
 בבית המשפט העליון בירושלים

 בשיבתו כבית משפט גבוה לצדק

 5439/09בג"ץ  

   

  אחמד עבדאללה עבדלקאדר עבדלקאדר  .1 

   עבדאלרחים עבד אלעטיף מחמד עלי  .2

  עבדאללטיף עלי עבדלקדר ברהם  .3

 

כולם באמצעות עו"ד מיכאל ספרד ו/או שלומי זכריה ו/או 

-, תל49אחד העם נטע פטריק ו/או אבישר לב, כולם מרח' 

 03-6206950, פקס: 03-6206947/8/9; טל: 65206אביב 

 

 

 

 העותרים

  --נ ג ד    -- 

ועדת העררים הצבאית, שלפי צו בדבר וועדות עררים  .1 
(, מחנה 1968-( )התשכ"ח172)יהודה והשומרון( )מס' 

 עופר.

תא"ל יואב מרדכי, ראש המנהל האזרחי בגדה  .2
 המערבית

מפרקליטות המדינה, משרד המשפטים, באמצעות ב"כ עו"ד 

 91010, ירושלים 29דין -רח' סלאח א

 מיכאל לסנס .3

 3צבי מרח' רחל -באמצעות עו"ד משה גליק ו/או דורון ניר

 03-5233436, פקס: 03-5234469; טל: 64584אביב -תל

 

 

 

 

 

 

 המשיבים

   

  עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים 

לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים לבוא וליתן טעם,  לצו על תנאיירה זוהי עת

 27/07ניתנה במסגרת ערר  אשר 1מדוע לא תבוטל החלטתה של המשיבה מס' באם יחפצו, 

אך , 10.3.2009חלטה ניתנה ביום הה, החולקת של השופט קידרוכנגד דעתו דוד -בןו)השופטים נון 

שהוציא  צו פינוי המליצה על ביטולו של (, אשר.2009527.ביום  נמסרה לב"כ העותרים רק

שימוש מפריע במקרקעין פרטיים  דברב מכוח סמכותו לפי הצו 3נגד המשיב מס'  2המשיב מס' 

את צו הפינוי שהוציא כנגד  2יאכוף המשיב מס' , וכן מדוע לא (1586)יהודה ושומרון()צו מס' 

 . 1תה של המשיבה מס' מנע מלקבל את המלצייו 3המשיב מס' 
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 1נספח מצ"ב לעתירה ומסומנת  )להלן: "ההחלטה"( ההחלטה נשוא עתירה זו.  

 ושעמד במוקד  3נגד המשיב מס'  2צו הפינוי שהוציא המשיב מס' העתק מ

 .2נספח )להלן: "צו הפינוי"(, מצ"ב ומסומן  1הדיונים בפני המשיבה מס' 

  מס'  פרטיים )יהודה ושומרון(בדבר שימוש מפריע במקרקעין עותק של הצו(

 ("1586, או "צו )להלן: "הצו בדבר שימוש מפריע" או "הצו המסמיך" (1586

 .3נספח מצ"ב ומסומן כ

להמנע  3מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיב מס'  לפיו זוהי גם עתירה לצו ביניים

באדמות הכפר  10בגוש  36, 28, 23)חלקות  לגביהם הוצא צו הפינוי מלהכנס אל אדמות העותרים

טעו על ידו, וזאת ברוח יפעולות חיוניות הנדרשות לטיפול בשתילים אשר נלצורך קדום(, למעט 

וזאת עד למתן פסק דין סופי הנ"ל, ולא מעבר לכך,  27/07צו הביניים שהוצא במסגרת הערר 

  בעתירה זו.

 הנימוקים לצו הביניים יובאו בסוף כתב העתירה.

 

 תנאי:-בעתירה לצו על ואלה הנימוקים

 

 א. פתח דבר

נעדרת וטעויות משפטיות ועובדתיות בעניינה של עתירה זו בהחלטה חסרת שחר, רצופה  .1

גרמה וגורמת נזק אדיר מימדים ר שאשיפוטי, -של טריבונל מעין ,כל בסיס משפטי

לשלטון החוק, למראית פני הצדק ולאמון הציבור במערכת אכיפת החוק בגדה המערבית 

  ותרים ולקניינם.ולע

)להלן: "ועדת העררים" או  1משיבה מס' ה חבריקרב הרוב בבמוקד העתירה החלטת  .2

, בגין 3בטל את דרישת הפינוי שהוציא למשיב מס' ל 2המליץ למשיב מס' ל "הוועדה"(

שבפעם , להלן ייטען כי החלטת הוועדהפלישותיו לאדמותיהם הפרטיות של העותרים. 

 מופרכת פרשנותעל  ההתבסס ,בר שימוש מפריע )הצו המסמיך(צו בדל הנדרשהראשונה 

על קביעות עובדתיות תמוהות  ההמנוגדות לתכליתו ולמילותיו, וכן כי ההחלטה נסמכ

 ועדה. הוצגו לוהראיות שמ הסיקןדרך ל שום שאין

, ישראלי תושב ההתנחלות קדומים )להלן: 3צו הפינוי הוצא לאחר שהמשיב מס'  .3

נטע בהן מאות  ,פלש לקרקעות הכפר הפלסטיני קדום ,דומים"("ההתנחלות" או "ק

. הנטיעה בוצעה בקרקע המתפרשת על שלוש חלקות וגידר את השטח שתילים של עצי זית
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 בדבר שימוש מפריעח הצו וצו פינוי מכהוציא כנגדו  2המשיב מס' השייכות לעותרים. 

 .ת המשפט הצבאי במחנה עופרשליד בי לועדת הערריםכנגד צו הפינוי ערר  3המשיב מס' ו

 רשות שלטונית ישראלית פרקטיקה חמורה מעין כמותה של התהתגל פני הועדהבדיון ב .4

פלישות צוע סדרה של יאת חבריה לב וארגנהאשר יזמה  – המועצה המקומית קדומים -

תוך הרחקת  ,השתלטות עליהןלשם  מחוץ לשטחי השיפוט שלהלאדמות הממוקמות 

המשפטיים ם, הכל במטרה ליצור בסופו של דבר את התנאים החקלאים הפלסטיניי

להתנחלות. מראיות שלא הייתה  ןלהכרזה על אדמות אלה כאדמות מדינה והקצאת

שלחה המועצה פרוייקט גזל האדמות האמור עלה כי לצורך מימוש  ,לגביהן מחלוקת

 בכתב יםואף חתמה עימם על חוז ,המקומית קדומים את חבריה לנטוע על אדמות הזולת

הנטיעה במקרקעי  .לעניין הפלישה כיחסי שליחות יחסיהםאשר הסדירו את  ,בעניין זה

למועצה המקומית  3ובין המשיב  ,נעשתה במסגרת זו 3העותרים ע"י המשיב מס' 

 .קדומים נחתם חוזה שליחות כאמור

לא סברה שהפרקטיקה החמורה שנתגלתה , א. קידר הועדה, למעט שופט המיעוט .5

לעיל, למרות הסכנה העצומה שהיא מציבה לשלטון החוק ולסדר הציבורי  ושתוארה

 בגדה המערבית, מצדיקה את פינויו של הפולש. 

נוגעת לפרשנותו של הצו בדבר שימוש מפריע, אולי החמורה שבין קביעות הוועדה אך  .6

למשיב מס' בין היתר סייע משפטי זה שהותקן כדי ל פרשנות שלהבנתנו פוגעת קשות בכלי

. המדובר שנתון לאחריותו באכיפת החוק ובשמירה על הסדר הציבורי בשטח הכבוש ,2

בחישוב מועד תחילתו של "השימוש המפריע", אין חשיבות לשינוי  בקביעת הועדה כי

 הפולש בקרקע הפרטית שאת גבולה הסיג. שעשה בפעילות איכותי 

שימוש ספוראדי ממעבר עובדה שהיה אין משמעות ל: לדעת הועדה במילים אחרות .7

שימוש של בעלי משך האת ה עשמנכוחני ולשימוש מאסיבי  ,בקרקע ומינורי ע"י הפולש

המשמעות של טשטוש זה בין שימוש מפריע קל באדמות הזולת לפלישה לפיכך, הקרקע. 

והשתלטות עוינת וכוחנית, הינו כי היות והצו המסמיך מוגבל לשימוש מפריע שהחל 

בקרקע  יכלשה פעולהעשה , כל טענה של הפולש כי ובשלוש השנים שטרם הוצאת

מינימאלית כגון סיורים אף אם מדובר בפעילות )שלוש שנים, בתקופה שעולה על 

את הצו למעשה פרשנות זו מרוקנת  תמנע את תחולתו של הצו המסמיך., (לימודיים

יתן נ םהסגות גבול שעיממגוון המקרים של  ומצמצמת באופן ניכר את נו המקורימתוכ

 .צו זה  להתמודד באמצעות

של הצו, ואף שיקולי מדיניות שיפוטית, מחייבים   המתבקשת והעותרים ייטענו כי פרשנות .8

 ,עקר את הצו בדבר שימוש מפריעתכאמור קבלתה  , שכןביטולה של ההחלטהאת 

להיות כלי מרכזי במאבק נגד מכת הסגות הגבול והנטיעה במקרקעי  על מנתשנחקק 

 סקטור הישראלי בגדה המערבית.קרב ב פושהההזולת 



 4 

בנוסף ייטען להלן כי בפני הוועדה הונחו ראיות ברורות לבעלות העותרים על האדמות  .9

ראיה המוכיחה כי אף השימוש המינורי אותו כל לא הציג  3המשיב בעוד  ,נשוא צו הפינוי

 .קייםהתכלל טען שעשה לפני למעלה משלוש שנים, אכן 

שהוצגו  כי די בכל אחת ואחת מהטעויות המשפטיות והעובדתיות להלן העותרים ייטענו .10

ובוודאי  ,כדי להצדיק את ביטולה של ההחלטהב ,לעיל ואלה שיוצגו בהמשך

 מחייב את ביטולה.סבירות קיצוני ה-ליה צל כבד של אישבהצטברותן הן מטילות ע

, דבר 10.3.2009בשולי הדברים יוער, כי למרות שההחלטה נשוא העתירה ניתנה בתאריך  .11

לא  27.5.2009, ומאותו יום ועד לתאריך 30.3.2009קיומה נודע לב"כ העותרים רק ביום 

עד היום.  םלהידועות , מסיבות שאינן 1הומצאה להם ההחלטה על ידי המשיבה מס' 

, נסיונות אשר 1המשיבה מס' של ההחלטה את ג יבמהלך כחודש וחצי, עמלו הח"מ להש

כולם נענו בלאקוניות כי אין אשר ין ספור, משלוח פקסים וכיו"ב, לוו בשיחות טלפוניות א

תשלח בדואר "בימים  כי ההחלטהבאפשרותה של המשיבה לשלוח את ההחלטה בפקס ו

, חודשיים וחצי לאחר נתינתה, נשלחה ההחלטה אל 27.5.2009הקרובים". רק בתאריך 

 ב"כ העותרים, בסופו של יום באמצעות פקסימיליה. 

 

 רת העובדתיתהמסגב. 

I – הצדדים לעתירה 

, הינו תושב הכפר קדום, אשר עבדלקאדר אחמד עבדאללה עבדלקאדר, מר 1העותר מס'  .12

חלקה  10בבעלותו ובבעלות בני משפחתו שטח אדמה בן כשלושים דונמים, הידוע כגוש 

. חלקה זו, אשר הייתה מעובדת במשך שנים על ידי העותר ובני באדמות הכפר קדום 36

עשר -שטח המתפרש על כשניים לעתו, נפלה קרבן להסגת הגבול אשר נעשתה משפח

 ,ו/או אנשים מטעמו 3על ידי המשיב מס'  . השגת הגבול דונמים מתוך השטח הכולל

 .  , 2007החלה בחודש מאי 

, 1העתק של נסח מס רכוש בו רשומה הקרקע על שם אביו של המבקש 

  .4 כנספח ומסומןמצורף לבקשה זו 

ובני  1של צו ירושה מבית הדין השרעי בשכם המציין כי המבקש  העתק

 .  5ומסומן משפחתו הם היורשים של אביו, מצורף לבקשה זו 

י, הינו תושב הכפר קדום אשר בבעלותו עבדאלרחים עבד אלעטיף מחמד על, 2העותר מס'  .13

   א'. 28, חלקה 10ובבעלות משפחתו שטח אדמה בן כארבעה דונמים, הידוע כגוש 
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העתק מנסח מס רכוש בו רשומה הקרקע על שם סבו של המבקש, מחמד 

 . 6ומסומן אלחאג' עבדאללה עבד אלג'ואד, מצורף לבקשה זו 

העתק של צו ירושה מבית הדין השרעי בשכם המציין כי אביו של 

המבקש, עבד אללטיף מחמד אלחאג' עבדללה עלי, ובני משפחתו הם 

בדאללה עבד אלג'ואד, מצורף היורשים של סבו, מחמד אלחאג' ע

 .7ומסומן לבקשה זו 

העתק של צו ירושה מבית הדין השרעי בשכם המציין כי המבקש ובני 

משפחתו הם היורשים של אביו המנוח, עבד אללטיף מחמד אלחאג' 

  .8ומסומן עבדללה עלי, מצורף לבקשה זו 

, בשכם בפני בית הדין השרעי כההעתק הצהרה בשבועה כפי שנער

המבקש, אביו וסבו הינם בני אותה משפחה )משפחת עלי(,  יין כיהמצ

אשר הוצא ביום שבו הוצא נסח מס הרכוש ואשר חוזר ומאשר זאת 

 . 9מסומן מצורף לבקשה זו ו

, הינו תושב הכפר קדום אשר בבעלותו עבדאללטיף עלי עבדלקדר ברהם, 3העותר מס'  .14

 . 23חלקה  10דונמים, הידוע כגוש  ובבעלות בני משפחתו שטח אדמה בן כעשרים וחמישה

העתק של נסח מס רכוש בו רשומה הקרקע על שם אביו של המבקש, מצורף 

 . 10ומסומן לבקשה זו 

העתק של צו ירושה מבית הדין השרעי בשכם המציין כי המבקש ובני 

 . 11ומסומן משפחתו הם היורשים של אביו, מצורף לבקשה זו 

הם של העותרים לגביהם הוצא הצו מצ"ב ומסומן את חלקותיתצלום אוויר הממפה  .15

  .12נספח כ

היא וועדת הערר הצבאית הינה וועדה אשר הוקמה על ידי המפקד הצבאי  1מס' המשיבה  .16

)צו בדבר וועדות עררים(. סמכותה של הוועדה לדון  172בשטחי איו"ש, מתוקף צו מס' 

פורטים בצו זה או בצווים בעררים על החלטות שניתנו לפי הדין או תחיקת הביטחון המ

 .1586על פי האמור בצו מס'  2אחרים. בין צווים אלה נופלות גם החלטות המשיב מס' 

אשר מחזיק בסמכויות שהאציל  ראש המנהל האזרחי בגדה המערבית הינו 2המשיב מס'  .17

של החיים האזרחיים בשטחים  םניהולל בנוגע מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית לו

על אכיפת חוקי התכנון והבנייה החלים באזור,  2היתר אמון המשיב מס'  הכבושים. בין

 ועל שמירת הסדר הציבורי. 



 6 

הסמכות להוציא דרישות וצווים לפינוי  2למשיב מס'  )הצו המסמיך( מעניק 1586צו מס'  .18

בעקבות הפלישה שנערכה לאדמותיהם של העותרים, כנגד פולשים למקרקעין פרטיים. 

 2007הגישו העותרים למשטרת ישראל ולמנהל האזרחי בחודש מאי ובעקבות תלונות ש

כותו סמבהתאם ל, 3צו פינוי כנגד המשיב מס'  2בגין פלישות אלה, הוציא המשיב מס' 

 . 1586צו מס' ב כאמור הקבועה

מצ"ב לכתב העתירה ומסומן  2צו הפינוי שהוצא על ידי המשיב מס' 

 .2כנספח 

הינו אזרח ישראלי, תושב ההתנחלות קדומים, אשר פלש , מר מיכאל לסנס, 3המשיב מס'  .19

של המועצה המקומית קדומים,  , עידודה ותכנונהלאדמותיהם של העותרים, בגיבויה

ומתוך מניע אידיאולוגי שמטרתו הדרת העותרים מאדמתם וניכוסה למועצה המקומית 

את צו  2מס'  היישוב. כאמור, כנגד משיב זה הוציא המשיבתחום קדומים, לצורך הרחבת 

, ובעקבות ערר זה 1ערר בפני המשיבה מס'  3הפינוי, וכנגד צו פינוי זה הגיש המשיב מס' 

 ניתנה ההחלטה נשוא עתירה זו. 

II – הפלישה לאדמות העותרים 

העותרים, שחלקותיהם צמודות וסמוכות זו לזו עיבדו את החלקות במהלך כל השנים  .20

במקום, שדים אלו כללו טיפול במטעי הזיתים בעצמם ו/או יחד עם בני משפחתם. עיבו

חלקים בהם לא נטועים עצים בהתבצעו ר ש, אגידולים עונתייםושתילה ועיבוד של 

בחלקות אלה. יצויין, כי הטיפול בחלקה וההגעה אליה, בייחוד בימי החריש בהם עלה 

לעשות שימוש בכלים כבדים, נתקלו לא פעם בהתנכלויות מצידם של תושבי הצורך 

ההתנחלות הסמוכה קדומים, תופעה שהצריכה קיום תיאומים מול גורמים שונים במנהל 

 האזרחי. 

הבחינו העותרים כי החלקות נפלו קרבן להסגת הגבול אשר נעשתה  2007בחודש מאי  .21

באיומים גבול ההסגת תחילה התבטאה וגורמים מטעמו.   3לשטחם, על ידי המשיב מס' 

שתילים חדשים,  מאות כללה גידור המקרקעין, נטיעתהפכה כוחנית יותר ום הזמן וע

הצבת טפטפות ומתקני מים. כמובן מאליו במקרים מסוג זה, מהרגע שנחתה רגלו של 

יכולתם של  –עד כדי מניעה כמעט מוחלטת  –בשטח, הוגבלה עד מאוד  3המשיב מס' 

העותרים העותרים להגיע לאדמתם ולעבדה. תצלום אוויר עליו מסומנות חלקותיהם של 

    .12נספח מס' כצורף 

ו העותרים אל משטרת קדומים ואל מנהלת התיאום והקישור פנעם גילוי הפלישה,  .22

במנהל האזרחי, על מנת שאלה יפעלו לסילוק הפולשים ולהשבת האדמה לבעליהם 

 הם העותרים. הלא החוקיים, 

העתק מתלונותיהם של העותרים למשטרת ישראל מצ"ב ומסומנים 

 .13כנספח 
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III –  'הפולש(  3הצו בדבר שימוש מפריע במקרקעין פרטיים שהוצא כנגד המשיב מס(  

, דרישה להפסקת השימוש במקרקעין, מתוקף 2בעקבות תלונות אלה, הוציא המשיב מס'  .23

. דרישה זו, אשר נחתמה ביום 1586)א( לצו 2סמכותו של המשיב על פי האמור בסעיף 

)חלקות העותרים(,  10בגוש  36, 28, 23יחסה לחלקות , נתלתה במקרקעין, התי13.8.2007

ימים תצהיר נתמך במסמכים המסביר מדוע אין לראות  15והפולש נדרש להציג בתוך 

 בשימוש שנעשה על ידיו במקרקעין כשימוש מפריע כמשמעו בצו. 

כוחו לדרישה, בו טען כי הוא -במכתב מטעם בא 3, הגיב המשיב מס' 3.9.2007בתאריך  .24

שנים. בתצהירו, שצורף לבקשה, נטען כי עיבוד זה  10-את הקרקע בעצמו למעלה ממעבד 

מתבצע על ידי המשיב בגיבוי המועצה המקומית קדומים. עוד נטען כי על עיבוד זה ניתן 

 דונם. 30-גם ללמוד מהצהרת הון שצורפה לתצהירו זה, הצהרה המתייחסת לשטח בן כ

מצ"ב לכתב העתירה  3מס' העתק מנסח הדרישה כפי שהוצאה למשיב 

  .14כנספח ומסומן 

יוער, כי הצהרה זו אינה מתייחסת לשטח ספציפי וגם לגבי שטח זה נטען בה שהוא אינו 

 מעובד, אולם העותרים יוסיפו על כך עוד בהמשך כתב העתירה. 

הוצאה דרישה דומה גם אל סגנית ראש מועצה מקומית  13.8.2007עוד יצויין, כי ביום  .25

, הגב' אסתר כריש, וזאת בעקבות מידע שנמסר על ידי המועצה כי תפיסת קדומים

החזקה במקרקעין נעשית על ידי המועצה המקומית ו/או בשמה, וזאת ללא כל זכות 

 שבדין. 

העתק מנסח הדרישה כפי שהוצאה למועצה המקומית קדומים מצ"ב 

 .15נספח ומסומן כ

, וקבע כי אין 3תצהירו של המשיב מס' את האמור ב 2דחה המשיב מס'  17.9.2007ביום  .26

בתצהיר ובמסמכים שהוגשו על ידו כדי לבסס הוכחה מספקת כי השימוש שנעשה על ידו 

לן של הגנות כלשהן כפי שנטען בהשגתו של יחוסה בצ במקרקעין הפרטיים נשוא הדרישה

ה על , השימוש כפי שנעש2. עוד נטען בהחלטה כי על פי העולה ממצאי המשיב מס' המשיב

ובניית הגידור באזור  , הצבת הטפטפותקרי שתילת העצים – ובגינו הוצא הצו ידי העותר

 נעשה במהלך השנה החולפת או בקירוב לכך.   –

ספח מצ"ב ומסומנת כנ 17.9.2007מיום  2העתק מהחלטת המשיב מס' 

16. 

IV –  'והדיונים שהתקיימו בעקבותיו 3הגשת הערר על ידי המשיב מס 
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, אשר התקיים בפני 2ערר כנגד המשיב מס'  3חלטה זו הגיש המשיב מס' בעקבות ה .27

את החלטת הדחייה בעניינו, וטען כי לא היה  3. בערר זה תקף המשיב מס' 1המשיבה מס' 

למתן צו  3כל מקום להוציאה. יחד עם כתב הערר הוגשה בקשה מטעם המשיב מס' 

 .3שיבה מס' מניעה זמני, אשר יעמוד עד למתן החלטה אחרת של המ

מצ"ב  11/10/2007העתק מכתב הערר כפי שהוגש על ידי העורר ביום 

 .17כנספח ומסומן 

בכתב הערר הועלו הטענות הבאות כנגד השימוש בצו בדבר שימוש מפריע כנגד העורר,  .28

 לרבות הטענות הבאות:

מהיישוב קדומים ומיישובים שכנים  "יהודים שונים"שנים ש 10-כי למעלה מ (א)

 לכתב הערר(; 1)פסקה  נשוא צו הפינוי ת חלקת האדמהמעבדים א

, וזאת 3לא היה מוסמך להוציא את הצו כנגד המשיב מס'  2כי המשיב מס'  (ב)

 10-כיוון שהחלקה נשוא הדרישה לפינוי מעובדת על ידי העורר למעלה מ

 לכתב הערר(; 4שנים )פסקה 

אינו  2מס'  , המשיבהמסמיך )ה( לצו2על כן, והואיל ועל פי האמור בסעיף  (ג)

במקרים בהם התברר לו כי חלפו למעלה משלוש שנים  פינוי רשאי להוציא צו

צו הפינוי אינו  – פרטייםהממועד תחילתו של השימוש המפריע במקרקעין 

 לכתב הערר(. 5)פסקה  תקף

את תשובתו לערר ולבקשה למתן סעד זמני. בין  2הגיש המשיב מס'  7/11/2007ביום  .29

 את הטענות הבאות בכתב התשובה שלו לערר: 2מס' היתר, העלה המשיב 

כי הפעילות החקלאית נשוא צו הפינוי בוצעה במהלך השנה האחרונה להוצאת הצו  (א)

 לכתב התשובה(; 4)סעיף  2007, קרי, בשנת או סמוך לכך

כי חלק מהנטיעות, פעולות הגידור והנחת מערכת ההשקייה בוצעו לאחר הגשת  (ב)

 לכתב התשובה(; 6-7תרים בגין הפלישה )סעיפים התלונות למשטרה על ידי העו

שנים מלאות סתירות,  10-כי טענות העורר בדבר עיבוד החלקות לתקופה שלמעלה מ (ג)

ואינן יכולות כלל ועיקר לבסס טענה, הנבנית מדיווח עצמי, ואין בהן כדי להוות 

סתירה לסיבת הוצאת הצו, אשר הוצא בשל עיבוד אינטנסיבי של המקרקעין נשוא 

ההליך, אשר נעשה בשנה החולפת. כמו כן, העותר נמנע מלצרף כל מסמך המעיד על 

 לכתב התשובה(; 8-12מקור זכות במקרקעין )פסקאות 

-כי הפעלת הצו בדבר שימוש מפריע במקרקעין פרטיים הינה ביחס לכל "שימוש" ו (ד)

"שימוש" שנעשה במקרקעין, ואין רלוונטיות לשאלה האם בעבד נעשה שימוש אחר 
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באותם מקרקעין על ידי אותו טוען )וזאת מעבר להכחשה הכללית כי אכן נעשה 

 לכתב התשובה(. 17שימוש כאמור( )פסקה 

מצ"ב לכתב  7.11.2007מיום  2העתק מכתב התשובה של המשיב מס' 

  .18נספח העתירה ומסומן כ

 בקשה להצטרף 22.11.2007עם היוודע דבר קיומו של הערר, הגישו העותרים ביום  .30

כמשיבים לערר, וזאת הן בשל הקשר העמוק שלהם לקרקע נשוא הצו, והן בשל העובדה 

יצויין, כי לבקשה זו צירפו שהצו הוצא בעקבות תלונותיהם בגין הפלישה לאדמות. 

 4-11ם את זכויותיהם הקנייניות בקרקע )נספחים וכיחיהעותרים את כל המסמכים המ

 לעיל(.

טעם העותרים כפי שהוגש ביום העתק מכתב הבקשה להצטרף לערר מ

 .19נספח מצ"ב ומסומן כ 22.11.2007

להליך. כמו כן, העותרים צורפו  26.11.2007במהלך הדיון המקדמי בערר שנערך ביום  .31

, יוכל משיב זה להכנס 3הוחלט כי במסגרת הסעד הזמני שניתן לבקשת המשיב מס' 

 ולא מעבר לכך. לשטח נשוא הערר רק לצורך טיפול חיוני בשתילים ובגדר 

 26.11.2007העתק מפרוטוקול הדיון וההחלטה שניתנה בעקבותיו מיום 

 .20כנספח מצ"ב ומסומן 

 

V –  בעררוהעדויות הדיונים 

ר כלל שלושה ימי דיונים בהם נשמעו עדים מטעם הצדדים, ובנוסף קיימה וועדת רהע .32

 הערר סיור בשטח נשוא הצו.

והעדים מטעמו. יצויין,  2, בו העידו המשיב מס' 28.2.2008הדיון הראשון התקיים ביום  .33

]הכוונה, למשיב "אנו , עו"ד דורון ניר צבי, כי 3כי בפתח הדיון הודיע ב"כ של המשיב מס' 

[, אולם לאחר מכן חזר על 50, ש' 1]ע'  מודים שזו קרקע פרטית", מ.ס., ש.ז.[ 3מס' 

 טענתו כי הכניסה לשטח נעשתה לפני למעלה משלוש שנים. 

 .21נספח מצ"ב ומסומן כ 28.2.2008העתק מפרוטוקול הדיון מיום 

מודה כי פלש לשטח לא לו, וטענת ההגנה שלו היא התיישנות  3כן, המשיב -הנה כי .34

  דיונית הקבועה בצו המסמיך. הא ותו לא.
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כי את העצים בחלקה, בגינן הוצא הצו,  3אישר המשיב מס'  ו בפני הוועדה,עדותבמהלך  .35

אישר כי שיקר בהצהרת ההון אשר הוגשה יחד עם  ,כןכמו [. 4, ש' 3]ע'  2007נטע בשנת 

 [. 42-44ש' 3ההתנגדות לדרישה וכן זו שצורפה לערר ]ע' 

כי במהלך השנים  3משיב מס' אשר ל"שימוש" שעשה בקרקע טרם נטיעת העצים, טען ה .36

 ביצע בקרקע שתי פעולות:

שבקדומים  סמוכים ם ממדרשת שומרון ומבתי ספרסיורים עם תלמידי .א

, 3, ע' 28.2.2008)פרוט' מיום  הודגמו לדבריו שיטות חקלאיות שונותשבמסגרתם 

 .  ; (12-24ש' 

, וחרישת במורדות משכונת מצפה ישי של קדומים שתילת אספסת )בקיה( .ב

כן -כמו המשיב לא הביא אף ראיה לגידולים אלה למעט עדותו שלו לכך. .השטח

לה ספוראדית של עצים מסוג רימון, גפן וזית )ראו נטען על ידו כי ביצע שתי

  .(7-13 , ש'5, ע' 28.2.08פרוטוקול מיום 

כי כל מטרת  –כפי שעשה לאורך כל עדותו  – 3לשאלת הוועדה, הודה המשיב מס'  .37

מצאו בקרקע הייתה כשירות עבור המועצה המקומית קדומים, ובמידה והמועצה יה

, הוא ייעשה כן בתמורה לפיצוי כספי בלבד בגין תבקש ממנו לפנות את הקרקע לצרכיה

 [. 14-25, ש' 5; וראו גם: ע' 7-13, ש' 7ההשקעה החקלאית שביצע ]ע' 

, אשר 3הסכם בין המועצה המוקמית קדומים ובין המשיב מס'  לוועדה הוגש עותק של .38

"מתיר" למשיב זה לעבד את הקרקע )היא, כאמור, הקרקע בבעלות העותרים(, וכל זאת 

 ד שהמועצה תרצה לקדם תכניות בינוי בשטח. ע

העתק ממכתב ראש מועצת קדומים לשעבר, הגב' דניאלה וייס, אל 

 .22כנספח מצ"ב ומסומן  2006מחודש דצמבר  3המשיב מס' 

, הוא מר זאב מושינסקי, אשר הכתיר עצמו 3עד נוסף אשר העיד מטעם המשיב מס'  .39

קדומים. עד זה, שהוא עובד של המועצה  בתואר של רכז הקרקעות של המועצה המקומית

המקומית קדומים ומקבל את משכורתו ממנה, הודה בחקירתו כי הורה לתושבים 

; 52-58, ש' 9מקומיים לנסות ולפלוש לקרקעות סמוכות, כשלוחי המועצה ]ע' ישראלים 

 [.42-50ש' 11ע' 

יטחון של רכז הבכנדר, אשר שימש -, מר מיכאל בר3העד הנוסף מטעם המשיב מס'  .40

ההתנחלות קדומים בעבר, הרחיק לכת עוד יותר ואמר בפה מלא, בתשובה לשאלה מה יש 

רוב שטח השיפוט של המועצה "למועצה המקומית לחפש מחוץ לשטח השיפוט שלה, כי 

 "זו שיטת חניתה מלפני קום המדינה .היום לא היה של המועצה כפי שהוא היה בעבר

 [.35-37, ש' 12]ע' 
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, בו העידו עדיו של 27.3.2008ת השני התקיים לאחר כחודש ימים, בתאריך יום העדויו .41

ה, העיד גם מר יגאל צופי, , אנשי המנהל האזרחי ביהודה ושומרון. בדיון ז2המשיב מס' 

רכז נפת טול כרם וקלקיליה במנהל האזרחי, אשר העיד בעדותו בין היתר כי המשמש כ

"נסיון השתלטות על קרקעות, היא  3מס' מטרת הנטיעות כפי שנעשתה על ידי המשיב 

 [.24-27, ש' 7, וכן כי אין זה המקרה היחיד בו התבצעה פלישה כזו ]ע' פשוטו כמשמעו"

 .23נספח מצ"ב ומסומן כ 27.3.2008העתק מפרוטוקול הדיון והעדויות מיום 

. , בו העידו העותרים וגורמים מטעמם17.4.2008יום הדיונים האחרון התקיים בתאריך  .42

, 2007, בדגש על חודש מאי 2007עלה כי החל משנת  –שלא נסתרה  –בעדות מטעמם 

ו/או גורמים מטעמו  3החלו להתבצע פלישות אינטנסיביות מצד המשיב מס' 

-36, ש'6; ע' 2-5, ש' 3]ראו: ע'  שלהם לאדמות אלהלאדמותיהם, וכן למנוע את הגישה 

 [.35-39ש'  8; ע' 8-10ש'  8; ע' 37

 .24נספח מצ"ב ומסומן כ 17.4.2008רוטוקול הדיון והעדויות מיום העתק מפ

הזמה שהוגש  י, בעקבות תצהיר3, כי ביום העדויות האחרון העיד גם המשיב מס' צוייןי .43

 ים אלותצהיר. , אשר כללו את תצהירו שלו וכן תצהיר נוסף של זאב מושינסקימטעמו

 2ל צופי, אחד מעדיו של המשיב מס' נסיונות למצוא פריכות בעדותו של מר יגאב והתמקד

 בעדותו.

, גם שלב הגשת הסיכומים. בסיכומים מקובלמכל מקום, לאחר שלב העדויות הגיע, כ .44

 , נטענו, בין היתר, את הטענות הבאות:21.5.2009אשר הוגשו ביום  3מטעם המשיב מס' 

כי השימוש שנעשה בצו בדבר שימוש מפריע במקרקעין פרטיים נעשה תוך כדי  (א)

 (;3לסיכומי המשיב מס'  4בעניינים שלא לו )סעיף  2התערבות המשיב מס' 

 10-כי הקרקע נשוא הערר מעובדת על ידי העורר או גורמים אחרים מזה למעלה מ (ב)

להוציא את הצו כנגד  2שנים ולכל הפחות שלוש שנים, ובכך מנוע המשיב מס' 

 (;3מי המשיב מס' לסיכו 12)ה( לצו )סעיף 2, בשל האמור בסעיף 3המשיב מס' 

היא כי מרגע שנעשה שימוש מסוג  "שימוש"כי הפרשנות הראויה שיש לתת למונח  (ג)

אחד על ידי הפולש לקרקע, שימוש זה חולש על כל שימוש אחר שנעשה על ידיו 

במהלך השנים, וכל זאת כדי ליצור רצף שימוש על ידו, ובמנותק מסוג השימוש 

 יב(.לסיכומי המש 12שנעשה על ידו )סעיף 

 .25נספח מצ"ב לעתירה זו ומסומן כ 3העתק מנסח הסיכומים של המשיב מס' 

כיוונה אליה,  1יוער, כי עיקר המחלוקת במהלך הדיונים בערר, כפי שגם המשיבה מס'  .45

 הייתה סביב פרשנותו הראויה של הצו, ולשם כיוונו הצדדים את סיכומיהם. 
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בסיכומים אלה שטחו העותרים את . 10.6.2008העותרים הגישו את סיכומיהם ביום  .46

לסיכומים מטעמם(;  28-66עמדתם הן ביחס לסוגיות העובדתיות שהועלו בתיק )סעיפים 

הן ביחס לפרשנות הראויה לצו בדבר שימוש מפריע במקרקעין פרטיים והרציונאל בבסיס 

 12-22הוצאת הצו, יחד עם התייחסות לנטל ההוכחה הנדרש בנסיבות המקרה )סעיפים 

של העותרים ייפרשו בהרחבה בחלק אלו כומיהם(, וכן סוגיות אחרות. טיעוניהם לסי

 לא ירחיבו העותרים בנקודה זו.ועל כן המשפטי של כתב העתירה, 

מצ"ב ומסומן  10.6.2008העתק מכתב הסיכומים של העותרים כפי שהוגשו ביום 

 .26כנספח 

.  בסיכומים אלו טען 15.6.2008ם ערר(, הגיש את סיכומיו ביוה נגדו הוגש) ,2המשיב מס'  .47

 משיב זה את הטענות הבאות:

, בה נעשו עבודות עיבוד פלסטינית כי הקרקע נשוא הערר הינה קרקע בבעלות פרטית (א)

. מן הבחינה נגדו במהלך השנה קודם להוצאת הצו 3ע"י המשיב אינטנסטיביות 

רקעין, ואין "שימוש" שנעשה במק -המשפטית, הפעלת הצו הינה ביחס לכל שימוש ו

 דיןרלוונטיות לשאלה האם בעבר נעשה שימוש אחר במקרקעין על ידי אותו בעל 

 (;2לסיכומי המשיב מס'  14-15)פסקאות 

, שהן פעולות 3כי הדרישה לפינוי מכוח הצו הוצאה בגין הפעולות שביצע המשיב מס'  (ב)

כלל. כמו חדשות אשר אינן קשורות לפעולות קודם לשנה עובר להוצאת הצו, אם היו 

כן, בעוד שבעבר נטען על ידי הפולש כי הפעולות שנעשו על ידיו היו בשל סיבות 

בטחוניות, הפעולות בגינן הוצא הצו סווגו גם על ידי הפולש עצמו כעיבוד חקלאי. )ראו 

 (;2לסיכומי המשיב מס'  23-27פסקאות 

ה אינה כי הפולש הינו למעשה שלוח של המועצה המקומית קדומים, אשר לכשעצמ (ג)

יכולה לתפוס שטח על פי דין האזור, ועל כן ניסתה לעשות שימוש בפולש לצרכי הרחבת 

 לסיכומי המשיב(; 28-39שטחה )ראו פסקאות 

כי המועצה המקומית קדומים אינה יכולה לרכוש זכויות בקרקע כפי שניסתה לבצע או  (ד)

 (;29-38כפי שהוצג במהלך הדיונים בערר )פסקאות 

יח עובדתית כי ביצע פעולות חקלאיות באדמה עוד טרם לפעולות כי הפולש לא הוכ (ה)

 (;62-77החדשות נשוא דרישת הפינוי )סעיפים 

כי הפרשנות הנכונה לצו בדבר שימוש מפריע במקרקעין פרטיים, כוללת גם שימוש  (ו)

חדש וגם שימוש נמשך, וכן במעבר משימוש לשימוש, זהות הגורם העושה שימוש 

שיב בסיכומיו בחלק זה כי תכליתו של הצו היא הגנה על קניינם וכיו"ב. עוד הוסיף המ

הפרטי של תושבי האזור, פלסטינים הנתונים למשטר כיבוש, וזאת בהתאם לנורמות 

בדבר  הרביעיתלתקנות הנספחות לאמנת האג  46-ו 43המחייבות כהופיעם בתקנות 
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שקיימת בעיה   ן. תכלית זו מקבלת משנה תוקף היכ1907ניהול המלחמה ביבשה משנת 

לסיכומי המשיב  112-119אמיתית של גישה לאדמותיהם של חקלאי האזור )פסקאות 

 (.2מס' 

מצ"ב ומסומנים  15.6.2008כפי שהוגשו ביום  2העתק מסיכומי המשיב מס' 

 .27נספח כ

סיור בשטח נשוא  1ערכה המשיבה מס'  17.7.2008ת התמונה יצויין, כי ביום ולמען שלמ .48

ניתנה  ,10.3.2009, ביום לאחר מכן שמונה חודשיםהצדדים לערר, כולם.  הצו, יחד עם

, כחודש 27.5.2009הומצאה לב"כ העותרים רק ביום )אשר  1החלטתה של המשיבה מס' 

(. החלטה זו וחצי לאחר נתינתה ולאחר נסיונות רבים אין קץ לקבלה כפי שמתחייב בדין

 .1נספח צורפה כאמור לכתב העתירה וסומנה כ

 

IV –  27/07ההחלטה בערר 

עמודים ומאות סעיפים, נחלקו חברי  45, אשר מתפרשת על 1בהחלטת המשיבה מס'  .49

)אשר נכתבה ברובה על ידי חבר הוועדה סרן )מיל'( משה  דעת הרובהמוטב בדעותיהם: 

)מיל'( אייל נון, אשר הוסיף את הערותיו(,  רס"ןדוד, לה היו שותף גם חבר הוועדה -בן

לא היה רשאי להוציא את הצו בדבר שימוש מפריע במקרקעין  2משיב מס' סברה כי ה

הפולש חוסה תחת הגנת השימוש של למעלה -, וזאת הואיל והמשיב3כנגד המשיב מס' 

 )ה( לצו. 2משלוש שנים, כהופיעה בסעיף 

 עוד קבעה דעת הרוב בהחלטתה, בין היתר, את הדברים הבאים: .50

 שינוי הכולל מעבר מעיבוד 3עם המשיב מס' כי למרות שקיים שינוי בעיבוד מט ,

, עדיין נהנה המשיב מההגנה )כהגדרת הרוב בוועדה( אינטנסיבילעיבוד  ספוראדי

לחוות הדעת של  129-131, וכן סעיפים 90-92)ה( לצו )סעיפים 2הקבועה בסעיף 

 לחוות הדעת של חברה וועדה נון(; 15-16דוד; סעיפים -חבר הוועדה בן

 כות לפרש את הצו בדבר שימוש מפריע כדבר חקיקה שהוצא על ידי כי לוועדה סמ

להחלטת חבר  101המפקד הצבאי כדבר חקיקה ולא כפעולה מנהלית )סעיף 

דוד(; מטרת הצו אינה בהכרח הגנה על בעל מקרקעין ספציפי, אלא -הוועדה בן

 (;109למנוע ממי שאינו בעל הקרקע לתפוס חזקה במקרקעין )שם, סעיף 

 רים לא המציאו ראיות ממשיות לבעלותם על הקרקע נשוא הערר או חלק כי העות

לחוות הדעת  26-27דוד; סעיפים -לחוות הדעת של חבר הוועדה בן 37ממנה )סעיף 

 של חבר הוועדה נון(;
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  כי הפולש רכש לעצמו זכויות קנייניות בקרקע, גם אם אלו זכויות קנייניות

בקניין בות שלטונית ערת הצו כמוהה כהתנגטיביות השוללות את פינויו, וכי הוצא

 לחוות הדעת של חבר הוועדה נון(; 5-ו 24 )סעיפים 3פרטי של המשיב מס' 

, מפי חבר הוועדה סרן )מיל'( אורי קידר, 1בהחלטת המשיבה מס'  דעת המיעוטמנגד,  .51

י אינו יכול להנות מהגנת ההתיישנות כפ 3קבעה כי צו הפינוי הוצא כדין, וכי המשיב מס' 

 שנטענה על ידו. את חוות דעתו פרש חבר הוועדה קידר על כמה אדנים:

, בחן חבר הוועדה את מעורבותה של המועצה המקומית קדומים בהליך הפלישה, ראשית .52

, 8, הפולש בפועל )סעיף 3ואת יחסי השליחות המתקיימים בין המועצה ובין המשיב מס' 

 לחוות דעתו(.  23-27סעיפים 

חבר הוועדה את הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטארי החלות   , לאחר שבחןשנית .53

באזור, קובע חבר הוועדה כי רשות מרשויות מדינת ישראל, לרבות המועצה המקומית 

קדומים, אינה יכולה לפגוע בקניין פרטי של אוכלוסייה מוגנת בשטח כבוש )לרבות קניינם 

לחוות דעתו של  84-97ו סעיפים של העותרים(, אם הדבר אינו דרוש לצרכי ביטחון )רא

הוועדה קידר(. בין היתר, קובע חבר הוועדה כי אין זה בסמכותה של המועצה חבר 

המקומית קדומים לקבוע מהם צרכי הביטחון, בייחוד היכן שהמפקד הצבאי שולל 

 לחוות הדעת(. 95-97צרכים אלה מכל וכל )סעיפים 

ועדויות נושאי תפקיד בעבר  3יב מס' הואיל וכפי שנחשף בערר מעדויות המש שלישית, .54

על ידי המועצה הייתה  3ובהווה במועצה המקומית קדומים, מטרת הפעלת המשיב מס' 

נרחבת ומתוחכמת להרחבת היישוב על חשבון אדמותיהם של העותרים  הכחלק משיט

ותושבים פלסטינים אחרים )"שיטת חניתה", כפי שכינה זאת אחד מעדיו של המשיב מס' 

פעלה  –בשר מבשרן של רשויות השלטון במדינת ישראל  –מועצה המקומית קדומים (, ה3

 97-101באופן לא חוקי תוך כדי הפרת חובותיה כלפי האוכלוסייה המוגנת )סעיפים 

 לחוות הדעת(.

עוד יצויין, כי בחוות דעתו הגיע למסקנה חבר הוועדה כי בפעולותיה הקלוקלות הפרה  .55

את חובותיה כלפי העותרים ככל שהן נובעות מהמשטר  המועצה המקומית קדומים גם

החוקתי והמנהלי הקיים בישראל, לרבות ובייחוד חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. 

 לחוות הדעת(. 102-125)סעיפים 

היא הייתה הגורם -על כן, עמדתו של חבר הוועדה היא, שכיוון שהמועצה המקומית היא .56

והן על ידי נושאי  3ן על ידי המשיב מס' מאחורי הפלישה, כפי שהוכח והוצהר ה

התפקיד בה, אין היא יכולה לצבור התיישנות לצורך תקופת שלוש השנים )וגם לא 

(. מובן, 1858לחוק המקרקעין העות'מני משנת  78השנים כפי שמורה סעיף  10לתקופת 

כל שגם שלוחיה אינם יכולים לצבור תקופת התיישנות זו, והרי בבסיס פעולות אלו, כ

 לחוות דעתו(. 120-127)סעיפים  בערר שהוגש על ידו 3שהיו, נתלה המשיב מס' 



 15 

, ואולי החשוב ביותר לענייננו, חבר הוועדה קידר סבור בחוות הדעת שלו, כמו גם רביעית .57

העותרים, כי השינוי המהותי שחל באופן העיבוד כפי שנעשה על ידי הפולש לאדמת 

ילה של תקופת ההתיישנות כפי שהיא קבועה בצו. העותרים, אינו מאפשר לו לחסות בצ

לבצע שימוש מסחרי  3בכך, קובע חבר הוועדה קידר, מהרגע שהחליט המשיב מס' 

בקרקע, הוא הפך להיות פולש בעצמו והחל השימוש המפריע שלו במנותק מהמועצה 

 (.128-134המקומית ובנוסף עליה )סעיפים 

חבר הוועדה קידר, כי גם אם העובדות כפי  , בנוסף על כל האמור לעיל, קובעחמישית .58

בערר יונחו כנכונות, הרי שלא כל שימוש מינורי ורגעי  3שהוצגו על ידי המשיב מס' 

 כשימוש מסיבי וממושך בקרקע, פעולות בגינן הוצא הצו. 

בפרט, קובע חבר הוועדה כי פרשנות כפי שניתנה לצו על ידי דעת הרוב ועל ידי המשיב  .59

פעמית של מאן דהוא בקרקע, עשויה -בירה ומובילה לכך שעל כל פעולה חד, אינה ס3מס' 

ליצור טענת התיישנות יש מאין ולסכל כל נסיון אכיפה בהתאם להוראות הצו )ראו 

 לחוות דעתו(.  135-156סעיפים 

ו בצו שהוצא תעל כן, קבע חבר הוועדה, כי הואיל והשימוש המפריע במקרקעין כהגדר .60

מהגנת ההתיישנות הקיימת , אין הוא יכול לחסות 2007חל רק בשנת ה צורך עניין זה,ל

 בצו.

חוות דעתו של חבר הוועדה קידר נותרה בגדר דעת מיעוט. דעת הרוב בחרה  כאמור, .61

, לתכליתו צוללשון ה – 2לשיטת העותרים והמשיב מס'  –בנתיב הפרשני ההפוך, המנוגד 

 .הוצאהספציפית ולתכלית הכללית על רקעה 

 עתירה זו. מכאן  .62

 

 הטיעון המשפטי. ג

עמדת העותרים היא כי החלטתה של הוועדה רצופה טעויות משפטיות ועובדתיות כאחד,  .63

אשר כל אחת בנפרד אינה סבירה לכשעצמה ומצדיקה את הגשת העתירה, ואילו כשהן 

שהחלטת וועדת הערר מובילות אלו לתוצאה אחת ואין בלתה: כולן משולבות יחדיו, 

 .ר סבירות קיצונית, כזו המחייבת את ביטולה על ידי בית המשפט הנכבדנגועה בחוס

 :1המשיבה מס' עמדת העותרים היא כי בכל אלה טעתה  .64

, ולפרשנות שנתנה 1586במשמעות שנתנה למושג "שימוש" כהופיעו בצו מס'  (א)

 ;לתכליתו של הצו
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ת ובין המועצה המקומי 3יחסי השליחות בין המשיב מס' בכך שהתעלמה מכך ש (ב)

, וזאת כיוון קדומים אינם יכולים ליצור רצף לצבירת התיישנות דיונית

 ;שהמועצה עצמה אינה יכולה להנות מהתיישנות זו

חוקית במובהק של יחסי שליחות אלה בין -יבלתמהמטרה ה בכך שהתעלמה (ג)

 ובין המועצה המקומית קדומים; 3המשיב מס' 

קבעה כי הוכח שימוש בקביעתה שלא הוכחה בעלות העותרים באדמות; בכך ש (ד)

 .)"מינורי"( הקודם לשימוש החדש )ה"מאסיבי"(

ירת לחי מצלצלת לניסיונות טבמבט ממעל נאמר עוד זאת: החלטת הוועדה היא ס .65

החיזוק של הליכי אכיפת החוק בגדה המערבית. ההחלטה מרוקנת מתוכן את הצו 

מוסדת, שיטתית המסמיך שהוא כלי מרכזי בהתמודדות כוחות הביטחון עם עבריינות מ

 ורחבת היקף בגדה המערבית.

ראשונה, -בהחלטותיה, ראשונה 1כעת לבחון את טעויותיה של המשיבה מס' נפנה  .66

 אחרונה. -ואחרונה

 

I –  הטעות המשפטית הראשונה: על משמעותו של המושג "שימוש" כהופיעו

, הצו בדבר מקרקעין )שימוש מפריע במקרקעין פרטיים(, 1586בצו מס' 

 תכלית שעמדה בבסיס הוצאת הצוועל ה

 הרקע להוצאתו ועל על הצו –)א( מבוא 

בטרם ניגש למלאכת ניתוח הטעויות שעמדו בבסיס ההחלטה, נבקש להקדיש מספר  .67

, המהווה את המסגרת המשפטית )הצו המסמיך( מילים לצו בדבר שימוש מפריע

רת המשפטית הקונקרטית לערר ולעתירה דנא, )מסגרת קונקרטית אשר נובעת מהמסג

 הכללית החולשת על האזור, הם דיני הכיבוש החלים באזור(. 

חיבורה של עם פרסום התמונה שהחלה מתבהרת , הייתה לקח מהוצאמטרת הצו, לכש .68

חוות הדעת )ביניים( שחוברה על ידי עו"ד טליה ששון בנוגע למאחזים הבלתי חוקיים, 

  .2005בחודש מארס  לממשלת ישראל אשר חוברה והוגשה

הקמת חוקיות על אדמות פלסטיניות, -ההשתלטויות הלאדפוסי עסקה ב חוות דעת זו .69

התייחסה עורכת הדין ובמסגרתה , בדרכים בלתי חוקיות מאחזים והרחבת התנחלויות

 . הערר בגינו ניתנה ההחלטההחקלאיות, דוגמת הפלישה נשוא  תהפלישולסוגיית ששון גם 

 ת הקרקע כפי שננקטות על ידי מתנחלי האזור:וכך מתייחסת ששון בדו"ח לדרכי תפיס .70
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 ,נטיעה, הקרקע עיבוד ידי על מושגת בקרקע חזקה תפיסת של זו תכלית"
 הצבת, דרכים סלילת, גישה מניעת, גידור, פיזית בקרקע ישיבה, רעייה, ריעהז

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

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

 (.313, בעמ' שם)דו"ח ששון,  .אפקטיביות אינן העומדות להם המשפטיות
  

, בנוגע לאפשרויות ובהמשך, מסכם הדו"ח וקובע את הדברים הנחרצים הבאים

 :האכיפה האזרחיות של פלסטינים כנגד פלישות אלה

 

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

 אפקטיבית תשובה נותנת אינה ,הקניין הפרטי על להגנה הרגילה העניינים
 (314, בעמ' שםדו"ח ששון, ) ."הנתונות המשפטיות האפשרויות נוכח

 
אפשרויות הפליליות העומדות לרשות קרבנות מלאכת הפלישה, מציינת ששון את וביחס ל

 הדברים הבאים:

 
 הגנה נותנת אינה בשטחים הפלילית האכיפה כי ומרול לסכם "ניתן

דו"ח ששון, ) ".פלסטינים של והחזקה במקרקעין הבעלות לזכות אפקטיבית
 (.315, בעמ' שם

 

נספח העמודים הרלוונטיים מדו"ח ששון מצ"ב לכתב העתירה ומסומנים כ
28. 

 

 

וכים מסוג זה המצב בגדה המערבית אינו ניתן להשוואה למצב בתוך מדינת ישראל, וסכס .71

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

 כמעט אין רובד שההשוואה הזו נכונה בו: 

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

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

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

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

 מהקרקע אינה מוסדרת; 70%-למעלה מ

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

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

תפקידה ואינה רשאית לנוע במקומות רבים ללא ליווי צבאי. את הביטוי של קושי 

זה בענייננו ניתן לראות בחוסר המעש של המשטרה בעקבות תלונות העותרים 

לפגיעה באדמותיהם ולפלישה אליהם בעבר, כפי שפורט על ידי העותרים במסמכים 

 ו מטעמם במהלך הדיונים בערר.שהוגש

לאור ממצאים אלה והמסקנות העגומות עליהן הצביע הדו"ח, המליצה עו"ד ששון  .72

להגביר דווקא את האכיפה במישור המנהלי. המצב המשפטי אשר היה קיים עובר להכנת 

הדו"ח, התייחס בעיקר למנגנון עשיית דין עצמית לתקופה של כשלושים ימים כפי 
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(, אולם כפי ששון מראה בפרוט בדו"ח, 1472ר מקרקעין )סילוק פולשים()שהופיע בצו בדב

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

"למעשה, הגנות אלה נותרות כאות מתה בתחיקת הביטחון. לא 
ניתנת מכוחן הגנה למקרקעי הפלסטינים מפני פלישות של 

 מתנחלים.

]...[ 

לסטיני המחזיק בדין בקרקע וסובל מפלישה "התוצאה היא שלפ
 אליהן שלא כדיןף הגנות משפטיות "על הנייר" בלבד, אך לא בפועל.

]...[ 

"עולה מהמקובץ כי אין הגנה אפקטיבית לקרקעות פרטיות של 
פלסטינים מפני פלישה של ישראלים שלא כדין לקרקע, לא מכוח 

 הדין האזרחי ולא מכוח הדין הפלילי או המנהלי."

 (316-317, בעמ' שם)דוח ששון, 

כן עלה הצורך בהסדרת -כן, שאין שוויון ואין גם מראית פני שוויון. על-המצב הוא, אם .73

המצב המשפטי באמצעות הצו, באופן שנועד לאפשר הפסקה מהירה של פלישה לקרקע 

אין שוויון בין קהילות ולאחת נגישות גבוהה בהרבה מלשנייה לאמצעים במציאות שבה 

 .סדות שיסייעו לה בשמירת קניינהומו

 

 דיני התפיסה הלוחמתית –)ב( המסגרת הנורמטיבית הכללית לחקיקת הצו 

 ההקשומהמציאות הגנה זו ביחס לפלסטינים ורכושם, לא זו שהיא מתחייבת מהנסיבות  .74

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

ני הכיבוש כפי שהם קבועים באמנת האג הן לשמירה על הסדר הציבורי המחוייב על פי די

 ה על קניינה של האוכלוסיה המוגנת הנמצאת תחת חסותו. רוהן לשמי

הוראות המשפט ההומניטארי חלות על שטח הגדה המערבית ועל העותרים, כפי שכבר  .75

ס( אהרון ברק קבע בית המשפט הנכבד זה כבר. וראו לעניין זה את דבריו הנשיא )בדימו

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

792 . 

, שעניינה הגנה על 1949כמו כן, חלים על האזור הוראות אמנת ג'נבה הרביעית משנת  .76

אזרחים במהלכו של סכסוך חמוש, כפי שחזר וקבע זה לא מכבר בית המשפט הנכבד, 

על -תק ,זהראן יונס מחמד מראעבה ואח' נ' ראש ממשלת ישראל ואח' 7957/04בג"צ ב

 .3340עמ' ב, 3333(, 3)2005

 לתקנות האג, כי:  46כך קובעת תקנה ו .77
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Art. 46. Family honour and rights, the lives of persons, and private 

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

respected. 

Private property cannot be confiscated. 

 ( הוספו, מ.ס., ש.ז.)הדגשות 

בזו אשר טען (, Gasserהומניטרית כללית זו נוסחה על ידי גאסר )-מסגרת נורמטיבית .78

 הלשון: 

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

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

honour, their family rights, their religious convictions, and their 

manners and customs. Their property is also protected”  

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

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

 לתקנות האג, הקובעת כי:  27לכך יש להוסיף את האמור בתקנה  .79

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

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

גם מבחינת המשפט הבינ"ל כפי שהוא מעוגן באמנת ג'נבה הרביעית, בנוסף על ההוראות  .80

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

 :1949הרביעית משנת 

Art. 53 – Prohibited Destruction: 

“Any destruction by the Occupying Power of real or personal 

property belonging individually or collectively to private persons, 

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

cooperative organizations, is prohibited, except where such 

destruction is rendered absolutely necessary by military 

operations”. 

לתקנות  46לעיל בא להוסיף כמובן, ולא לגרוע, מהאמור בתקנה  53ודוקו! האמור בסעיף  .81

 :J.S. Pictetג, וכפי שהגדיר זאת המלומד הא
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“The Extension of protection to public property and to goods 

owned collectively, reinforces the rule already laid down in the 

Hague Regulations, Articles 46 and 56 according to which private 

property and the property of municipalities and of institutions 

dedicated to religion, charity and education, the arts and science 

must be respected”  

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

חסת לצד החובות לשמור על רכוש הפרט בשטח הכבוש, קיימת גם הוראה כללית המתיי .82

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

של המפקד הצבאי בשטח, לשמור על הסדר והבטחון באזור הנתון בשליטתו. תקנה  חובתו

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

אנפין" -)התקנה אף כונתה בספרות "חוקה בזעיר אזרח של השטח הכבוש-ליחסי שלטון

, אבו עיטה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 69/81של הכיבוש, ראו לעניין זה: בג"ץ 

 (.197( 2פד"י לז)

מעניקה לצבא הכיבוש סמכויות וכוחות שלטוניים ומתווה את השיקול המרכזי  43תקנה  .83

ומית של השטח הכבוש ועקרון להפעלתם ע"י הכובש: טובתה של האוכלוסייה המק

 . למען הסדר הטוב, נביא את נסח התקנה בשלמותה:ר הקייםומיש

  43 תקנה

בעבור סמכויות השלטון החוקי למעשה לידי הכובש, ינקוט הלה בכל 

האמצעים שביכלתו כדי להחזיר על כנם ולהבטיח את הסדר והחיים 

הנוהגים הציבוריים, עד כמה שהדבר אפשרי, מתוך כיבוד החוקים 

 . במדינה, חוץ אם נבצר ממנו הדבר לחלוטין

, מצויין במפורש כי מטרת הצו עומדת בקנה 1586יוער, כי בפסקה הראשונה לצו מס'  .84

 אחד עם חובה וצרכים אלה: 

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

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

זוהי המסגרת המשפטית הכללית בגינה הוצא הצו, ועל פי עקרונות אלה יש לנהוג  .85

 ביישומו ויש לפרש אותו.
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 )ג( הרציונאל העומד בבסיס הצו

מחוייב המפקד הצבאי לדאוג לבטחון ולסדר הציבורי. חובות אלה שלובות  כאמור לעיל, .86

 עמה:זו בזו, וכפי שהיטיבה לתאר זאת עו"ד ששון בדו"ח מט

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

 בנוסף ,ואלימות הרס בכנפיה נושאת כדין שלא הזולת לקרקעות פלישה

 .בזכויות ולפגיעה לעוול

 .דמים ושפיכות אלימות לפרצי הביאה כבר קרקעות על בכוח השתלטות

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

 לגלישה ממשית אפשרות יש .לפולש המחזיק

 שני בין המאבק רקע על שונים אוכלוסיה ומגזרי קבוצות בין אלים לעימות

 .ש"באיו בקרקעות שליטה על העמים

 

 מקרקעי על להגן חובה גם מצמיחה והביטחון הסדר שמירת שחובת מכאן

 (. 317, בעמ' שםדו"ח ששון, ) ".הפרט

 

המתנחלים על קרקעותיהם של העותרים ועשייה בהם כשלהם, זאת ללא  השתלטותם של .87

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

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

המחייבת כאמור, חובה מכוח המשפט הישראלי. החובה המוטלת על המשיבים היא, 

 שקבע בית המשפט הנכבד בפרשת מוראד: כפיו פעילות אקטיבית לצורך אכיפת החוק.

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

  במסגרת זו היא החובה לשמור על כיבוד החוק באזור"

ת צה"ל מוראר, ראש מועצת הכפר יאנון נ' מפקד כוחו 9593/04)ראו בג"צ 

 .(4377בעמ'  ,(2006) 4362(, 2)2006על -תק, ביהודה ושומרון

ופרשות דומות אחרות, יחד עם המסקנות שהחלו  מוראדעל כן, כלקח הן מפרשות  .88

על  2משיב מס' מפקד הצבאי יחד עם ההדו"ח, החלו עמלים אצל ה עם פרסוםלהתגלות 

 –ב לתושבים הפלסטינים שינוי חקיקה, אשר תאפשר התמודדות עם פלישות אלה, ותשי

את ההגנה לה הם נזקקים לנוכח העבריינות האידאולוגית עמה הם  –האזרחים המוגנים 

 . 1586נאלצים להתמודד. כך החלה ראשיתו של הצו מס' 

בית המשפט הנכבד נדרש לא אחת לסוגייה בדבר הצורך בשימוש בצווים מסוגים שונים  .89

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

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

, בו נדרש בית המשפט לעניינם של צווי תיחום שהוציא מהפקד באחת הפרשותהדין 
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הצבאי כנגד מאחזים בלתי חוקיים, אשר נבנו בחלקם על קרקע פלסטינית פרטית,  קבעה 

ב' השופטת א' פרוקצ'יה את הדברים הבאים לעניין סמכויות וחובות המפקד הצבאי כ

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

"פעולות מפקד האזור המכוונות למניעת היאחזויות בלתי חוקיות, 

שחלקן מוקמות על שטחי קרקע בבעלות אוכלוסיה פלסטינאית 

ת, נמנות עם סמכויותיו ואחריותו להבטיח את הסדר ואת מקומי

החיים הציבוריים באזור. פעולות שנועדו לבלום פלישה לקרקעות 

פרטיות וציבוריות ולמנוע ביצוע בנייה בלתי חוקית בתחומיהן מצויות 

בתחומי אחריות המפקד הצבאי כאמור. במובן זה עונה פעולתו של 

 לתקנות האג. 43המפקד על דרישות  הרישא לתקנה 

]...[ 

"ההתמודדות עם תופעת המאחזים הבלתי חוקיים אינה יכולה לבוא 

על סיפוקה בעזרת מערך דיני התכנון והבנייה, מאחר שעניינה אינו 

מוגבל למניעת בנייה בלתי חוקית ככזו, אלא היא מחייבת קיום 

בין באמצעות בנייה  –אמצעים יעילים לבלימת השתלטות על שטחים 

חוקית ובין באמצעים אחרים. בצד דיני התכנון והבנייה, הדין  בלתי

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

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

שלפנינו, ולו מן הטעם שהפעלתו מותנית לגבי קרקע פרטית ביוזמתו 

יום מיום תפיסת  30קע, וזאת בתוך העצמאית של בעל הזכות בקר

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

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

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

ויכולת ליזום  לאדמתו, ובין מאחר שלא תמיד נתונים בידו אמצעים

בתנאים הקיימים באזור . בעצמו פעולות לסילוק הפולש

מתחייב אפוא הסדר חקיקתי ישיר וכולל אשר יסמיך את 

המפקד הצבאי לפעול לצורך מניעת השתלטות בלתי 

מורשית על שטחי קרקע באזור, וההתמודדות עם תופעה זו 

אינה יכולה למצוא את פתרונה בהסדרי החקיקה 

יבות אלה התקנתם של הצווים בידי המפקד הקיימים. בנס

הצבאי נדרשת כדי למלא חסר הקיים בדין המקומי וכדי 

 ."לאפשר השגת התכלית שהם נועדו להשיג

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

 דגשות הוספו, מ.ס., ש.ז.(.; ה383-384[, בעמ' 26.2.2004, ]373( 3, פד"י נח)יהודה ושומרון
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משכך הם פני הדברים, כפי שכבר עמד עליהם בית המשפט העליון בפסקי הדין המנחים  .90

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

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

ד לממש את החובות המוטלות על כתפי המפקד הצבאי לשמור על , נועהראשון הממד .91

לתקנות האג, בחוק יסוד: כבוד  46זכויותיהם הקנייניות, כפי שהן מופיעות בתקנה 

האדם וחירותו, וכן בפסיקותיו הענפות של בית המשפט הנכבד. על כן, משמעות הצו היא 

מעה בסעיף ההגדרות של כי יש לפנות את הפולשים מקרקע שהיא בבעלות פרטית, כמש

 הצו. 

גם מסיכומיהם של  , כמו1586מהאמור בפסקת המבוא לצו מס'  , כפי שעולההממד השני .92

בערר, נובע מהרצון לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע התלקחויות,  2ב"כ המשיב מס' 

 43אשר נובעות תדיר כתוצאה ממעשי פלישה אלה. חובה זו נגזרת כאמור מתקנה 

 ועל כך כבר פרטנו בהרחבה לעיל. לתקנות האג, 

בועדת הערר בהחלטתה נשוא  דא עקא, שמסיבות בלתי ברורות, החליטה דעת הרוב .93

חרף העובדה שהיא מסתמכת ומביאה כאסמכתא ולצרכי ציטוט את החלקים  – עתירה זו

, כי 2לדחות את פרשנות העותרים והמשיב מס'  –הרלוונטיים מדו"ח ששון שהובא לעיל 

יות עמדו בבסיס הצו. תחת זאת, החליטה הוועדה, כך עולה במשתמע שתי התכל

מניעה (, כי מטרת הצו הייתה 17-20דוד )עמ' -להחלטת חבר הוועדה בן 104-135מסעיפים 

 של התרחבות התנחלויות, ותו לא. 

כבר כעת ברור, כי שגתה דעת הרוב של הוועדה בפרשנותה זו כפי שהיא מופיעה בהחלטה,  .94

שהנימוקים לפרשנות זו אינם מנומקים כליל ובלתי סבירים לנוכח כל  במיוחד היכן

 האמור לעיל. 

החלטה זו, אשר למעשה מונעת ומעקרת את מטרת הצו ככלי מנהלי להתמודדות עם  .95

המפקד  כלי מרכזי שבאמצעותו מממש ושוללתפגיעה בזכויותיהם של תושבים מוגנים, 

זור על כנו, הינה בלתי סבירה באופן השיב את הסדר הציבורי באאת חובתו להצבאי 

בכל הכבוד  –קיצוני, בייחוד לאור התוצאה אליה הגיעה הוועדה על סמך פרשנות שהיא 

 מופרכת מיסודה.   –הראוי 

העדר סבירות זה, כפי שנראה להלן, הוביל את דעת הרוב בוועדה בדרך פרשנות שאינה  .96

 פרטניים של הצו, כפי שיובהר להלן. נכונה, גם לגבי המשמעויות הספציפיות של סעיפיו ה
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 :1586)ד( הפרשנות שניתנה על ידי הוועדה להוראות הפרטניות של צו מס' 

 סעיף ההגדרות הפותח בצו, קובע את הדברים הבאים: .97

 - זה בצו .1 הגדרות  

 מדינה כהגדרתם ונכסי אדמות שאינם מקרקעין -פרטיים מקרקעין
 ונכסי אדמות על השמירה חוק לפי וסמכויות מינויים בדבר בצו

 .1982-( התשמ"ב1006)מס' והשומרון יהודה) המדינה
 הצבת ,במקרקעין החזקה תפיסת לרבות -פרטיים במקרקעין שימוש

 ידי על הפרעה לעיבוד ,המקרקעין עיבוד ,עצים נטיעת ,גידור ,מיטלטלין
 הכל ,חיים רעיית בעלי, במקרקעין וחישוף חפירה עבודות ,אחר אדם

 ;נמשך במעשה ובין פעמי חד במעשה בין

 פרטיים ללא במקרקעין שימוש -פרטיים במקרקעין מפריע שימוש

 ;בדין זכות
 .ידו על שהוסמך מי או האזרחי המינהל ראש -הממונה

 

על כן, ברור כי הצו בא להגן על קרקעות שהן בבעלות פרטית, ובכך לממש את החובה   .98

למרותו, כמו גם לקיים את חובותיו החוקתיות  להגן  על רכושה של האוכלוסייה הנתונה

המתייחס לחובת ההגנה על  3הקבועות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ובפרט סעיף 

המחייב את כל רשויות השלטון לכבד את הזכויות הקבועות בחוק  11הקניין וכן סעיף 

 יסוד זה. 

דרישת א ילהוצ י(הצו מסמיך בסעיפיו הבאים את הממונה )הוא ראש המינהל האזרח .99

, סייג בו עשתה דעת הרוב לצו המסמיך )ה(2. כאמור, קיים סייג הקבוע בסעיף פינוי

 בוועדה שימוש בהחלטתה, הקובע את הדברים הבאים:

 לו התברר אם ,זה סעיף לפי סמכויותיו יפעיל לא הממונה ")ה(
 מעל חלפו)א(  קטן סעיף לפי דרישתו מסירת כי במועד

 המפריע שימושה של תחילתו שנים ממועד שלוש

 , מ.ס., ש.ז.(. הספהדגשה הו) ".הפרטיים במקרקעין
 

פערים ושוני מהותי בין שימוש מסוג אחד לשימוש מסוג אחר, מגלים את הדעת כי  .100

המפקד הצבאי, בבואו לחוקק את הצו, מצא לנכון לייחד שימושים מסוגים שונים. 

 מסקנה זו עולה גם מסעיף ההגדרות.

די בכך, וגם אם למישהו היה ספק כי גם המפקד הצבאי מצא לנכון להבחין בין וכאילו לא  .101

 3סוגי שימוש שונים, בין רצף שימושים ובין רצף משתמשים, הרי הסעיף העוקב, סעיף 

העוסק בשימוש נשנה, מסיר ספק זה, בעודו קובע כי שוני מהותי בסוגי השימוש אינו 

 מפריע נשנה על ידי פולש:מאפשר הפעלת סמכות במידה וקיים שימוש 

 פעולות נעשו או הפרטיים במקרקעין שימוש הופסק .   )א(   3שימוש נשנה       
 נשנה מכן )ב( או )ג( ולאחר 2סילוק כאמור בסעיף 

 מי או הממונה רשאי ,השימוש במקרקעין הפרטיים

 הפרטיים השימוש במקרקעין את  להפסיק ,מטעמו
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 שימוש מפריע תלהוו כדי בו שיש דבר כל ולסלק

 .פרטיים במקרקעין
 חלפה סעיף )א( אם לפי סמכויותיו יפעיל לא הממונה )ב(   

 )א( או2סעיף  לפי דרישתו מסירת שנה ממועד מעל
 השימוש באופי מהותי ישנו שוני כי לו התברר אם

 השימוש עושה או בזהות פרטיים למקרקעין המפריע

 .כאמור
 

ככל שמדובר בשימוש אחיד נשנה, המפקד הצבאי  ים אלה, עולה בברור כימקריאת סעיפ .102

 –אינו חייב להוציא דרישת פינוי חדשה ואילו כאשר "ישנו שוני מהותי" בשימוש המפריע 

 , בעת שהתקין את הצו,המפקד הצבאי מצא לנכוןש מכאן נדרשת דרישת פינוי עצמאית.

ימוש שיש בו "שוני מהותי" מחייב צו פינוי וכשם שש. שימושלהבחין בין סוגים שונים של 

נפרד, כך שימוש חדש השונה מהותית מהשימוש הקודם, יוצר מירוץ התיישנות דיונית 

 . חדש

לפיכך, קריאה הרמונית של סעיפי הצו, תוך כדי התייחסות למטרתו, מחייבת הבחנה בין  .103

התייחסות אכיפתית המעבר בין סוג שימוש אחד למישנהו, מחייב  .סוגי שימושים שונים

על ידי הוצאת הדרישה כפי  אך ורקמצד הרשויות, התייחסות אשר יכולה להעשות 

 שהוצאה על ידי המפקד הצבאי.

, בתשובותיו ובסיכומיו בערר 2ואין המדובר במשאת ליבם של העותרים. גם המשיב מס'  .104

הצו. בין המפקד הצבאי בחותמו על  עמד על כך כי זו הפרשנות שעמדה לנגד עיניו של

עמי והן במעשה פ-כי ניתן להוציא את הצו הן בגין שימוש חד 2היתר, עמד המשיב מס' 

לצו המתייחס להגדרת שימוש מפריע(. ועוד לעניין עמדת המשיב  1נמשך )כאמור בסעיף 

 .27נספח לסיכומים מטעמו, אשר צורפו לעתירה זו כ 116-112ראו פסקאות  2מס' 

דעת המיעוט בהחלטה כפי שניתנו על ידי חבר הוועדה אורי דברים אלה התקבלו על ידי  .105

 קידר, בקובעו את הדברים הבאים:

מוכחש בין השימושים בעניין שלפנינו, ובהתחשב בפער העצום והבלתי  .149
כל פגם בהחלטת ראש המנהל האזרחי, שמטרתה  ני רואההשונים, אינ

פגיעה של למנוע שימוש מפריע שיש בו פוטנציאל לסיכון בטחון האזור ול
 ממש בזכויות תושבי האזור.

הפער בין השימושים השונים, ובתהאם לכך גם הוצאת הדרישה כעת ולא  .150
 קודם לכן, נושא אופי משולש:

מעבר מובהק ומוגדר מגידולי בעל עונתיים ומטע מגודר  (א)
 ומושקה של עצי זית.

השימוש לאורך השנים בקרקע היה ספוראדי ביותר,  (ב)
 וכעת הוא רצוף.

"תחביב", ואילו -היה למטרה "לימודית" או כהשימוש  (ג)
 כעת הוא מסחרי.
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יאפשר הוצאת הצו  de-minimisאדגיש, כי לא רק שימוש שהוא בגדר  .151
על שימוש חדש מאסיבי יותר. אכן, שימוש שהוא בגדר דבר של מה בכך 
כלל אינו עולה לגדר שימוש לפי הצו, במובן זה שגם שימוש ארוךך שנים 

 להקנות חסינות לגורם המשתמש. של מה בכך לא יכול

חיזוק לפרשנות המשיבים בדבר יכולת השימוש בצווים במקרה של שינוי  .152
)ה( לצו עצמו, הוא סעיף 2השימוש ניתן ללמוד אף מלשון סעיף 

ההתיישנות. הסעיף קובע  כי שלוש שנים ייספרו "ממועד תחילתו של 
א כמובן מפריע" )הדגשות שלי, אורי קידר(. הכוונה היהשימוש ה

לשימוש המפריע שבגינו הוצא הצו ולא לכל "שימוש מפריע" בעלמא, 
 לצו. 1ובתנאי שהוא נכנס בהגדרת "שימוש" בסעיף 

נתונה הסמכות הוציא  ראש המנהל האזרחי, מ.ס., ש.ז.[אכן, לרמ"א ] .153
דרישה בהתאם לצו לכל שימוש מפריע חדש, ובתנאי שהדבר נעשה תוך 

ם וטעריכת האיזורת ראוי בין האינטרסים שקילת היחס שבין השימושינ
 השונים המוצאים את משכנם בתכלית הצו.

לפיו לא ניתן יהיה לדרוש פינויו של פולש ברוב רובם של מקרי  אבסרודיוצרת  דעת הרוב .106

פלישה ספוראדית,  ישנהבטרם פלישה קבועה ומאסיבית  בדרך כללהחיכוך בגדה שהרי 

 במקום", ים"ביקור מתקיימיםיעה במקרקעי הזולת לנט בדרך כלל,  קודםבלתי קבועה. 

הם הם השכפ"צ כי  לפתע מתברראבל  ,שהם כולם גם כן לא חוקיים –וסיורים עיתיים 

מנוגד חזיתית  המגן על העבריינים מפני אכיפה. לא לזאת התכוון המחוקק הצבאי והדבר

 . לתכלית החקיקה

ל צעידה שדית, בה כל טענה על כן, הותרת ההחלטה על כנה תוביל לתוצאה אבסור .107

שימוש המתניע את מירוץ ההתיישנות הדיונית.  מהווה באשר היא, בחלקת קרקע

תעקר לגמרי את מטרת הצו. עמד על כך חבר הוועדה א' קידר בדעת המיעוט  פרשנות זו

 :(להחלטה 44)עמ'  מטעמו, ולעותרים לא נותר אלא להסכים לאמור בה

על דעתי. אם עשה מאן דהוא שימוש מפריע  פרשנות זו אינה מקובלת .144"
ר לעשות זשנים, וח 10חד פעמי בקרקע, יצא לפגרה מעמלו למשך 

הייתכן כי המועד לבדיקת ההתיישנות יהא  –שימוש אחר בקרקע 
 מתחילת השימוש החד פעמי לפני עשור?

פעמי שהסתייםיים עוצר את מירות -אמור מעתה: שימוש חד .145"
 ץההתיישנות. מירוץ ההתיישנות יחל לרו ןת שעוההתיישנות ומאפס א

ממועד תחילתו של השימוש הנמשך, כך בכלל וכך בוודאי מקום 
 שהשימוש הנמשך בא במקומו של השימוש החד פעמי שהסתיים."

ודעת המיעוט כפי שהופיעה  2, ולאור כל האמור לעיל, לרבות עמדת המשיב מס' לפיכך .108

רוב של הוועדה טעתה טעות משפטית קריטית בערר, עמדת העותרים היא כי דעת ה

בפרשנות שהעניקה לצו ולסעיפיו, פרשנות אשר שוללת למעשה את הוצאת הדרישה 

 לפינוי במקרה זה ובמקרים נוספים אחרים.

לכל שיטות הפרשנות של דבר  תדנוגמלצו  הוועדה פרשנות שנתנהסיכומו של דבר ה .109

  חקיקה:
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בע כי שימוש מפריע הקו ,הצו המסמיךללשון היא מנוגדת  .א

 ששונה "מהותית" משימוש קודם מחייב דרישה נפרדת;

ליתן בידי הרשויות כלי לאכיפה  של החוק לתכליתו מנוגדת .ב

 כנגד פולשים; 

כפי שנלמדת מהיסטוריית החקיקה  לכוונת המחוקקמנוגדת  .ג

 ;2והאמור בסיכומי המשיב 

קולי מדיניות משפטית המורים על פרשנות מנוגדת לשי .ד

ם את ההגנה הניתנת לפולשים במקום שבו הפלישה שתצמצ

 היא "מכת מדינה".

, חוסר סבירות המצדיק את ביטולה קיצוני נגועה בחוסר סבירות , פרשנות הועדהועל כן

 על ידי בית המשפט הנכבד.

 

II –  הטעות המשפטית השנייה: התעלמותה של הוועדה מיחסי השליחות שבין

ית קדומים, ככאלו השוללים את ובין המועצה המקומ 3המשיב מס' 

-ותה של הוועדה מאי, והתעלמהאפשרות לצבור את ההתיישנות הנדרשת

 .שליחות אלו יסחוקיותם של יח

לאדמות  , הפולש, כי כל מלאכת הפלישה3במהלך הדיונים בעתירה, הודה המשיב מס'  .110

עידודה של המועצה המקומית שליחותה ושנעשתה על ידו, נעשתה בהעותרים כפי 

 , את חלקה הקרקע לצורך עיבוד.כהגדרתולו,  "הקצתה"קדומים, אשר 

על דברים אלה חזר גם מר זאב מושינסקי, עובד המועצה המקומית קדומים )הנושא  .111

בתואר מטעם עצמו "רכז הקרקעות של המועצה המקומית קדומים"(, אשר העיד כי 

ומחוץ לשטחי  ישובהמועצה מדרבנת את תושבי היישוב לפלוש ולעבד אדמות בשולי הי

 מסיבות בטחוניות. לטענתו , השיפוט שלו

המקומית קדומים,  צההמועעם  הסכםאף הודה בפה מלא כי הוא חתם על  3המשיב מס'  .112

, יעביר לה "הקצתה" לואת השטחים אותם לעצמה בהם התחייב כי היה והמועצה תבקש 

השקעה החקלאית ללא כל תביעה כנגד המועצה )למעט שיפוי על האליה שטחים אלה 

 .22נספח שהושקעה על ידו(. דוגמא מאחד ממסמכים אלה מצ"ב לכתב העתירה וסומן כ

 (:14, ש' 5, ע' 28.2.2008בעדותו )ראו פרוט' מיום  3המשיב מס'  אמרוכך  .113

בוא נחזור אחורה בזמן. אמרת שקיבלת את השטח מזאב ]מושינזקי, מ.ס.,  ש:"
 '.96ש.ז.[ בשנת 
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 כן. ת:

 יזשהו הסכם?עשיתם א ש:

 לא. ת:

 הוא אמר לך: "יש לי שטח, קח"? ש:

 כן. הוא ידע שאני מתעניין.  ת:

 השטח החדש שלך, בקדומים צפון, ממי קיבלת אותו? ש:

 מדינאלה וייס. ת:

 והיא חתמה איתך על חוזה או קבלת תשלום עבור השטח? ש:

א פיצויים כל דבר שקיבלתי, חתמתי הצהרה שאני אל אבקש שום פיצויים, אל ת:
משמאי חקלאי. חוץ מפיצויים חקלאיים המקובלים בחוק, אני לא מקבל שום 

  "דבר.

בהמשך, גם הוועדה עמדה על קושי זה מיוזמתה, ואף פנתה לברר את הדברים עם ב"כ של  .114

, 7, ע' 28.2.2008צבי. וכך נאמרו הדברים בדיון ביום -, הוא עו"ד דורון ניר3המשיב מס' 

 :25-33ש' 

הוועדה לעו"ד ניר צבי: אם מר לסנס קיבל את הקרקע מן המועצה לעשות בה "שאלת 
רשות של המועצה ומי שעושה את השימוש -שימוש, האם אין זה נכון שהוא רק בר

 המפריע הוא המועצה, באמצעותו, ולכן אין לו בכלל מעמד לגבי הצו נשוא הערר?

לא צו בדבר אישור בעלות ראשית, עסקינן בצו בדבר שימוש מפריע ועו"ד ניר צבי: 
מפריע. המשתמש בקרקע הוא העורר וזאת מלפני למעלה מעשר שנים ועד ליום בו 

בעל העניין הקרקע נכון המועצה תחליט שהיא רוצה לבנות בשטח נשוא הערר. כלומר, 
למועד הגשת הערר והדיון בו הוא העורר. כמובן, שניתן לצרף כעורר גם את המועצה 

 שקיבל את הצו הוא זה שערר."המקומית, אבל מי 

 , הוסיף ב"כ של המשיב את הדברים הבאים:41-43ובהמשך, באותו עמוד, בשורות 

"עו"ד ניר צבי: הערר שלנו הוא ערר על הצו. הדרישה הועברה מהמועצה אל העורר 
באמצעותי, והוא הגיב באמצעותי. יותר מזה, מי שביקש את האורכה זו המועצה. העורר 

 וכה של המועצה ]...[".הוא ידה האר

הוסיף בנקודה זו מר זאב מושינסקי, עובד המועצה המקומית קדומים אשר "הקצה" את  ועוד

 :56-57, ש' 9, ע' 28.2.2008השטח למשיב, בעדותו מיום 

 האם מר לסנס היה ועודנו שלוח או נציג של המועצה, או שהוא אדון לעצמו? "ש:

עבד אותה כדי שלא יהיו פיגועים כפי שקרה מייקל היה שלוח של המועצה כדי ל ת:
 בחלקה של שתיווי."

 , הוסיף מושינסקי את המידע בא:37-41בשורות  10ובהמשך חקירתו, בעמ' 

 חלקות ורציתם לאייש אותם באנשים שיעבדו? 7אתם איתרתם  "ש: 

 אמת, מחשש לפיגועים. ת: 
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אר אותם כאן אני מבין שהסיכום שלכם עם אותם אנשים היה כזה כמו שת ש:
העורר מר לסנס, שהמועצה רשאית לפנות אותם בכל עת, רק בתמורה לפיצוי על 

 ההשקע החקלאית, נכון?

 כן." ת:

מטרת המועצה המקומית בשליחת אנשיה לעבד קרקעות מחוץ לתחומי השיפוט של  .115

תפיסת חזקה תוך מניעת גישה מהבעלים, אשר יחדיו עשויים בהתאם היישוב היא 

עין החלים באזור על קרקעות לא מוסדרות להביא ברבות השנים לשינוי לדיני המקרק

 הבעלות על הקרקע.

, ניתן לרכוש (1858חוק הקרקעות העות'מאני משנת )באזור  יםהחלדיני הקרקעות על פי  .116

על ידי עיבוד קרקעות אלו, ללא כל התנגדות,  שאינן מוסדרותזכויות קנייניות בקרקעות 

שנים ניתן, על פי התנאים המשפטיים הקיימים  10ים. לאחר שנ 10לתקופה של לפחות 

באזור, להגיש בקשה לרישום ראשון של הקרקע על שמו של המעבד. במאמר מוסגר 

גדה האם המבקש להירשם בהליך רישום ראשון של מקרקעין ביצויין, כי השאלה 

ותיו מחויב לספק ראיות למקור חוקי להחזקה בקרקע כתנאי לרישום זכוי המערבית

שנים ללא  10במרשם המקרקעין, או שמא ניתן להסתפק בראיות לעיבוד והחזקה במשך 

, מונחת לפתחו של בית המשפט הנכבד בעתירה אחרת אשר הוגשה על ידי המשיב עוררין

מפקד כוחות צה"ל  9296/08זה לא מכבר )היא העתירה בבג"ץ  1כנגד המשיבה מס'  2מס' 

]העתירה תלויה ועומדת  ואח' ועדת העררים הצבאיתגד ואח' נ באזור יהודה והשומרון

 נכון לכתיבת שורות אלה[.  

אפשרות משפטית שנייה שלקידומה פעלה המועצה היא מניעת עיבוד ע"י הבעלים  .117

הפלסטינים אשר בסופו של יום תביא להכרזה על האדמה כ"קרקע מדינה", והקצאה של 

טוש ליישוב. קב"ט המועצה המקומית הקרקע הזו ע"י הממונה על הרכוש הממשלתי והנ

קדומים העיד בפני הועדה שזו היתה המטרה של שליחת מתנחלי היישוב לעיבוד 

 :הקרקעות סביב היישוב

 :1-7, ש' 13לעיל, בעמ'  21, נספח 28.2.2008כך, בעדותו מיום 

אמר  ]הכוונה היא לזאב מושינסקי, מ.ז., ש.ז.[אז מבחינתך, כאשר זאב  "ש:
 שאפשר להכנס אליה, אז אפשר להכנס אליה?שזו אדמה 

 נכון. ת:

ות רואז כעברו מס' שנים אתם פונים למפקד הצבאי ומבקשים להו ש:
 להכריז על האדמה כאדמת מדינה?

 אני לא יודע את התהליך; אני מניח שזה כך. ת:

 אבל זה הרעיון הכללי? ש: 

 כן.: ת:
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על ידי פרטים, ולא על ידי  אך ורקעשות , יכולה לה78רכישת זכויות קנייניות על פי סעיף  .118

המועצה המקומית באמצעות  העלפ. לפיכך, שלטוניתגורמים אחרים, וודאי שלא רשות 

, כאשר העיבוד על ידם ומטעם המועצה, נועד למנוע 3גורמים אחרים, דוגמת המשיב מס' 

את גישתם של העותרים ותושבים פלסטינים אחרים אל אדמתם מצד אחד, ולאפשר 

יצור מראית עין של טענה לקראת רישומה של הקרקע או הכרזתה כאדמות מדינה על ל

כי הוא שלוח של המועצה  3ידי גורמים אחרים במנהל האזרחי. עמדתו של המשיב מס' 

, עת החל לעשות שימוש מסחרי בקרקע, שולל 2007המקומית קדומים, כלשונו, עד לשנת 

גם אם תתקבל טענתו כי עד לאותה שנה עיבד את האפשרות לטענה בדבר התיישנות, שכן 

, אין הוא יכול לצבור את תקופת ההתיישנות מטעמה של המועצה המקומיתאת הקרקע 

 )ה( לצו. 2הקבועה בסעיף 

למועצה, היא  3ובמה דברים אמורים? תחילתם של יחסי השליחות בין המשיב מס'  .119

והמקומיות לנקוט בהחלטה של מספר נושאי תפקידים בקרב המועצות האזוריות 

בפעולות שונות להרחקת פלסטיניאים מאדמותיהם, לכאורה "בשל צרכים בטחונים". 

פעולות אלו ננקטו על דעת עצמם של נושאי התפקיד ברשויות הישראליות בשטח, ואף 

בניגוד לעמדת צבא ההגנה לישראל, שהוא הסמכות היחידה המכריעה בענייני בטחון 

 בשטח. 

כיוונו הרשויות לבצע הכרזה של האדמות כאדמות מדינה, או לנסות  אלו שנים,-לאחר אי .120

ולרשום אותן על שמן של המעבדים, ולהעבירן לרשויות לצורך הרחבת הבנייה. דברים 

אלה אינם נאמרים בעלמא, אלא מבוססים על עדויות מפורשות של העדים מטעם המשיב 

תה חלק משכונת "מצפה ישי" , ובראשם מר זאב מושינסקי, אשר הודה כי כך נבנ3מס' 

של ההתנחלות, וכן עדותו המפורשת של רכז הביטחון לשעבר של ההתנחלות קדומים, מר 

נדר, אשר אמר בעדותו את הדברים המפורשים הבאים, ביחס למטרת -מיכאל בר

 השליחות:

 ל?ואנחנו מדברים על הקרקעות שמחוץ לקו כח ש:

 נכון. ת:

 , מחוץ לשטח השיפוט?רכלומ ש:

 נכון. :ת

 מה המועצה מחפשת מחוץ לשטח השיפוט שלה? ש:

רוב שטח השיפוט של המועצה היום לא היה של המועצה כפי  ת:
 שהוא היה בעבר. זו שיטת חניתה, מלפני קום המדינה.

 (31-37, ש' 12לעיל, עמ'  21, נספח 28.2.2008)ראו פרוטוקול הדיון מיום 

המקומית, בידעה כי אין ביכולתה לרכוש  התמונה העולה מכל האמור, היא כי המועצה .121

ולהרחיב את תחום התפרשותה בעצמה על חשבון אדמותיהם הפרטיות של העותרים, 

עשתה שימוש בגורמים אחרים, אשר מטעמה ובמקומה ינסו לטעון לרכישת בעלות 
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ורישומה של בעלות זו, אשר תועבר עם קיומה של הדרישה אל המועצה המקומית 

לחילופין ע"י שכנוע הרשויות לבצע הכרזה על אדמות מדינה בשטחים או  לצרכיה שלה

 . שלא עובדו זמן מספיק )בשל מניעת גישת הבעלים( והקצאתם ליישוב

לחוק  78כפי שאין הרשות המקומית יכולה לרכוש זכויות במקרקעין מתוקף סעיף שברור  .122

להנות  –אחרים  בעצמה או באמצעות –המקרקעין העות'מני, בוודאי שאין היא יכולה 

הרציונאל )ה( לצו, היא תקופת שלוש השנים. 2מתקופת ההתיישנות הקבועה בסעיף 

החבות  רשויות שלטוניותולא על  פרטיםהעומד ביסוד ההתיישנות הדיונית נועד להגן על 

. רשויות שלטוניות המבצעות שימוש מפריע באדמות אזרחיהחובת זהירות מוגברת כלפי 

בוודאי שמועצה  טענת התיישנות דיונית.מאחורי  וכלנה להסתתרלא תלעולם פרטיות 

כן -ראשיה, כמו במקרה שלפנינו, קושרים קשר להשתלטות על אדמות, ועלמקומית ש

לא תוכל להינות מפרי  –מפירה את העקרונות הבסיסיים ביותר של המשפט המינהלי 

 מעשיה העברייני.

כפי אם למשפט הבינלאומי והמועצה המקומית במעשיה הפרה את חובותיה בהת .123

את הוראות חוק יסוד: כבוד האדם  גם שמפורט בחוות דעתו של חבר הוועדה קידר

וחירותו, המחייבת את כל אחת מרשויות מדינת ישראל לכבד את הזכויות החוקתיות 

לחוק היסוד )ראו עמ'  3מופיעה בסעיף ה הקבועות בחוק יסוד זה, לרבות הזכות לקניין

 לחוות דעתו של חבר הוועדה א' קידר(.  102-115סעיפים  להחלטה; 40-41

, ""מוח -עובדת היותה של הרשות המקומית קדומים, רשות שלטונית, אשר פעלה כ .124

, פוגע בקניינם הפרטי של העותריםוככגורם המתכנן והמארגן של הפלישה, הגורם ה

פט הנכבד עמד על כך בית המשמוסיפה חומרה יתרה לפגיעה בקניינם של העותרים. 

 בפסק דינו מראשית שנות השישים: 

. יתירה "החוק קיים לא לאזרח בלבד. הוא קיים גם בשביל השלטונות

שלטון שמחובתו לעמוד על מילוי החוק על ידי האזרח, צריך  מזאת, כל

. החוק נוצר על ידי קודם כל לשמש דוגמא למילוי החוק על ידי עצמו

השלטון יכול לדרוש לעצמו  המחוקק כדי שלפיו תנהג המדינה ואין

 ".מעמד מיוחד כאילו הוא הינו מעל החוק

 

, פד"י )טו( עמ' מדינת ישראל נגד האז 421/61ע"א דברי כב' הנשיא אולשן ז"ל, ב

 )ההדגשות הוספו מ.ס, ש.ז(. 2200, 2193

נדמה שהדברים ברורים: עקרון חוקיות המינהל נובע באופן הכרחי מעצם מהותה של  .125

הדמוקרטיה מקנה את הריבונות לעם. העם הוא שמקנה לכל רשות הדמוקרטיה. 

מינהלית, באמצעות חוקים, את כל הסמכויות שבידיהן. ואין בידן אלא הסמכויות 

שהחוק הקנה להן. החוק אם כך, הוא המקור, כמו גם הגבול, של כל תפקיד וכל סמכות 

חייבת לנהוג ע"פ של כל רשות. ובתמצית, רשות שלטונית מוקמת מכח חוק ולפיכך 

 ובמסגרתו בלבד. וכפי שקבעו בתי המשפט בעניין זה, אך לא מכבר:
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"כאשר הרשות השלטונית היא המפרה את הוראות החוק קיים אינטרס 

. אינטרס זה עולה על האינטרס הציבורי ציבורי עליון באכיפת החוק

. חובת חוק התכנון והבניהכאשר מדובר בגורם פרטי העובר על הוראות 

היא  חוק התכנון והבניההרשות המקומית להקפיד בקיום הוראות 

, לרבות השיהוי בנקיטת ההליכים. אינטרס הגובר על כל אינטרס אחר

ולטעמי מנועה היא  נית אינה רשאית להפר הוראות חוקרשות שלטו

מלטעון שיהוי כאשר ננקטות פעולות שעניינם הפרת הוראות חוק ע"י 

  )ההדגשות הוספו מ.ס, ש.ז(.רשות שלטונית" 

 

מח -, תקועדת מקומית לתכנון ובניה גבעת אלונים נ' עריית שפרעם 192/08עפא)חי'( 

2008(4 ,)284 (2008.) 

 

עיבד את החלקות המדוברות למעלה משלוש שנים ובין אם לאו,  3אם המשיב  ביןמשכך,  .126

)ה( לצו 2הדבר נעשה בעבורה של רשות שלטונית שאינה זכאית להנות מהגנת ס' 

  .המסמיך

, בו טענת ולא הליך אזרחי מנהליהמדובר הוא בהליך  –ודברים אלה לא נאמרים בעלמא  .127

אינה טענה הנטענת כלאחר יד אלא טענה אשר רשות מנהלית, שלוחה או מי שבא בנעליה 

טענת השיהוי, בניגוד לטענת ההתיישנות, נתונה תמיד לשיקול מקורה בדיני השיהוי. 

דעת, ואחד הפרמטרים המרכזיים אותם יש לשקול, הוא הפרמטר של שלטון החוק והנזק 

וק אשר עשוי להגרם לשלטון החוק באם תתקבל טענת השיהוי. העקרון של שלטון הח

והאינטרס הציבורי שהרשות תמלא את חובותיה עשויים לגבור על כל טענה של שיהוי 

]פסק'  437( 4, פד"י ס' )ארידור נ' עריית פתח תקווה ואח' 5964/03)וראו לעניין זה: ע"א 

נחום נ' גיואר לב, ראש  2285/93; להלן: "פרשת ארידור"[; בג"ץ 16.2.2006הדין מיום 

 (. 642, בעמ' 630( 5"י מח), פדעריית פתח תקווה

היכן שרשות מרשויות השלטון, בשר מבשרה  –ברור לכל, כי במקרה דנא הנזק לשלטון  .128

של מדינת ישראל ועמוד השדרה המנהלי, יוזמת ומעודדת, מסייעת ותומכת בהפרת חוק 

של אפשרות כל אלו מהווים רמזור אדום המונע כל  –מכוונת ומודעת על רקע אידאולוגי 

 טענה מסוג זה.  העלאת

)ה( 2העלאת טענה מסוג שיהוי )גם במסכת מחסום ההתיישנות הדיונית הקבועה בסעיף  .129

, היא רשות מקומית או מי שטוען בשמה או טוען כי הוא מסיג גבול בשמה ע"ילצו(, 

. הדעת אינה סובלת מצב בו בעייתית ולא תתקבל אלא אולי במקרים חריגים ביותר

עד להתחמק ממיצוי הדין, כאשר הטוען הוא לא פחות רשות שימוש בעילת השיהוי נו

 מרשויותיה של מדינת ישראל, והוא הגורם המפר את הדין. 

חילופין, גם אם נקבל את העמדה כי המדובר בהתיישנות דיונית קלאסית -לחילופי .130

כמהותה במשפט האזרחי, הרי שגם אז אין טענה זו בדבר התיישנות יכולה להשלף מנדן 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
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של המועצה המקומית קדומים ו/או שלוחה כלאחר יד. שאלת האפשרות של  טענותיה

רשות מקומית לטעון טענה מהסוג של התיישנות, בייחוד לאור מעמדה כנאמנה ושלוחה 

לא  גבלותמשל הציבור, עלתה לדיון משפטי זה לא מכבר, ועל מנת שזו תטען הוטלו עליה 

 שהוזכרה לעיל: ארידורבל בפרשת . כפי שנקבע על ידי כב' השופטת ע' ארפשוטות

"אכן, יש שטענה של התיישנות אינה ראויה לרשות להיטען, ויש 

שראויה היא להיטען. ברם אין במעמדה של המשיבה כרשות מקומית 

כל שיש כדי לשלול ממנה את הבחירה להעלות טענה של התיישנות. 

בטרם  בכך הוא לחייבה לנהוג בתום לב, בהגינות, בסבירות ובמידתיות

  "תעשה כן.

 ; הדגשות הוספו, מ.ס., ש.ז.(.491לעיל, בעמ'  ארידור)פרשת 

החובה הכללית של תום לב, כמו גם עם העקרונות של שלטון החוק והסבירות שרשות  .131

הם ליבת טענת ההתיישנות ככל שהיא נטענת -הם –ציבורית כפופה להם ומחויבת בהם 

תכלית עקרונות ליבה, בלעדיהם אין כל על ידי רשות ציבורית במדינת ישראל. אלו 

 קיומית לרשות ציבורית במדינת ישראל. וודאי כזו המפרה את החוק.

עמד על כך חבר הוועדה אורי קידר בדעת המיעוט מטעמו, בקובעו את הדברים הבאים,  .132

 להחלטה: 42בעמ' 

ד יברור כי לגבי דידו של העורר אין בהיותו שלוח כאמור כדי להעלות או להור .125
גבי מעמדו בקרקע או בערר. אכן, העורר סבור כי לו הייתה נכנסת המועצה ל

 א היו נגרעות מטענותיה דבר. להמקומית קדומים בנעליו באופן פורמלי, 

דומני, כי מדבריי קודם לכן בדבר התנהגותה של המועצה המקומית קדומים 
 ניתן להבין כי איני מסכים עם ניתוח זה של העורר.

למען הסר ספק, לשיטתי לא יכולה הרשות, כל רשות, לקנות אחזור ואדגיש  .126
ומתוכננת של  תזכות כלשהי, דיונית או מהותית, בהתבסס על הפרה שיטתי

חוק המדינה והמשפט הבינלאומי תוך פגיעה מכוונת בזכויות מוקנות של 
 אוכלוסייה מוגנת.

בטרם  מכיוון שכך, לא עלה בידי העורר לצבור את שלוש השנים הדרושות לו .127
 הוצאת הדרישה על מנת להינות מן ההתיישנות החוסמת שבצו.

  

משכך הם פני הדברים, והואיל והמועצה המקומית אינה יכולה לצבור את תקופת  .133

פעל מטעמה, ברור כי גם השלוח אינו  3ההתיישנות לגבי התקופה בה נטען כי המשיב מס' 

)ה( לצו המציב 2כי השימוש בסעיף את פרק הזמן הנ"ל. על כן, ברור בעבורה  ריכול לצבו

 ל לעמוד במקרה דנא. ואת תקופת ההתיישנות לא יכ

טעמי דעת הרוב להתעלמות  דעת הרוב של הוועדה לא מצאה לנכון להדרש לסוגייה זו! .134

מהתגלית על תפקידה של המועצה המקומית קדומים היו כי המועצה המקומית לא יוצגה 
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שם(, וכי אין זה  154-162דוד, סעיפים -הוועדה בןלהחלטת חבר  22-23בהליך )ראו עמ' 

 נכון לקבוע לפיכך עובדות בעניינה. 

אלא שכזכור הדרישה לפינוי הומצאה גם למועצה המקומית קדומים על ידי נציגות  .135

והיא שבחרה שלא לערור כנגדה. זאת ועוד: במהלך הדיונים מצאה לנכון  2המשיב מס' 

על דבר קיום ההליך ואף להוציא צווים המורים לה  הוועדה ליידע את המועצה המקומית

 .3להמציא את המסמכים המוכיחים את הקשר הקלוקל בין המועצה ובין המשיב מס' 

לנספח  31-34, ש' 2, במסגרת הדיון באותו יום, ע' 27.3.2008)ראו החלטת הוועדה מיום 

חתם המשיב מס' צו המחייב את המועצה להמציא כל מסמך או הסכם עליו  , בה הוצא23

בנוגע לקרקע נשוא הערר; ההחלטה לא בוצעה במלואה, ורק חלק מהמסמכים הועברו,  3

 ככל הנראה בשל חילופי גברי במועצה עובר למועד הדיונים(. 

חוקיות מעשיה של המועצה -דוד הגדיל לעשות ודחה את הטענה כנגד אי-חבר הוועדה בן .136

 י הלכת הבאים: . הוא קבע את הדברים מרחיקלגופההמקומית 

"]...[ כשלעצמי, איני בטוח כלל ועיקר כי החלטת רשות מקומית, 

לקדם פיתוחה של קרקע שאין לה בעלים רשומים משיקולי הגנה על 

  חייהם של בני היישוב הינה שיקול פסול"

 לחוות דעתו(.  159, פסקה 23)עמ' 

וזוהי קביעה חסרת  –ראשית, הקביעה בפסקה זו מניח כי לעותרים אין זכויות בקרקע  .137

דוד היא כי למועצות -שחר )יפורט בהמשך(. שנית, משמעות דברי חבר הועדה בן

המקומיות בגדה שיקול הדעת לפתח תכניות ביטחון משלהן, ללא תיאום עם הצבא או 

רשויות הביטחון האחרות הפועלות בגדה. ולו בשל נימוק זה, אשר למעשה מאפשר יד 

דומים ולדומותיה לפלוש לשטחים לא להן לצורך הרחבה חופשית למועצה המקומית ק

עתידית של היישוב )ובכך לנסות ולכפות את רצונם על הדרג האחראי לקביעת שטח 

 .עמדתו של חבר הועדה היא פסולה מוסרית ומוטעית משפטיתהשיפוט של ההתנחלות(, 

הינה בלתי עמדה זו  השלכותיה על הסדר והביטחון בגדה הן בעלות פוטנציאל הרסני.

סבירה עוד יותר, היכן שהמפקד הצבאי בשטח הביע את התנגדותו הנחרצת לפלישות 

ונציגי המועצה  3אלא, וממילא שלל בכך את האיצטלה הבטחונית בה ניסו המשיב מס' 

 המקומית קדומים להתכסות בה. 

בניתוח המשפטי שביצעה ביחס למצב  שגתה קשות עמדת העותרים היא כי הוועדה .138

המתעלמת מפרקטיקה בלתי חוקית בעליל  –תי שנגלה בפניה, כאשר שגיאה זו העובד

אשר בוצעה וככל הנראה עודנה מתבצעת על ידי רשות מרשויות המדינה )עליה עוד 

הינה בלתי  – , ובמידה לא מבוטלת אף מכשירה אותהנרחיב בהמשך כתב העתירה(

 סבירה בעליל, בנסיבות העניין.
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על טענת המשיב מס'  עובדתיתכי הן העותרים והן המשיב חולקים למען הסר ספק, יצויין  .139

כי אכן עיבד את האדמה לאורך התקופה הנידונה, והאמור בסעיף זה מתייחס לניתוח  3

העובדתיות המשפטי כפי שנעשה על ידי הוועדה, אשר קיבלה )בדעת הרוב( את טענותיו 

 . למעלה משלוש שנים כי הקרקע עובדה על ידו 3של המשיב 

מעשיה של הרשות מ להסיק מסקנות משפטיותדעת הרוב לא מצאה לנכון בעוד ש .140

דעת המיעוט של חבר הוועדה א' קידר, מצאה לנכון להתייחס לנקודה זו  ,המקומית

כי היה ויתברר כי מעשיה של הרשות המקומית הינם בהרחבה, וזאת מהסיבה הפשוטה 

ה הנובעת מהם, לרבות פעולתו של כל פעולשל גם  זהה יהיה גורלהבטלים מדעיקרא, 

 :39-40. וכך קובעת חוות דעתו של קידר בהחלטה, בעמ' 3המשיב מס' 

, שעל היותה 1907לפי הוראות אמנת האג משנת  ,כך, לענייננו, דומה כי למצער .88"
משפט בינלאומי מנהגי אין חולק, כי פעולות הרשות המקומית בענייננו סותרת 

 ופן מובהק.את המשפט הבינלאומי בא

]...[ 

]...[ עולה כי המועצה המקומית קדומים, בפועלה כרשות של מדינת ישראל,  .91"
לתקנות האג. מדובר בפגיעה  53, 52, 46, 43עברה לכאורה על הוראות תקנות 

בקניין פרטי שאין היא דרושה לצרכי ביטחון )שאחרת המנהל האזרחי לא היה 
 מתנגד לה(.

]...[ 

ימוק בטחוני לתפיסה המתוכננת של שטחים מסביב ליישוב יודגש, כי נ .95"
 קדומים, אשר השטח נשוא הערר כלול בהם, אינו יכול לעמוד משני טעמים.

הראשון, הגורם המוסמך להוות דעתו בענייני צרכי הביטחון הוא צה"ל,  .96
שעמדתו סותרת חזיתית את עמדת העורר. אדרבא, צה"ל סבור לכאורה כי 

 בו כדי ללבות את המצב הטעון באזור. השימוש המפריע יש

שנית,  אף העורר ועדיו הודו בפנינו כי בין טעמי תכני ההשתלטות על קרקעות  .97
לא להם עמד הרצון לספח בבוא העת קרקעות אלו ליישוב עצמו )"שיטת 

 חניתה", כהגדרתם(.

לסיכום חלק זה של פסק דיני, המתייחס לתחולה ישירה של המשפט  .98
ייננו, הגעתי למסקנה לפיה פעולת המועצה המקומית קדומים הבינלאומי על ענ

לכל הפחות, נעשתה בניגוד למשפט  2007המחזיק האמיתי בקרקע עד שנת 
 הבינלאומי ותוך הפרה בוטה של אמנת האג.

הפרה בוטה זו נעשתה בכוונת מכוון, על מנת להשתלט על קרקעות לגביהן אין  .99
ביודעין פעלה המועצה באמצעות  למועצה ולעורר כל טענה לזכות כלשהיא.

שלוחיה לספח קרקעות באופן בלתי חוקי, כשפעולה זו מגובה במסמכים 
  רשמיים של הרשות."

התעלמה שהנכבדת בכך וועדה דעת הרוב בעמדת העותרים היא, אם כן, כי שגתה  .141

-ההשלכות המשפטיות שיש לעובדה שהפרת החוק נעשתה ע"י רשות שלטונית ושעלמ

קום ליתן לה להינות מההתיישנות הדיונית הקבועה בצו המסמיך. כן לא היה מ

-דעתו של חבר הועדה בן-שגיאתה של דעת הרוב היא חמורה במיוחד בכל האמור בחוות
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ל כשל ב. בטחוניות הצדקות לקונספירציה העבריינית של רשות שלטונית מצאדוד ש

 דינה להתבטל לאלתר.  , ועל כןחלטתה של הוועדה בחוסר סבירות קיצוני, נגועה האלה

 

III – בעלות העותרים ומועד תחילת בהחלטת הוועדה ת העובדתיותיוהטעו :

 העיבוד ע"י הפולש

העותרים יטענו כי החלטת הרוב בוועדה נגועה בשלל טעויות עובדתיות שיורדות לשורשו  .142

של עניין ושבשלן קבעה הועדה קביעות עובדתיות מוטעות שהיוו בסיס למסקנותיה 

טיות. העותרים יטענו כי קביעות עובדתיות אלה לא רק שאינן נובעות מהראיות המשפ

אלא נסתרות ישירות בראיות פוזיטיביות ברורות שחייבו הכרעה שהיו בפני הועדה 

 . להלן נתמקד בשתיים מהטעויות החמורות ביותר של הועדה:עובדתית הפוכה

וביה את כל זכויותיהם בכך שהיא שללה מניה היא טעותה של הוועדה הראשונה,  .143

הקנייניות של העותרים, וזאת חרף העובדה שהוצגו מסמכים המוכיחים זכויות אלה, 

שעמדתם  וראיות אלה אף זכו לחיזוק מצד הגורמים הרלוונטיים מצד המנהל האזרחי

. לצד טעות זו, יצרו חברי דעת הייתה חייבת להתקבל כראיה המעבירה את נטל הראיה

, בכך שקבעו כי הוא רכש "זכויות 3ות קנייניות "יש מאין" למשיב מס' הרוב בוועדה זכוי

הוצאת דרישת הפינוי מצד ומכאן הגיעו למסקנתן המשפטית כי קנייניות נגטיביות", 

 לכל, , שהוא, נזכיר3משיב מס' ההינה "התערבות בקניין הפרטי" של  2המשיב מס' 

 הפולש. 

א ואשר אף ל לה אין ולו ראשית ראיהר קביעה השרירותית אשהיא ה, הטעות השנייה .144

לכל הפחות עיבד את אדמות העותרים נשוא הערר והעתירה  3, כי המשיב מס' כללנומקה 

 . 2004משנת החל 

ברור שכל אחת מהטעויות האלו משמשות בסיס להכרעת הרוב בוועדה וכי אם יתברר עי  .145

אזי יש  –ות של הוועדה העותרים צודקים בטענתם כי מדובר בטעויות חמורות ואף רשלני

 לבטל את החלטתה.

 .את טענות העותרים בשני עניינים אלה נפרט, לפיכך, .146

 זכויותיהם הקנייניות של העותרים )א(

 וועדה, כי לעותרים אין זכויות במקרקעיןב הרוב שני חברי, קבעו בשני מקומות בהחלטה .147

 :נשוא צו הפינוי

משמעיים -דוד את הדברים החד-בן להחלטתו, קובע חבר הוועדה 37, בפסקה 5בעמ' 

 הבאים:
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ממשיות לבעלות בקרקע נשוא ת איש מן הפלסטינים לא המציא ראיו .37"

 הערר."

 27, ובפסקה 27ואילו חבר הוועדה נון הוסיף על דברים אלה בחוות דעתו, עת קבע, בעמ'  .148

 ""]...[ חלק הקרקע בה עשה שימוש העורר איננה בבעלותו של איש.לחוות דעתו כי 

 תמוהות. –לדברים האלו אין שחר וקביעות שני חברי הוועדה הנכבדים  .149

. לעיל 4-11נספחים וסומנו בה כ לעתירה זו שצורפו גםהמסמכים לוועדה הוגשו  .150

צורפו לבקשת ההצטרפות לערר שהוגשה מטעם העותרים ביום  המסמכים אף

 ינסחהמדובר ב, והן לתצהירי העדות הראשית מטעמם כפי שהוגשו בערר. 22.11.2007

. מסמכים אלה ותצהירי העותרים שאף צווי ירושה רלוונטייםומס רכוש, של רישום 

בגדה שאינן מוסדרות הם דרך המלך להוכחת זכויות בקרקעות  –העידו ונחקרו 

 .המערבית

נתמכו אבל בפני הועדה היה הרבה יותר. נסחי מס רכוש, צווי הירושה ותצהירי העותרים  .151

, מר 2ר מטעם נציג יחידת קמ"ט רישום מקרקעין אצל המשיב מס' בתעודת עובד ציבו

 .2וצורפה לתצהירים מטעם המשיב מס'  20.12.2007, שנחתמה בתאריך איציק חודדה

תעודת עובד  .29נספח כמצ"ב לעתירה זו ומסומן העתק מנסח תעודת עובד ציבור זו 

באדמות הכפר  10גוש ב 36,23,28כי שלוש החלקות נשוא הערר )חלקות  הציבור קבעה

 קדום( רשומות בספרי מס הרכוש המנדטורי על שמותיהם של אבותיהם של העותרים. 

 23תעודה זו, אשר היא מהווה תעודת עובד ציבור לכל דבר ועניין על פי האמור בסעיף  .152

, משקפת דבר שנרשם במסמך רשמי והיא 1971-לפקודת הראיות ]נסח חדש[ תשל"א

על הראיות: ספר  בור. כפי שמורה אותנו המלומד י' קדמי בספרו חתומה על ידי עובד צי

, "הגישה המקובלת היא כי כוחה הראייתי של תעודת עובד ציבור מתמצה בהוכחת שני

עצם קיומו של הרישום במסמך רשמי", אם כי בהמשך אותו פרק מסביר קדמי כי "יש 

וכנו של הרישום במסמך הגורסים כי תעודת עובד ציבור מהווה תמיד ראיה לאמיתות ת

, , על הראיות: ספר שנירשמי," ככזו הבאה להוכיח את תוכן המסמך הרשמי )ראו קדמי

 (.675, בעמ' 1999

לא  3תעודת עובד ציבור היא, אם כן, ראיה ההופכת את נטל ההוכחה, ואילו המשיב מס'  .153

 ניסה אפילו להפוך נטל זה, לא כל שכן הצליח במשימתו. 

נקבל את הגישה המצמצמת הרואה בתעודת עובד ציבור כראייה  כך או כך, גם אם .154

לכאורה היוצרת חזקה הניתנת לסתירה, העד החותם על התעודה לא זומן להעיד ולא 

הנדרש, לא במישור המנהלי ולא  הובאו כל ראיות היוצרות אף לא את ראשיתו של הספק

 במישור האזרחי, לערער על תעודה זו או על האמור בה. 
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בחקירות שנעשו מטעמו, אף לא מקצתי.  3ם אלה לא נסתרו על ידי המשיב מס' מסמכי .155

נהפוך הוא! העותרים הוכיחו בקיאות מוחלטת בכל הנוגע לגבולות אדמותיהם ולמצוי 

, 17.4.2008פרוטוקול הדיון מיום  בהם, כפי שעולה מהחקירות הנגדיות שעברו )ראו:

אף לא ניסה לערער על  3(. המשיב מס' 8-10' , ש7; ע' 21-23, ש' 4לעיל, בעמ'  24נספח 

ולא הציג כל  , לא ביקש לחוקרוהאמור בתעודת עובד הציבור שהוצגה מטעם מר חודדה

 .  ראיה סותרת

האזרחי שהעיד מטעם המשיב מס' והקישור של המנהל ת התיאום דבנוסף, גם נציג מפק .156

הגעתם לאדמה לצורך  עימוו , סרן רפי ביטון, העיד בעדותו במפורש כי העותרים תיאמ2

, ש' 3לעיל, בעמ'  23, נספח 27.3.2008עבודות חקלאיות )ראו פרוטוקול הדיון מיום ביצוע 

(. ברור לכל, כי תיאום כאמור יכל להעשות רק לאחר שהוכח לגורמי המנהל כי 14-28

 המבקשים את התיאום הינם בעלי הזכויות בקרקע. 

 החליטה, של הוועדה הנכבדת היו לנגד עיניהשחרף כל המסמכים, הראיות והעדויות  .157

, במשיכת קולמוס ובהנף מקלדת, להתייחס לזכויות קנייניות אלה 1המשיבה מס' 

בביטול, ואף הרהיבה עוז להכריז כי איש מהפלסטינים לא המציא ראיות ממשיות 

 לבעלות על הקרקע!!!

 27ה א' נון )עמ' חבר הוועד דבריו של ורא. הקביעה היא היא הבסיס להכרעת הועדה .158

 להחלטה(:

"הדעת הייתה נוחה יותר, כמובן, מן השימוש בצו בדבר שימוש מפריע  .26

במקרקעין פרטיים, לו אכן היה עסקינן במקרקעין פרטיים של תושבים 

פלסטינים מקומיים, אשר גורמי השלטון מפעילים את הדין על מנת להגן 

 על זכויות הקניין שלהם מפני הבאים לפגוע בהן. 

אלא, שבענייננו, לא זה המקרה, וחלקת הקרקע בה עשה שימוש העורר  .27

לפי הצו  –אינה בבעלותו של איש. כך שההתערבות השלטונית במקרה זה 

בדבר שימוש מפריע במקרקעין פרטיים, להבדיל מדינים אחרים החלים 

 ספק אם יש לה הצדקה." –באזור יהודה ושומרון 

רב להאמין כי הם באמת נכתבו על ידי טריבונל הדברים נכתבים אולם השכל הישר מס .159

המאכלס משפטנים, ולנוכח חומר הראיות שהיה פרוש בפניהם. וכך, טעות אחת משרתת 

את רעותה, ומשתלבת בה; חוסר סבירות אחד שזור בשני, וכל אלו יוצרים מקשה אחת 

 עובדתי וחוסר סבירות הזועק לשמיים. -של חוסר הגיון משפטי

בהחלטה. חיפשנו את ההנמקה לקביעה כי לא הוכח כי מדובר בקרקע הפכנו והפכנו  .160

שלעותרים זכויות בה וכל שמצאנו היא האמירה שלא הובאו ראיות לכך. הכיצד ניתן כך 

לקבוע מקום שהובאו נסחי מס רכוש, תצהירים ותעודת עובד ציבור של קמ"ט 

 וסדרים להביא?!מ-מקרקעין?! מה עוד יכולים היו העותרים וכל בעל מקרקעין לא
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שהעותרים לא הוכיחו בעלות בקרקע נשוא ה קביעהעל כן, עמדת העותרים היא כי  .161

הינה גם בלתי ולא נומקה, שאף , הינה טעות מראשיתה ועד סופה הערר והעתירה

היוותה אבן פינה להכרעת הרוב אשר  זו,שרירותית קביעה ב דיסבירה באופן קיצוני. 

 להתבטל. יהיה  דינה של ההחלטהש בוועדה, כדי

  

הקביעה כי הפולש עיבד את הקרקע נשוא הערר  –)ב( הטעות העובדתית השנייה של הוועדה 

 למעלה משלוש שנים

מטרת והיקף השימוש גרסאות בנוגע לשתי  3במהלך הערר, עלו מטעם המשיב מס'  .162

שבעקבותיה הוצאה לו דרישת הפינוי  2007שביצע בקרקע טרם השתילה המאסיבית של 

 בוצע במסגרת הראשון בקרקעעיקר השימוש בתחילה טען כי  שימוש הראשון"(.)"ה

; (וכלל שתילת "בוסתן" המכיל מספר עצי פרי בודדים של נערי הישיבה הסמוכההוראה 

 , וככל הנראה משהתברר לו שגירסה זו ספק אם יוצרת "שימוש" כמשמעותלאחר מכן

למעשה ען כי מטרת העיבוד הייתה טשינה טעמו ו מושג זה לצורך מירוץ ההתיישנות,

)"עיבוד בטחוני" הוא ביטוי מכובס  בטחונית, כפי שהורו לו מטעם מזכירות היישוב

למניעת גישה לחקלאים פלסטינים(. במסגרת ה"עיבוד הביטחוני" שתל אספסת במורדות 

  ;שכונת מצפה ישי

ת עצים שתל מאו 3המשיב מס'  2007א שבשנת יוה –אין מחלוקת  תאח עובדהעל  .163

 . בקרקע, התקין בה מערכת השקייה וגידר אותה

כאמור בחלק הראשון של עתירה זו, העותרים טוענים כי אף אם אכן היה שימוש ראשון  .164

שקדם לשימוש המפריע שבגינו הוצאה הדרישה, אין הדבר מעלה או מוריד שכן השינוי 

לו להינות מהוראת  , אינו מאפשר3באופי ובמהות השימוש גם אליבא דגרסת המשיב מס' 

כי לא היה שום בסיס ראייתי לקבל ההתיישנות הדיונית. אלא שהעותרים יטענו להלן 

חייב ידו בקרקע, ש-כי היה שימוש ראשון על 3מלכתחילה את הטענה של המשיב מס' 

עם תלמידיו באדמת העותרים, פעילות  "ביקורים לימודיים"מעבר לשמשהו  להיות

 וש מפריע במובנו של הצו המסמיך.שבוודאי איננה בגדר שימ

ה עדותו שלו. תהי ,לשימוש הראשון שכביכול ביצע 3המשיב מס'  הראייה היחידה שסיפק .165

העד לא סיפק שום ממצא ראייתי לכך שעיבד את האדמה בתקופה שלפני שתילת העצים 

גם העדים מטעמו, העידו כי במהלך להוצאת הצו.  ובילווביצוע פעולות הגידור אשר ה

כך  .מעבד את הקרקע 3וש השנים שקדמו להוצאת הדרישה לא ראו את המשיב מס' של

, כי לא נכח בשטח נשוא הערר 3למשל, העיד העד זאב מושינסקי מטעמו של המשיב מס' 

; ראו 2)קרי, ארבע שנים טרם הוצאת הצו על ידי המשיב מס' 2003והעתירה מאז שנת 

נדר, העיד כי -(. גם העד מיכאל בר46-47, ש' 8' לעיל, עמ 21, נספח 28.2.2008פרוט' מיום 

 :2000לא היה בשטח לאחרונה, למעשה משנת 
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 אמרת שלא היית שם לאחרונה. "ש:

 כן. ת:

 מתי כן היית שם? ש:

 '."00לפני שנת  ת:

 .20-23, ש' 12, עמ' 28.2.2008ראו פרוט' מיום  

יעיד כי ראה אותו שותל ש עדאף להביא השכיל לא  3המשיב מס' מעבר לשני עדים אלו,  .166

 בתקופה הנדונה.  אספסת, מטפל בעצי ה"בוסתן" הלימודי וכד'

באדמה וסתרו את גירסתו לגבי  3העותרים לעומת זאת העידו כי לא ראו את המשיב מס'  .167

מקור עצי הפרי המעטים במקום. לדבריהם, ברגע שהחל שימוש מפריע )במובן הפשוט של 

כי פשוט  2007טרה. ותלונות כאלו לא הוגשו טרם שנת הם הגישו תלונות למש ,הביטוי(

לא הייתה פלישה חקלאית לאדמותיהם עד אז. הועדה לא סיפקה שום הסבר מדוע 

 פני עדויות העותרים.-על 3העדיפה בעניין זה את עדותו של המשיב 

 :, אשר קבעה כךדעת הרוב בוועדהלחלוטין לא ברור לנו מה עומד מאחורי ממצאי  .168

ה שהתקבלה היא כי העורר ומי מטעמו, פעלו שנים רבות התמונ .62

בה החל להכשיר את  2006במקום, אולם לא בוצע עיבוד כלכלי עד שנת 

 השטח. 

 דוד.-לחוות דעתו של חבר הוועדה מ' בן 62, פסקה 7ראו עמ'  

  -ובהמשך 

עולה כי העורר פעל בשטח,  ,מבדיקת העובדות כפי שפירטנו לעיל .90

ן זריעה, ה' החל בפעולות שונות בקרקע, בינ96ת, משנת בפעולות שונו

נטיעה, שידוד וגידור חלקי, בין בעצמו ובין על ידי תלמידים שהביא 

 לשטח.

 דוד.-לחוות דעתו של חבר הוועדה מ' בן 90, פסקה 11ראו עמ'  

ודבר  – 2004משמעות הדברים היא, כי די שהעורר הוכיח כי לפני שנת  .16

עשה שימוש בעומס נמוך )אקסטנסיווי(  –כדבעי זה הוכיח העורר 

בקרקע לעיבוד חקלאי על מנת שלא ניתן יהיה לעשות שימוש בצו בדבר 

שימוש מפריע במקרקעין פרטיים על מנת להפסיק את השימוש מצדו 

 בקרקע. 

 לחוות דעתו של חבר הוועדה א' נון. 16, פסקה 26ראו עמ'  
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ולעומקה, ולא מצאנו כל הנמקה וכל הוכחה הפכנו בכל ההחלטה, לאורכה, לרוחבה  .169

לאמור בקביעות אלה. לנוכח המחלוקת החזיתית כפי שהתגלעה בין הצדדים לגבי שאלה 

זו, כפי שהופיעה הן בחקירות והן בסיכומים, לא היה זה מופרך לסבור כי הוועדה תקדיש 

 ., אך ציפיותינו לא התממשומעט מקום לביסוס קביעותיה אלו

בוועדה בחר דווקא לבחון את הראיות שהונחו בפניה, ולהלן ניתוחו  שופט המיעוט .170

היה שלוח של המועצה והיא אינה  3)שנעשה אגב אורחה, שכן לגישתו היות והמשיב 

)ה( לצו המסמיך, אין זה משנה האם היה שימוש 2יכולה להינות מהסייג הקבוע בסעיף 

 :ראשון ומה היה אופיו(

בר קיומו של ולי הדברים, לטענה בדמן הראוי להתייחס, בש .154"

"הבוסתן"במרכז השטח נשוא הערר. כזכור, טען העורר 

בר ואותו נטע לצרכים לימודיים. יובהר שמד ןבוסתלקיומו של 

 בבוסתן "בעל", כלומר נטול השקיייה. 

היינו בסיור במקום והמעט שאוכל לומר על "הבוסתן" הוא  .155

ל ממש, וספק גדול אם שלא נחה דעתי כי מדובר בחקלאות ש

על הצמחיה הדלה במקום )המכילה בקושי צמחים בודדים, 

תאנה, חרוב וגפן, הנראים חדשים יחסית(, יכול העורר לטעון 

 לבעלות."

 . 154-155להחלטה, פסקאות  44ראו עמ' 

הוא שנתפס בגירסאות סותרות כאשר בהצהרת ההון  3ונזכיר עוד שדווקא המשיב  .171

רישת הפינוי נאמר שהוא בעלים של שטח "בלתי מעובד", ואילו שצירף להתנגדותו לד

עיבד גם עיבד את הקרקע. מכאן, שאו ששיקר לרשויות המס או ששיקר בוועדה טען ש

 .בעדותו בפני הוועדה. כך או כך מדובר באדם ששיקר בעניינים נשוא הערר

הגיש המשיב שאר המסמכים שבהצהרת ההון ולא היה ב דעת הרוב מצאה לנכון לציין כי .172

 2צדק המשיב מס' כי כן -עללהוכיח את טענותיו, ו כדי, בהתנגדותו לדרישת הפינוי 3מס' 

דוד(. -להחלטתו של חבר הוועדה בן 65להחלטה, פסקה  8בכך שדחה את עמדתו )ראו עמ' 

, 2לאור דברים אלה, לא ברור מדוע הוחלט על ידי הוועדה לבטל את החלטת המשיב מס' 

 עת כי ניתנה בצדק. אם אף היא קוב

טעתה הוועדה טעות עובדתית מרכזית בקביעתה כי על כן, עמדת העותרים היא כי  .173

עיבד את הקרקע למעלה משלוש שנים. העדר הנמקה מהותית ואמיתית  3המשיב מס' 

 –כן -, בלתי מבוססת ועלשרירותיתלקביעה ה הופכת אתמצידה של דעת הרוב בוועדה, 

 .בלתי סבירה באורח קיצוני
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היות וקביעה עובדתית חסרת יסוד זו עומדת ביסוד המסקנה של דעת הרוב כי עומדת  .174

 . ההחלטה כולהביטול  הגנת ההתיישנות הדיונית, ביטולה מחייב אף את 3למשיב 

 

VI – גדר הסמכות של בית המשפט להתערב בהחלטתה של הוועדה 

שיפוטיות של רשויות  ידענו, כי בית המשפט הנכבד אינו ממהר להתערב בהחלטות מעין .175

אחרות, לרבות וועדות הערר. עילות ההתערבות ובטלותן של החלטות גוף דוגמת המשיבה 

 ודומיה, נקבעו לא אחת בפסיקה, עת נקבע לא אחת כי: 1מס' 

משפט זה בהחלטת ועדת הערר, הממלאת תפקיד -עילות ההתערבות של בית .9"

המוסד לביטוח  294/89עות )בג"צ פי דין, הן חריגה מסמכות וט-שיפוטי על-מעין

לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, פ"ד  11לאומי נ' ועדת העררים לפי סעיף 

 ."  455בעמ'  453( 5)מה

הקרן למדרשת ארץ ישראל בע"מ נ' המושל הצבאי לאזור  3270/92בג"צ  ראו:

 (.1993) 114-115,  110(, 4, פ"ד מז)יו"ש

הנכבד את עילות ההתערבות לגבי כל החלטה מנהלית,  מאוחר יותר, הרחיב בית המשפט .176

לרבות חוסר סבירות קיצוני לצד עילות הטעות והסמכות, ולא רק טעיוית גסות על פני 

 הפסק. וכך קבע בית המשפט בשורה של פסקי דין: 

 משנדרשתי בעבר להתערבותו של בית משפט זה בהחלטתה של ועדת עררים הערתי: "

 

משפט זה -הו היקף הביקורת השיפוטית אשר בית"שאלה אחרת הינה, מ

מפעיל כנגד ועדת העררים. כידוע, מקובל היה בעבר כי רק טעויות 

משפטיות הגלויות על פני הפסק מהוות נשוא להתערבותנו. הלכה זו אין 

-פיה עוד. "אינני רואה כל טעם והגיון בכך שלא יינתן לבית-נוהגים על

ר הנוגע, שהיה בפני הגוף שהחלטתו המשפט בכל מקרה לעיין בכל החומ

עומדת לביקורת. רגש החובה והצדק מתקומם בי לתת גושפנקה חוקית 

 76/63לסדר כזה בעניינים שבין הרשות והאזרח" )השופט ברנזון בבג"צ 

 (. 2516הנ"ל, בעמ' 

 

  ."אכן, כל "טעות" מהווה נשוא לביקורת שיפוטית

 

 (.2000) 518-519בעמ' ,  498(, 1, פ"ד נד)אדרחמד עאמר נ' אבשלום  189/99בג"ץ ראו: 

 

ואילו בהחלטה שניתנה זה לא מכבר על ידי בית המשפט הנכבד, על ידי כב' השופטת א'  .177

 פרוקצ'יה נאמרו הדברים הבאים: 
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בית משפט אינו מתערב בהחלטת רשות מוסמכת הניתנת על פי שיקול "

ין אלא מקום בו נפל פגם משפטי מהותי בהחלטה, בדעתה, 

היתר, בשל חריגה מסמכות, אפליה, שיקולים זרים, או חריגה 

חיים רובינסון נ' מדינת  68/07)בג"צ  קיצונית ממתחם הסבירות

(; 09.08.07הלשכה לשיקום נכים )טרם פורסם, ניתן ביום -האוצר -ישראל 

דהן נ' הסיוע המשפטי חיפה )טרם פורסם, ניתן ביום  5231/06בג"ץ 

יעקב דניאל נ' משטרת ישראל )טרם פורסם,  11561/05(; בג"צ 15.08.06

הקרן למדרשת ארץ ישראל בע"מ נ'  3270/92(; בג"ץ 25.02.08ניתן ביום 

  "(.114, 110( 4המושל הצבאי לאזור יהודה ושומרון, פ"ד מז)

 

(, 1)2009על -, תקסילביה מזרחי נ' בית החולים איכילוב ע''ש סקלר 733/09בג"ץ ראו: )

 ; הדגשות הוספו, מ.ס., ש.ז.((2009) 2440,  2439

 

מלאה, לאורכה  1משיבה מס' ברור, כפי שהוצג באריכות ובפירוט לעיל, כי החלטת ה .178

, אשר כל אחת ואחת מהן מספיקה מלוא הטנאולרוחבה, בטעויות משפטיות ועובדתיות 

סף מזנקות בהרבה מעבר ללכשעצמה לגרום לבטלותה של ההחלטה, ואילו כולן במשולב 

מלי הדרוש להתערבותו של בית המשפט הנכבד, ולעניות דעתם של העותרים אף יהמינ

 הרבה מעבר לכך.

זהו סוג המקרים בהם לא רק לבית המשפט הסמכות כי  לפיכך, עמדת העותרים היא .179

לבטלותה של ההחלטה, אשר אין דרך אחרת  הביאלהתערב, אלא אף מוטלת עליו חובה ל

 .משפטי ועובדתי וכמסוכנת לשלטון החוק בגדה המערביתכמשוללת יסוד  לבד מלהגדירה

 

 

 

ד. המשמעות המעשית של החלטת הוועדה 

 והשלכותיה בטווח הרחב

החלטת הוועדה לבעותרים, שהיא פוגעת מעבר לסכסוך הקונקרטי ולפגיעה האנושה  .180

רחבות ופוטנציאל פגיעה בסדר הציבורי ובזכויות יסוד של אזרחים מוגנים ת יומשמעו

 .המערבית בהיקף נרחב ביותר בגדה

בסיכומיו,  2מדו"ח ששון ומטיעוניו של המשיב מס' כאמור, מטרתו של הצו, כפי שעולה  .181

פלישות חקלאיות לשטחים פרטיים על  מכה של כמו גם באמור לעיל, היא התמודדות עם
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)להרחבה על תופעה זו, ידי מתנחלי האזור, לעיתים מתוך מטרות אידיאולוגיות מוצהרות 

חסימת הגישה של  –"אדמה שדודה המתרחשת במקומות רבים בגדה המערבית, ראו: 

 (2008, בצלם, ספטמבר פלסטינים לקרקע סביב ההתנחלויות"

, י פינוי מכוח הצו המסמיךבפועל, החלטת הוועדה, שוללת כל אפשרות לעשות שימוש בצו .182

לשימוש  "יוויאקסטנס"שינוי שימוש ומעבר משימוש הכרעת הועדה שבייחוד לנוכח 

. והרי טענה מסוג זה יכולה לעלות בכל אינו מהווה "שימוש מפריע" חדש, "אינטנסיבי"

ובשים לב לרף ההוכחה של השימוש , דרישת פינוי מכוח הצועל  ערריוגש מקרה בו 

סיכויי ההצלחה בעררים מסוג זה  –ה"אקסטנסיבי" שדרשה הועדה במקרה שלפנינו 

 .את הצו בדבר שימוש מפריע לאות מתהתהיה גבוהה ביותר ותהפוך 

הסדר  תהשב לצורך ביצוע משימתו המרכזית של 2למשיב מס'  שניתן י מרכזילך, ככו .183

 . הפך לכלי חסר כל ערךהציבורי לאזור ו להגן על רכושם של התושבים המוגנים, 

תכלית הצו היא בראש ובראשונה ליתן בידי השלטון הצבאי כלי חשוב כדי להבנתנו,  .184

ודד במהירות ויעילות עם פעולות, חסרות הצדקה חוקית, המסכנות את הסדר להתמ

להתמודד הוא כלי בידי הצבא הצו הציבורי במציאות ביטחונית קשה ומורכבת ממילא. 

עם הפרה, שאינה מגובה בזכות חוקית, של הסטטוס קוו, הפרה אשר בשטח הכבוש 

עלת הסמכויות מכוחו כלפי הצו מאפשר הפ .מהווה תמיד בסיס להתלקחויות ומתחים

חברים בכל אחת מהקהילות המתגוררות בגדה המערבית ובכך הוא שוויוני. הצו מאפשר 

הפעלת הסמכויות במהירות ותוך אימוץ רף הוכחה מינהלי וזאת עד להכרעה מהותית 

, או צו הצהרתי בבית בשאלה הקניינית שביסוד הסכסוך )באמצעות הליך רישום ראשון

ת המצב לרגע שבטרם השימוש למשל( ובכך הוא נועד להחזיר א ,המשפט המוסמך

 הוא מאפשר שמירה של הסטטוס קוו.  ובכך – המפריע

כן, נועד לממש את החובה המוטלת על המעצמה הכובשת "להחזיר את הסדר -הצו, אם .185

לתקנות האג(. הוא מגן על זכויות קנייניות ודורש  43תקנה כאמור בוהביטחון לאזור" )

את המצב, לעשות זאת תוך שבידו מלוא ההוכחות לזכותו  בשטחבקש לשנות ממי שמ

 אלולעשות כן. החשיבות של כלי כזה לשלטון הצבאי של ישראל בגדה המערבית עצומה. 

והרגישות העצומה לכל המערבית גדה ב השוררתהמכירים היטב את המציאות הקשה 

היטב. זהו הראציונל זאת שינוי בזהות הלאומית של מחזיק בחלקת קרקע, מבינים 

העומד ביסוד הצו בדבר שימוש מפריע ובפריזמה זו יש לבחון את השימוש שנעשה 

   בסמכויות מכוחו. 

 

 סוף דבר – ה. הסעד המבוקש

בעתירה זו מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו כנגד המשיבים  המחייב אותם להורות  .186

 2, ועל הנחיית המשיב מס' 27/07ר בער 1על בטלותה מכל וכל של החלטת המשיבה מס' 
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לממש את הצו בדבר שימוש מפריע במקרקעין פרטיים כפי שהוצא על ידו כנגד המשיב 

. עמדתנו היא כי הותרתה של ההחלטה על כנה ואי מימוש דרישת הפינוי שהוצאה 3מס' 

  מכוח הצו, תופר חובתם החוקית של רשויות מדינת ישראל כלפי העותרים. 

, בכל הנוגע 1עתירה זו בהתוויית הדרך לועדת העררים, היא המשיבה  חשיבותה של .187

ולהוראות דין דומות שנועדו להגן על קניינם של  1586לפרשנות הראויה של צו מס' 

את  1נו כי בהחלטה נשוא העתירה שללה המשיבה יתושבים פלסטינים מקומיים. הרא

בסיס הנמקות שיפוטיות וזאת על  2האפשרות לממש את צו הפינוי שהוציא המשיב 

יוצאים כולנו נפסדים:  1שגויות וטעויות עובדתיות למכביר. מהחלטתה של המשיבה 

האחראי על שמירת הסדר הציבורי  2העותרים בעלי האדמות נשוא העתירה; המשיב 

שרואה  ,הציבור בכללותומעבר לכך גם ושמירה על זכויותיהם של התושבים המוגנים ו

 ברגל גסה ואת העבריינים יוצאים נשכרים. את שלטון החוק נדרס

לאור כל האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמבוקש בראשית  .188

 העתירה ולאחר קבלת תגובת המשיבים ודיון להופכו למוחלט.

כן מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העתירה ובשכר -כמו .189

 טירחת עו"ד בתוספת מע"מ כחוק.

 של הגב' רות קידר מטעם ארגון "יש דין". העתירה זו נתמכת בתצהיר .190
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 ואלה הנימוקים בעתירה לצו ביניים:

להמנע  3למשיב מס'  א צו ביניים המורההעותרים מבקשים מבית המשפט הנכבד להוצי

באדמות הכפר  10בגוש  36, 28, 23)חלקות  לגביהם הוצא צו הפינוי מלהכנס אל אדמות העותרים

טעו על ידו, וזאת ברוח יפעולות חיוניות הנדרשות לטיפול בשתילים אשר נלצורך ום(, למעט קד

וזאת עד למתן פסק דין סופי הנ"ל, ולא מעבר לכך,  27/07צו הביניים שהוצא במסגרת הערר 

  בעתירה זו.

 ואלה נימוקי הבקשה:

פקטו את -נעת דההמו 1כאמור, עתירה זו מבקשת סעד שעניינו ביטול החלטת המשיבה מס'  .א

ואת הנטיעות שביצע שלא כדין ותוך הפרת חוק מהאדמות שבבעלות  3פינויו של המשיב מס' 

 העותרים.  

פלש שלא כדין, בעידוד, סיוע  3, המשיב מס' כפי שמפורט בחלק העובדתי לכתב העתירה .ב

של העותרים שנמצאות מחוץ לשטח ותמיכה של המועצה המקומית קדומים לאדמותיהם 

תוך כדי הפרת דין מחוצפת מאדמתם  אותם וזאת במטרה לנשלוט של המועצה, השיפ

ות של שתילים חקלאיים עלה נטי. פלישה זו כלוברוטאלית אשר ביסודה מניעים אידאולוגיים

  וכן גידור השטח, באופן המונע מהעותרים לעשות כל שימוש באדמתם.

אורכה ולרוחבה טעויות כפי שנטען בחלק המשפטי, ההחלטה נשוא העתירה רצופה ל .ג

, ולהבנת העותרים יש לכל הפחות סיכוי טוב וממשי שההחלטה משפטיות ועובדתיות לרוב

 נשוא עתירה זו תבוטל.

כך למשל, ההחלטה נשוא עתירה זו )דעת הרוב( מתעלמת לחלוטין מהעובדה שרשות מקומית  .ד

ש לקרקעות מחוץ שלטונית )המועצה המקומית קדומים( היא שעומדת מאחורי היוזמה לפלו

כן שהעורר הוא למעשה שלוחה )שאף חתם על השכם שליחות עימה(. -לשיטחה, ועל

אף אם הייתה  –התעלמות זו הביאה להתעלמות מהעובדה שטענת ההתיישנות הדיונית 

 אינה עומדת למועצה המקומית שהוא שלוחה. –שהוא אדם פרטי  3עומדת למשיב 

-תכליתי ואנטי-)דעת הרוב( פירשה באורח אנטיכך עוד למשל, ההחלטה נשוא העתירה  .ה

טקסטואלי את הצו שהסמיך את המפקד הצבאי להוציא צווי פינוי )"הצו בדבר שימוש מפריע 

במקרקעין פרטיים"(. פרשנות הרוב בועדת הערר קבעה כי לעניין ההתיישנות הדיונית בת 

שינוי משימוש מינימאלי שלוש השנים להוצאת צווי פינוי הקבועה בצו בדבר שימוש מפריע, 

אינטנסיבי וקבוע אינו מאפס את שעונה. המשמעות היא ששתילת עץ אחד וספוראדי לשימוש 

, מעניקים חסינות לפלישה שנים בחלקה לפני ארבע שנים או קיום סיורים באזור לפני חמש

 שתילה של מאות שתילים וגידור החלקה.ב המתבטאתחקלאית דרמטית 
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וא עתירה זו היא החלטה ראשונה העוסקת בפרשנות הצו בדבר שימוש יצויין כי ההחלטה נש .ו

מפריע שהותקן ע"י המפקד הצבאי כחלק מיישום מסקנות הדו"ח שחיברה עו"ד טליה ששון 

 בנוגע למאחזים הבלתי מורשים.

בעתירה זו אף נטען כי הועדה שגתה שגיאות עובדתיות קשות כאשר לא קיבלה תעודת עובד  .ז

בירה את נטל ההוכחה וכאשר התעלמה מראיות רבות שהונחו בפניה בנוגע ציבור כראיה המע

 לבעלות על המקרקעין נשוא העתירה.

, כנגד ההחלטה הסופית שניתנה בו מוגשת עתירה זו, ניתנה החלטת 27/07במסגרת הערר  .ח

, 3לעיל(, המורה על הקפאת המצב מבחינת העורר מס'  20)נספח  26.11.2007ביניים ביום 

שנטע )השימוש המפריע לטפל בשתילים כדי המתיר לו להכנס לשטח נשוא הערר באופן 

מטרתו של צו ביניים זה, ממש כמו זה . בלבד ולצורך תחזוקת הגדר שכנגדו הוצא צו הפינוי(

, ומאידך לא במידה והערר מטעמו יידחה 3המבוקש, הייתה למנוע מצב בו יינזק המשיב מס' 

 . סף בקרקע כדי לשמור אף על זכויות העותריםלאפשר פלישה נוספת ושימוש נו

למנוע מצב שבו , מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא את צו הביניים המבוקש, על מנת לפיכך .ט

בפני השטח; בגידוליהם  עויפגש השימוש בקרקע ויבצע בה שינוייםירחיב את  3המשיב מס' 

 רבי השנים של העותרים. 

נועדו לצרכים  לדבריועות ינטוההוראה ושרברבות  וקוסיע עצמו העיד כי 3המשיב מס' היות ו .י

 . לא ייפגע מצו הביניים המבוקש 'בטחוניים',

זאת  לצורך הוצאתו של צו הביניים.ברור אם כן, כי מבחינת מאזן הנוחות, הכף נוטה בבירור  .יא

בייחוד, לאור העובדה שצו הביניים שהוצא על ידי הוועדה נוקט בלשון דומה ועמד בתוקפו 

 ופה כה ארוכה מבלי שהמשיב ניסה לקצרה. תק

אשר יורה  צו ביניים כמבוקש וציא בדחיפותלה הנכבד , מתבקש בית המשפטכן-אשר על

למשיבים לנקוט בכל הצעדים הדרושים בכדי למנוע איכלוס המבנים נשוא העתירה וחיבורם 

 לתשתיות.
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