M Henckaerts and L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law, 

Volume I: Rules (Cambridge University Press and ICRC, 2005), p.173-182. 

 

החובה המוטלת על הגורם הצבאי בשטח ע"פ הדין ההומניטארי טומנת בחובה גם את החובה אך  4040

כפי שביטא בית המשפט הנכבד בעבר, רכושו של הפרט המוגן בשטח הכבוש,  על באופן אקטיבילהגן 

רופאים לזכויות אדם ואח' נ' מפקד כוחות  1671/31בג"צ ) שהוזכרה לעיל ת אדםבפרשת רופאים לזכויו

בג"ץ בדברים אלה קיבלו גם את ביטויים המפורש (0 136ועמ'  090-091,עמ'  064(, 4פ"ד נח) ,צה"ל בעזה

 (:  067-066עמ' ) ,076 334/( 4)פד"י נט)אבו דאהר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון  31//667
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מוכרת אף היא כזכות יסוד חוקתית מוגנת0 היא מוכרת ככזו מכח זכות הקניין[ "]
לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו0 היא  0המשפט החוקתי בישראל על פי סעיף 

ין, ובכלל זה פגיעה ימוגנת מפגיעה גם במשפט הבינלאומי0 הפגיעה בזכויות קנ
של המשפט הבינלאומי, בזכויות מקרקעין של הפרט, אסורה על פי דיני המלחמה 

 " מקום שהדבר הכרחי לצרכי לחימה0באלא 

על חשיבות ההגנה על הקניין הפרטי של תושבים מוגנים ועמד  אך לאחרונה שב בית המשפט הנכבד 4070

במספר פסקי דין אשר עסקו בתופעה הרחבה של בנייה בלתי חוקית ברחבי הגדה  בשטח הכבוש

תנועת  9344/34צד המשיבים0 כך למשל, בפסק הדין בבג"ץ המערבית אשר נעדרת כל סממן של אכיפה מ

; פורסם 3060/341/]פסק דין מיום  שלום עכשיו ש.ע.ל מפעלים חינוכיים ואח' נגד שר הביטחון ואח'

אף לפי סדרי העדיפויות בנבו[, נקבע כי בכל הנוגע לבנייה בלתי חוקית המצויה על אדמות פרטיות, "

זאת, 0 בבנייה בלתי חוקית הנמצאת בעדיפות גבוהה יחסית לאכיפה דובר, מ1-4שהוצגו מטעם המשיבים 

 0"במיוחד נוכח הפגיעה הקניינית בבעלי הזכויות בקרקע, שהינם תושבים מוגנים ביהודה ושומרון

 –תנועת שלום עכשיו  6694/36בג"ץ דברים דומים נקבעו על ידי בית המשפט גם בפסק הדין ב 4060

לפסק  40, בפסקה )460440/340)פורסם בנבו; פסק הדין מיום  שר הביטחון 'ש.ע.ל. מפעלים חינוכיים נ

  –הדין, נקבעו הדברים הבאים 

"לא אחת צוין בפסיקה כי אכיפת החוק ביהודה ושומרון מקבלת משנה חשיבות 
כאשר ההפרות מביאות לפגיעה בזכויות קנייניות )ראו, למשל, בג"ץ 

 (לנדוי 'מ )מ"מ הנשיא 44-41, 4( 4) פ"ד לד ,ממשלת ישראל 'דויקאת נ 093/69

(0 כך הדבר, כאשר המבנים נשוא ההפרה 47בפיסקה  ,נאבות-אל פרשת ;(1980)
מצויים על קרקע פרטית0 במוקד העתירה שלפנינו ישנם גם מבנים הבנויים על 

במבנים אלה, יש להתחשב גם בהיבט הקנייני,  קרקע פרטית0 על כן, ככל שמדובר
 של שלטון החוק0" נוסף על השיקולים

 
יוער, כי שתי העתירות הללו הוגשו על ידי עותרים ציבוריים אולם בית המשפט מצא לנכון לקבוע  4060

תיר וקטגורית, במנותק משאלת זהות העותרים, את העיקרון לפיו אין מקום לפגוע בקרקע פרטית או לה

"העיקרון קום אחר אף נקבע כי במעדר אכיפה ביחס למבנים אלה0 יעל כנה מדיניות 'סלחנית' ומכילה לה

קאסם נ' שר הביטחון ואח'  9779/43)בג"ץ " לפיו אין לאפשר בנייה בקרקע פרטית הוא עקרון מקודש

 (0 6090/341]פורסם בנבו; פסק דין מיום 

משכך, ובהתאם לפסיקה זו, נשמטות טענותיו של סרן לברטוב, נציג יועמ"ש איו"ש במכתבו שהוצג  4090

שחל במעמד מבני המאחז במסגרת אותם "סדרי עדיפויות" עמומים )ולא קיימים(  לעיל, בדבר הפיחות

, היכן שאין עותרים קונקרטיים אלא עותרים ציבוריים )וממילא אין זה המצב הננקטים על ידי המשיבים

 0בעתירה זו(

על פי המשפט הבינלאומי  , קיימת הזכותולתושבים אותם הם מייצגים לעותריםהנה כי כן,  4130

אין ספק כי קיומו והימצאותו של ניטארי כי רכושם יהא מוגן על ידי המפקד הצבאי בשטח0 ההומ

ולהפיק ממנה פירות  אותהלעבד , באופן חופשי לאדמתםהאפשרות לגשת את מהעותרים מונעת  המאחז

 םמאחז זה הוא הסיבה היחידה המונעת מהם את היכולת לממש את זכות0 במילים אחרות, כרצונם

חובה אקטיבית לנקוט בכל ההליכים והאמצעים העומדים לרשותם על על המשיבים מוטלת  0הקניינית

ראשד מוראר נ'   9490/31"ץ בגמנת להגן על זכות זו של העותרים0 עמד על כך בית המשפט הנכבד ב

 ; פורסם בנבו[:337/] 611( 4, פ''ד סא)מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון

ים לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת להגן "אין אפוא ספק, כי על המשיב
על ביטחונם של החקלאים הפלסטינים המגיעים לעבודה באדמותיהם וכן עליהם 
לפעול על מנת להגן על זכויותיהם הקנייניות של העותרים לבל תיפגענה שלא כדין0 

ות הגם שאין בידו של בית משפט זה לקבוע מה יהיה היקף הכוחות שיוקצה למשימ
הרי שבידינו לומר כי ההגנה על ביטחונם אלה ומה יהיו הפעולות המבצעיות שיינקטו, 
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המוטלות על  הבסיסיות ביותרוקניינם של התושבים המקומיים היא מהחובות 
 0" המפקד הצבאי בשטח

 
נמנעים מלאכוף את החוק גם היום ולפנות את המאחז מהווה המשך ישיר  המשיביםהעובדה כי  4140

המסקנה את את עליהם0 קשה שלא להסיק מהתנהלות זערותם מהחובות המוטלות להתנ וצפוי

דין, כי הם נמנעים מלאכוף את העל פי והנדרש כי הם אינם מבצעים את המוטל עליהם המתבקשת 

החוק על מפריו, כי הם העדיפו ועדיין מעדיפים להעלים עין מהמתרחש עד אשר עובדות בשטח הן אשר 

בכך שאפשרו את הקמת המאחז היא לא רק המשיבים  אשמתלא שלטון החוק0 מכתיבות את צעדיהם ו

תוך חמיסת קניין פרטי, אלא גם בהתנערותם כמעט כמו תושביו אשר שנטלו את החוק לידיהם 

יצירת משטר בירוקרטי עצום אשר משלים עמו ופוגע במהחובות לאככוף את החוק לאחר שזה נבנה ו

  בחקלאי האזור0

ת בכל הנוגע לכיבוד זכותם הקניינית של העותרים וחקלאי האזור הינה, אם כן, ההפקרות הנוהג  41/0

הבנייה הבלתי חוקית על אדמות פרטיות; הפלישות החקלאיות שבוצעו בגזרת  –בשלושה ממדים 

חקלאי האזור תושבי הכפרים המאחז לאדמות הפרטיות; וההגבלות והמניעות המוטלת דרך קבע על 

ים תמונת מצב מבהילה של פגיעות חוזרות ונשנות בזכויות הקנייניות של שבעתירה0 כל אלה מצייר

כניעה ללא תנאי לגחמותיהם של תושבים מוגנים0 המשיבים, כדרכם, בוחרים לבחור בדרך של 

גבלת חופש התנועה הקיים בשטח בו ממוקם העבריינים, להשלים עם מצב זה ואף להכילו בצורת ה

 ות הקנייניות0 המאחז, באופן המגביר את הפגיע

 

 חובת המעצמה הכובשת להגן על רכוש הציבורהפרת  (ב)

בשטח, הכוח השולט  הוראות דיני התפיסה הלוחמתית גורסות כי מצב הכיבוש הינו זמני; משכך, 4100

משמש כנאמן זמני בשטח0 מתפיסה זו נובעת ההוראה כי כל שינוי ארוך המהווה את חליפו של הריבון, 

וא מותר, ייעשה לטובתה של האוכלוסייה המקומית )היא אוכלוסיית טווח באזור הכבוש, ככל שה

 האזרחים המוגנים(0 

ובכלל זאת על לתקנות האג, המטילה על הכוח הכובש  44לכך יש להוסיף את האמור בתקנה מס'  4110

את החובה לשמור על הנכסים הציבוריים ולנהלם על פי כללי טובת ההנאה0 וכך מורה אותנו המשיבים, 

 לעניין זה: 44' תקנה מס

רק לנאמן ולנהנה של הבנינים הציבוריים, נכסי  תהמדינה הכובשת נחשב 55 תקנה

דלא ניידי, יערות ומפעלים חקלאיים השייכים למדינה האויבת והנמצאים 

במדינה הכבושה. עליה לשמור על קרן הנכסים האלה ולנהלם לפי כללי 

  ההנאה. -טובת

 

הבינלאומי בדבר הדינים המנהגיים של המשפט ההומניטארי  של הצלב האדוםהעדכני גם המחקר  4140

ניידי -הבינלאומי אישר כי אכן קיים כלל במעמד של משפט בינלאומי מנהגי, הקובע כי נכסי ציבור דלא

בשטח כבוש ינוהלו ע"פ דיני הנאמנות למעט אם שימוש מכלה שלהם או פגיעה בהם בכל דרך אחרת 

 : 44מס' המנהגי בכלל  כך הדברים קבועים0 נדרשת בשל "צורך מלחמתי הכרחי"

Rule 51. In occupied territory: 

1. Movable public property that can be used for military operations 

may be confiscated; 
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2. Immovable public property must be administered according to the 

rule of usufruct; and  

3. Private property must be respected and may not be confiscated; 

Except where destruction or seizure of such property is required 

by imperative military necessity. 

J.M Henckaerts and L. Doswald-Beck, CUSTOMARY INTERNATIONAL 

HUMANITARIAN LAW, Vol. I : Rules (Cambridge, 2005), at pp.178-179. 

 

, אדמות ציבורבכל הנוגע לשמירה על  בית המשפט הנכבד הכיר בעבר בחובות המוטלות על המשיבים 4170

, 634( 4, פד"י לו)אל נאזר נ' מפקד יהודה ושומרון 64/64/בג"ץ 0 בעל המשיבים בהקשר זהוהמגבלות 

 ( נקבע לעניין זה: 631)בעמ' 

הנ"ל  44, היינו, תקנה ן חובה לשמור על הנכסיםהוטלה על המשיב הראשוהנה כי כן "

לא באה רק כדי להצהיר על כך, כי זכויותיו של השלטון הצבאי הן מוגבלות באופן 

יחסי, וכי רצף השלטון אינו נושא בחובו גם רצף של בעלות ממש, והאמור בה אינו 

אחריות מתמצה רק בהענקת זכות ניהול והפקת פירות, אלא הוטלה מכוחה גם 

  "0לשמירתו ולקיומו של הרכוש

לנקוט בפעילות אקטיבית לצורך אכיפת החוק, כחלק מהשמירה על מכאן כי על המשיבים חובה  4160

הימנעות המשיבים מלבצע את  המשיבים בנאמנות. ברשותנכסי הציבור בשטח הכבוש, המצויים 

ה ריכתם וסיועם, הישיל וחומר להעניק את תמחובותיהם, לאכוף את החוק ולשמור על נכסי הציבור, ק

למען מטרה זו, היא שאפשרה את מצב הדברים הנוכחי בו אדמות ציבור מובהקות מוחזקות והעקיפה, 

שלא כחוק ובניגוד לדין, ואלה עושים בהן כרצונם, לשימושם האישי בלבד  גורמים עברייניםבידי 

 ולצרכיהם הפרטיים וכל זאת על חשבונה של האוכלוסייה המוגנת0 

לידי  עותרים כי הפקרת נכסי הדלא ניידי המוגדרים כאדמות מדינה והינם נכסי הציבורעמדת ה 4160

 בין היתר משום שמדובר בשטח חקלאי(ה בשטחו נעשית תוך הריסת הקיים )כאשר הבנייתושבי המאחז, 

איננה יכולה להיחשב ל"שמירה" על רכוש הציבור0 משכך התנהלות  וכל זאת ללא היתר ובניגוד לחוק

ובה המוטלת בעניין זה וגם מסיבה זו יש לחייבם לפנות את המאחז הח בוטא שלמהווה הפרה ים המשיב

 0 ולהסיר את מבניו

 

III  -  בשטח הנתון לתפיסה לוחמתיתהחלים דיני זכויות האדם הבינלאומיים הפרות מתחום 

 תחולת דיני זכויות האדם הבינלאומיים בגדה המערביתל (א)

י כולל בין היתר גם את אמנת האו"ם הבינלאומית לזכויות אזרחיות משפט זכויות האדם הבינלאומ 4190

(, אמנות שמדינת ישראל חתמה 4977( ואמנת האו"ם בדבר זכויות כלכליות וחברתיות )4977ופוליטיות )

בעבר, הביעה מדינת ישראל את עמדתה כי שדה משפטי זה חל רק 0 4994עליהן ואשררה אותן בשנת 

בימי שלום0 העותרים, וכך גם הקהיליה המשפטית הבינלאומית אינם מקבלים בתוך תחומי המדינה ורק 

 בבג"ץאשר כפי שציין בית משפט נכבד זה עמדה זו0 גם בית המשפט הבינלאומי לצדק שמושבו בהאג, 

הגורם מהווה את  , 47פסקה  זהראן יונס מחמד מראעבה ואח' נגד ראש ממשלת ישראל ואח' 6946/31

(, כי יש תחולה Advisory Opinions, קבע בשתי חוות דעת מייעצות )שפט הבינלאומיהשיפוטי העליון במ

  -) ראושל דיני זכויות האדם גם במסגרת דיני העימות המזוין בכלל ובפרט דיני הכיבוש 
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 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.  

ומו של מצב לחימה, אלא כי דיני זכויות האדם אינם מושעים בשל קי במפורש חוות דעת אלו קבעו 4430

משמעית זו מצטרפת גם לשורת החלטות בית -קביעה חדהם חלים במלוא עוזם, במגבלות הקיימות0 

 לקביעתמכריע מבחן ההמשפט האירופי לזכויות אדם שקבע את מבחן "השליטה האפקטיבית" כ

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

 בין החלטות אלו ניתן למנות, למשל:ינתה של חברה חתומה )מבח

 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) 

 

והאיסורים על  המקרה דנןמכל האמור עולה כי משפט זכויות האדם הבינלאומי חל גם הוא על  4440

זכויות אלו, נובעים גם ממנו0 פגיעה בזכויות היסוד של הפלסטינים, כמו גם חובות השלטון להגן על 

לא שלל את תחולת האמנות, וקבע כי ין, כי בפרשת מראעבה שהוזכרה לעיל, בית המשפט הנכבד יצו

  (460בפסקה תן )ראו מראעבה, קיימת הנחה לתחולבאותו מקרה 

הכיר בתחולתן של זכויות יסוד מכוח משפט זכויות האדם הבינלאומי בשטח הנכבד בית המשפט כך,  44/0

 לא אחת נקבע כי זכויות יסוד של אדם או של 0גם במקרים נוספים אחרים הנתון לתפיסה לוחמתית

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

 46בפסקה ( יואב הס בג"ץ( )להלן: )טרם פורסם יואב הס נ' מפקד כוחות צ"ל בגדה המערבית /43047/3

השופטת ; וכן את קביעותיה של כב' "זכות הקניין של הפרט אינה פוקעת גם בעת מלחמה"כי  נקבעשם 

, אח' נגד מדינת ישראל ואח 21-עיריית בית לחם ו 4693/30)כתארה אז( ד' בייניש, בפסק הדין בבג"ץ 

המתייחסת לתחולת הזכות לחופש תנועה כזכות שמקורה במשפט הבינלאומי  , 4441(, 4)334/על -תק)

בג"ץ הדין ב ואילו רק לאחרונה, במסגרת פסק(0 פרשת בית לחם)להלן:  המנהגי של זכויות האדם

ראש מועצת הכפר דיר סאמט, מוחמד עבד מחמוד אלחרוב ואח' נגד מפקד כוחות צה"ל בגדה  0979/37

-את הדברים החדהנכבד ( קבע בית המשפט פרשת דיר סאמט)טרם פורסם( )להלן:  המערבית ואח'

 (: 43קה ספ)ב משמעיים הבאים

הפומבי החלים  הבינלאומי סמכויותיו של המפקד הצבאי יונקות מכללי המשפט "]000[

]000[0 ניתן, לעיתים, להשלים את ההוראות ההומניטריות מתוך על תפיסה לוחמתית 

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

 לפסק דינה של כב' הנשיאה בייניש: 46וכן בהמשך פסק הדין, בפסקה 

חולק כי על המפקד  באשר לזכויות האדם של האוכלוסייה המקומית, אין0 46"

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

לאמנת ג'נבה  6/המקומיים, בכפיפות לצרכי ביטחון חיוניים )ראו, למשל, סעיף 

פי -לתקנות האג0 כן ראו העקרונות המנחים את פסיקתנו על 17הרביעית; תקנה 
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 International Covenant onת אזרחיות ומדיניות )האמנה הבינלאומית בדבר זכויו

Civil and Political Rights, 1966"0))להלן: האמנה לזכויות אזרחיות ומדיניות , 

עולה מכל אלו, כי במשפט זכויות האדם הבינלאומי ועקרונותיו הכלליים חלים בכל שטח שבו יש  4400

ולא יכול להיות ספק שלישראל שליטה למדינת ישראל )באמצעות המשיבים( שליטה אפקטיבית0 אין 

ממוקמות האדמות החקלאיות של ארבעת הכפרים האמורים  בו, Cאפקטיבית ייחודית ובלעדית בשטחי 

כפי שעולה  0 זוהי גם עמדת בית המשפט הנכבדממוקם המאחז עדי עד והמרחבים הסובבים אותו ובו גם

אינו יכול ואינו מאפשר, מטיבו  הואווח מהפסיקות לעיל, וברור כי היכן שהמדובר בכיבוש ארוך ט

 ומטבעו, להותיר קבוצה אנושית כה גדולה משוללת זכויות אדם0 

 

 זכויות האדם הנפגעות כתוצאה מקיומו של המאחז -הדין המהותי (ב)

 הזכות לקניין (4)

י הכיר עוד מראשיתו בזכות לקניין כזכות בסיסית0 מעמדה של זכות משפט זכויות האדם הבינלאומ 4410

גם מהעובדה כי זו טומנת בחובה את היכולת להגשים זכויות אחרות )כגון משלח יד, מגורים  זו נובע

מבטיח כי והוא חיובי, סת על שני אדנים: הרובד הראשון מבוסוכו'(0 גם במקרה זה נקבע כי זכות הקניין 

קובע כי לי, לכל אדם קיימת הזכות להחזיק בקניין, בעצמו או עם אחרים; ואילו הרובד השני, השלי

כך זכות זו לא תישלל באופן שרירותי0 על הרשות מוטלת החובה להגן על זכות הקניין על שני אופניה0 

 :4916נקבעו הדברים בהכרזה האוניברסלית לזכויות אדם משנת 

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. 

 

לנכון לעגן זכות זו0 בין היתר, ניתן אשר מצאו  נוספיםקיימים מסמכים משפטיים בינלאומיים  4440

0 בסעיף הראשון לפרוטוקול הנלווה הראשון לאמנה, האמנה האירופית לזכויות אדםלמנות למשל את 

 , בנוסח הבא: נה של זכות הקניין על שני ראשיהניתן למצוא את עיגו ,/494משנת 

“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 (/)

 י ההגבלותמלבד זכותם של העותרים כי קניינם לא יפגע באופן שרירותי, קיומו של המאחז ומשטר 4470

בגינו, ושאר חקלאי האזור על העותרים  והוטלאשר  – הפורמלים והפרטיזניים כאחד - ההיתרים ו

בית המשפט הנכבד עמד לא  באופן ממשי בחופש התנועה שלהם ובזכות הגישה שלהם לשטח0 יםפוגע

אחת על חשיבותו של חופש התנועה, לרבות חופש תנועה של אזרחים מוגנים המעוניינים להגיע 

  גים שונים ומשונים, חלקם חוקיים, רובם לא0 לאדמותיהם ובדרך נאלצים להתמודד עם חסמים מסו

http://www.hri.org/docs/ECHR50.html#P1
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 ניתן למצוא עיגון לזכות לחופש תנועה: 4977אמנה בדבר אזרחיות ופוליטיות משנת ל /4בסעיף  4460

א. אדם הנמצא כחוק בתוך שטחה של מדינה זכותו, בתוך   12סעיף 
  שטח זה, לנוע ולבחור את מקום מגוריו באורח חופשי.

 
הפועלת מכוח האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ופוליטיות  או"םועדת זכויות האדם של ה 4460

הגורם המקצועי המוסמך לפרש את הוראותיה, מצאה לנכון להעניק תשומת לב מיוחדת את מהווה הו

, קובע 04404999/מיום  6/לאמנה העוסק בחופש התנועה הפנים מדינתי0 בהערה כללית מס'  /4לסעיף 

 ם: הוועד את הדברים הבאי

 “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 

 

ההכרה בחופש התנועה כזכות יסוד בשיטת המשפט שלנו נקבעה עוד מקדמת דנא, אף טרם כניסתו  4490

וכדברי בית  לתוקף של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק אשר עיגן זכות זו במפורש כזכות חוקתית0

 : שצוינה לעיל בפרשת עיריית בית לחםהמשפט הנכבד, בפסק הדין 

"חופש התנועה הוא מזכויות היסוד של האדם והוכר במשפטנו הן כזכות יסוד העומדת 
הגורסים כי חופש   על רגליה היא 00והן כזכות הנגזרת מן הזכות לחירות 000 כמו כן, יש

נועה הוא "מהזכויות היותר בסיסיות"000הזכות זה אף נגזר מכבוד האדם000 חופש הת
לחופש התנועה "עומדת בשורה הראשונה של זכויות האדם"000וכי חופש התנועה הוא 

 "חופש המצוי ברמה הגבוהה ביותר במדרג הזכויות בישראל"000"0
  

קף מנהגיותה של הזכות לחופש תנועה במשפט יבית המשפט לנכון לבחון את הבאותה פרשה מצא  4730

ובאמנה  4977ינלאומי של זכויות האדם, על רקע האמור באמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות משנת הב

הדין קושר בין היקף הזכות במשפט זכויות האדם הבינלאומי להגנה שיש -האירופית לזכויות אדם; פסק

ה דין ז-להעניק לה במסגרת המשפט הבינלאומי ההומניטארי החל על השטח הכבוש0 ניתוח של פסק

מלמדנו על הקשר הגורדי בין שתי מערכות הדינים הללו, כפי שגם קבע בית הדין הבינלאומי לצדק 

 שמשכנו בהאג0 וכך מורה אותנו פסק הדין: 

-"חופש התנועה מוכר כזכות יסוד גם במשפט הבינלאומי0 חופש התנועה הפנים
יות אדם )כך מדינתית מעוגן בשורה ארוכה של אמנות והכרזות בינלאומיות בדבר זכו

לאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות  /4בין היתר, בסעיף 
(International Covenant on Civil and Political Rights, 1966 בסעיף ,)40 

 Universal Declaration of Humanלהכרזה האוניברסאלית על זכויות האדם )

Rights, 1948 לאמנה האירופית בדבר זכויות  4970 -מלפרוטוקול הרביעי  /(, ובסעיף
 ( ונראה כי הוא מעוגן גם במשפט הבינלאומי המינהגי0" 4943 -אדם מ

 
לפסק דינה של  46לפסק הדין; וראו גם פסקה  44, פסקה עיריית בית לחם)פרשת 

 שהוזכרה לעיל(0דיר סאמט הנשיאה בייניש בפרשת 
  

אלא כאמצעי  ,per se לא רק לעצם הגשמת הזכותהינה בעלת חשיבות עליונה תנועה הזכות לחופש  4740

של נציבות זכויות האדם שהוזכרה ההערה הכללית  ת ומימוש זכויות אחרות0מחיוני ודרוש למען הגש

"שלילית", המורה למדינה שלא ליצור הגבלות שאינן בהתאם הן בזכות מדובר  קובעת במפורש כילעיל, 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/6c76e1b8ee1710e380256824005a10a9?Opendocumnt
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" המורה לרשויות להבטיח ת"חיוביהתנועה, והן בזכות  בסעיף ביחס להגבלת חופש לסייגים הקובעים

 7-6 מס' יםעל ידי גורמים פרטיים, דוגמת המשיב שהזכות לא תפגעולנקוט בכל האמצעים הקיימים כדי 

 : ו/או גורמים מטעם

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

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

המהווה את  שהוזכר לעיל אררמוין בעניחזר בית המשפט הנכבד בפסק הדין המוביל  על דברים אלו 47/0

פלסטינים להגיע אל אדמותיהם לצורך ביצוע עבודות ה החקלאיםזכויות בכל הנוגע להמרכזית ההלכה 

וחופש התנועה של התושבים המוגנים זכות הגישה  על נכבדבאותה פרשה, עמד בית המשפט החקלאיות0 

אדמותיו המהוות גם ל חקלאיועל המשקל העודף שיש להעניק לחופש התנועה של  במרחב הפרטי שלהם

  :מקורות הפרנסה שלואת 

"]000[ בשיטתנו המשפטית הוכר חופש התנועה הן כזכות יסוד העומדת על רגליה, הן 

רות, ויש אף הגורסים כי מדובר בזכות הנגזרת מכבוד כזכות הנגזרת מהזכות לחי

לפסק הדין והאסמכתאות הנזכרות שם(0 חופש התנועה מוכר  44האדם )ראו פיסקה 

גם כזכות יסוד במשפט הבינלאומי וזכות זו מעוגנת בשורה של אמנות בינלאומיות 

ינים )שם, שם(0 חשוב להדגיש כי בענייננו, אין מדובר בתנועה של תושבים פלסט

באזורים בלתי מסוימים ברחבי יהודה ושומרון, אלא בגישה של התושבים לאדמות 

, יש ליתן משקל במרחב פרטי0 בנסיבות אלה, כאשר התנועה מתבצעת השייכות להם

 רב במיוחד לזכות לחופש תנועה ולצמצם למינימום את המגבלות המוטלות עליה0" 

ה של השופטת )כתארה אז( ד' בייניש; הדגשות לפסק דינ 41, פסקה מוראר)פסק הדין בעניין 

 (0במקור

מכאן אנו למדים על החשיבות העצומה שייחס גם בית משפט נכבד זה לחופש התנועה, עת הוא מצא  4700

לנכון להביט על המקרה לא רק דרך הפריזמה הצרה )יחסית( של דיני המשפט הבינלאומי ההומניטארי, 

יים הקיימים במדינת ישראל, בד בבד עם הסטנדרטים אלא גם להחיל דרכו את העקרונות החוקת

צעד זה הינו אך נדרש, עת ברור לכל כי מניעת הם מופיעים באמנות הבינלאומיות0 הבינלאומיים כפי ש

זכויות נוספות כגון בזכות בחובה פגיעה רבה ורחבה הרבה יותר חופש התנועה מבעלי האדמות טומנת ב

הנזכר  יואב הס בג"ץ)וראו לעניין זה גם  לכבוד של בעלי האדמות וכן בזכות קניין, ביכולת הפרנסהה

 (0 44לעיל, בפסקה 

 הזכות לעבודה (0)

את  7, קובעת בסעיף 4977האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות משנת  4710

 הדברים הבאים: 

כותו של מדינות שהן צד באמנה זו מכירות בזכות לעבודה, הכוללת את זא.   6סעיף 

כל אדם להשיג אפשרות להשתכר למחייתו בעבודה שיבחר בה, או 

 יקבלנה, באורח חופשי, והן ינקטו צעדים מתאימים כדי להבטיח זכות זו. 

 

אדמותיהם, מי על ידי תושבי המאחז בכח להפלסטינים  מיום בו נחסמו הגישות של חקלאי האזור 4740

ות ופריצת דרכים היוצרים מציאות בשטח ומי על ידי הזרוע והאיומים המוחשיים, מי על ידי הקמת גדר

אין באפשרותם  המונעים ומגבילים את חופש התנועה במרחב, 0-/צווים אשר הוצאו על ידי המשיבים 

ולתם להשתכר ויכ פרנסתם ןבכך נמנעת מה ן0וכפועל יוצא מכל, ליהנות מפירותיה את אדמותיהם לעבד

  מניעת הגישה0שנהגו לעשות עד לתחילת כפי  למחייתם
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לכך כמובן יש להוסיף את המקרים בהם אדמות פרטיות נפלו קרבן לגזל, פשוטו כמשמעו, ומניעת  4770

 היכולת של בעליהם להפיק מהן תנובה, כפי שהיה עובר להקמת המאחז0 

המעש של המשיבים הנמנעים  וחוסר כיום, אין ולא יכול להיות כל ספק כי עצם קיומו של המאחז 4760

ם לעבוד זכותלממש את  ים הסמוכיםהכפרתושבי ממהעותרים ו מונעתלאכוף את החוק, באופן מודע מ

 כפי שהיא מוגדרת במשפט הבינלאומי0  ולהתפרנס

 

VI – וחוסר הסבירות  משפט המנהלי והחוקתי הישראליהפרות הדין הקבועות ב

 שבהתנהלות המשיבים

 4-1לרבות המשיבים  ויותיהת מדינת ישראל ורשורכות הדינים הבינלאומיות, מחויבלצד מע 4760

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

ית, העקרונות החוקתיים הגם שחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אינו חלק מדיני הגדה המערבהחלקית0 

ולותיה גם מחוץ לגבושראליות בפועלן מטילים חובות על כל רשויות השלטון הי והמנהליים שהוא מתווה

לא אחת, כי עקרונות חוקתיים ועקרונות המשפט קבע ית המשפט הנכבד הריבוניים של מדינת ישראל0 ב

בג"צ ב 0לעניין כללי הצדק הטבעייםגם כך והחוקתי הישראלי יחולו על פעילות המשיבים בגדה המערבית 

 ( נקבע:6//-7// בעמ') ,496(, /פ"ד לז), ומרוןמפקד אזור יהודה והש באסיל אבו עיטה נ' 79/64

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

רשות ישראלית, יהיה מקום פעולותו אשר יהיה0 בכך  הנוספות, המתחייבות מעובדת היותו

נורמות של המשפט ומצטברת, כי החובה לנהוג לפי ה מוטלת על נושא התפקיד חובה נוספת

החובה לקיים את דיני המלחמה0 אין הוא יכול  המינהלי הישראלי אינה פוטרת אותו מן

הישראלי כדי להימנע מקיום חובה או מכיבודו  לכן להישען על נורמות של המשפט המינהלי

דיני המלחמה0 אך מבחינתו של בית משפט זה, אין  פי-של איסור, החל עליו לפי המקובל על

חובתו, אם קיים אך ורק את אשר מתחייב מנורמות  התפקיד יוצא, בדרך כלל, ידינושא 

ישראלית, נדרש יותר, והוא, כי ינהג גם בשטח ממשל  המשפט הבינלאומי, כי ממנו כרשות

 " מינהל תקינים והוגנים0 צבאי לפי הכללים המתווים דרכי

 
נ' אלוף פיקוד  ה לזכויות האזרח בישראלהאגוד 046/66בג"צ הדין בעניין  יוראו לעניין זה גם פסק]

נ' מפקד  ואח'עג'ורי  כיפאח מחמד אחמד /6344/3בג"ץ , (9191) 409-413,  4/9(, /פ"ד מג), המרכז
האגודה  /4960/9בג"צ ; (2002) 43/4,  43/4(, 0)/33/על -תק ,ואח' כוחות צה"ל בגדה המערבית

נ'  ואח'יואב הס  /43047/3בג"צ ; (9111),  76/(, 4ז)פ"ד מ, נ' שר הבטחון ואח'בישראל  לזכויות האזרח
 [0 (2002),  110(, 0פ"ד נח), מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, אלוף פיקוד מרכז

 
בית המשפט הנכבד בחן לא פעם את חרף המנעות מהחלה מלאה של חוקי היסוד בשטח הכבוש,  9610

גם כאשר דובר בפגיעה בזכויות  הפגיעה בזכויות חוקתיות כזכות הקניין, התנועה או העיסוק

שנקבעו בחוק ושיושמו במסגרת מבחני המידתיות0  המידההאוכלוסייה הפלסטינית, וזאת על פי אמות 

בזכויות חוקתיות של תושבים פגיעה ובכך למשל, בפסקי הדין אשר עסקו בבניית גדר ההפרדה 

 נים, נקבעו הדברים הבאים: פלסטי

פגיעה בזכויות הפרט0 יש בהן כדי לפגוע בזכות הקניין,  ןבניית גדר טומנות בחוב"]000[ 

ובזכויות אדם נוספות0 הפעלת סמכויות הפוגעות  בחופש התנועה, בחופש העיסוק

המידה הקבועות בפסקת ההגבלה שבחוקי  בזכויות יסוד חוקתיות תיעשה על פי אמות

  0"היסוד בעניין זכויות אדם
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, וכן (2006) 4666,  4661(, 0)337/על -תק, מרכז פיקודעומר סלאמה נ' אלוף  4360/31בג"צ )
על -תק, ראש ממשלת ישראל זהראן יונס מחמד מראעבה נ' 6946/31בג"צ ראו גם הניתוח ב

 אבו דאהר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון 31//667בג"ץ (, (2002), 0000(, 0)334/
ת של מפקד כוחות צה"ל באזור להבטיח נקבעה האחריובו (, 066, בעמ' 076 334/( 4)פד"י נט)

 ובכלל זה זכות הקניין[0  את זכויות הפרט
 

נגזרת המינהלית ביסוד של האדם וההמשפט החוקתי הישראלי מכיר בקיומן של זכויות אם כן,  4630

נתון לשליטתן של רשויות ישראליות, ובכלל זה בשטח הגדה שטח הבכל חלות כהנובעת מהכרה בהן, 

 0ןרשויות את החובה להגן עליה ומטיל עלהמערבית 

 הזכות לקניין, לעיסוק ולפרנסה, לתנועה ולכבודיות הנפגעות על פי המשפט הישראלי: הזכו

עומדת לכל אדם באשר הוא  הזכות לקניין,  0דם וחירותו בסעיף בחוק יסוד כבוד האעל פי האמור  4640

ה, כל אחת מרשויות השלטון לחוק ז 44אדם,  הנתון לסמכויותיה של רשות ישראלית0 על פי סעיף 

עליה עמדנו לעיל ציינה כבוד השופטת )כתארה אז( בייניש  רמורא בפרשתמחויבת לכבד זכות זו0 

 0מתוקף שיטת המשפט הישראליתכי לתושבי הגדה זכות מוגנת לקניינם גם במפורש, 

ן בחוק המעוג חופש העיסוקעקרון חוקתי נוסף אשר קיבל מעמד מרכזי בחקיקה הישראלי הינו  46/0

מחויבת לכבד  4-1לחוק, כל אחת מרשויות המדינה לרבות המשיבים  4יסוד חופש העיסוק0 על פי סעיף 

זכות זו0 לאורך השנים ניתן למצוא שורה ארוכה של פסקי דין המעגנים את מעמדה של זכות זו כזכות 

לשכת  4644/96בג"צ ; /6, בעמ' 63, פ"ד ב בז'רנו נ' שר המשטרה 4/19בג"צ חוקתית "על חוקית" ]וראו 

( בע"מ נ' 1992יורונט קווי זהב ) 966/91בג"צ   ;/06, בעמ' 076( 1, פ"ד נא)מנהלי ההשקעות נ' שר האוצר

  ועוד[0 (101, בעמ' /14( 4, פ"ד מח)שרת התקשורת

מניעת הגישה החופשית של העותרים לאדמותיהם במשך שנים פגעה פגיעה אנושה בזכות יסוד זו0  4600

לצורכי  יםשימש את העותרים, בני משפחותיהם ושאר תושבי הכפראשר ובר בשטח חקלאי מדהו הואיל

 נפגעת באופן ממשי0  התפרנס בכבודעבוד ולגם זכותם ל ומכאן כי כחלק ממשלח ידם,ופרנסה 

קבע בית משפט נכבד זה כי המשיבים אינם רשאים לפגוע בזכות הקניין והפרנסה של  מורארבפרשת  4610

ו בפסקה טינים תחת האמתלה שיש צורך להגן עליהם בפני התנכלויות המתנחלים )ראתושבי הגדה הפלס

, שכן במקרה דנן סגירת השטח וחומר (0 מדברים אלה ניתן להסיק לענייננו בבחינת קלמורארלפרשת  00

לא נעשתה מתוך דאגה לשלום העותרים אלא אך ורק מתוך השלמה גלויה ומודעת עם  יםע"י המשיב

, וסירובם של המשיבים לבצע את המוטל עליהם על פי דין בדמות הקמת המאחזחוקית  פעילות בלתי

לאכוף את החוק0 מכאן כי לטענת העותרים, גם עקרונות אלה חלים, וביתר שאת, על המקרה דנן  -קרי 

ומחייבים כי הרשויות יפעלו באופן אקטיבי בכדי להסיר את הגורם המפריע לקיום ומימוש זכויותיהם, 

 פקו הגנה על זכותם לעיסוק, למשלח יד ולפרסה0  ויס

המעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם הופרה על ידי המשיבים  זכותם לכבוד,לבסוף יטענו העותרים כי גם  4640

בסירובם להסיר את המאחז הבלתי חוקי ולאפשר את גישתם החופשית לקרקע0 נקבע, כי הזכות לכבוד 

 על עמד אשר תכליתן לאפשר את קיומו האוטונומי של הפרט0רחב של זכויות שונות ז אוצרת בחובה מאר

 : 9/ פסקהב' ואח המיסים רשות נגד' ואח מנאע עאדל ר"ד 76/1/36 ץ"בגב הנכבד המשפט בית כך

 כפרט שלאדם הינו האדם זכויות של התיאוריה ביסוד העומד הבסיסי הרעיון0 9/"

, כך על המופקדים גורמיםה על שומה וכי, בכבוד בו שינהגו ראוי שהוא, כבוד יש

 כבוד כולל, פרטני באופן0 בכבוד פגיעה מפני הפרט על להגן, המשפט בית זה ובכלל

, חופשי יצור האדם של להיותו משמעות אין שבהיעדרן, זכויות של אגד האדם

 0" שכזה בתור ערך ובעל אוטונומי
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המתבצע לעיתים בסיוע , גזל ההגבלות הקשות על תנועת פלסטיניםגזל האדמות המתבצע בחסות  4670

ידי -מתבצע עלהגזל החקלאים המבקשים להגיע לאדמותיהם, מסייעות בהרחקת אשר  הרשויות עצמן

כל אלה יוצרים פגיעה חמורה  - המבקשת לשלוט על קבוצה אחרת ולקיים דין לעצמהקבוצה אחת 

 בכבודם של הנגזלים, מעבר לפגיעה בזכות לקניין ולחופש עיסוק0

 פי כמו גם על ל"הבינ ההומניטארי כללי המשפט פי על הציגו העותרים באריכות,כפי ש :לסיכום 4660

, לשמירה על חופש תנועתם להגנה על קניינם העותרים של זכותם ומעוגנת מוכרת, המשפט הישראלי

 את להבטיח החובה המשיבים של לפתחם מוטלת, במקביל0 למימוש זכותם לעיסוק, עבודה ופרנסה

  0כמו גם את גישתם לאדמות אלה שבבעלותם הקרקעות על העותרים של נייניותהק זכויותיהם מימוש

עומד כיום הצורך  ים כולםבראש סדר העדיפויות של המשיב אך במקרה דנן התהפכו היוצרות0 4660

לאפשר את המשך קיומו של מפעל של בלתי חוקי בדמותו של המאחז, זאת על אף אי חוקיותו 

אזור0 בשם פעילות פושעת ועבריינית, מאות דונמים של אדמה והשלכותיו בשטח על שאר תושבי ה

פרטית הוצאו מידי בעליהם החוקיים ואלה אינם רשאים עוד לעשות ברכושם כרצונם, לממש את יעודה 

, קל ציבוריותשל הקרקע כקרקע חקלאית ולהפיק ממנה פירות0 השתלטותם של המתנחלים על קרקעות 

בהן כבשלהם, ללא כל הפרעה ממשית כלשהי מצד המשיבים אשר וחומר על אדמות פרטיות, ועשייה 

מודעים היטב לטכניקות אלה ולהשלכותיהם על חיי העותרים, מהווה לפיכך, הפרה מצד המשיבים של 

כל חובותיהם על פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי כפי שאלה הוצגו לעיל, כמו גם הפרה של החובות 

 הישראלי0 המוטלות על המשיבים מכוח המשפט

בעיית אכיפת החוק על ישראלים מלווה את הכיבוש הישראלי מאז החל מפעל ההתנחלויות0  4690

, 074( 0, פ"ד לה )אל נאתשה ואח' נ' שר הביטחון ואח' 464/64בתחילת שנות השמונים, בעקבות בג"ץ 

לים בגדה הוקם צוות בראשותה של עו"ד יהודית קרפ לבחינת והכנת נהלים בנושא אכיפת חוק על ישרא

היה ראשון  /0040496/המערבית ובחבל עזה0 דין וחשבון של הצוות )"דו"ח קרפ"( שהתפרסם ביום 

אכיפת החוק בשטחים הכבושים0 -בסדרה ארוכה של דו"חות ציבוריים שעתידים היו לעסוק בבעיית אי

מגר"(, התפרסם דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לעניין הטבח במערת המכפלה )"דו"ח ש 4991בשנת 

 וגם שם נמתחה ביקורת קשה 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 

לו אירועים בהם לא הגיש במגזר היהודי000 די שנציין, כדוגמא, כי עד לעת האחרונה לא טופ
ערבי את תלונתו בעצמו במשטרה, על אף קיומן של ראיות אחרות למעשה העבירה ובכללן 

 עדי ראייה מאנשי הצבא"

 (/49)בראשות הנשיא שמגר( )תשנ"ד(, עמ'  דו"ח ועדת החקירה לעניין הטבח במערת המכפלה בחברון)

 ובהמשך:

צא המקובלת עלינו היא כי בהיעדר אכיפת חוק "נתגלו ליקויים באכיפת החוק000 נקודת המו
באווירה שבה איש הישר בעיניו יעשה, בלי ליטול על עצמו סיכון יעילה אין גם שלטון יעיל0 

מוחשי שישא באחריות אם יחרוג מכללי המותר, נפגעת תקינות פעולתן של הרשויות 
שלטון ני שנים, כי 0 בית המשפט העליון העיר כבר לפהמופקדות על השליטה היעילה בשטח

בעצם  החוק אינו נוצר יש מאין, ואינו דבר ערטילאי. צריך להיות לו ביטוי מוחשי ויומיומי
קיומם של הסדרים נורמטיביים מחייבים ובהפעלתם הלכה למעשה כלפי כולי עלמא )בג"צ 

 "441, 434( 0, פ"ד מ)ברזילי נ' ממשלת ישראל 1/6/67

 (ס0, ש0ז0; ההדגשה שלנו, מ100/מ' )שם, ע 

בעקבות פרסום דו"ח שמגר ואימוץ מסקנותיו, הוקם המחוז השישי של משטרת ישראל, הוא מחוז  4630

יאיר, נוהל חדש אשר אמור היה -מר מיכאל בן היועץ המשפטי לממשלה דאזש"י0 בהמשך, פרסם 

ים ק על ישראלבנוגע לאכיפת החו 1ובין המשיב מס'  /בין המשיב מס'  להסדיר את חלוקת האחריות

אליקים  לממשלה, היועץ המשפטי על ידי בשלב מאוחר יותר שונה ועודכןנוהל זה 0 בגדה ובעזה
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)מכתב מס'  נוהל אכיפת החוק והסדר לגבי ישראלים מפרי חוק באיו"ש ובאזח"ערובינשטיין )ראו 

ת משטר"ל משאיר בידו את האחריות הכללית, צהלנוהל נקבע במפורש כי בעוד  7בסעיף  ((447/3/960

 ישראל תהיה אחראית לאכיפת החוק על ישראלים בגדה המערבית0 

לא שיפרו את המצב והפרת  , הסיכומים והוועדותכל הדו"חותכל הדיו שנשפך, כל הנהלים, אלא ש 4640

"מראית החוק:  בין היתר:ללא מענה ראוי עד עצם היום הזה ]וראו,  החוק מצד ישראלים בגדה נותרה

חסימת הגישה  דמה שדודה:"א ;(337/)יוני  יש דיןים בגדה המערבית", אכיפת החוק על אזרחים ישראל

גם נתונים עדכניים יותר אותם אוסף  ([3360/)ספטמבר  בצלם,", של פלסטינים לקרקע סביב התנחלויות

נסגרות,  1מוכיחים כי מרבית התלונות המוגשות על ידי פלסטינים אל המשיב מס'  6ומנטר העותר מס' 

וגורמים מטעמו )ראו: "אכיפת חוק  1ריע נובע מכשלון בהליכי החקירה על ידי המשיב כאשר רובן המכ

(0 חולשה מיוחדת ניתן למצוא 341/על אזרחים ישראלים בגדה המערבית, דף נתונים "יש דין", נובמבר 

את העבירות החקלאיות הנוגעות לכריתה, פגיעה והשחתה של עצי זית  1בכל הנוגע לחקירת המשיב מס' 

 97%-מצא כי למעלה מ 6שר הפכה להיות נפוצה הרבה יותר בשנים האחרונות: מחקר של העותר מס' א

מתיקי החקירה אשר נפתחו בנושא נסגרו בשל כשלי החקירה )ראו: "חקירות משטרה בעקבות פגיעה 

 (0 341/בעצים של פלסטינים בגדה המערבית", דף נתונים "יש דין", אוקטובר 

שם מבקר ובו ב( 70דו"ח מבקר המדינה האחרון )דוח , פורסם 340/בחודש יולי  ,לפני כשנה וחציכך,  46/0

זור הגדה )להלן: רשויות המדינה מלאכוף את החוק באעל התופעה לפיה נמנעות מיוחד המדינה דגש 

 כי: 406עמ' ו בובין היתר צוין ב באזור(0 הדו"ח כולל פרק מקיף בנושא אי אכיפת החוק דו"ח המבקר

הביעו גורמים שונים את חוסר שביעות רצונם ממצב אכיפת החוק  2211-2212"בשנים 
...כי צה"ל אמון על 2211באיו"ש. ראש המנהא"ז תא"ל מוטי אלמוז, מסר בינואר 

שלטון החוק באיו"ש, אך "אנחנו רחוקים מאוד מביצוע תפקידנו". היועץ המשפטי 
מאמצים להשליט את החוק .... כי "התוצאה הסופית ]של ה2212לאיו"ש מסר בינואר 

 באיו"ש[ רחוקה מלהשביע רצון". 

אי חוקיות המאחז ומבניו איננה מהווה רק פגיעה בעקרון שלטון החוק ובעקרון תקינות פעילות  4600

הרשות השלטונית אלא עצם קיומו והצורך לספק לתושביו הגנה, מובילים בהכרח לפגיעה קשה מנשוא 

לכך, קיומו ישיר המשך מש את זכויות היסוד המוקנות להם0 בבמרקם חייהם של העותרים וביכולתם למ

של המאחז בשטח מהווה פתח לחיכוכים, לגילויי אלימות, להשחתת רכוש ולהרחבת ההשתלטות על 

 קרקעות נוספות וזאת היות והעותרים אינם בנמצא בכדי לפקח ולשמור על רכושם הפרטי0 

אותם פורעי חוק נוהגים באדמות האזור גתית כשקבועה והדרהשתלטות  תקיימתמחד, מכך יוצא כי  4610

מנהג בעלים, פורצים דרכים, מציבים מבנים, שותלים, נוטעים, ופולשים והכל ללא זכות בדין0 מאידך 

ל שהמשיבים ממשיכים להעלים עין ונמנעים וככל שחולף הזמן והעותרים מנועים מלהגיע לשטח וככ

, או לכל פעולותיהם מגובות ונתמכות ע"י הרשויות מלאכוף את החוק, מסיקים אותם עבריינים כי

ומשכך פתוחה בפניהם הדרך לעשות ככול העולה על  עולם לא תטופלנה,זוכות להתעלמות ול הפחות

 רוחם מבלי שידרשו לתת את הדין על כך בשום שלב0

באמצעי גם תחושת ההפקר מורגשת היטב בהתנהלותם של פורעי החוק אשר אינם מהססים לנקוט   4640

 ים אשר של המשיב םוהכל בחסות -הפחדה, לגרש את העותרים בכוח, לאיים ולעשות שימוש באלימות 

 ולהגן על זכויות העותרים0  נוצרלהשליט סדר בכאוס ש אינם מוצאים לנכוןעדיין 

נדרש בית המשפט ליצוק תוכן מעשי לאמירות המעורפלות של המשיבים בדבר מוראר, בפרשת  4670

אותו ופש התנועה, ההגנה על זכות הקניין וזכותם להתפרנס מעמלם החקלאי0 הבטחת זכות הגישה וח

לכאורה על פי חוק ומתוקף סמכות הנתונה להם  עצמם עסק בסגירות שטחים על ידי המשיביםמקרה, 

בסופו של פסק הדין 0 למנוע בצווים רלוונטיים את גישת החקלאים לאדמתם, בדיוק כמו במקרה דנן
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הצבאי בבואו להבטיח את העקרונות שצריכים לעמוד לנגד עיניו של המפקד  התווה בית המשפט את

 (:00, פסקה מוראר בג"ץהתושבים המוגנים0 בין היתר, נקבעו העקרונות הבאים )זכויות 

, יש לפעול להבטחת ביטחונם של החקלאים הפלסטינים המגיעים לעבודה ראשית"

צעת העבודה החקלאית0 את ההגנה החקלאית וככל שהדבר נדרש, להגן עליהם בעת שמתב

 על החקלאים הפלסטינים יש לפרוש תוך מינימום הפרעה לעבודה החקלאית0

משמעיות לכוחות הפועלים בשטח כיצד לנהוג כדי לא -, יש ליתן הנחיות ברורות וחדשנית 

 למנוע מהתושבים הזכאים לכך גישה לאדמותיהם, אלא בהתקיים בסיס לכך בדין0 

 קצות כוחות על מנת להגן על קניינם של התושבים הפלסטינים000", יש להשלישית"

 

כאמור, במקרה דנן נמנעים המשיבים באופן מכוון מליישם עקרונות אלה ומכלכלים צעדיהם כאשר  4660

חולפים הימים, שימור קיומו של המאחז ורווחת תושביו0  –אינטרס אחד בלבד עומד לנגד ענייהם 

ציאות בה הימצאותם של העבריינים באדמות העותרים נתפסת כעובדה השבועות והשנים, והנה נוצרה מ

שהיעדרותם של וזאת בזמן  על כל ענפיה, הערכות כוללת של המערכת, כמובן מאליו המצריכה ,מוגמרת

 ואף נתפסת כעובדה מוגמרת ואף טבעית0   העותרים זוכה להתעלמות מוחלטת

)לא כל שכן הבטחת  ת ביטחונם של תושבי המאחזכל עוד קיים צורך להבטיח אהעותרים סבורים כי  4660

אפשרות הממשית להם , אין כל סיכוי כי תינתן המאחז עצמו כפי שהמשיבים דאגו לעשות ברבות השנים(

כי גם אם  כמו כן סבורים הםבאופן סביר0  מקניינם ומימוש זכויותיהם הנלוות כלל, לא כל שכןליהנות 

לממש את זכויות היסוד שלהם כפי שראוי שיעשו, אין בידם כל היו המשיבים מעוניינים לסייע בעדם 

במרכז אדמותיהם הפרטיות ודורש הגנה לבדו  אפשרות לעשות כן כל עוד עומד המאחז הבלתי חוקי

 לאור האמור, הפתרון היחיד שיש בנמצא הוא פינויו לאלתר0תמידית0 

 

 הסעד המבוקש

הוא מדגים שויות באכיפת החוק בגדה המערבית0 לאוזלת ידן של הר ניצחת המהווה דוגמ עתירה זו 4690

יות היסוד של וביכרו המשיבים את פעולותיהם הבלתי חוקיות של המתנחלים על פני זכ כיצד שוב ושוב

בעבריינות מתמשכת כאשר כלל הגורמים הרלוונטיים מודעים לה אך העובדה כי מדובר העותרים0 

היא חמורה ומדאיגה  ובמקרה הרע אף לסייע לה,בוחרים באופן אקטיבי להעלים עין במקרה הטוב 

מהווה הוכחה ניצחת לניצחונם של מפרי חוק אשר בכוח הזרוע, עדי עד המשך קיומו של המאחז ביותר0 

 לעצמם מאות דונמים והכל תחת אפם ובסיועם של המשיבים0  חמסובתחבולות, בתמרון ובמרמה 

סאליים על אדמות פלסטיניות המסווגות מתן "היתר שבשתיקה" לעבירות בנייה בממדים קולו 4930

"לא -"לא מורשה" ו -רשויות עצמן כה בקרבכאדמות פרטיות ואדמות מדינה, בזמן שהמאחז מוגדר 

עמדת לפיכך   0במעשה ובמחדל – הופכת את המשיבים כולם למשתפי פעולה ישירים להפרת החוקחוקי" 

הריסה אם הוצאו, ומקום בו אלה לא הוצאו אכיפתם של צווי הפסקת העבודות וה-היא כי באיהעותרים 

 יתרה מזאת, לשיטת העותריםאת חובותיהם החוקיות0  4-1הוצאתם, מפירים המשיבים -באי -

ולאוכפם, אלא כי במקרים דוגמת  כמבוקש בצו על תנאילא רק סמכות להוציא צווים  4 4-0ים למשיב

 האמצעים הנדרשים לאכיפתו0 להוציא צו זה, ולנקוט בכל  הםעלי חובה –המקרה שלפנינו 

בהעדר כל נקיטת צעדי אכיפה מצד הרשויות ובשל העובדה כי בכל יום שעובר הפגיעה בזכויות של  4940

העותרים אך הולכת ומתעצמת, לא נותרה להם ברירה אלא לבקש סעד מבית המשפט הנכבד שיכפה על 

ט הבינלאומי, התחיקה לבצע את המוטל עליהם מכוח המשפלקיים את חובתם החוקית, הרשויות, 

 והמנהלי הישראלי, לאכוף את החוק ולפנות את המאחז0 החוקתיהצבאית והמשפט 
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כן שקלנו היטב טרם הגשת העתירה: אמנם בית משפט נכבד זה אמר לא אחת כי אין הוא -ידענו ועל 49/0

ת האכיפה , וכי ניתן לרשויונוהג להוציא תחת ידיו צווים דקלרטיביים האומרים כי את החוק יש לאכוף

0 יחד עם זאת בקשתם של העותרים היא לצו משרעת רחבה לצורך קיום חובותיהם והתחייבויותיהם

אשר כלל מבניו  צווי ההריסה בנוגע למאחז קונקרטיעשה ספציפי המחייב את המשיבים לאכוף את 

על אדמות שלא כדין הישראלי והבינלאומי, ובניגוד גמור להחלטות ממשלה, על אדמות פרטיות ו הוקמו

 הנתונות למשיבים כפיקדון0   ציבוריות

יוצרים את אותו סף שהפסיקה , והיעדר כל ניסיון אכיפה מאידך, היקף הבניה הבלתי חוקית מחד 4900

התנערות מוחלטת של הרשות מחובתה  –קבעה להתערבות בית המשפט הנכבד במדיניות אכיפת החוק 

0 עוד ( 1/4( 0)99עליון -, תקדיןנ' ממשלת ישראלעמיחי פלבר  7469/99לאכוף את החוק )ראו: בג"צ 

על -תק, אח' 4-שקם בע"מ נ' מנהל המכס והמע"מ ו - 444/99בג"ץ ב לעניין זה ראו את הדברים שנקבעו

 : (1/4,עמ'  149(, 4)333/

אכיפת החוק היא  0 ]00[אכן, אכיפת החוק, כל חוק, היא יסוד מוסד של שלטון החוק"
של כל שלטון0 הרשויות המוסמכות אינן רשאיות להתנער  אחד התפקידים העיקריים

אופנהימר נ' שר הפנים  94/74/מתפקיד זה0 כפי שמ"מ הנשיא זילברג אמר בבג"ץ 
"ההימנעות מלממש ולהגשים חוק קיים ומחייב, אינה  039 ,0/6( 4, פ"ד כ)והבריאות

ת לדמורליזציה מדיניות ואינה יכולה להיות מדיניות מכל בחינה שהיא; היא רק גורמ
  ביחסי השלטון והאזרח, וגוררת אחריה פריקת עול של כל חוקי המדינה"0

 
ר"ע בשמגר  השופטכב' וספציפית באשר לאי אכיפת חוקי התכנון והבניה, ראו את הדברים שקבע  4910

 )ההדגשה הוספה(: 433בעמ'  191( 4, פ"ד לח )דוויק ואח' נ' ראש העיר ירושלים ואח' 4/61

כדין היא לא רק תופעה החותרת תחת התכנון הנאות של הבנייה, אלא "בנייה שלא 
השלכותיה מרחיקות לכת יותר: היא בין התופעות הבולטות הפוגעות בהשלטת 

 "0שעושה דין לעצמו פוגע באופן הגלוי והברור בהשלטת החוק החוק0 מי
 

יהם על פי הדין, המאחז עדי עד ממחיש היטב כיצד במשך שנים רבות מתנערים המשיבים מחובות 4940

התנערות אשר אינה מותירה כל מוצא לעותרים אלא להגיע אל פתחו של בית המשפט הנכבד ולדרוש 

את אכיפת הדין, צעד כה אלמנטרי0 כישלון הרשויות אינו מסתכם אך ורק בהעדר האכיפה של דיני 

ם הנלווים להפרת רועים פליליייהתכנון והבנייה, אלא גם בהפקרתם של תושבי כפרי הסביבה לשלל א

שלון זה, אשר נובע באופן מובהק יכ החוק הגלומה בעצם הקמתו והשתרשותו של המאחז הבלתי חוקי0

מההחלטה של המשיבים להשלים עם קיומו של המאחז ולנסות "לתפור" חליפות מיוחדות של אכיפת 

מיוחד ביחס חוק ביחס אליו מבלי לאחוז את השור בקרניו, מצדיקה לדעת העותרים מתן מיקוד 

 , אשר מהווה הוכחה ניצחת להתנערות כללית של המשיבים מחובת אכיפת הדין0 למאחז זה

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמבוקש  4970

 ברישא לכתב העתירה ולאחר קבלת תגובת המשיבים ושמיעת טיעוניהם, להפכו למוחלט0 

-המשפט הנכבד להטיל על המשיבים את הוצאות העותרים בתוספת שכר בנוסף מתבקש בית 4960

 טרחת עו"ד, בתוספת מע"מ כחוק0

 0 6ה של הגב' זיו שטהל, מנהלת המחקר אצל העותר מס' עתירה זו נתמכת בתצהיר 4960

  4304/0/341תאריך: 

 

_____________       ______________ 

 עו"ד שלומי זכריה,        מיכאל ספרד, עו"ד      

 ב"כ העותרים


