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 המשיבים

  עתירה לצו על תנאי 

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

הממוקם  תפוח מערב"ינקטו בכל הפעולות הדרושות לפינוי המאחז הבלתי חוקי המכונה " לאמדוע  .א

, הוצאת ומימושולרבות הוצאת צו תיחום שטח על אדמות הכפר יאסוף, , ההתנחלות "כפר תפוח"ליד 

 .ומימושםוצווי הריסה לכלל מבני המאחז והבינוי הבלתי חוקי המצוי בו צווי הפסקת עבודות 

לחילופין, היה והוצאו צווים אלו, מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים לבוא וליתן טעם,  .ב

 באם יחפצו, מדוע לא ינקטו בפעולות הדרושות למימושם של צווים אלו. 

 גישה חופשית ובלתי מותניתותר לעותרים תכמו כן, יתבקשו המשיבים לבוא וליתן טעם מדוע לא  .ג

דמות שבבעלותם המצויות בקרבת המאחז, ועיבודן ככול שזהו רצונם, כפי שנהגו לעשות בטרם לא

 הוקם המאחז הבלתי חוקי. 

 .1כנספח מצורף לכתב עתירה זה  צילום אוויר של המאחז "תפוח מערב"
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 פתח דבר .א
 

יאסוף אשר ממוקם בסמוך לכפר ( המאחזעניינה של עתירה זו במאחז הבלתי חוקי "תפוח מערב" )להלן:  .1

שבגדה המערבית. מרכזה של עתירה זו בהשפעה המכרעת כפר תפוח להתנחלות ממערב וועל אדמותיו 

ם לאדמה שתי, על גבי כפר יאסוף כולםשתו שיש לקיומו של מאחז זה על איכות חייהם של העותרים

ות רחבות ההיקף הנובעות שבבעלותם ועל יכולתם לעבדה באופן חופשי. עתירה זו מתמקדת בהשלכ

, וזאת כאזרחים מוגנים תחת מעצמה כובשת מהמשך קיומו של מאחז זה על זכויותיהם של העותרים

 . בנוסף לאי החוקיות הגלומה בו ובמבניו

 למעשה, עתירה זו הינה המשך ישיר של עתירה קודמת שהוגשה על ידי העותרים, היא העתירה בבג"ץ .2

ראש מועצת הכפר יאסוף, עבד אלרחים צאלח מצטפא מצלח ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה  9512/10

דרשה את הסרת  עתירה זו (.24/03/2014יום ניתן בה בפסק דין  ה הראשונה;עתירלהלן: ה) המערבית

החסימות והחסמים הבלתי חוקיים שהונחו על דרך הגישה בין הכפר ובין אדמותיו החקלאיות אשר 

 עבר לקו גבול בלתי חוקי שהוצב בשטח. נכלאו מ

להפוך את החסמים הפרטיזניים והבלתי חוקיים שהונחו  1-3המשיבים החליטו בשלב מאוחר יותר,  .3

בשטח לרשמיים ומטעמם של המשיבים, זאת חרף הודאה מפורשת של נציג המפקד הצבאי כי המאחז 

נטל  " את כוחות הצבא ולמעשה מהווהוכלל מבניו הינם בלתי חוקיים, וכן הודאה כי המאחז "מאתגר

המבקש  הוגשה בקשה להגשת כתב עתירה מתוקן, באופן שיתווסף סעד אז-בטחוני על כוחות המשיב. או

את הסרת המאחז הבלתי חוקי. במסגרת הדיון האחרון שהתקיים בעתירה הראשונה הוחלט על ידי בית 

ולית מאן דפליג כי המדובר במאחז בלתי חוקי  –המשפט הנכבד כי סוגיית הסרת המאחז הבלתי חוקי 

אינה יכולה לחסות תחת כנפיה של העתירה הראשונה, והדבר אמור להתבצע  –שדינו אחד הוא: פינוי 

 במסגרת עתירה נפרדת. 

רעו ירועים האלימים שאיבמהלך השנה שחלפה מאז מתן פסק הדין בעתירה, תיעדו העותרים את הא .4

רשויות כפי אל ה. במקביל לתיעוד זה אף בוצעו פניות ות הגלומה במאחזהחוקי-בגזרה הנובעים מאי

המאחז שיפורט במסגרת העתירה, אולם בפועל, מצבם של העותרים ושל תושבי הכפר יאסוף רק הורע. 

הבלתי חוקי "תפוח מערב" מכתיב את סדר יומם של רשויות אכיפת החוק, ואילו העותרים, תושביו 

צים להתמודד עם עוד ועוד מגבלות ואיסורים ממינים שונים, כמו גם ריבוי המקוריים של השטח, נאל

 תקיפות וגרימת נזק לרכושם. 

, המייצגים את רשויות אכיפת החוק באזור, ביצעו מהלך שלדידם מהווה 1-4בסופו של יום, המשיבים  .5

תוך כדי שימור מצב  , הוחלט על הותרת המאחז הבלתי חוקי ומבניו על כנו,מחד גיסאאיזון בין זכויות: 

, בעלי הקרקעות שבסביבות המאחז, הם התושבים המוגנים בשטח מאידך גיסאשל הפרת החוק; 

הנתון לתפיסה לוחמתית, נאלצים לעבור מסכת ארוכה של תיאום בלתי צליח, להתמודד עם מגוון של 

ה יכולה לרפא את רועי אלימות שאינן זוכים להתמודדות מבעוד מועד וגם ההתמודדות שבדיעבד איניא

 . ובצילה הנזקים שנגרמו, ולמעשה להשלים עם קיומה של הפרת החוק ולתכנן חייהם לאורה

כי האיזון אותו בחרו המשיבים לבצע הינו בלתי סביר, בלתי  –ועודנה  –עמדתם של העותרים הייתה  .6

כולו מאינטרסים פוליטיים צרים, כאשר -מידתי ובלתי חוקי. איזון האינטרסים של המשיבים נובע כל

הוראות מפורשות וברורות מתחום המשפט בפועל הוא כזה הסותר מושכלות יסוד במשפט מנהלי, 

ת האדם וכן את פסיקתו המפורשת של בית המשפט הנכבד, לצד כל הבינלאומי ההומניטארי ודיני זכויו

 אמות מידה של מוסר בסיסי.
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מהווה עצם קיומו הרי ש ,של העותרים על אדמותיהם הפרטיות רק בחלקוממוקם עצמו המאחז הגם ש .7

את הם והסיבה המרכזית לשיבוש אורך חיי את, לקרקעהחופשית למניעת גישתם בלעדית את הסיבה ה

  .פגיעה הקשה בזכויותיהםל העיקריתהסיבה 

שלילת חרויותיהם הבסיסיות ביותר של העותרים המשך המשך קיומו של המאחז הבלתי חוקי, פירושו  .8

שימורו של המאחז הבלתי מורשה נאלצים כיום לחיות תחת משטר של התרים, הגבלות ופחד. למען אשר 

לתאם כל צונם לעשות מספר שבועות מראש, שברכנן כל פעולה פשוטה לת , נדרשים העותריםעל יושביו

תוך קבלת שלל אילוצים, תנאים, תכתיבים הכל אל מול מספר רב של גורמים שונים, שלהם צעד קטן 

שוב ושוב  י המערכת,אשר הורגלו על ידמקום תושבי השל המשך פעילות בלתי חוקית  למען הגבלותו

 הרשויות. מוחלט מטעם הם זוכים לגיבוי לעשות ככול העולה על רוחם כש בידם היכולתושוב כי 

עקב בצד אגודל, דונם אחר דונם, עבירה גוררת עבירה והתוצאה היא כשל מתמשך באכיפת החוק, באופן  .9

 אשר מגביר את כמות והיקף העבירות המתבצעות בגזרת המאחז. 

תיהם על פי התיישרותם של גורמי האכיפה דווקא לימינם של הגורמים העבריינים, תחת מימוש חובו .10

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

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

 וההשראה להפרת החוק.

למלא אחר חובותיהם בדין  המשיבים כי עלהעותרים הוא כל שטוענים  -כבר בשלב מוקדם זה יאמר  .11

לשמור ולהבטיח את זכויות היסוד שלהם ובעיקר את גישתם לקרקע. מקום בו הדבר איננו מתאפשר 

המשיבים, תחת זאת, בשל מכשול בלתי חוקי, הרי שאין פתרון ראוי אחר מלבד הסרת אותו מכשול. 

ו הם בוחרים לשמור על המאחז, ולמוסר, במסגרת לשכל הישרבוחרים במסלול אחר, מנוגד לדין, 

ולהטיל הגבלות ומניעת גישה רחבה על תושביו המקורים של האזור, אשר מבינים כיצד פעם אחר פעם, 

 שנה אחר שנה, מתמעט היקף האדמות החקלאיות אותן הם יכולים לעבד.

כיוון צמת. נו הפגיעה בזכויות עותרים מתעהמאחז על כאין ולא יכול להית כל ספק כי כול עוד נותר  .12

 ;בסבלםראות את העותרים ל שהמשיבים כולם מתנערים מחובותיהם החוקיות )והמוסריות( ומסרבים

 פורעי החוק שהשתלטו על שטח המאחז;תמכו באופן אקטיבי, מימנו וספקו הגנה לאף מכיוון שאלה 

צמצום הנזקים העצומים הנגרמים להם הגנה על זכויות העותרים וללפעול למען מ נמנעיםמשום שהם 

בלית ברירה לבית המשפט הנכבד לפנות לצים נאהעותרים  ;מאחז נותר עומד במקומווה שעוברבכל יום 

 באופן סביר לא תתאפשר. אדמותיהםגישתם ויכולתם לעבד את  –ומתוך הבנה כי ללא התערבותו 

שפט במסגרת הדיונים בעתירה העותרים המתינו בסבלנות לראות האם המסר שיצא תחת בית המ .13

הראשונה וכן במספר פסקי דין שניתנו לאחרונה חלחל אצל הרשויות. התוצאה העגומה היא, כי רשויות 

אכיפת החוק לא ינקפו אצבע למען העותרים כל עוד אלה לא יפנו לבית המשפט הנכבד בעתירתם זו. 

 מכאן, ובלית ברירה, הצורך בהגשת עתירה זו. 

 
 

 העובדתיהחלק  .ב

 הצדדים לעתירה .1
 , הינו ראש מועצת הכפר יאסוף אשר חלק גדולחלים אחמד-אל-חאפז מחמוד עבד, 1העותר מס'  .14

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

המקשר שבין בעלי  הגורם 1שנפרט להלן, מתוקף תפקידו כראש מועצת הכפר יאסוף היה העותר מספר 

בשל קיומו של המאחז הבלתי  האדמות, תושבי כפרו, והרשויות בכל הנוגע למניעת הגישה לאדמות הכפר

 . חוקי "תפוח מערב"
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כיוון שהוא מחזיק בזכויות קנייניות העותרים במסגרת העתירה הראשונה, קבוצת העותר היה חלק מ .15

לעמוד בראש מועצת הכפר יאסוף, החל לתעד  ולאחר מכן, עת נבחר ומונהבאדמת הסמוכות למאחז, 

רועים אלה כוללים מקרים בהם ירעו לתושבי הכפר בשנים האחרונות. איביתר שאת את הפגיעות שא

; גרימת נזק לרכוש; פגיעה בעצים; הוצת המסגד בכפר; פגיעה פיזית בחקלאי הכפר מצד תושבי המאחז

בפרט בגזרת המאחז תפוח מערב והתנחלות האם באזור הכפר, ומניעת גישה לעיבוד אדמות חקלאיות 

 שלו, כפר תפוח; וכיו"ב.

 2ומסומן מצ"ב לעברית  ועל תרגומ 1מס' תצהירו של העותר 

איוב, הינו תושב הכפר יאסוף והוא המחזיק בזכויות הקנייניות  , סאמי חליל מוסטאפא2העותר מס'  .16

 באדמות הכפר יאסוף.  12בגוש  42, באדמות הכפר יאסוף וכן בחלקה מס' 9בגוש  86-ו 42בחלקות 

, על תרגומו, וכן נסחי מס רכוש וצווי הירושה 2תצהירו של העותר מס' 

  .3כנספח הרלוונטיים על תרגומים, מצ"ב ומסומנים 

, מוחמד עבדאלפתאח עבדאלרחמאן עבדאלפתאח, הינו תושב הכפר יאסוף, והוא המחזיק 3העותר מס'  .17

 באדמות הכפר יאסוף.  9בגוש  44בזכויות הקנייניות בחלקה מס' 

, על תרגומו, וכן נסחי מס רכוש וצווי הירושה 3תצהירו של העותר מס' 

  .4כנספח הרלוונטיים על תרגומים, מצ"ב ומסומנים 

, מוחמד חסן חסין יאסין, הינו תושב הכפר יאסוף, והוא המחזיק בזכויות הקנייניות 4ותר מס' הע .18

 באדמות הכפר יאסוף. 8בגוש מס'  33-ו 4וחלקות  9בגוש  48,3,33בחלקות 

, על תרגומו, וכן נסחי מס רכוש וצווי הירושה 4תצהירו של העותר מס' 

  .5כנספח הרלוונטיים על תרגומים, מצ"ב ומסומנים 

זכויות קנייניות באדמות עליהן  4-2לכתב העתירה, לעותרים  6כנספח כפי שניתן לראות מהעזר המצ"ב  .19

 המאחז.  חלק ניכר ממבניממוקמים שלא כדין 

, וספי חסן מוחמד איוב, הינו תושב הכפר יאסוף, והוא המחזיק בזכויות הקנייניות בחלקה 5העותר מס'  .20

 באדמות הכפר יאסוף.  8בגוש  41וכן בחלקה  10בגוש  102-ו 21, 9בגוש  85מס' 

, על תרגומו, וכן נסחי מס רכוש וצווי הירושה 5תצהירו של העותר מס'  

  .7כנספח הרלוונטיים על תרגומים, מצ"ב ומסומנים 

הינם תושבי הכפר יאסוף, חקלאים אשר היו העותרים במסגרת העתירה הראשונה, ואשר  6-15העותרים  .21

ר, בשל סמיכות האדמות אשר בבעלותן או האדמות אותן נהגו לעבד למאחז הבלתי חוקית למרבה הצע

או לדרך החוצה את כביש הגישה אל המאחז, מנועים למעשה מגישה חופשית ובלתי  "תפוח מערב"

כנע לתכתיבי תושבי המאחז ולהיות חלק ממשטר היתרים בלתי ימופרעת לאדמותיהם, והם נאלצים לה

 קטיבי אשר בפועל מונע את גישתם לאדמותיהם או הופך אותה למשימה בלתי אפשרית.ישים ובלתי אפ

מופקד על המינהל האזרחי בגדה ועל  1הינו שר הביטחון של מדינת ישראל. משיב מס'  1המשיב מס'  .22

דעת בנושא מאחזים בלתי מורשים", -יישום מסקנות הדו"ח שחובר על ידי עו"ד טליה ששון )"חוות

; להלן יכונה: /http://www.pmo.gov.ilבאתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה: , נמצא 2005

 "דו"ח ששון"(.  

הינו מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ובידו מצויות כל סמכויות הניהול והחקיקה של  2המשיב מס'  .23

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

על שמירה על הסדר הציבורי והגנה על  2הבינלאומי ולדיני התפיסה הלוחמתית. בפרט, אמון המשיב 

 רכוש התושבים באזור הנתון לתפיסה לוחמתית, כפי שיוסבר בהמשך העתירה. 

http://www.pmo.gov.il/
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סמכויות הניהול של החיים  אשר בידיו 2הינו ראש המינהל האזרחי אצל המשיב מס'  3המשיב מס'  .24

על אכיפת חוקי התכנון והבנייה החלים  3האזרחיים בשטחים הכבושים. בין היתר אמון המשיב מס' 

 באזור, לרבות הוצאת צווי הפסקת עבודות. 

, בין היתר, על אכיפת החוק על ישראלים , אמונהמחוז ש"י, משטרת ישראל באמצעות 4מס'  ההמשיב .25

 ת.מפרי חוק בגדה המערבי

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

והמאחז  , אשר בתחומה נמצאת ההתנחלות "כפר תפוח"שומרון, המועצה האזורית 5המשיבה מספר  .26

ובהתאם לתחיקה הצבאית החלה בגדה המערבית, לה נתונות סמכויות הפיקוח והאכיפה  "תפוח מערב"

, חרף היותו "תפוח מערבהמאחז "המועצה עצמה רואה את  בכל הנוגע לחוקי התכנון והבנייה בתחומה. 

כמאחז בלתי מורשה, כחלק אינטגרלי מיישוביה, ופועלת ותומכת בקיומו ובשימור המצב הקיים בשלל 

 נעשה מטעמי זהירות בלבד.  5צירוף המשיבה מס' יחד עם זאת,  דרכים.

תנחלות מסגרת המשפטית במסגרתה מאוגדת הה, האגודה השיתופית תפוח, הינה ה6המשיבה מספר  .27

הלוויין אשר הוקמה לפני כשלושה וחצי עשורים. ברבות השנים נוסף להתנחלות זו מאחז  'כפר תפוח'

. אף ר בין המאחז והגרעין המיושב בו ובין האגודה השיתופית הנ"ל, כאשר קיים קשר ישי"תפוח מערב"

משיבה זו הוספה מטעמי זהירות ומכיוון שחברי האגודה השיתופית עלולים להיות מושפעים מהסעדים 

 המבוקשים בעתירה זו.

לעותרים אין מידע ואין אפשרות להגיע אל המידע הכולל את שמותיהם של תושבי המאחז, ועל כן, ככל  .28

שמי מהמשיבים סבור כי יש לצרפם, יבקשו העותרים מבית המשפט הנכבד למשיבים, ובפרט למשיבות 

 , למסור את פרטי תושביו של המאחז לצורך צירופם לעתירה. 5-6

הייתה כי  1-4יצוין כבר כעת, כפי שיפורט בהמשך כתב העתירה, כי עמדתם הרשמית של המשיבים  .29

אינו כיום חלק מההתנחלות כפר תפוח, בניגוד לאופן בו רואים המאחז "תפוח מערב" לא היה והוא 

 ואת שתי נקודות היישוב.  5-6המשיבות 

 על הכפר יאסוף, על כפר תפוח ועל המאחז תפוח מערב .2

 מצב הדברים כפי שהםהאירועים אשר הובילו להגשת עתירה זו, נבקש להציג את טרם נפתח בתיאור ב .30

בית , לנגד עיניו של הנושאבחינת זאת בכדי להבטיח כי במהלך  ,2015במציאות של שנת  יםמתגלמ

 . והכוללת התמונה המלאהתהה  המשפט הנכבד

 מצד אחד, עומדתדאי יכול היה להבחין כי בקרבת צומת תפוח, ופר יאסוף, כהמי שזכה לבקר באזור  .31

שני במרחק של  מצד שני,הסמוכה למוצב צבאי ואילו המוקפת גדר ושער,  'מסודרת'חלות נהת

 ,מבנים ארעיים המצויים בגפם מספרעומדים תלושים  ,ממולהמשקיפה על הגבעה   קילומטרים

ללא ההיתרים הדרושים, ארעיים המשתייכים למאחז, הוקמו מבנים אותם שוב האם". ימ "ימרוחקים 

ות לבין בשטח המצוי בין ההתנחלעל קרקע פרטית בחלקה ובניגוד לתוכנית המאתר הקיימת באזור. 

אשר בעבר שימש  לשטח רחב ידיים נוסף פרטאין דבר ר ביניהם, ומלבד זאת המחבהמאחז, עובר כביש 

 .מופקרכיום עומד נטוש ו את תושבי הכפר יאסוף לחקלאות

מהווה את הדרך היחידה הקיימת להגיע אל המאחז. ציר  כביש החוצה את השטח העצום במרכזואותו  .32

 בחופשיות, ,שעות היוםכל  לאורך עליוניידים ת, אשר מבלבד והמאחז משמש את תושבי ההתנחלותזה 

את צעדיהם ימים ואף שבועות מראש, מבלי לתכנן מבלי המתין לאישור, מבלי ל מבלי להידרש לתאם,

 חגים, במועדים, במשאבים  ובאירועים השונים המתרחשים בחיי התושבים מסביב. להתחשב ב
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חיילי צה"ל אין אלא להבטיח את בזמן של, ללא כל הפרעה יומםובזמן שאלה מקיימים את שיגרת  .33

נאלצים להשלים עם  תושבי הכפר יאסוף, למען מטרה זו וזמן משאבים, להקצות כוח אדםביטחונם ו

אותו ציר יחידי המוביל אל אותם המצב העגום שנכפה עליהם ומנועים מלהגיע לאדמותיהם הפרטיות. 

הוא הסיבה היחידה בגינה הוצא צו שטח צבאי סגור על האזור כולו, המבנים הארעיים והבלתי חוקיים 

 המונע את כניסת העותרים לאדמותיהם.

לקבוע רכזי, אידיאולוגי, אלים ועברייני: תפקיד אחד מ , לכולםלכביש, למאחז, למבנים הארעיים .34

לכאורה ללא שיתוף הפעולה באופן עקיף, בלתי חוקי,  ולהרחיב את מפעל ההתנחלויות עובדות בשטח

 ומבלי להידרש לשלם כל מחירהרשמיים עקיפת שלל מנגנוני הממשל  תוך .רשויות השלטון הרשמי של 

עם הקמת המאחז, . ובעיקר את מצבם של העותרים מצליחים גורמים אלה לשבש את המערכת בכללותה

ועים לחיים בצל משטר והפכו מחיים חקלאיים שקטים וצנ של העותרים ללא היכר הםהשתנו חיי

 היתרים קפדני, כשהם נטולי רכוש, מוגבלים ונשלטים. 

י שיש אף גורם מבל ,רוחםהאחראיים על הקמת המאחז, עושים כל העולה על אותם גורמים עבריינים  .35

עובדה זו הידועה להם היטב והם מבקשים לנצלה,  כך שבפני הרשויות  לעצור בעדם.או המעוניין, היכול 

בעיקרן המפקד הצבאי, לא תישאר כל ברירה אלא להשלים עם הפרת החוק ובסופו של יום אף השונות, ו

 להגן עליה.

לוותר  נכפה הצד השניעל בזמן שמוחלטת בו צד אחד הבוחר להפר את החוק זוכה להגנה חוסר איזון זה,  .36

הוא הסיפור העומד במרכזה של  -על כל זכויותיו, על ניהול אורך חיים סביר, על אדמתו, על פרנסתו 

)אם כי  אדמות פרטיותעל  ממוקם בכללותו בשל כך, העובדה כי המאחז הבלתי חוקי איננו עתירה זו. 

אינה רלוונטית כלל  ,(הוא כן נמצא על אדמות שהוחלט שלא להכריזם כאדמות מדינה ברובו המכריע

מכיוון שהקמתו נולדה בחטא ומשום , םחייהשגרת שכן עצם קיומו הוא הנותן והוא הסיבה להרס וכלל 

נעבור לסקור  הנ"למצוידים במידע . עותריםזכויות השהמשך קיומו בחייב בהכרח את המשך הפגיעה ב

 את האירועים שהביאו להיווצרות מצב זה. 

של בו ווייש סותו של צו תפיסה צבאיבגדה המערבית, בח 'תפוח כפר' ההתנחלות הוקמה 1978 בשנת .37

ר תפוח להתנחלות אזרחית , פונה גרעין הנח"ל ותחתיו הפך כפבשטח. לאחר פרק זמן קצרגרעין נח"ל 

 לכל דבר. 

לערך נפרצה דרך מכפר תפוח לכיוון מערב, וזמן קצר לאחריה הוחל בהצבתם של מספר  2000בשנת  .38

 מבנים יבילים, כאשר חלקם הפך ברבות השנים למבני קבע, וכן נפרצו דרכים נוספות בין המבנים עצמם. 

ועד  1997צילומי אוויר המתארים את גלגוליו של המאחז ותיאור תא השטח בין השנים 

  .8כנספח הנוכחי מצ"ב ומסומנים לשלב 

, הממונה על הרכוש הממשלתי 3' של המאה הקודמת, ביצע נציג המשיב מס' 80-יוער, כי במהלך שנות ה .39

רובם המצ"ב,  6כפי שעולה מנספח מס' והנטוש, הכרזה על חלק משטחי יאסוף כאדמות מדינה. ברם, 

ומצויים מחוץ לתחום ההכרזה ועל אדמות פרטיות של העותרים  המכריע של מבני המאחז ממוקמים

 ושאר תושבי יאסוף.

ברבות השנים המשיך המאחז להתרחב ולהתפתח, כפי שמגלה מסד הנתונים שהוכן על ידי תא"ל ברוך  .40

 :2006בשנת  1יגל עבור המשיב מס' שפ

 : ]לכפר תפוח, ש.ז.[ "מאחזים בלתי מורשים בסמיכות 

, ע"ג אדמת מדינה בהרשאה 1999הוקם במאי  –תפוח מערב  - 660. + נ.ג 592נ.ג.   .1

 592( + קרקע פרטית + סקר )חלק מדרך הגישה(, בנ.ג. 12/98-11/03לתכנון להסתצ"י )
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אושרה תכנית רישוי  למרעה הכוללת דיר, סככה, יביל לשומר ומגדל מים, אך בוצעה 

לאחר צרוף השטח לצו אלוף  לשכונה תקודם רק 131/1חריגה מתוכנית זו, תב"ע מס' 

סככות + סככת פח, מבנה  5קרוואנים,  16משפחות, תכולה:  5תפוח. במקום מתגוררות 

 2מ"ר,  12X12מבני קבע בבנייה, פיתוח משטח  2קבע עם תוספת עץ המשמש בית כנסת, 

מכולות, מגדל  2+ מיכל סולר,  מיכל מים,  2X2, משטח בטון 10X10מחסנים, משטח בטון 

 רה, תאורה היקפית."שמי

 .9 כנספחהעתק העמודים הרלוונטיים מדו"ח שפיגל מצ"ב ומסומנים 

מבנים שונים, חלקם יבילים וחלקם מבני קבע, בנוסף על הבינוי  30-מאז, גדל המאחז וכיום הוא מונה כ .41

 המוזכר לעיל.

למעט מקרים ספורים של אכיפה ביחס לבנייה הבלתי חוקית הזו, ולבד מהוצאתם של צווי הריסה למבני  .42

המאחז וניהול הליכי פיקוח, בפועל, לא מומשו הצווים שהוצאו על ידי הרשויות. באחד המקרים 

ופית אגודה שית 519/04הבודדים בו כן הייתה כוונה לממש את האכיפה, הוא המקרה אשר נדון בבג"ץ 

[, נקבע במפורש, על בסיס עמדת המדינה, כי ייעודו 20/01/2004]כפר תפוח נגד אלוף פיקוד מרכז ואח' 

של השטח הינו חקלאי, וכי גורמי התכנון במנהל האזרחי דחו בעבר את תכנית המתאר שהוגשה ביחס 

 למבנה המאחז. 

בחלקה מכוונת היא להרחבת  לה:פנים רבות , "תפוח מערב"של כפר תפוח אל עבר המאחז ת זו התרחבו .43

שטח שהוקצה מעבר ל, יותר ליצור אזורי שליטה נרחבים תחלקה האחר מבקשבהבניה בהתנחלות, 

ים מבנים קבועובניית  נטיעת שתילים, שערים ומחסומים ר, הקמת גדרותפריצת כבישי עפ. להתנחלות

מניעת גישת העותרים אל  – משותפתו הפעולות הללו תוצאה אחת זהה לכל –ארעיים מבנים ו

כלי יעיל כעד היום  משמשותשימשו ו אדמותיהם. כלל הפעולות הללו, כפי שנעמוד על כך בהרחבה,

 . לצמיתותסיפוח אדמות אלה ובסופו של יום ל הגישהמניעת להבטחת והנצחת  ואפקטיבי

. שטח זה ציבורפרטיות ואדמות  רבותהנמדד באלפי דונמים והכולל חלקות  בשטח רחב היקףמדובר  .44

חסום וחתום בפני העותרים ותושבים נוספים מהכפר הכל תודות למכשולים השונים נותר  בכללותו, 

עד למניעת הגישה, היוו אדמות אלו אחד ממקורות הפרנסה . תושבי המאחזשהוקמו בשטח ע"י 

יהם לעבד את לאורך שנים ובמשך דורות נהגו העותרים ובני משפחות ,החשובים של תושבי הכפר יאסוף

 . , כמו גם גידולים עונתיים אחריםלרוב ועצי פרי אחריםהקרקע ולגדל עצי זית 

המחשה של האדמות אשר היו מעובדות בעבר והן אלה המצויות בסמיכות למאחז תפוח מערב ולציר 

 . 11נספח הגישה אליו, המעידות על טיב הקרקע מצ"ב ומסומן כ

אשר העתיקה ה, הוצבה סוללת עפר ואבנים על גבי הדרך י, בחסות האינתיפאדה השני2001בשנת  .45

דרך זו, המכונה "הדרך הלבנה", חוצה את  .העותרים יהם החקלאיות שללאדמותמהכפר יאסוף הובילה 

החלה מניעת הגישה, כשלא היה כתוצאה מכך, . "תפוח מערב"כביש הגישה המחבר בין כפר תפוח ובין 

ודה על פי תכנית אל אדמותיהם, להפיק פירות מהקרקע ולממש את יע להגיעהעותרים באפשרות 

  זור, המגדירה את השטח כאדמה חקלאית.המתאר הקיימת בא

מניעת גישה זו לא התבטאה אך בהצבת מכשולים פיזיים אלא גם בפעילות אקטיבית מצד מתנחלי  .46

 משרדי אל בנושא הועברו פניות. והפחדה ביקשו לגרשם מהשטח באמצעות שימוש באלימותהאזור אשר 

רק כי המשיבים נמנעו לא . הואיל ללא אולם, הפלסטיני הקישור משרדי באמצעות, הישראלי הקישור

 מסוים בשלבאלא כי מלבצע את תפקידם ולמנוע את הפרות החוק החוזרות ונשנות ע"י המתנחלים, 

כאשר וזאת  מטעמם מי או/ו העותרים את גירש אשר בצבא להסתייע המתנחלים החלו, ידוע לא במועד

וזה נתפס דה פקטו על ידי פעולות אותם  לא היה בנמצא עדיין כל צו האוסר על העותרים להיכנס לשטח
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"תנאי שבלעדיו אין" ה בסופו של דבר מניעת גישה זו היא אשר אפשרה והיוותה את . גורמים עבריינים

 הקמת המאחז הבלתי חוקי תפוח מערב. ל

בעשור האחרון אנו עדים לתופעה המקרה הנ"ל אינו ייחודי לגזרת הכפר יאסוף והמאחז "תפוח מערב":  .47

פקטו של שטחים נרחבים, חלקם בבעלות פלסטינית פרטית וחלקם בגדר אדמות -של סיפוח דה

 ציבוריות, להתנחלויות שונות ברחבי הגדה המערבית. סיפוח זה נעשה בין היתר באמצעות מניעת גישתם

של תושבים פלסטינים לאדמותיהם ויצירת מציאות בשטח המחייבת לכאורה התארגנות ביטחונית 

 מחודשת הכוללת בהכרח את המשך הרחקת בעלי הקרקעות מרכושם הפרטי. 

מאז פרוץ האינתיפאדה השנייה, השימוש בפרקטיקות של מניעת גישת פלסטינים לאדמותיהם למען  .48

יות בפועל, הפך לשיטת פעולה שכיחה בקרב תושבי ההתנחלויות הרחבת "שטחי השליטה" של התנחלו

והמאחזים בגדה. כיום, אין עוד צורך להשתלט על גבעה באישון לילה למען קביעת עובדות בשטח אלא 

על ידי מניעת גישה ו/או על ידי מניעת מעבר באדמות ציבוריות, מצליחים אותם הגורמים אידיאולוגים 

ובלתי חוקית של שטחי ההתנחלויות וזאת מבלי שנדרשים הם אף להציב ליצור הרחבה המלאכותית 

 מבנה אחד בשטח. 

בין אם על די הקמת חסמים פיזיים פשוטים כגון גדר או סלילת כביש ובין אם על ידי שימוש באמצעי  .49

אלימות והפחדה של ממש, מצליחים תושבי ההתנחלויות לכפות על המערכת בכללותה, על המשיבים ועל 

תרים כאחד, את מימוש חזונם הפרטי להרחבת מפעל ההתנחלויות והכל כמובן באופן בלתי חוקי. על העו

ידי יצירת אזורי חיץ נרחבים, אותם שטחים "כלואים" מוחזקים כבני ערובה בידי המתנחלים ומשמשים 

פורעי אותם להקמת מאחזים חדשים ו/או ל"עיבוי" ההתנחלויות הקיימות. כך נוצר המצב בו מנצלים 

החוק את המצב הביטחוני הרגיש באזור ומחייבים את מערכת הביטחון לספק להם הגנה וזאת על חשבון 

 זכויות בעלי הקרקעות הפלסטינים.

עו"ד טליה ששון התייחסה בדו"ח שחיברה בנוגע למאחזים הבלתי מורשים לא אחת לסוגיית הגידור  .50

 ת: הבלתי חוקי כאמצעי למניעת גישה ולהרחבת התנחלויו

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

  ".ועוד

 ;(186; להלן: "דו"ח ששון", עמ' 2005מאחזים בלתי מורשים, חוות דעת )ביניים( )

 וגם:

 שלא במקרקעין חזקה תפיסת: באלה ביטוי לידי באה מורשים הבלתי המאחזים תופעת"
 ,מים כמו מגדל מבנים הצבת ;דרכים פריצת ;קרקעות בגידור ביטוי לידי הבאה יןכד

 ,זריעה ,הקרקע עיבוד ;תשתיות והכנת חישוף כולל הקרקע פתוח ;חשמל עמודי, אנטנות
 .(269, בעמ' שם) "איום יצירת תוך גישה מניעת ,בקרקע רעייה ,נטיעה

 ובמקום אחר בדו"ח נאמרו הדברים המפורשים הבאים:

 .עצמו המאחז הקמת לצורך שלא גם להיות יכולה סקר וקרקעות פרטיות קרקעות "תפיסת

 הללו הקרקעות לעיתים .ועיבוד חזקה למטרות ,ישראלים בידי נתפסות קרקעות לעיתים

 ידי על מושגת בקרקע חזקה תפיסת של זו תכלית .ממנו ולעיתים מרוחקות למאחז סמוכות
 סלילת ,גישה מניעת ,גידור ,פיזית בקרקע ישיבה ,רעייה ,זריעה, נטיעה ,הקרקע עיבוד

 כאשר .אחרות ובדרכים ,מערות על השתלטות ,מבנים הצבת תאורה עמודי הצבת ,דרכים
 המשפטיות ההגנות כי מתברר ,מתנחלים ידי על פלסטינים של פרטיות קרקעות נתפסות

 ".אפקטיביות אינן העומדות להם
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כאמור, למרות שדו"ח ששון עוסק בתופעת המאחזים, הרי ששיטות אלו שרירות וקיימות גם סביב  .51

ה דו"ח מטעם ארגון זכויות התנחלויות רשמיות בגדה המערבית. בנוגע למניעת גישה שיטתית זו יצא ז

אדמה שדודה: חסימת הגישה של פלסטינים לקרקע סביב בצלם" הסוקר את התופעה וממדיה: "האדם "

. כפי שעולה מהדו"ח, סלילת כבישים וגידור שטחים נרחבים הינם 2008, ספטמבר בצלםההתנחלויות", 

עצמן, לעיתים בגיבוי המשיבים או תוך עניין שבשגרה והם נעשים על ידי מתנחלים ועל ידי ההתנחלויות 

 הנאה משתיקתם וחדלונם מלפעול אקטיבית נגד התופעות האמורות.

או במבנים ארעיים המסמנים  , חסימה אחרתמהרגע שהחסם הפיזי הושלם, בין אם מדובר בגדר, בכביש .52

רע אף להגיע את מיקומו של המאחז, מנועים בעלי האדמות להגיע באופן חופשי במקרה הטוב, ובמקרה ה

כלל, אל אדמותיהם ולעבדן. כך, המעבר הרגלי הופך למוגבל מאוד ובמקרים רבים אף לבלתי אפשרי. 

חמור עוד יותר הוא המצב בכל הקשור למעבר של כלי רכב חקלאיים שכניסתם לאזורים אלו נמנעת כמעט 

 לחלוטין. 

יע אליהן. יתרה מזאת, לא אחת חרף האמור לעיל, המשיבים אינם ממהרים לסייע לבעלי האדמות להג .53

גורמי אכיפת החוק אף מסייעים לאנשי ההתנחלויות להרחיק פלסטינים המנסים להגיע אל אדמותיהם 

מעבר לצורך הגדלת היקפו -לעיתים, התנהלות זו של מניעת גישה ויצירת מחסומי המצויות בשטח הכלוא.

רב המשיבים למציאות מוגמרת אשר אף של האזור ה"סטרילי מפלסטינים" סביב ההתנחלויות הפכה בק

זוכה להגנתם הפורמאלית המתבטאת בין היתר, בהנפקת צווים לסגירת השטח ויצירת "שב"ם" )שטח 

 בטחוני מיוחד(. 

המשך קיומו של המאחז מהווה הוכחה ניצחת לניצחונם של מפרי חוק אשר בכוח הזרוע, בתחבולות,  .54

בתמרון, ניצול ובמרמה ספחו לעצמם מאות דונמים נוספים והכל תחת אפם ובסיועם של המשיבים. גם 

יות היסוד של ועל פני זכ תושבי המאחזהפעם ביכרו המשיבים את פעולותיהם הבלתי חוקיות של 

 עותרים. ה

כיוון שהמשיבים מודים בפה מלא כי הוציאו את צווי סגירת השטח הצבאיים אך ורק כתוצאה מקיומו של  .55

המאחז, מכיוון שלשיטת המשיבים עצמם המאחז הינו בלתי חוקי לאור הפגיעה החמורה בזכויותיהם של 

 ת למשיבים לפנותו.  העותרים ככול שמאחז זה ממשיך להתקיים, על בית המשפט הנכבד אין אלא להורו

קיומם של החסמים בשטח, בין אם בדמות המאחז, סוללת העפר או נקיטת האלימות ע"י המתנחלים  .56

יצאה את המציאות בשטח לפיה לעותרים אין גישה רציפה לאדמותיהם לאורך כל שימות השנה. אך 

לכה למעשה מניעת הגישה לא רק הביאה לחסימת דרכם של העותרים אל אדמותיהם אלא מאשרת ה

בחסותה תופעות את המצא להשתלטות על אדמות נוספות בידי המתנחלים. בנוסף על כך,  מתבצעות 

בגוף בנפש  תושבי הכפר יאסוף ובכלל זה פגיעה לשחתת רכוש והתנכלויות שמגוונות של הפליליות 

ם פנינו מועדות לשם להגשת העתירה הראשונה בעניין. מצב דברים זה הוא שהוביל בסופו של יווברכוש. 

 כעת. 

 9512/11בג"ץ  –במסגרת העתירה הקודמת  הליכיםה. 3

 התיאום מנהל אל שהופנתה בקשה ובעקבות, לעיל כמתואר ממוסדת בלתי גישה מניעת של שנים לאחר .57

 הכפרים מועצות ראשי זומנו אליו, 2006 בשנת סיור נערך, הגישה דרך על החסימה את להסיר הישראלי

 מנהל קצין מפי, להם נמסר בו, 1 מספר העותרמי ששימש בתפקידו של  ביניהם, להתנחלות הסמוכים

 בעוד מוחלט באופן אסורה הכפר מאדמות לחלק הכניסה כי, בנפה האמורה הישראלי והקישור התיאום

 משתתפי בפני הוצגו לא, פה בעל הנחיות מלבד, זה בסיור. בתיאום מחויבת הינה אחרים שלחלקים

 .    אלו חמורות תנועה הגבלות של קיומן את המסמיכה, אחרת חוקית הוראה או צו כל הסיור
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לאחר שנים של מיצוי הליכים שבוצע בעניין ועיקרו דרישה להסרת המכשולים הבלתי חוקיים המונעים  .58

העתירה בבג"ץ  2010בשנת ומגבילים את זכות התנועה החופשית של חקלאי יאסוף לאדמותיהם, הוגשה 

9512/10 . 

 לעתירה, נמסרו, בין היתר, הדברים הבאים: 2-3במסגרת תגובתם המשלימה של המשיבים  .59

כי בכוונת המשיבים להסיר את סוללת העפר שמנעה בפועל את גישת תושבי יאסוף לאדמותיהם,  (א)

 זאת במסגרת הסדר תנועה כולל;

עשה שלא כדין, ננקטו נוי במקום, שניכי תפוח מערב אינו מהווה חלק מכפר תפוח, וכן כי נגד הב (ב)

ידי המנהל האזרחי. בפועל, מרקם החיים שהתפתח במקום הוביל לכך שכפר  לקוח עהליכי פי

מתנהלים כיישוב אחד, כאשר עובדה זו באה לידי ביטוי בתנועה הרכובה  "תפוח מערב"-תפוח ו

לתגובה המשלימה של  15והרגלית הקיימת בציר המחבר בין כפר תפוח ובין המאחז )פסקה 

 המדינה(;

כי מרכיבי ההגנה סביב המאחז הינם חסרים, וכי בניגוד לכפר תפוח, המוקף גדר והוא בעל שער  (ג)

אחז אינו מגודר ולא קיימת אליו נקודת כניסה מסודרת. כפי שציינו כניסה ויציאה מוגדר, המ

אינה מגודרת, וכלל  "תפוח מערב"המשיבים בתגובתם, כי גם הדרך המחברת בין כפר תפוח ובין 

בכל הנוגע להגנת תושבים  2" לכוחות המשיב מס' אתגר של ממשמאפיינים אלה יוצרים "

לה הנעים על הדרך המחברת בין המאחז והתנחלות ישראלים, בפרט במאחז "תפוח מערב" או א

 האם;

, הדבר מהווה "תפוח מערב"-טחונית וקרבת הכפרים יאסוף ואיסכאכא ליכי לנוכח המציאות הב (ד)

רועים אשר עשויים להתרחש יבטי זמן ומרחב לתגובה לאיבכל הנוגע לה 2אתגר למשיב מס' 

 בגזרת המאחז;

תנועת החקלאים הפלסטינים לאדמותיהם לפרקי זמן להסדיר את  2-3בחרו המשיבים  כי בעבר, (ה)

קצובים ומוגבלים, אשר חייבו תיאום מראש, וזאת לתקופות מסיק הזיתים וחריש האדמה 

ובהעדר אפשרות להציב בלבד. על כן, וכחלק מאותו הסדר כולל אשר גובש על ידי המשיבים, "

ש מעבר לכביש ומגן על לטענתם )הגם שכוח צבאי קבוע נמצא ממ כוח צבאי קבוע במקום"

דרך הקלה ביותר על ידי המשיב: הכרזה על לנקוט בההתנחלות כפר תפוח, באופן קבוע(, הוחלט 

חלקים נכבדים מהשטחים החקלאיים ככאלה אשר הינם תחת צו שטח צבאי סגור, ושהגישה 

 אליהם מחייבת תיאום מראש. 

 .11כנספח מצ"ב ומסומנת  16/10/2012מיום  2-1העתק מתגובתם המשלימה של המשיבים 

העתק מהמפה אשר צורפה על ידי המשיבים לתגובתם, בה מסומנים אזורי הגבלת הגישה, 

 א.11נספח מצ"ב ומסומנת כ

העתק מסימון מיקומה של החסימה הקודמת וכן סימון מיקומו של השער מצ"ב ומסומן 

  .12נספח כ

יוצא אפוא, שהמשיבים בחרו להפוך סדרי בראשית: חקלאי הכפר יאסוף, אשר אדמותיהם הפכו 

להיות כלואות בין המאחז תפוח מערב ובין ההתנחלות תפוח, וכן אלה המצויות מעבר לדרך 

המקשרת בין המאחז ובין ההתנחלות, נדרשים לתאם זמן רב )"סביר"( מראש את הגעתם לאדמה, 

מלא של שמות האנשים המעוניינים להגיע לשטח; הכלים הנדרשים להם; משך  וזאת תוך פירוט

הזמן בו הם מעוניינים לשהות בשטח; וכל פרט נוסף. אישור סופי של התיאום כפוף לשיקוליהם 

 . 2-3השונים והמשתנים של המשיבים 
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מרים תושבי המאחז תפוח מערב, אשר אין כל ספק שהם פולשים ומהווים עברייני בנייה ומש

מפעל עבריינות אידיאולוגי, לעומת זאת, רשאים לנוע כל יום כל היום בחופשיות מביתם הבלתי 

 חוקי, דרך אדמות העותרים, אל מחוזות חפצם ובחזרה. 

זהו האיזון בו בחרו המשיבים, רשויות אכיפת החוק, להתמודד עם המאחז הבלתי חוקי. מעבר 

לל שיוכח להלן, הרי שבכך הופכים המשיבים את כ לעובדה כי מנגנון זה לא עבד בפועל, כפי

 ם על פי הדין.ישהאיזונים הנדר

נעמוד שוב על סדר הדברים אשר הוביל לתגובה: בראשית הוקמה סוללת העפר אשר מנעה את גישתם  .60

של תושבי הכפר לאדמותיהם; לאחר שפניותיהם הרבות של תושבי הכפר לא זכו לכל התייחסות מצד 

המשיבים, פנו אלה בעתירתם לבית המשפט הנכבד; בתגובתם לעתירה, מסרו המשיבים כי אכן המאחז 

הינו מאחז בלתי מורשה היוצר מעמסה ואתגרים על כוחות הביטחון בשטח, והוא אף אינו  "וח מערבתפ"

חלק מהתנחלות האם כפר תפוח; יחד עם זאת, הוחלט על ידם להסיר את סוללת העפר הפיראטית 

שהוצבה בשטח, ותחת זאת להקים במקומה שער ברזל שהפיקוח על התנועה דרכו נתון להחלטותיהם 

", לחלקות הנמצאות בקרבת הציר על מנת לחייב תיאום של כניסת הפלסטיניםיבים, וזאת "של המש

כלשון המשיבים; זאת, תוך יצירת משטר התרים קפדני ביחס לתושבי יאסוף, הכל על מנת שלא להפריע 

 לתושבי "תפוח מערב" בשגרת יומם, העוסקת, בפועל בהפרת חוק. 

 6, בלתי חוקית, שהוקמה בעבר ככל הנראה על ידי המשיבה בכך, על פי המשיבים, חסימה פיראטית .61

או מאחז הלוויין שלה, "תפוח מערב", הפכה להיות חסימה קבועה בחסות המשיבים ובאישור וביוזמת 

הצבא. יוצא אפוא, שתחת הסרת סוללת העפר, בחרו המשיבים לשים באזור מחסום קבוע מטעמם 

 ה החופשית לאדמות.שיקשה וימנע כמו קודמו, את אפשרות הגיש

עוד נמסר על ידי המשיבים כי במסגרת ההסדר הכולל עליו עמלו המשיבים במהלך השנתיים בהם  .62

העתירה הראשונה הייתה תלויה ועומדת, נקבעו הסדרים כי על פיהם יוכלו העותרים ותושבי הכפר 

ת על ידי הוצאת צו , ותוך קביעת משטר התרים קפדני, וזארק לאחר תיאוםיאסוף להגיע אל אדמותיהם 

 שטח צבאי סגור לשטחים אליהם נמנעה הגישה של העותרים עד כה. 

לא הייתה באזור מושא דיוננו כל הסדרה חוקית של המשיבים אף טוענים כי למעט בתקופת המסיק " .63

. משמע, מבחינתם ""תפוח מערב"-הנמצאות בקרבת כפר תפוח ו גישת פלסטינים לקרקעות חקלאיות

-של המשיבים כל תנועה של העותרים לאדמותיהם אינה דבר טבעי, אלא דבר שיש צורך לקבוע ב

"הסדרה חוקית", משכך, כל תנועה של החקלאים לאדמותיהם בשטח נעשית על פניו ללא אותה 

 "הסדרה חוקית". 

חוד אלה המצויות מעבר : במקום שגישה לאדמות העותרים, בייהעולםבכך, הפכו המשיבים את סדרי  .64

להתנחלות תפוח, תהיה חופשית ובלתי מופרעת, וכך תוגשם  "תפוח מערב"לציר הגישה שבין המאחז 

זכותם לגישה חופשית ורציפה, הרי שבחסות קיומו של המאחז הבלתי מורשה, ובשל קיומו של מאחז 

 .2-3זה, נמנעת גישתם אל אדמותיהם, וזאת בחסות הגבלות מטעם המשיבים 

חלק מההתנחלות  אינו מהווהיצוין, כי חרף הודאתם של המשיבים כי המדובר במאחז בלתי חוקי, אשר  .65

, הרי שבסופו 3תפוח, וכן כי כנגד הבינוי במקום שנעשה שלא כדין ננקטו הליכי הפיקוח ע"י המשיב מס' 

ו, וזאת כיוון השלים ומשלים עם קיומה של הפרת חוק זו ונוסך עליה את שמיכת 2של יום המשיב מס' 

"תפוח מערב" מתנהלים למעשה כיישוב -שמרקם החיים שהתפתח במקום הוביל לכך שהכפר תפוח ו"

 לתגובה המשלימה(.  15" )פסקה אחד

כך, על פי תיאור המשיבים בתגובתם "נוצר" מצב ונוצרה מציאות; המשיבים "רק" משלימים עם קיומה  .66

 ב זה. ומנציחים אותה, כאילו אין להם יד ורגל במצ
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, סוכם על עריכת סיור בהשתתפות 14/11/2012במסגרת הדיון הראשון בעתירה, אשר התקיים ביום  .67

העותרים והמשיבים, כאשר לאחריו יבהירו הצדדים מהן הבעיות הממוקדות העולות לגבי דידם נדרשת 

ארה אז, ובמסגרת דיון זה מצאו לנכון שופטי בית המשפט הנכבד )כב' המשנה לנשיא, כתההכרעה. 

ה של הגבלת הגישה זהשופטת מ' נאור וכב' השופטים ח' מלצר וצ' זילברטל( להתייחס לעובדה כי מצב 

, וכי הטיפול , כלשונם של השופטים במהלך הדיון"מצב בלתי חוקי שלא העותרים יצרו אותונובע בגלל "

המאחז ואכיפת הדין ביחס אליו, יובלי למצב שלא יהיה צורך במצב הבלתי חוקי הכרוך בהקמת 

 להתערב בסוגיות של הגבלת הגישה של העותרים. 

, נעשה ניסיון מצד העותרים ותושבים אחרים מאת הכפר 2012זמן קצר לאחר הדיון, בסוף חודש דצמבר  .68

, 6משיבה מס' יאסוף לעבד את אדמותיהם, אולם אלה נתקלו בתגובות אלימות מצד חלק מתושבי ה

שאף כללו פגיעה ביבולם. רק לאחר שקראו העותרים לכוחות הצבא, אלה ביקשו דווקא מהתושבים 

 הפלסטינים להתפנות ולתאם את כניסתם לשטח ליום שלאחר מכן, כפי שאכן בוצע בסופו של יום.  

בחודש  –מו סיונות לקייילאחר מספר רב של נ –סיור בשטח כפי שהנחה בית המשפט הנכבד, התקיים  .69

כי הותר לעותרים להגיע  3. יום קודם לכן, נמסר מנציגות המת"ק הפועלת תחת המשיב מס' 2013מארס 

 לאדמותיהם ולחרוש אותם. 

עם ניסיונם של החקלאים להגיע לשטח, בשעות הבוקר נחסמה דרכם על ידי חלק מתושבי ההתנחלות,  .70

החקלאים לאדמותיהם. רק לאחר שבוצעה  אשר בעצם העמדת רכבם במאונך לכביש, ומנעו את מעבר

פנייה לנציגות המת"ק שהייתה באזור, התאפשר המעבר. לאחר פרק זמן של עבודה בשטח, הגיעה קבוצה 

האחרונים החלו לנוס  , והחלו ליידות אבנים לכיוון החקלאים. לאחר שאלהשל תושבים ישראלים נוספת

היה עמם וסייע בעדם לפעולות החרישה, כמו גם ציוד ששו לחייהם, נלקח החמור שלכיוון הכפר כיוון שח

. רק לאחר פנייה שבוצעה על ידי החקלאים הישראלים של האזורחרישה אחר שהיה בשטח על ידי תושבי 

למפקדת הקישור הפלסטיני, הושב החמור על ידי המת"ק הישראלי לבעליו, כעבור מספר שעות, וזאת 

צא באותה העת. רובו של ציוד החרישה לא הושב לבעליהם. לאחר שהוחזר משטח ההתנחלות בה הוא נמ

ככל שהדבר ידוע לעותרים, נכון לכתיבת שורות אלה חקירת משטרה לא הובילה להגשת כתב אישום 

 כנגד אותם גורמים. 

, התקיים הסיור המדובר, בו נטלו חלק הגורמים הבאים: מח"ט 14.3.2013 -יום לאחר מכן, יום ה' ה .71

אב מרום; נציגי המנהל האזרחי, וכן נציג המת"ק האזורי; נציג יועמ"ש איו"ש; ב"כ הגזרה, אל"ם יו

; העותרים ותושבי הכפר יאסוף ונציגי ארגון "יש דין" 5-6; נציגים מטעם המשיבות 1-2המשיבים 

המסייע להם; וכן ב"כ העותרים הח"מ. מפקד החטיבה סקר בפני הצדדים את השטחים התחומים להם 

לא היה מודע לאירועי היום שקדם לסיור המתוארים כלל בתיאום בלבד. המח"ט, אשר  נדרשת הגישה

לעיל, מסר כי מבחינתו הוא רואה את ההתנחלות והמאחז הבלתי חוקי כיישוב אחד והוא אינו מוצא 

לנכון להפריד ביניהם. המח"ט הכיר בכך כי המדובר במאחז בלתי מורשה, אולם מבחינתו פינוי המאחז 

שאלת אי החוקיות של המאחז ים הנחיות שניתנות לו בעניין זה, שכן מצוי בסמכותו והוא רק מקיאינו 

עוד הוסיף המח"ט כי אין כל מחלוקת כי קיומו של המאחז בשטח משנה את אינה נושא עבורו. 

שהגישה ההערכות הביטחונית של הצבא בשטח, ואלמלא היה קיים, רבים הסיכויים כי השטחים 

 . נמנעת היו מצומצמים באופן ניכר, אם בכלל הייתה נותרת ההגבלה עליהם האליהם היית

, לאחר שבוצע תיאום לכניסתם של העותרים ותושבי יאסוף לשטח,  15.3.2013-יום לאחר מכן, ה .72

ו/או המאחז "תפוח מערב" מנעו מתושבי יאסוף  6התלקח השטח פעם נוספת וחלק מתושבי המשיבה 

ועיבדו את אדמותיהם להגיע לשטח, תוך שימוש באלימות וירי מנשק חם. אשר רעו את צאנם באזור 

 משטחם בחזרה לכפר, ומנעו מהם את הגישה לאדמותיהם. דווקא פינו את תושבי יאסוף  2-3המשיבים 
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יוער, כי לאור המידע החלקי והחסר שהוגש על ידי המשיבים במסגרת הודעתם המשלימה, צריף העותר  .73

בגזרה הסמוכה  התרחשו באותה העתרועים אשר יפר יאסוף, תיעוד של כלל הא, ראש מועצת הכ1מס' 

 רועים אלה ניתן למנות את אלה: ילכפר יאסוף. בין א

 ;אירעו מספר מקרי תקיפה פיסית של תושבי הכפר 

 מקרים של פגיעות ברכוש כנגד רכבים של תושבי הכפר; 10-אירעו כ 

 " (, וכן אותר מקרה של 2009תג מחיר" )בחודש דצמבר הוצת מסגד בכפר במסגרת שלל אירועי
 תקיפת מבנה מגורים בכפר;

 עצים בשטח נשוא העתירה; 700-נעקרו, הושחתו ונשרפו קרוב ל 

 ;אירעו עשרות מקרים של פגיעה בעצים על ידי גניבת יבולים, וכן אירועים של גניבת צאן 

  לכל אלה יש להוסיף כמובן גם את המקרים בהם השתלטו תושבים מטעם ההתנחלות והמאחז על
אדמות הכפר ברבות השנים וכן הקמתו של מתקן התקשורת באזור, כאשר לשלל הסגות גבול 

 אלה נלוו פריצות דרכים שונות שבוצעו בשטח. 

כפי שהוגש במסגרת הודעתם המעדכנת של העותרים מיום  1העתק מדיווחו של העותר מס' 

  .13נספח כמצ"ב ומסומן  1.5.2013

, גרסה כי הסיור שקוים בשטח, כמו גם 1.5.2013עמדת העותרים, כפי שהוגשה לבית המשפט ביום  .74

ביל דווקא את תנועתם של האירועים שנסבו סביבו, המחישו עד כמה החלטתם של המשיבים למנוע ולהג

העותרים ותושבי הכפר יאסוף לאדמותיהם הינה בלתי סבירה באופן קיצוני, ומונעת משיקולים שבינם 

ובין אכיפת חוק גדול המרחק כמרחק מזרח ממערב. עמדה זו נסמכת על מספר נימוקים, אשר כל אחד 

 תנאי כנגד המשיבים: מהם בנפרד ובוודאי כשהם מקובצים, מצדיקים את הוצאתו של צו על 

כי העובדה שקיומו של מאחז בלתי חוקי "מאתגר" את כוחות הצבא  הייתה, עמדת העותרים ראשית

במשימות האבטחה שלהם, ומשכך מצדיקה דווקא את מניעת הגישה של העותרים לקניינם הינה בלתי 

שהתקיים בחודש נובמבר סבירה באופן קיצוני ועל כן בלתי חוקית. כפי שהעירו השופטים במהלך הדיון 

, לא העותרים הם אלה שהובילו למצב זה של המאחז הבלתי מורשה, ועל כן לא העותרים צריכים 2012

לאכוף את החוק ולפנות  2-3, ומחובותיהם של המשיבים 2לשאת בתוצאותיו. בסמכותו של המשיב מס' 

את המאחז הבלתי חוקי, במידה וזה הוא היוצר את "האתגר" המדובר ואת מניעת הגישה של העותרים 

אלה הן מושכלות יסוד של שלטון חוק(. בפועל,  –לאדמותיהם )וגם אם לא היה יוצר אתגר כלשהו 

ון בחוק, אם לא ההיפך המאחז מהווה חסם בפני העותרים, וזאת מבלי שיש לכך כל הצדקה או עיג

 הגמור מכך. 

 –ובפרט המפקד הצבאי להכיל את קיומו של המאחז  2-3 כי החלטת המשיבים הייתהעמדת העותרים 

ובוודאי שאינו מהווה את אינה מידתית  –המהווה את העילה להגבלות התנועה המוטלות על העותרים 

היה, לנקוט באמצעי של פינויו של מאחז  המבחן שפגיעתו פחותה. המפקד הצבאי יכול היה, ואף מחויב

בלתי מורשה, אשר נבנה שלא כדין, ולא להגביל את תנועת בעלי זכות הגישה והתנועה לאדמותיהם בשל 

קיומו של מאחז זה. אין ולא יכולה להיות מחלוקת בנושא זה, כי אכיפת חוק היא דווקא גורם שפגיעתו 

 פחותה דווקא מהשלמה עם הפרת חוק זו. 

, לנימוקים מהותיים אלה, מצטרף הנימוק הנוסף, והוא העובדה כי בפועל, אין אפשרות לקיים תשני

הליכי תיאום אמיתיים מול המשיבים לצורך הכניסה והגישה החופשית לקרקע. כפי שהוכח במספר 

הזדמנויות, כשלו המשיבים פעם אחר פעם בהבטחת זכות הגישה של העותרים לאדמותיהם וכן 

בטחת שלומם. על כן, עמדת העותרים היא כי מנגנון תיאום במקרה זה, אינו אפקטיבי בהבטחתם וה

ואינו יכול להוכיח את עצמו, וזאת מעבר לעובדה כי לשיטת העותרים הינו בלתי חוקי ובלתי סביר באופן 

 קיצוני. 
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, נמסר כי העותרים שוללים מכל מקום את ההצדקות לקיומו של משטר התרים זה אשר שלישית

המשיבים מנסים לקבוע לגזרה זו, משטר התרים אשר נובע כל כולו מהמאחז המצוי בשטח. מאחז זה 

מהווה מכשול אשר הוצב באופן בלתי חוקי ומונע את גישת העותרים לאדמותיהם, כפי שמתבקש בצו על 

 תנאי שבעתירה. 

אחד מהסעדים  של צו על תנאי בעתירה, לאור העובדה שאף לא על כן, ביקשו העותרים הוצאתו .75

 שנתבקשו במסגרתה מומשו על ידי המשיבים, אם לא ההפך הגמור מכך. 

מצידם של . במסגרת דיון זה נמתחה ביקורת 1.7.2013דיון נוסף בעתירה, שני במספר, התקיים ביום  .76

ועל פרק הזמן הארוך יחסית לתיאום  2-3על ההסדר המוצע מטעם המשיבים שופטי בית המשפט הנכבד 

המבוקש )אשר הועמד באותה על שבוע ימים(. לאחר שיג ושיח, המשיבים החליטו על קיצורו לארבעה 

דם דרשו את הסרתו של יטחוניים אלה ואחרים. העותרים מצימים, הכל בכפוף לצרכים ואילוצים ב

המגבלות בשטח, הוא המאחז "תפוח  המכשול הבלתי חוקי העיקרי, סביבו הורכבו מעשה טלאים, כלל

במסגרת הדיון הוצע לעותרים על ידי בית המשפט הנכבד לבחון את ההסדרים המוצעים, וכן מערב". 

כנס תחת העתירה הראשונה אלא יש לתקן את ינטען כי כל הנוגע למאחז עצמו, הדבר אינו יכול לה

 העתירה. 

עות המשיבים, עלה כי המנגנון בפועל אינו ישים, , ולאחר שנבחנו הצ2013לאחר תקופת המסיק של שנת  .77

ה המקומית, ואת יאינם רואים עין בעין את הצרכים של האוכלוסי 2-3וממילא העותרים והמשיבים 

 נהלים הדברים בפועל. האופן בו מת

בקשת תיאום לידי המת"ק הפלסטיני  14.8.13כך למשל, עם תום צום הרמדאן, הגישו העותרים ביום  .78

לאחר  כמעט חודש שלם, 11-12.9.2013כם. בקשה זו נותרה ללא מענה וזאת עד לתאריך כפי שהוס

כאמור, קיבלו העותרים היתר, להיכנס לשטחם  12.9.13שהוגשה הבקשה. בתשובה שהתקבלה מיום 

. ברם, לאחר שאושרה בקשת העותרים התקבלה 15:00 -07:00בין השעות  16.9.13-ו 15.9.13בימים 

ת"ק הישראלי לידי המת"ק הפלסטיני ובה הודיעו נציגי המשיבים כי לא ניתן לבצע את שיחת טלפון מהמ

-22.9.13התיאום במועדים שנקבעו ויש לדחות את המועד שנקבע, למועד מאוחר יותר ולתאריכים 

. גם מועד זה נדחה בשנית על ידי המשיבים. במהלך חילופי דברים בין המת"ק הישראלי 24.9.13

בר כי התאריכים החדשים שהציעו, נופלים על תקופת החגים הישראלית ומשכך לא ניתן לפלסטיני, הסת

לאפשר את הגעת העותרים לאדמתם. לאור האמור דחו המשיבים את התיאום בשנית, הפעם ליום 

. ואם לא די בכך, גם במועדים החדשים שהוצעו לא הצליחו המשיבים לאפשר את גישת 30.9.13-1.10.13

אלא באופן חלקי ביותר. בהתאם למועדי התיאום ובימים העוקבים, הגיעו העותרים  העותרים לשטח

אשר צורף לשטח בתקווה שיזכו סוף סוף לעבד את אדמתם. כפי שעולה מתצהירו של ראש המועצה 

, גם ניסיונות אלה לא צלחו. ביום האחד, הגיעו להודעה המעדכנת מאת העותרים בעתירה הראשונה

אך נתקלו בשער נעול וחתום מבלי שאף אחד מטעם המשיבים  08:00קום בשעה החקלאים הגיעו למ

נכחו במקום כפי שתואם עימם מראש. לאחר שנוצר הקשר מטעם החקלאים למת"ק הפלסטיני וזה יצר 

קשר עם המשיבים )המת"ק הישראלי(, נאמר להם כמו גם לשאר החקלאים שהיו עימם, להמשיך 

רלוונטי שיפתח את השער והם יוכלו להתחיל לעבד את הקרקע. השעות ולהמתין עד אשר יגיע הגורם ה

שעות, הגיעו מספר מתנחלים  3 -עברו אך אף גורם מטעם המשיבים לא הגיע. לאחר שהעותרים המתינו כ

אשר גרשו את העותרים מהמקום. המת"ק הפלסטיני, אשר עודכן במתרחש ביקש כי העותרים יעזבו את 

כוכים ופגיעות בנפש, כפי שארע בעבר. ביום השני בו אפשרו לעותרים גישה המקום בכדי להימנע מחי

ביקשו גורמי הצבא  10:00, בשעה ולאחר כשעה אחת בלבד 09:00לאדמה, הם הגיעו למקום סביב השעה 

כי יעזבו את המקום תחת הנימוק כי התיאום נעשה לשעה אחת בלבד )וזאת בניגוד לנמסר על ידי 

ך ידיעה כי עבודה חקלאית על ידי גורמים רבים לתא שטח נרחב אינה יכולה המשיבים עצמם, ומתו

 להתמצות בשעה אחת(. 
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גם תקופת המסיק לא היוותה סיבה מספקת עבור גורמי התיאום הפועלים בהוראת המשיבים להקל על  .79

ושעל, העותרים לגשת לשטח, כפי שהיה נהוג עד כה, וזאת בניגוד להצהרותיהם של המשיבים על כל שעל 

 2013בכל הנוגע לחשיבותה של עונת המסיק עבור החקלאים הפלסטינים. עוד בתחילת חודש ספטמבר 

הגישו העותרים בקשת תיאום נפרדת לתקופת המסיק בהן התבקשו המשיבים לאפשר את הגישה לשטח 

ידי , בהתאם לתקופה בה חלה עונת המסיק. בקשה זו נדחתה על 7.10.13-13.10.2013בין התאריכים 

. 31.10.2013 -27.10.2013המת"ק אשר הודיע כי יאפשר את כניסתם לצורכי המסיק רק בין התאריכים 

העותרים ושאר בעלי האדמות, התנגדו לדחיית המועד פנו בשנית וביקשו לתאם מועדים אחרים 

מועד הודיע המת"ק הישראלי כי גם ה 22.9.13מוקדמים יותר. למרות זאת, גם בקשה זו נדחתה. ביום 

 -3.11.2013ובמקומו נקבע כי התיאום יעשה לחמישה ימים בלבד, בין התאריכים  בוטלהמאוחר שהוצע, 

. למרות שמועדים אלה מתאימים במידה פחותה באופן ניכר לביצוע עבודת המסיק מבחינה 8.11.2013

ו להיכנע חקלאית, ניסיונות המת"ק הפלסטיני להקדים מועד זה לא צלחו ובסופו של יום הם נאלצ

לתכתיבי המשיבים ולבצע את עבודות המסיק במועדים האמורים, אשר היו מצומצמים בהיקפם 

)חמישה ימים בלבד תחת שבוע שהתבקש על ידם(, ואפשרות ההערכות לגביהם הייתה מוגבלת בשל 

 שינויי המועדים התכופים שנכפו על העותרים על ידי המשיבים. 

גם באזורים בהם כלל לא נדרש תיאום לא הצליחו בעלי האדמות לעבד יצוין, כי במקביל לאמור לעיל,  .80

את השטח. במהלך חודש אוקטובר, כאשר ניסו בעלי האדמות להגיע לקרקע שבבעלותם, נתקלו 

בהתנגדות מצד מתנחלים ונאלצו לעזוב את המקום לאחר שהודיעו על כך למת"ק הפלסטיני וזה הודיע 

 למקום. לגורמי הצבא והמשטרה אשר הגיעו 

לאור המתואר לעיל, ולאור ההפנמה כי המשיבים אף אינם מסוגלים לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי  .81

העותרים בכל הנוגע למתן אפשרות הגעה רציפה וסבירה לאדמותיהם, ומתוך הכרה של כלל הגורמים 

ן במישרין בשטח, כפי שאף הודה מפקד הגזרה בפה מלא, כי ההגבלות המוטלות על העותרים נובעות כול

מעצם קיומו של מאחז בלתי מורשה, פנו העותרים, בהתאם לנאמר במסגרת הדיון השני בעתירה שתואר 

בדרישה לפינויו של המכשול הבלתי חוקי המרכזי הניצב בשטח, הוא  לעיל, אל המשיבים במיצוי הליכים

 המאחז "תפוח מערב". 

פנו ב"כ העותרים הח"מ אל המשיבים בדרישה לפינויו של המאחז הבלתי מורשה  23.7.2013כך, ביום  .82

"תפוח מערב", וזאת בשל העובדה כי המדובר במאחז המצוי מחוץ לתחום שיפוט; כי לכלל מבניו הוצאו 

כויותיהם של בשל היותו גורם המהווה עילה לפגיעה נמשכת בשלל ז –ובעיקר  –צווי הריסה סופיים; וכן 

"איזונים" המתבצעים על -תושבי הכפר יאסוף אשר אפשרותם לעבד את אדמותיהם נמנעת מהם בשל ה

ידי המשיבים, איזונים שתמיד, אבל תמיד, מקפחים את העותרים ושאר חקלאים מוגנים פלסטינים. 

ת צה"ל לכך יש להוסיף את קביעת הדרג הרלוונטי בצבא כי המאחז נחשב גורם המאתגר את כוחו

בשטח, כלומר, מעמיס משימות נוספות על כוחות הביטחון, אשר נדרשים לנקוט באמצעים שונים על 

מנת להגן על הפעילות הבלתי חוקית המתבצעת במאחז על ידי תושביו. העותרים טענו כי מניעת הגישה 

ים להשלים שלהם לאדמותיהם, הפגיעה בקניינם ובזכות התנועה שלהם, וכל זאת בשל הרתמות המשיב

 עם מאחז בלתי מורשה, אינה הגיונית, ואינה חוקית ועל כן עליהם להסיר את המאחז. 

על ידי לשכת יועמ"ש איו"ש, במסגרתה נמסר כי נתבקשה  5.8.2013תשובת ביניים נמסרה ביום  .83

 התייחסותם של הגורמים הרלוונטיים במנהל האזרחי לפנייתנו. 

משלא התקבל כל מענה בחלוף חודש ימים, פנו ב"כ העותרים פעם נוספת ליועמ"ש איו"ש, ביום  .84

 , וחידשו את פנייתם. 8.9.2013

משלא ניתן כל מענה, ובמסגרת הודעת העדכון שהוגשה מטעמם, הוגשה גם בקשה לתיקון כתב העתירה,  .85

 . על דרך של חידוד הסעד ודרישה מפורשת להסרת המאחז הבלתי מורשה
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, אליה נלווים נספחיה והתכתובת שנוהלה  27.11.2013מיום  העתק מהודעה מעדכנת מאת העותרים

 . 14כנספח מצ"ב ומסומנת לרבות הפניות הנוגעות לדרישה להסרת המאחז, בעניין, 

חלקו על האופן בו הציגו העותרים את הבעיות בתיאום, תוך  05.1.2014בתגובתם מיום  2-3המשיבים  .86

ים כי חלק מהפניות אינן מוכרות להם כלל, ואילו לגבי חלקם האחר אכן היה צורך להגביל שהם טוענ

המבוקשים למסיק וזאת כחלק מאילוצים וצרכים בטחונים. כמו כן, הציגו  ולשנות את המועדים

 לה שהציגו העותרים. השונות מאהמשיבים טענות עובדתיות 

ם לאפשר את תיקון העתירה. הגם שהמשיבים שבוע בכל הנוגע לבקשה לתיקון העתירה, סרבו המשיבי .87

על עמדתם כי תפוח מערב אינו חלק מכפר תפוח וכי הבינוי במקום נעשה שלא כדין ובגינו ננקטו הליכי 

. לשיטת המשיבים, שאלת מימושם של צווי ההריסה שהוצאו על ידי 3פיקוח על ידי נציג המשיב מס' 

, והמיקוד של שאלות אלה, שיקולים מדינייםוק, נשענת על המשיבים, כמו שאלות אחרות של אכיפת ח

שונה מדרישות הגישה של החקלאים הפלסטינים )למרות שגם המשיבים סבורים כי קיימת זיקה בין 

שתי הדרישות(. כמו כן, עמדת המשיבים הייתה כי יש לצרף את כלל תושבי תפוח מערב כמשיבים, ולאור 

מזה שלוש שנים, אין מקום להענות לבקשה לתיקון העתירה כעת. העובדה כי העתירה תלויה ועומדת 

יוער, כי טענות אלה, הכוללות טענות עובדתיות בדבר אותם שיקולים מדיניים, לא נתמכו בתצהיר 

 מטעם המשיבים. 

 . 15כנספח מצ"ב ומסומנת  05.1.2014העתק מתגובת המשיבים לעתירה הקודמת מיום 

חו את טענותיהם אחת הגיבו בקצרה לתגובת המשיבים, בעקבות החלטת בית משפט, ובה ד העותרים .88

לאחת. העותרים סברו כי אין לקבל את עמדת המשיבים, אשר פועלים תמיד "לתפור" פתרונות 

המתאימים למידתו של המאחז, כאשר תמיד ידם של העותרים, תושבי המקום, על התחתונה אל מול 

 חוקי: אנשי המאחז הבלתי 

  כך, כאשר ביקשו העותרים להסיר את סוללת העפר שחסמה את דרכם לאדמותיהם, בחרו

המשיבים להסירה ותחת זאת לקבוע שער ברזל מסיבי אשר מונע את המעבר, ובכך "תרמו" 

מיוזמתם להנצחת הקושי במעבר. מה שהחל בחסימה פרטיזנית בלתי חוקית, הפך ברבות הימים, 

 ותם של המשיבים; למחסום ממוסד, בחס

  כך, כאשר העותרים ביקשו להבטיח את תנועתם החופשית נטולת כל הגבלות, ואילו בתגובה

המשיבים, לאור קיומו של המאחז ובשל קיומו של המאחז, בחרו להוציא הכרזות על סגירות שטח 

 , הנדרשים לתאם את הגעתם לאדמותיהם, וזאת כאשר תושביכלפי העותריםהמופנות בעיקר 

 לנוע בחופשיות אל ומהמאחז.  –בחסות אותן הכרזות בדיוק  –המאחז יכולים 

כך, נהפכו סדרי בראשית, עת זכות התנועה אמורה להיות חופשית, ואילו כעת היא לעולם תלויה  .89

בתיאומים מראש, אשר לנוכח המפורט הן בהודעת העותרים והן בתגובת המשיבים, נופלים בין 

וזאת  –וכלפיהם בלבד  –מכשולים בירוקרטיים נוספים המועמסים על ידי המשיבים ביחס לעותרים 

 תחת הסרת המכשול המרכזי העומד בבסיס המגבלות, הוא המאחז הבלתי מורשה "תפוח מערב". 

לא ניתנו להם בפועל, ולנוכח  לפיכך, שבו העותרים על עמדתם כי הסעדים המבוקשים במסגרת העתירה .90

בת עמדותיהם של המשיבים, יש להיענות לבקשתם לתיקון כתב העתירה. העתק מתשובת העותרים לתגו

  .16נספח המשיבים מצ"ב ומסומנת כ

, הוחלט על ידי בית המשפט הנכבד )כב' המשנה 24.3.2014בדיון השלישי שהתקיים בעתירה, ביום  .91

ענות לבקשה ילנשיא, כתארה אז, השופטת מ' נאור וכב' השופטים י' דנציגר וצ' זילברטל(, שלא לה

ת לדור בכפיפה אחת במסגרת הטענות של , וכי טענות נגד המאחז אינן יכולולתיקון כתב העתירה

. בסופו של יום, הוחלט במסגרת פסק הדין שניתן באותו היום, כי לעותרים שמורות העתירה הקודמת
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טענותיהם בכל הנוגע לעתירה המבקשת את הסרת המאחז "תפוח מערב", וכי לעת זו המנגנון של 

 . 17נספח תק מפסק הדין מצ"ב ומסומן כהתיאום עליו סוכם במסגרת הדיון הקודם יישאר על כנו. הע

 

, והעדר אדמותיהםברכושם והמשך הפגיעה בתושבי יאסוף, החמרה במצב : .  לאחר פסק הדין4

 מענה מטעם המשיבים לפניות ולמיצוי ההליכים הדורש את פינוי המאחז

,  גילו העותרים ותושבי יאסוף בתחילת חודש 2014לאחר מתן פסק הדין, ולקראת המסיק של שנת  .92

אוקטובר כי עשרות עצי זית ותיקים נכרתו וניזוקו, וזאת במסגרת השטחים שהכניסה החופשית אליהם 

 נאסרת באורח קבוע ללא תיאום מראש. 

בוצעו מיד עם גילוי ההשחתה, ביום  4פניות בנושא אל יועמ"ש איו"ש ואל נציגות המשיב מס' 

  ב בהתאמה.18-א ו18נספחים , והן מצ"ב כ6.4.2014

דיווחו תושבי יאסוף על שריפה שאחזה כך לפתע בחלק מעצי הזית ואילו ביום  10.10.2014ביום  .93

התרחש אירוע תקיפה וגרימת חבלה באחת מתושבות הכפר יאסוף שעסקה בפעילות  11.10.2014

 רוע אף הושחתו ונגרמו נזקים רציניים למספר מכוניות בכפר. יכפר. באותו אחקלאית בסמוך ל

רועים שהתרחשו בגזרת המאחז בסמוך לדרך החקלאית מצ"ב ומסומן יסימון מיקומם של הא

 . 19כנספח 

נדחה  19-23/10/2014ובין נציגי הכפר אשר יועד לימים  , התיאום שהוסכם בין נציגי המת"קבנוסף .94

. ההודעה הייתה שרירותית והורידה לטמיון 3במספר ימים, בשיחת טלפון מטעם נציג המשיב מס' 

התארגנות ארוכה של תושבי הכפר, ובוודאי שהיא לא כללה כל הליך של תיאום בין נציג המת"ק ובין 

יועמ"ש איו"ש ואל ב"כ המשיבים במסגרת העתירה הקודמת,  התושבים. בפנייה של ב"כ העותרים אל

עו"ד נחי בן אור, נמסר כי לא ניתן מבחינת התושבים לדחות את המועדים האמורים, אשר חייבו 

התארגנות של רוב תושבי הכפר לנוכח פרקי הזמן הקצרים האמורים, וזאת אף לנוכח התחייבויות 

 המשיבים בעבר. 

  .20כנספח על נספחיו מצ"ב ומסומן  14.10.2014ום העתק ממכתב העותרים מי

בחר זה שלא להתייחס לרוב המועלה  20.10.2014במכתב התשובה מטעם נציג יועמ"ש איו"ש מיום  .95

של תאריכים לצורך  תנודות רבותת ובפניית העותרים. יחד עם זאת, הודה נציג יועמ"ש איו"ש כי קיימ

עריכת המסיק, אולם נבחנת האפשרות להקדים את המועד, כאשר כל שינוי כאמור כפוף ותלוי בצרכים 

טחונים והיכולת של החטיבה להקצות את הכוחות הנדרשים במועדים מוקדמים יותר. העתק יהב

 . 21נספח מצ"ב ומסומנת כ 21.10.2014מתשובת נציג יועמ"ש איו"ש מיום 

נזכיר את העובדות שהודו בהם נציג מפקד הגזרה וכן ב"כ המשיבים במסגרת העתירה הראשונה:  .96

העובדה כי קיים מאחז בלתי חוקי, היא זו שיוצרת את האתגרים לכוחות הצבא בשטח ובעיטם של 

תופעות בלתי חוקיות אלה הוחלט על הקמת משטר התרים בלתי מתפקד, אשר בפועל מתיש את תושבי 

 קיימא באדמותיהם. -ינו מאפשר להם לקיים חקלאות בתהכפר וא

 3כי המשיבה וכן נציגי המשיב מס'  6.10.2014נמסר, כמענה לפנייה מיום  4מטעם נציגות המשיבה מס'  .97

"נערכים לקראת מסיק הזיתים במטרה למנוע פגיעה הן בחקלאים היהודים והן בחקלאים הערבים", 

"יש להתחשב בכך שהפגיעות בעצים נעשות בדרך כלל אולם  לרבות פעילות יזומה במוקדי החיכוך,

באישון ליל על ידי יחידם ומניעת מעשים אלו לחלוטין אינה אפשרית שכן מדובר בעשות מטעים 

 הפרושים על פני שטחים נרחבים באוזרים מבודדים ולא ניתן להציב שמירה על כל עץ."

 . 22כנספח ומסומנת מצ"ב  17.10.2014מיום  4העתק מתשובת המשיבה מס' 
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אכן, לא ניתן להציב שמירה על כל עץ, אולם כן ניתן לשרש ולהסיר מוקדי עבריינות אידאולוגית, אשר  .98

ר כליל, את מהווים כר פורה לפעולות אלה, דבר אשר עשוי להקטין באופן משמעותי או אולי אף ליית

נדרשות ממשטרה, כגון אכיפת חוק, זומות. אפשרות זו של פעולות אלמנטריות ההצורך באותן פעולות י

 כפי הנראה לא עולות על דעתם של המשיבים, כפי שעולה ממכתבם.

, בה אוששה טענת העותרים כי בוצעה כריתה 26.2.2015תשובה נוספת הגיעה מאת יועמ"ש איו"ש ביום  .99

שויות. באמצעות מסור חשמלי של עשרות עצי זית, מספר ימים לפני שהתקבלה התלונה על כך בקרב הר

רועים אלה, כך נטען, הוצבה תגבורת קבועה לכוחות החטיבה המרחבית במרחב תפוח מערב. ילאור א

העתק ממכתבו של רס"ן ממכתב זה ניכר, כי לא נשקלה כלל אפשרות פינויו של המאחז הבלתי מורשה. 

 . 23נספח מצ"ב ומסומן כ 26.2.2015יזהר יצחקי מטעם יועמ"ש איו"ש מיום 

היו  2014, במהלך שנת לעתירה הנוכחית 2המצ"ב כנספח  1מתצהירו של העותר מס' כפי שעולה  .100

 רועים אלימים מהם סבלו תושבי הכפר יאסוף, כמפורט להלן:יארב של מספר 

  דונמים.  21 -המתנחלים חרשו ופלשו חקלאית לחלקות קרקע בגודל של למעלה מ 18/2114בחודש 

  תקפו המתנחלים רכב של חקלאי ליד השער במהלך המסיק. החקלאי ואשתו  11.11.2114בתאריך

 הותקפו והוכו. הוגשה תלונה במשטרת ישראל. 

  מתנחלי תפוח מערב הציתו רכב בתוך היישוב. הוגשה תלונה במשטרת ישראל.  18.19.2114בתאריך 

  ( 87תו יותר משמונים ושבעה עצי זית )קבוצת מתנחלים מהמאחז תפוח מערב כר 6.11.2114בתאריך

 עתיקים )רומי(. בעלי הקרקעות הגישו תלונה במשטרת ישראל. 

  פגעו שאמי/יאסוף(, המתנחלים -, בפעם השנייה ברציפות ובאותו אזור )תין א11.12.2114בתאריך

 עצי זית.   36-ב

 , פנה ב"כ העותריםהקודמתרועים אלה, וכן לאור השתלשלות העניינים במסגרת העתירה ילאור א .101

בדרישה מפורשת וברורה לפינויו של המאחז "תפוח מערב", זאת הן לאור אי החוקיות הגלומה בו 

ובמבניו, וכן לאור היותו כר פורה לפעילויות בלתי חוקיות אחרות, הנלוות לאי החוקיות הגלומות באי 

שת הפינוי של המאחז, החוקיות של המאחז. שתי עילות אלה לכשעצמן אמורות להוות שיקול להח

וכן בוודאי כאשר הן שלובות זו בזו, ובייחוד לנוכח ההיסטוריה של המאחז, מהבחינה ההיסטורית 

. העובדה כי חלק ממבני המאחז בנויים 9512/10מהבחינה המשפטית, כפי שהדבר עולה מהעתירה בבג"ץ 

 דרי העדיפויות של המשיבים. על קרקע פרטית אמורה אף היא להציב את פינוי המאחז במיקום גבוה בס

להקצות משאבים רבים, כוח אדם זמן וכסף ולנקוט בפנייה זו הבהירו העותרים כי החלטת המשיבים 

במאמצים אינטנסיביים בכדי לאפשר את אותה הפרת החוק מתמשכת ובניה בלתי חוקית במטרה להגן 

פגיעה בסדר , וזאת לנוכח הומחוצה לוולשמור על המאחז ועל אפשרות תושביו לנוע בחופשיות למאחז 

לקניין, לחופש  העותריםהציבורי, הן מבחינת ערך שלטון החוק והן מבחינת הפגיעות בזכויותיהם של 

תון לדיני התפיסה הלוחמתית, תנועה ולפרנסה ולכבוד, כבני אדם, בוודאי כבני אדם מוגנים בשטח הנ

  הינה בלתי סבירה ובלתי חוקית. 

המחייב  תושבי הכפר יאסוףמכשול פיזי ממשי עבור  תפוח מערבמאחז היוצר ך נטעו, כהלכה למעשה, 

את מפקד האזור, לשיטתו, לסגור את השטח בכללותו ולאפשר כניסה אליו אל ורק בתיאום מראש 

 ובכפוף לצרכים הביטחוניים המשתנים הקיימים בשטח.

לקרקע שבבעלותם אם כן, נעשית בחסות הפרת חוק המגובה בטיעונים ביטחוניים  העותריםמניעת גישת 

דרך להגיע לאדמותיהם  העותריםאין ולא כלום. בהמשך לכך, כיוון שאין בידי  העותריםאשר בינם לבין 

באופן חופשי, אין בידם גם לפקח על המתרחש בקניינם דבר אשר פתח עבור גורמים עבריינים שונים 

ו את מצב הדברים למען קידום מטרותיהם האידיאולוגיות וערכו שינויים בשטח ללא הסכמת אשר ניצל



19 
 

בעליו החוקיים )כמו למשל פריצת דרכים, נטיעת עצים, כריתתם של עצים אחרים, הרחבת תחום 

 המושב של המאחז וכו' (. 

ה מדינת ישראל להפר יוצא אפוא כי למען הגנה על מעשה בלתי חוקי ותוך הימנעות מאכיפת החוק, מוכנ

ולמנוע מהם את היכולת לקיים אורך חיים נורמאלי וקשר רצוף עם  העותריםבאופן יומיומי את זכויות 

של תושבי  ועל גבם על חשבונםאדמותיהם. הקמת המאחז, הגנה עליו והמשך קיומו נעשה באופן מפורש 

י המאחז, לשנות את כל מערך הכפר הפלסטינים, אשר באופן אבסורדי נדרשים הם, ולא חלילה תושב

 חייהם ודרך פועלם אך בשל המשך קיומו באזור זה ולבקש אישור בכל פעם שברצונם להגיע לשטח. 

הפגיעה ביכולתם של העותרים ותושבי הכפר להשלים את המסיק לאור  בהמשך המכתב פורטו מקרי

 ל כמפורט לעיל. מיעוט הימים שהדבר התאפשר להם, וכן לאור הנזקים שנגרמו לרכושם, הכ

האפשרות של טיפול נקודתי זה או אחר אינה פותרת את הבעיות עמן העותרים במכתבם,  כפי שטענו

ח מערב והכלת מתמודד הכפר, בעיות אשר נובעות רובן ככולן מנוכחותו של המאחז הבלתי חוקי תפו

 תחת בחינת האפשרות הממשית של פינויו.  קיומו של זה על ידי המשיבים

בשנים האחרונות, אשר ביכר את הותרת המאחז על כנו, ובכך  י המשיביםן אשר התבצע על ידהאיזו

להרחיב ולהנציח את הפגיעה בזכויותיהם של תושבי יאסוף אינו חוקי ואינו מוסרי. האירועים בגזרת 

למנוע ולהגביל דווקא את תנועתם של  םיהאחרונות ממחישים עד כמה החלטת המשיב המאחז בשנים

י הכפר יאסוף לאדמותיהם הינה בלתי סבירה באופן קיצוני, ומונעת משיקולים שבינם ובין אכיפת תושב

חוק גדול המרחק כמרחק מזרח ממערב. העובדה שקיומו של מאחז בלתי חוקי "מאתגר" את כוחות 

 יאסוףהצבא במשימות האבטחה שלהם, ומשכך מצדיקה דווקא את מניעת הגישה של תושבי כפר 

ינה בלתי סבירה באופן קיצוני ועל כן בלתי חוקית. כפי שהעירו השופטים במהלך הדיון לקניינם ה

, לא העותרים הם אלה שהובילו למצב זה של 2012בחודש נובמבר  9512/10שהתקיים בעתירה בבג"ץ 

 המאחז הבלתי מורשה, ועל כן לא העותרים צריכים לשאת בתוצאותיו. 

ם. המדובר במושכלות ה, אלא שהוא בגדר חובותיהמשיבים כויותלא רק שפינוי המאחז מצוי בגדרי סמ

יסוד של אכיפת חוק, בייחוד היכן שאותו מאחז בלתי חוקי הוא זה היוצר את "האתגר" המדובר ואת 

מניעת הגישה של תושבי הכפר לאדמותיהם. בפועל, המאחז מהווה חסם בפני התושבים הפלסטינים, 

 עיגון בחוק, אם לא ההיפך הגמור מכך. וזאת מבלי שיש לכך כל הצדקה או 

אל מול זכויותיהם של תושבי יאסוף לקניין, לחופש תנועה, לפרנסה ולכבוד, עומדת זכותם של תושבי 

מאחז בלתי חוקי להמשיך לשכון בו ולהגיע אליו ללא הפרעה ובאופן חופשי, ללא היתר וללא תיאום. 

ז הייתה השפעה ניכרת על בחינת מניעת הגישה בהגינותו, הודה מח"ט הגזרה כי לקיומו של המאח

והגבלתה של החקלאים לאדמותיהם, ואלמלא היה המאחז ממוקם היכן שהוא ממקום, באופן החוצה 

 את הדרך החקלאית ששימשה את החקלאים, סגירות השטחים היו אחרות לגמרי. 

רוכות בהקמת המאחז עם הפרות החוק הכ המשיבים ועודנה כי השלמתעל כן, עמדת העותרים הייתה 

וכן בפעולות האלימות הנלוות להפרת חוק זו, שמקצתן תוארו לעיל, הינה בלתי מידתית באופן קיצוני. 

אי מידתיות זו נופלת בעיקר למבחן המידתיות כפי שנקבעו על ידי בית המשפט, ובפרט למבחן המידתיות 

המהווה  –ל את קיומו של המאחז להכי המשיבים השני, הוא המבחן האמצעי שפגיעתו פחותה. החלטת

אינו מידתי ובוודאי שאינו מהווה את המבחן  –את העילה להגבלות התנועה המוטלות על העותרים 

שפגיעתו פחותה. אין ולא יכולה להיות מחלוקת בנושא זה, כי אכיפת חוק היא דווקא גורם שפגיעתו 

 פחותה דווקא מהשלמה עם הפרת חוק זו. 

 . 24כנספח מצ"ב ומסומנת  30.11.2014העתק מפנייתם זו של המשיבים מיום  

התקבל מכתב נציגת יועמ"ש איו"ש, במסגרתה נמסר כי "הפנייה הועברה  24.12.2014ביום  .102

להתייחסות הגורמים הרלוונטיים במנהל האזרחי וכי בתום הבירור תמסר תשובה בהתאם". העתק 

 . 25נספח ומסומן כ ממכתב נציגת יועמ"ש איו"ש מצ"ב
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מאז, חלפו למעלה משלושה חודשים. כאשר מצרפים לכך את העובדה כי דרישה לפינוי המאחז  .103

הועלתה עוד במסגרת ההליכים של העתירה הקודמת, לרבות פניות אל נציגות המשיבים יועמ"ש איו"ש, 

, 27.11.2013מיום , כפי שצורפו להודעה המעדכנת מאת העותקים 8.9.2013ומיום  23.7.2013מימים 

לעיל(, ניכר כי המשיבים בחרו לפעול באותו מתווה שקדם לעתירה הראשונה: פשוט לא  14 נספח )

 להשיב לפניות אלה. 

 מכאן עתירה זו.  .104

 

 

 

 

 

  

 המשפטי מסגרת הטיעון .ג

I - כללי 

, לפנות את "תפוח מערב"עמדתם של העותרים היא כי אין כל אפשרות אלא להסיר את המאחז  .105

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

חוקית אצל המשיבים, כאשר עמדה זו נשענת על מספר אדנים, השלובים והמשלימים זה את זה. 

משיבים מחובות הימנעות מפינוי המאחז הינה בלתי סבירה באופן קיצוני ומשקפת התנערות כללית של ה

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

 האלימות בסביבות המאחז המדובר. 

עמדת העותרים היא כי האיזון המתבצע על ידי המשיבים, בנסותם להכיל את עצם קיומו של  .106

אינם  –ישימים, אולם גם במובנם העקרוני המאחז ולתפור על פי מידותיו הסדרים, אשר ממילא אינם 

 עומדים במבחני המידתיות והסבירות וכן בהנחיות ובתקדימי בית המשפט הנכבד. 

עמדות העותרים שאובות מהוראות קוגנטיות של הדין הבינלאומי ההומניטארי החל בשטח הכבוש  .107

בת מדינת ישראל בשטח ויט זכויות האדם הבינלאומי לו מחביחס לאזרחים המוגנים המצויים בו; משפ

 זה; וכן הוראות המשפט המנהלי והחוקתי של מדינת ישראל. ואלה הן בתמצית עמדות העותרים:

המאחז "תפוח מערב" ומבניו הוקמו באופן בלתי חוקי על אדמות פלסטיניות פרטיות או אדמות  (א)

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

 ההומניטארי, ובפרט בכל הנוגע לחובות השמירה על הקניין הפרטי;

כל מבניו נבנו שלא  –המאחז "תפוח מערב" ומבניו נבנו בניגוד לדין המקומי ולדין המנהלי הישראלי  (ב)

אינם  1-2, ואף שאר המשיבים 3כדין, לכלל המבנים בו הוצאו צווי הריסה סופיים על ידי המשיב מס' 

 רואים בו כחלק מהתנחלות הסמוכה כפר תפוח;

המאחז "תפוח מערב" מהווה מקור מתמשך להפרות חוק שונות, חוזרות ונשנות, הפוגעות ברכושם,  (ג)

י כפרי האזור, וזאת תוך התנערותם של המשיבים מחובתם לשמור על בחייהם, ופרנסתם של תושב

נות מקניינם ולהפיק ממנו פרנסה ראויה. תחת יהסדר הציבורי, ולאפשר לחקלאים הפלסטינים לה

סיונות לאפשר לעותרים לממש את זכויותיהם על פי הדין, בוחרים המשיבים יאכיפת החוק ונ

ביחס לעותרים והוא למעשה משלים ומשמר את הפרת  באמצעי שפגיעתו הינה משמעותית ביותר
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החוק הגלומה במאחז "תפוח מערב". בכך, מופרות הוראות חוקתיות ומנהליות להן כפופים 

המשיבים, כמו גם שלל הוראות חוק הקבועות במשפט הבינלאומי ההומניטארי ומשפט זכויות האדם 

 הבינלאומי החל בשטח הכבוש. 

וממסדת את  מר להשלים עם קיומו של המאחז והיערכותם בהתאם מכילהבפועל, המשיבים גמרו או .108

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

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

יקה חומרה רטיות, הרי שהיותו מקור בלתי נדלה להפרות זכויות אדם נוספות מענבלתי חוקי על אדמות פ

 עדופו של המאחז בסדר העדיפויות.נוספת המהווה הצדקה לתי

II – משפט הבינלאומי ההומניטאריוראות ההפרות ה 

, מצויות בגדה המערבית, שטח הנתון לתפיסה לוחמתית ולדיני התפיסה הכפר יאסוףאדמות  .109

 1907)דיני הכיבוש(. דינים אלו מעוגנים בעיקר באמנת האג בדבר דיני המלחמה משנת  הלוחמתית

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

, ובעקרונות הכללים של 1977נהגיות הקבועות בפרוטוקולים הנלווים לאמנות ג'נבה משנת יבהוראות המ

שפט הבינלאומי. אמנות אלה חלות על פעילות צה"ל בשטחים ומחייבות את רשויות מדינת ישראל, המ

 2-אחרים נ' שר הביטחון ו 11-סולימאן תאופיק איוב ו 606/78 . )ראו: בג"ץ1-4ל זאת את המשיבים ובכל

ואח' נ' ראש זהראן יונס מחמד מראעבה  7957/04 ץבג"(, 120-121בעמ'  1979) 113( 2, פ"ד לג )אחרים

, בו הוחלו לכל הפחות ההוראות ההומניטאריות של אמנת 3333(, 3)2005על -תק ,ממשלת ישראל ואח'

ראש מועצת הכפר דיר סאמט ואח'' נגד מפקד כוחות צה"ל  3969/06ג'נבה הרביעית , וכן ראו גם בג"ץ 

 [(.2009] 719, בעמ' 714(, 4)2009על -תק בגדה המערבית,

אנפין" של -פיעה בתקנות הנספחות לאמנת האג ואשר זכתה לכינוי "חוקה בזעירהמו 43תקנה מס'  .110

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

(. תקנה זו 197( 2, פד"י לז )אבו עיטה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 69/81אזרח )ראו בג"ץ 

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

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

 התקנה בשלמותה:

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

לתו כדי להחזיר על כנם ולהבטיח את הסדר והחיים הציבוריים, עד כמה ושביכ

שהדבר אפשרי, מתוך כיבוד החוקים הנוהגים במדינה, חוץ אם נבצר ממנו הדבר 

 לחלוטין. 

שמירה על האינטרסים שהוענקה לתקנה זה הוסיפה על החובות לעיל גם את ה הפרשנות .111

, הם מאידך ובטחון הכובשמחד ה, טובת הנכבשים הביטחוניים של המעצמה הכובשת. שני קטבים אל

ים" שיכולה המעצמה מארג השיקולים ה"חוקימקבילית הכוחות, שמניעים את דיני הכיבוש ויוצרים את 

לדיון מקיף ב"שני ת שלטוניים ומנהלת את השטח הכבוש )שימוש בכוחוהיא עת עושה הכובשת לשקול 

ג'מעית אסכאן נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה  393/92 ץהקטבים" של דיני הכיבוש ראו: בג"

 (. פרשת ג'מעית אסכאןלהלן: , 785( 4לז) "יפד והשומרון

לא רק איסורים על הכוח הכובש מוטלים  43כי מכוח תקנה קבע לא אחת זה בית משפט נכבד  .112

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

רופאים לזכויות אדם  4764/04 ץבג"להבטיח את מימוש זכויותיהם והגנה עליהם.  שנועדו אקטיביות

בית המשפט הנכבד שתי קבוצות  ( הגדיר393-394עמ' )ב ,385(, 5פ"ד נח) ,ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בעזה

 אלו של חובות כ"חובות שליליות" ו"חובות חיוביות":
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על פי הכלל הבסיסי היא כפולה. ראשית, עליו להימנע מפעולות  חובתו של המפקד הצבאי"

אשר פוגעות בתושבים המקומיים. זוהי חובתו ה"שלילית"; שנית, עליו לעשות פעולות 

 ." הנדרשות כדין המבטיחות כי התושבים המקומיים לא יפגעו. זו חובתו ה"חיובית"

את החובה האקטיבית   ,1-4ם המשיבים גורמי אכיפת החוק, הכן, מטיל על -אם הדין ההומניטארי .113

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

 43בנוסף לאמור, תקנה המוקנות להם. יסוד הזכויות את הנות מקניינם ולהגשים יאזרחים אלו יוכלו ל

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

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

ובן מקבל משנה תוקף היכן כל זאת, כמ החזרת המצב לקדמותו.מימוש צווי ההריסה ו –חוקית  לא

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

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

ועות במשפט נפנה כעת לפרוט את החובות המשפטיות המוטלות לפתחם של המשיבים הקב .114

 הבינלאומי ההומניטארי.

 

 קניינם של התושבים המוגניםהחובה לשמור על  (א)

הינם בעלי זכויות קנייניות בחלקות עליהן ממוקמים חלק ממבני  יאסוףהעותרים ותושבי הכפר  .115

הינם נפגעים  -המאחז "תפוח מערב", או חלקות הסמוכות למאחז ובגינו הן מושבתות ומנועות גישה 

מו של המאחז. אך קיימים כאמור גם נפגעים עקיפים, כיוון שעצם קיומו של המאחז הביא ישירים מקיו

אשר הגישה החופשית אליהם פרטיים  המקיפים אותו, שטחיםהשטחים  כלל לסיפוח דה פקטו של

נחסמה כמעט לחלוטין, והיא הפכה להיות תלוית "הסדרה חוקית" על פי מנגנון תיאום כושל ובלתי 

 חוקתי המופעל על ידי המשיבים, לא בהצלחה יתרה. 

 הכפר יאסוףלאורך שנים רבות שימשו אדמות אלה את העותרים, את בני משפחותיהם ושאר תושבי  .116

ופן שוטף ורצוף. קשר זה נגדע באיבו עם תחילת פעולותיהם הבלתי חוקיות של לצרכים חקלאיים בא

ובמקרה הרע  ,1-4מתיישבי המאחז, פעולות אשר זכו במקרה הטוב לעצימת עין מצד המשיבים 

זאת, לצד בנייה בלתי חוקית של מבנים על אדמות, אשר ברובן לא נכללו בהכרזה על לתמיכתם וסיועם. 

 ה לתא השטח בעבר, ולעותרים זכויות קנייניות בהן. אדמות מדינה שבוצע

מעגנת את החובה של הכוח הכובש להבטיח ולשמור שלא תארע כל פגיעה  לתקנות האג 46תקנה  .117

  ה של האוכלוסייה המוגנת: רכושב

Art. 46. Family honour and rights, the lives of persons, and private property, as 

well as religious convictions and practice, must be respected. 

Private property cannot be confiscated. 

 בנוסף, קיימת הוראה מקבילה גם באמנת ג'נבה הרביעית, הקובעת כי: .118

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”. 
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שהוזכרה  לתקנות האג 46האמור בתקנה על להוסיף ולא לגרוע, כמובן לעיל בא  53האמור בסעיף  .119

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

 על אזרחים בעת סכסוך מזויין:בדבר ההגנה 

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

collectively, reinforces the rule already laid down in the Hague Regulations, 

Articles 46 and 56 according to which private property and the property of 

municipalities and of institutions dedicated to religion, charity and education, 

the arts and science must be respected”  

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

נלאומי של הצלב האדום הבינלאומי בדבר הכללים המנהגיים של המשפט הביהעדכני גם המחקר  .120

רכושם של כי קיימת חובה מנהגית להימנע מהרס והשחתה של זה לא מכבר ההומניטארי, בדק ומצא 

 אזרחי היריב, ובייחוד היכן שהמדובר בשטח כבוש, נדרש הכוח הכובש להגן על הרכוש הפרטי ולכבדו: 

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

unless required by imperative military necessity. 

Rule 51. In occupied territory: 

[…] 

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

where destruction or seizure of such property is required by imperative 

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

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

 

החובה המוטלת על הגורם הצבאי בשטח ע"פ הדין ההומניטארי טומנת בחובה גם את החובה אך  .121

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

רופאים לזכויות אדם ואח' נ' מפקד כוחות  4764/04 ץג"ב) שהוזכרה לעיל בפרשת רופאים לזכויות אדם

בג"ץ דברים אלה קיבלו גם את ביטויים המפורש ב(. 408ועמ'  393-394,עמ'  385(, 5פ"ד נח) ,צה"ל בעזה

 (:  376-377עמ' ) ,368 2005( 5)פד"י נט)אבו דאהר נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון  7862/04

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

לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. היא מוגנת מפגיעה גם במשפט  3החוקתי בישראל על פי סעיף 

ין, ובכלל זה פגיעה בזכויות מקרקעין של הפרט, אסורה על פי יהבינלאומי. הפגיעה בזכויות קנ

 " מקום שהדבר הכרחי לצרכי לחימה.בלאומי, אלא דיני המלחמה של המשפט הבינ

על חשיבות ההגנה על הקניין הפרטי של תושבים מוגנים ועמד  אך לאחרונה שב בית המשפט הנכבד .122

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

תנועת שלום  9051/05אשר נעדרת כל סממן של אכיפה מצד המשיבים. כך למשל, בפסק הדין בבג"ץ 

; פורסם בנבו[, 20.8.2014]פסק דין מיום  שר הביטחון ואח' עכשיו ש.ע.ל מפעלים חינוכיים ואח' נגד

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

זאת, במיוחד . בבנייה בלתי חוקית הנמצאת בעדיפות גבוהה יחסית לאכיפה , מדובר4-1מטעם המשיבים 

 ."בבעלי הזכויות בקרקע, שהינם תושבים מוגנים ביהודה ושומרוןנוכח הפגיעה הקניינית 
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 –תנועת שלום עכשיו  7891/07בג"ץ דברים דומים נקבעו על ידי בית המשפט גם בפסק הדין ב .123

לפסק  13, בפסקה )18.11.2013)פורסם בנבו; פסק הדין מיום  שר הביטחון 'ש.ע.ל. מפעלים חינוכיים נ

  –הדין, נקבעו הדברים הבאים 

"לא אחת צוין בפסיקה כי אכיפת החוק ביהודה ושומרון מקבלת משנה חשיבות כאשר 
ממשלת  'דויקאת נ 390/79ההפרות מביאות לפגיעה בזכויות קנייניות )ראו, למשל, בג"ץ 

(. 16 בפיסקה ,נאבות-אל פרשת ;(1980) (לנדוי 'מ )מ"מ הנשיא 15-14, 1( 1פ"ד לד ) ,ישראל
כך הדבר, כאשר המבנים נשוא ההפרה מצויים על קרקע פרטית. במוקד העתירה שלפנינו 

במבנים אלה, יש להתחשב גם  ישנם גם מבנים הבנויים על קרקע פרטית. על כן, ככל שמדובר
 בהיבט הקנייני, נוסף על השיקולים של שלטון החוק."

 
ציבוריים אולם בית המשפט מצא לנכון לקבוע יוער, כי שתי העתירות הללו הוגשו על ידי עותרים  .124

קטגורית, במנותק משאלת זהות העותרים, את העיקרון לפיו אין מקום לפגוע בקרקע פרטית או להותיר 

"העיקרון על כנה מדיניות 'סלחנית' ומכילה להיעדר אכיפה ביחס למבנים אלה. במקום אחר אף נקבע כי 

קאסם נ' שר הביטחון ואח'  9669/10)בג"ץ " עקרון מקודש לפיו אין לאפשר בנייה בקרקע פרטית הוא

שחאדה ואח' נגד שר  5023/08; וראו גם פסק הדין בעניין בג"ץ 8.9.2014]פורסם בנבו; פסק דין מיום 

 :, במסגרתו נקבע כי08/02/2015, פסק דין מיום הביטחון ואח'

כפי שהוצגה לבית משפט זה מדיניות הממשלה ביחס לאכיפת דיני התכנון והבנייה באזור, "

בהליך דנא ובהליכים אחרים, היא כי ככלל, יש להסיר בנייה בלתי חוקית המצויה על קרקע 

בבעלות פרטית ]...[ מדיניות זו משקפת הכרה בחובה הקיימת במשפט הבינלאומי להגן על 

א לפסק דינו של הנשי 12.", )פסקה זכויות הקניין הפרטי של התושבים המוגנים באזור

 )בדימ'( א' גרוניס(.

הנזכר לעיל, כמו גם שחאדה בעניין  5023/08משכך, ובהתאם לפסיקת בית המשפט הנכבד בבג"ץ  .125

, חשיבות האכיפה ביחס למבנים חמאד ואח' נגד שר הביטחון 9949/08בפסיקה אחרת בעניין בג"ץ 

  –המצויים על אדמות פרטיות אינה תלויה בקיומו של עותר קונקרטי 

גיש, כי מקום שמדובר בבנייה בלתי חוקית שנעשתה על מקרקעין פרטיים, אין "יש להד

להתנות את האכיפה בקיומו של עותר קונקרטי בעל זכויות במקרקעין הנדונים. כאשר 

עסקינן בבנייה על קרקע פרטית על ידי מי שאינו הבעלים, ובלא הסכמה של הבעלים, 

יה. על כן האכיפה מצויה בעדיפות גבוהה הרי שמדובר אף בהפרה של דיני התכנון והבני

לפסק דינו של הנשיא  12)ראו פסקה  מבחינת סדרי העדיפויות שקבעו רשויות המדינה"

לפסק דינו של הנשיא  15, וכן פסקה שחאדהבעניין  5023/08)בדימ'( א' גרוניס בבג"ץ 

 הנזכר לעיל(. חמאדבעניין  9949/08בבג"ץ 

על פי המשפט הבינלאומי  , קיימת הזכותאותם הם מייצגיםולתושבים  לעותריםהנה כי כן,  .126

 אין ספק כי קיומו והימצאותו של המאחזההומניטארי כי רכושם יהא מוגן על ידי המפקד הצבאי בשטח. 

. כרצונםולהפיק ממנה פירות  אותהלעבד , באופן חופשי לאדמתםהאפשרות לגשת את מהעותרים מונעת 

על  .הקניינית םהסיבה היחידה המונעת מהם את היכולת לממש את זכותמאחז זה הוא במילים אחרות, 

חובה אקטיבית לנקוט בכל ההליכים והאמצעים העומדים לרשותם על מנת להגן על המשיבים מוטלת 

ראשד מוראר נ' מפקד כוחות צה"ל   9593/04"ץ בגזכות זו של העותרים. עמד על כך בית המשפט הנכבד ב

 ; פורסם בנבו[:2006] 844( 1סא) , פ''דביהודה ושומרון

"אין אפוא ספק, כי על המשיבים לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת להגן על 

ביטחונם של החקלאים הפלסטינים המגיעים לעבודה באדמותיהם וכן עליהם לפעול על מנת 

ידו של בית להגן על זכויותיהם הקנייניות של העותרים לבל תיפגענה שלא כדין. הגם שאין ב

משפט זה לקבוע מה יהיה היקף הכוחות שיוקצה למשימות אלה ומה יהיו הפעולות 
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הרי שבידינו לומר כי ההגנה על ביטחונם וקניינם של התושבים המבצעיות שיינקטו, 

 ." המוטלות על המפקד הצבאי בשטח הבסיסיות ביותרהמקומיים היא מהחובות 

העובדה כי המשיבים נמנעים מלאכוף את החוק גם היום ולפנות את המאחז מהווה המשך ישיר  .127

וצפוי להתנערותם מהחובות המוטלות עליהם. קשה שלא להסיק מהתנהלות זאת את המסקנה 

המתבקשת כי הם אינם מבצעים את המוטל עליהם והנדרש על פי הדין, כי הם נמנעים מלאכוף את החוק 

הם העדיפו ועדיין מעדיפים להעלים עין מהמתרחש עד אשר עובדות בשטח הן אשר  על מפריו, כי

מכתיבות את צעדיהם ולא שלטון החוק. אשמת המשיבים היא לא רק בכך שאפשרו את הקמת המאחז 

טי, אלא גם בהתנערותם מהחובות כמעט כמו תושביו אשר שנטלו את החוק לידיהם תוך חמיסת קניין פר

אשר משלים עמו ופוגע )וכושל( יצירת משטר בירוקרטי עצום באחר שזה נבנה וכוף את החוק ללא

  בחקלאי האזור.

ההפקרות הנוהגת בכל הנוגע לכיבוד זכותם הקניינית של העותרים וחקלאי האזור הינה, אם כן,   .128

שבוצעו בגזרת המאחז  הנוספותהבנייה הבלתי חוקית על אדמות פרטיות; הפלישות  –בשלושה ממדים 

. כל הכפר יאסוףדמות הפרטיות; וההגבלות והמניעות המוטלת דרך קבע על חקלאי האזור תושבי לא

אלה מציירים תמונת מצב מבהילה של פגיעות חוזרות ונשנות בזכויות הקנייניות של תושבים מוגנים. 

ם כניעה ללא תנאי לגחמותיהם של העבריינים, להשלים עהמשיבים, כדרכם, בוחרים לבחור בדרך של 

מצב זה ואף להכילו בצורת הגבלת חופש התנועה הקיים בשטח בו ממוקם המאחז, באופן המגביר את 

 הפגיעות הקנייניות. 

 

 חובת המעצמה הכובשת להגן על רכוש הציבורהפרת  (ב)

הוראות דיני התפיסה הלוחמתית גורסות כי מצב הכיבוש הינו זמני; משכך, הכוח השולט בשטח,  .129

של הריבון, משמש כנאמן זמני בשטח. מתפיסה זו נובעת ההוראה כי כל שינוי ארוך  המהווה את חליפו

טווח באזור הכבוש, ככל שהוא מותר, ייעשה לטובתה של האוכלוסייה המקומית )היא אוכלוסיית 

 האזרחים המוגנים(. 

ל ובכלל זאת עלתקנות האג, המטילה על הכוח הכובש  55לכך יש להוסיף את האמור בתקנה מס'  .130

את החובה לשמור על הנכסים הציבוריים ולנהלם על פי כללי טובת ההנאה. וכך מורה אותנו המשיבים, 

 לעניין זה: 55תקנה מס' 

ינים הציבוריים, נכסי דלא ירק לנאמן ולנהנה של הבנ תהמדינה הכובשת נחשב 55 תקנה

 ניידי, יערות ומפעלים חקלאיים השייכים למדינה האויבת והנמצאים במדינה

  ההנאה. -הכבושה. עליה לשמור על קרן הנכסים האלה ולנהלם לפי כללי טובת

המשפט ההומניטארי  של הצלב האדום הבינלאומי בדבר הדינים המנהגיים שלהעדכני גם המחקר  .131

כי אכן קיים כלל במעמד של משפט בינלאומי מנהגי, הקובע כי נכסי ציבור  הבינלאומי אישש את הטענה

ניידי בשטח כבוש ינוהלו ע"פ דיני הנאמנות למעט אם שימוש מכלה שלהם או פגיעה בהם בכל דרך -דלא

 : 51מס' המנהגי בכלל  כך הדברים קבועיםאחרת נדרשת בשל "צורך מלחמתי הכרחי". 

Rule 51. In occupied territory: 

1. Movable public property that can be used for military operations may be 

confiscated; 

2. Immovable public property must be administered according to the rule of 

usufruct; and  
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3. Private property must be respected and may not be confiscated; Except where 

destruction or seizure of such property is required by imperative military 

necessity. 

J.M Henckaerts and L. Doswald-Beck, CUSTOMARY INTERNATIONAL 

HUMANITARIAN LAW, Vol. I : Rules (Cambridge, 2005), at pp.178-179. 

 

אדמות ציבור, בכל הנוגע לשמירה על  המשיביםבית המשפט הנכבד הכיר בעבר בחובות המוטלות על  .132

, 701( 1, פד"י לו)אל נאזר נ' מפקד יהודה ושומרון 285/81בג"ץ והמגבלות על המשיבים בהקשר זה. ב

 ( נקבע לעניין זה: 704)בעמ' 

הנ"ל  55, היינו, תקנה הוטלה על המשיב הראשון חובה לשמור על הנכסיםהנה כי כן "

ל כך, כי זכויותיו של השלטון הצבאי הן מוגבלות באופן יחסי, לא באה רק כדי להצהיר ע

וכי רצף השלטון אינו נושא בחובו גם רצף של בעלות ממש, והאמור בה אינו מתמצה רק 

אחריות לשמירתו ולקיומו בהענקת זכות ניהול והפקת פירות, אלא הוטלה מכוחה גם 

  ".של הרכוש

אקטיבית לצורך אכיפת החוק, כחלק מהשמירה על לנקוט בפעילות מכאן כי על המשיבים חובה  .133

הימנעות המשיבים מלבצע את  נכסי הציבור בשטח הכבוש, המצויים ברשות המשיבים בנאמנות.

ה רחובותיהם, לאכוף את החוק ולשמור על נכסי הציבור, קל וחומר להעניק את תמיכתם וסיועם, הישי

ם הנוכחי בו אדמות ציבור מובהקות מוחזקות והעקיפה, למען מטרה זו, היא שאפשרה את מצב הדברי

בידי גורמים עבריינים שלא כחוק ובניגוד לדין, ואלה עושים בהן כרצונם, לשימושם האישי בלבד 

 ולצרכיהם הפרטיים וכל זאת על חשבונה של האוכלוסייה המוגנת. 

לידי  ציבורעמדת העותרים כי הפקרת נכסי הדלא ניידי המוגדרים כאדמות מדינה והינם נכסי ה .134

כאשר הבנייה בשטחו נעשית תוך הריסת הקיים )בין היתר משום שמדובר בשטח תושבי המאחז, 

איננה יכולה להיחשב ל"שמירה" על רכוש הציבור. משכך  וכל זאת ללא היתר ובניגוד לחוק חקלאי(

ם לפנות ובה המוטלת בעניין זה וגם מסיבה זו יש לחייבהח בוטא שלמהווה הפרה התנהלות המשיבים 

 . את המאחז ולהסיר את מבניו

 

III  - הפרות מתחום דיני זכויות האדם הבינלאומיים החלים בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית 

 תחולת דיני זכויות האדם הבינלאומיים בגדה המערביתעל  (א)

משפט זכויות האדם הבינלאומי כולל בין היתר גם את אמנת האו"ם הבינלאומית לזכויות  .135

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

בעבר, הביעה מדינת ישראל את עמדתה כי שדה משפטי . 1991ישראל חתמה עליהן ואשררה אותן בשנת 

ה המשפטית הבינלאומית ירק בתוך תחומי המדינה ורק בימי שלום. העותרים, וכך גם הקהיליזה חל 

אשר כפי שציין בית משפט אינם מקבלים עמדה זו. גם בית המשפט הבינלאומי לצדק שמושבו בהאג, 

 , 56פסקה  זהראן יונס מחמד מראעבה ואח' נגד ראש ממשלת ישראל ואח' 7957/04 נכבד זה בבג"ץ

 Advisory, קבע בשתי חוות דעת מייעצות )הגורם השיפוטי העליון במשפט הבינלאומימהווה את 

Opinions כי יש תחולה של דיני זכויות האדם גם במסגרת דיני העימות המזוין בכלל ובפרט דיני ,)

  -) ראוהכיבוש 
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 Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian 

Territory ADVISORY OPINION OF 9 JULY 2004, I. C. J. Reports 2004, p. 136, at  

pp. 177-181.  

  Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion of 8 July 

1996,  I.C.J. Reports 1996, p. 226, at p. 240.  

ני זכויות האדם אינם מושעים בשל קיומו של מצב לחימה, אלא כי די במפורש חוות דעת אלו קבעו .136

משמעית זו מצטרפת גם לשורת החלטות בית -קביעה חדהם חלים במלוא עוזם, במגבלות הקיימות. 

 לקביעתמכריע מבחן ההמשפט האירופי לזכויות אדם שקבע את מבחן "השליטה האפקטיבית" כ

פאית בדבר זכויות האדם וחירויותיו הבסיסיות, הגבולות הגיאוגרפיים של תחולת האמנה האירו

 בין החלטות אלו ניתן למנות, למשל:ינתה של חברה חתומה )מבח

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

 of February 

1995, Paragraph 62.   

 Behrami v France, Saramati v France, Germany and Norway (Application Nos 

71412/01 and 78166/01 (unreported), 2 May 2007) 

והאיסורים על  המקרה דנןמכל האמור עולה כי משפט זכויות האדם הבינלאומי חל גם הוא על  .137

 זכויות אלו, נובעים גם ממנו. פגיעה בזכויות היסוד של הפלסטינים, כמו גם חובות השלטון להגן על 

הכיר בתחולתן של זכויות יסוד מכוח משפט זכויות האדם הבינלאומי בשטח הנכבד בית המשפט  .138

לא אחת נקבע כי זכויות יסוד של אדם או של  .גם במקרים נוספים אחרים הנתון לתפיסה לוחמתית

קבוצת בני אדם חלות גם בעת מלחמה )וראו למשל דברי השופטת א' פרוקצ'יה, בפסק הדין בבג"ץ 

בפסקה ( יואב הס בג"ץ( )להלן: )טרם פורסם קד כוחות צ"ל בגדה המערביתיואב הס נ' מפ 10356/02

; וכן את קביעותיה של כב' "זכות הקניין של הפרט אינה פוקעת גם בעת מלחמה"כי שם נקבע  17

אח' נגד מדינת  21-עיריית בית לחם ו 1890/03השופטת )כתארה אז( ד' בייניש, בפסק הדין בבג"ץ 

המתייחסת לתחולת הזכות לחופש תנועה כזכות שמקורה במשפט  , 1114(, 1)2005על -תק, )ישראל ואח

 3969/06בג"ץ (. ואילו במסגרת פסק הדין בפרשת בית לחם)להלן:  הבינלאומי המנהגי של זכויות האדם

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

-את הדברים החדהנכבד ( קבע בית המשפט פרשת דיר סאמט)טרם פורסם( )להלן:  המערבית ואח'

 (: 10קה ספ)ב משמעיים הבאים

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

]...[. ניתן, לעיתים, להשלים את ההוראות ההומניטריות מתוך משפט תפיסה לוחמתית 

 ("Human Rights Law-אדם הבינלאומי )הזכויות ה

 לפסק דינה של כב' הנשיאה בייניש: 17וכן בהמשך פסק הדין, בפסקה 

באשר לזכויות האדם של האוכלוסייה המקומית, אין חולק כי על המפקד הצבאי לכבד, . 17"

להגן ולאפשר את מימושן של מגוון זכויות האדם המוקנות לתושבים המקומיים, בכפיפות 

לתקנות האג.  46לאמנת ג'נבה הרביעית; תקנה  27לצרכי ביטחון חיוניים )ראו, למשל, סעיף 

פי האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות -כן ראו העקרונות המנחים את פסיקתנו על

, להלן: האמנה International Covenant on Civil and Political Rights, 1966ומדיניות )

 ומדיניות((." לזכויות אזרחיות

משפט זכויות האדם הבינלאומי ועקרונותיו הכלליים חלים בכל שטח שבו יש עולה מכל אלו, כי  .139

למדינת ישראל )באמצעות המשיבים( שליטה אפקטיבית. אין ולא יכול להיות ספק שלישראל שליטה 
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ובו גם בו ממוקמות האדמות החקלאיות של הכפר יאסוף , Cאפקטיבית ייחודית ובלעדית בשטחי 

כפי  ממוקם המאחז "תפוח מערב" והמרחבים הסובבים אותו. זוהי גם עמדת בית המשפט הנכבד

אינו יכול ואינו מאפשר,  הואשעולה מהפסיקות לעיל, וברור כי היכן שהמדובר בכיבוש ארוך טווח 

 . אלמנטריות מטיבו ומטבעו, להותיר קבוצה אנושית כה גדולה משוללת זכויות אדם

 

 זכויות האדם הנפגעות כתוצאה מקיומו של המאחז -ותיהדין המה (ב)

 הזכות לקניין (1)

י הכיר עוד מראשיתו בזכות לקניין כזכות בסיסית. מעמדה של משפט זכויות האדם הבינלאומ .140

זכות זו נובע גם מהעובדה כי זו טומנת בחובה את היכולת להגשים זכויות אחרות )כגון משלח יד, 

והוא , חיוביסת על שני אדנים: הרובד הראשון מבוסמגורים וכו'(. גם במקרה זה נקבע כי זכות הקניין 

, השליליהזכות להחזיק בקניין, בעצמו או עם אחרים; ואילו הרובד השני,  מבטיח כי לכל אדם קיימת

קובע כי זכות זו לא תישלל באופן שרירותי. על הרשות מוטלת החובה להגן על זכות הקניין על שני 

 :1948כך נקבעו הדברים בהכרזה האוניברסלית לזכויות אדם משנת אופניה. 

Article 17. 

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

with others. 

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

 

לנכון לעגן זכות זו. בין היתר, ניתן אשר מצאו  נוספיםקיימים מסמכים משפטיים בינלאומיים  .141

. בסעיף הראשון לפרוטוקול הנלווה הראשון לאמנה, האמנה האירופית לזכויות אדםלמנות למשל את 

 , בנוסח הבא: ניתן למצוא את עיגונה של זכות הקניין על שני ראשיה ,1952משנת 

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

of his possessions. No one shall be deprived of his possessions except in the 

public interest and subject to the conditions provided for by law and by the 

general principles of international law”. 

[Protocol 1 to the European Convention on Human Rights Regarding Enforcement of 

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

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

 

 חופש התנועה (2)

שרירותי, קיומו של המאחז ומשטרי ההגבלות מלבד זכותם של העותרים כי קניינם לא יפגע באופן  .142

אשר הוטלו על העותרים ושאר חקלאי האזור בגינו,  –הפורמלים והפרטיזניים כאחד  -וההיתרים  

בית המשפט הנכבד עמד לא  פוגעים באופן ממשי בחופש התנועה שלהם ובזכות הגישה שלהם לשטח.

אחת על חשיבותו של חופש התנועה, לרבות חופש תנועה של אזרחים מוגנים המעוניינים להגיע 

  לאדמותיהם ובדרך נאלצים להתמודד עם חסמים מסוגים שונים ומשונים, חלקם חוקיים, רובם לא. 

 לזכות לחופש תנועה: ניתן למצוא עיגון 1966אמנה בדבר אזרחיות ופוליטיות משנת ל 12בסעיף  .143

א. אדם הנמצא כחוק בתוך שטחה של מדינה זכותו, בתוך שטח זה, לנוע   12סעיף 
  ולבחור את מקום מגוריו באורח חופשי.

 
הפועלת מכוח האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות  ועדת זכויות האדם של האו"ם .144

הגורם המקצועי המוסמך לפרש את הוראותיה, מצאה לנכון להעניק תשומת את מהווה הופוליטיות ו

http://www.hri.org/docs/ECHR50.html#P1
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מיום  27לאמנה העוסק בחופש התנועה הפנים מדינתי. בהערה כללית מס'  12לב מיוחדת לסעיף 

 , קובע הוועד את הדברים הבאים: 2.11.1999

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

development of a person. It interacts with several other rights enshrined in 

the Covenant, as is often shown in the Committee's practice in considering 

reports from States parties and communications from individuals.” 

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

CCPR/C/21/Rev.1/Add.9, General Comment No. 27.  Available at:  

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/6c76e1b8ee1710e380256824005a10a9?Opendocumnt 

 

ההכרה בחופש התנועה כזכות יסוד בשיטת המשפט שלנו נקבעה עוד מקדמת דנא, אף טרם כניסתו  .145

לתוקף של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, חוק אשר עיגן זכות זו במפורש כזכות חוקתית. וכדברי בית 

 : שצוינה לעיל בפרשת עיריית בית לחםהמשפט הנכבד, בפסק הדין 

"חופש התנועה הוא מזכויות היסוד של האדם והוכר במשפטנו הן כזכות יסוד העומדת על 
הגורסים כי חופש זה אף   רגליה היא ..והן כזכות הנגזרת מן הזכות לחירות ... כמו כן, יש

נגזר מכבוד האדם... חופש התנועה הוא "מהזכויות היותר בסיסיות"...הזכות לחופש 
הראשונה של זכויות האדם"...וכי חופש התנועה הוא "חופש המצוי התנועה "עומדת בשורה 

 ברמה הגבוהה ביותר במדרג הזכויות בישראל"...".
  

של הזכות לחופש תנועה במשפט  נהגיותהיקף מיבית המשפט לנכון לבחון את הבאותה פרשה מצא  .146

ובאמנה  1966הבינלאומי של זכויות האדם, על רקע האמור באמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות משנת 

הדין קושר בין היקף הזכות במשפט זכויות האדם הבינלאומי להגנה -האירופית לזכויות אדם; פסק

דין -השטח הכבוש. ניתוח של פסקשיש להעניק לה במסגרת המשפט הבינלאומי ההומניטארי החל על 

זה מלמדנו על הקשר הגורדי בין שתי מערכות הדינים הללו, כפי שגם קבע בית הדין הבינלאומי לצדק 

 שמשכנו בהאג. וכך מורה אותנו פסק הדין: 

מדינתית -"חופש התנועה מוכר כזכות יסוד גם במשפט הבינלאומי. חופש התנועה הפנים
ות והכרזות בינלאומיות בדבר זכויות אדם )כך בין היתר, מעוגן בשורה ארוכה של אמנ

 International Covenantלאמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות ) 12בסעיף 

on Civil and Political Rights, 1966 להכרזה האוניברסאלית על זכויות  13(, בסעיף
לפרוטוקול הרביעי  2(, ובסעיף Universal Declaration of Human Rights, 1948האדם )

( ונראה כי הוא מעוגן גם במשפט 1950 -לאמנה האירופית בדבר זכויות אדם מ 1963 -מ
 הבינלאומי המינהגי." 

 
לפסק דינה של הנשיאה בייניש  17לפסק הדין; וראו גם פסקה  15, פסקה עיריית בית לחם)פרשת 
 שהוזכרה לעיל(.דיר סאמט בפרשת 

  

אלא כאמצעי  ,per se הינה בעלת חשיבות עליונה לא רק לעצם הגשמת הזכותתנועה הזכות לחופש  .147

של נציבות זכויות האדם שהוזכרה ההערה הכללית  חיוני ודרוש למען הגשמת ומימוש זכויות אחרות.

"שלילית", המורה למדינה שלא ליצור הגבלות שאינן בהתאם הן בזכות מדובר  קובעת במפורש כילעיל, 

" המורה לרשויות להבטיח ת"חיוביבסעיף ביחס להגבלת חופש התנועה, והן בזכות  הקובעיםלסייגים 

 6 מס' ל ידי גורמים פרטיים, דוגמת המשיבהע שהזכות לא תפגעולנקוט בכל האמצעים הקיימים כדי 

 : ו/או גורמים מטעמה

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

not only from public but also from private interference." 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/6c76e1b8ee1710e380256824005a10a9?Opendocumnt
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שהוזכר לעיל המהווה את  מורארבעניין חזר בית המשפט הנכבד בפסק הדין המוביל  על דברים אלו .148

פלסטינים להגיע אל אדמותיהם לצורך ביצוע עבודות החקלאים הזכויות ההלכה המרכזית בכל הנוגע ל

וחופש התנועה של התושבים זכות הגישה  על באותה פרשה, עמד בית המשפט הנכבד חקלאיות.

אדמותיו ל חקלאיועל המשקל העודף שיש להעניק לחופש התנועה של  המוגנים במרחב הפרטי שלהם

  :מקורות הפרנסה שלוהמהוות גם את 

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

הנגזרת מהזכות לחירות, ויש אף הגורסים כי מדובר בזכות הנגזרת מכבוד האדם )ראו 

לפסק הדין והאסמכתאות הנזכרות שם(. חופש התנועה מוכר גם כזכות יסוד  15פיסקה 

וגנת בשורה של אמנות בינלאומיות )שם, שם(. חשוב להדגיש במשפט הבינלאומי וזכות זו מע

כי בענייננו, אין מדובר בתנועה של תושבים פלסטינים באזורים בלתי מסוימים ברחבי 

. בנסיבות אלה, כאשר השייכות להםיהודה ושומרון, אלא בגישה של התושבים לאדמות 

ת לחופש תנועה ולצמצם , יש ליתן משקל רב במיוחד לזכובמרחב פרטיהתנועה מתבצעת 

 למינימום את המגבלות המוטלות עליה." 

 (.במקורלפסק דינה של השופטת )כתארה אז( ד' בייניש; הדגשות  14, פסקה מוראר)פסק הדין בעניין   

מכאן אנו למדים על החשיבות העצומה שייחס גם בית משפט נכבד זה לחופש התנועה, עת הוא מצא  .149

רק דרך הפריזמה הצרה )יחסית( של דיני המשפט הבינלאומי ההומניטארי, לנכון להביט על המקרה לא 

אלא גם להחיל דרכו את העקרונות החוקתיים הקיימים במדינת ישראל, בד בבד עם הסטנדרטים 

צעד זה הינו אך נדרש, עת ברור לכל כי מניעת הם מופיעים באמנות הבינלאומיות. הבינלאומיים כפי ש

זכויות נוספות כגון בזכות בחובה פגיעה רבה ורחבה הרבה יותר מות טומנת בחופש התנועה מבעלי האד

הנזכר  יואב הס בג"ץ)וראו לעניין זה גם  וכן בזכות לכבוד של בעלי האדמות קניין, ביכולת הפרנסהה

 (. 15לעיל, בפסקה 

 הזכות לעבודה (3)

את  6, קובעת בסעיף 1966האמנה הבינלאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות משנת  .150

 הדברים הבאים: 

מדינות שהן צד באמנה זו מכירות בזכות לעבודה, הכוללת את זכותו של כל א.   6סעיף 

אדם להשיג אפשרות להשתכר למחייתו בעבודה שיבחר בה, או יקבלה, באורח 

 ו צעדים מתאימים כדי להבטיח זכות זו. חופשי, והן ינקט

מיום בו נחסמו הגישות של חקלאי הפלסטינים לאדמותיהם, מי על ידי תושבי המאחז בכח הזרוע  .151

והאיומים המוחשיים, מי על ידי הקמת גדרות ופריצת דרכים היוצרים מציאות בשטח, מי על ידי הפיכת 

, ומי על ידי צווים אשר 2-3טעם המשיבים אותם חסמים בלתי חוקיים, לחסמים רשמיים בחסות ומ

המונעים ומגבילים את חופש התנועה במרחב, הדורשים ומחייבים "הסדרה  2-3הוצאו על ידי המשיבים 

חוקית" של תנועת הפלסטינים אל ומאדמותיהם, אין באפשרותם לעבד את אדמותיהם וכפועל יוצא 

שנהגו לעשות עד כפי  ולתם להשתכר למחייתםויכ מכל, ליהנות מפירותיהן. בכך נמנעת מהן פרנסתם

  לתחילת מניעת הגישה.

לכך כמובן יש להוסיף את המקרים בהם אדמות פרטיות נפלו קרבן לגזל, פשוטו כמשמעו, ומניעת  .152

 היכולת של בעליהם להפיק מהן תנובה, כפי שהיה עובר להקמת המאחז. 

המעש של המשיבים הנמנעים  וחוסר המאחזכיום, אין ולא יכול להיות כל ספק כי עצם קיומו של  .153

הכפר יאסוף הסמוך למאחז לממש את תושבי שאר מהעותרים ו מונעתבאופן מודע מלאכוף את החוק, 

זכות זו הפכה להיות כפופה לאילוצים כפי שהיא מוגדרת במשפט הבינלאומי.  ם לעבוד ולהתפרנסזכות

מעדיפים להשקיעו בשמירה על מאחזים בלתי  אלה ואחרים, בעיות בסדרי כוח האדם של המשיבים, אשר
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חוקיים תחת פינויים, ולנצח היא נסוגה מול נוכחותם של תושבי המאחז ורצונם בפועל של המשיבים 

 לשמור על קיומו ולהמנע מאכיפת החוק לגביו. 

 

VI –  הפרות הדין הקבועות במשפט המנהלי והחוקתי הישראלי וחוסר הסבירות

 שבהתנהלות המשיבים

 1-4לרבות המשיבים  רכות הדינים הבינלאומיות, מחויבות מדינת ישראל ורשויותיהלצד מע .154

בעקרונות החוקתיים והמנהליים של מדינת ישראל ובכלל זאת בכיבוד זכויות היסוד שעוגנו בחוקתה 

ית, העקרונות החוקתיים הגם שחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אינו חלק מדיני הגדה המערבהחלקית. 

גם מחוץ ומטילים חובות על כל רשויות השלטון הישראליות בפועלן  והמנהליים שהוא מתווה

לא אחת, כי עקרונות חוקתיים קבע ית המשפט הנכבד ולותיה הריבוניים של מדינת ישראל. בלגב

לעניין כללי גם כך וועקרונות המשפט החוקתי הישראלי יחולו על פעילות המשיבים בגדה המערבית 

 ,197(, 2פ"ד לז), מפקד אזור יהודה והשומרון באסיל אבו עיטה נ' 69/81 ץבג"ראו  .בעייםהצדק הט

 ( שם נקבע:226-227 בעמ')

נושא עמו אל תפקידו את החובה לנהוג לפי אמות המידה  נושא תפקיד ישראלי בשטח"

אשר יהיה. בכך  רשות ישראלית, יהיה מקום פעולותו הנוספות, המתחייבות מעובדת היותו

ומצטברת, כי החובה לנהוג לפי הנורמות של המשפט  מוטלת על נושא התפקיד חובה נוספת

החובה לקיים את דיני המלחמה. אין הוא יכול לכן  המינהלי הישראלי אינה פוטרת אותו מן

הישראלי כדי להימנע מקיום חובה או מכיבודו של  להישען על נורמות של המשפט המינהלי

דיני המלחמה. אך מבחינתו של בית משפט זה, אין נושא  פי-החל עליו לפי המקובל על איסור,

חובתו, אם קיים אך ורק את אשר מתחייב מנורמות המשפט  התפקיד יוצא, בדרך כלל, ידי

ישראלית, נדרש יותר, והוא, כי ינהג גם בשטח ממשל צבאי לפי  הבינלאומי, כי ממנו כרשות

 " נהל תקינים והוגנים.מי הכללים המתווים דרכי

 
נ' אלוף פיקוד  האגודה לזכויות האזרח בישראל 358/88 ץבג"הדין בעניין  יוראו לעניין זה גם פסק]

נ' מפקד  ואח'עג'ורי  כיפאח מחמד אחמד 7015/02בג"ץ , (1989) 539-540,  529(, 2פ"ד מג), המרכז
האגודה  5973/92 ץבג"; (2002) 1025,  1021(, 3)2002על -תק ,ואח' כוחות צה"ל בגדה המערבית

 ואח'יואב הס  10356/02 ץבג"; (1993),  267(, 1פ"ד מז), נ' שר הבטחון ואח'בישראל  לזכויות האזרח
 [. (2004),  443(, 3פ"ד נח), נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, אלוף פיקוד מרכז

 
מנעות מהחלה מלאה של חוקי היסוד בשטח הכבוש, בית המשפט הנכבד בחן לא פעם את יחרף ה .111

הפגיעה בזכויות חוקתיות כזכות הקניין, התנועה או העיסוק גם כאשר דובר בפגיעה בזכויות האוכלוסייה 

כך למשל, הפלסטינית, וזאת על פי אמות המידה שנקבעו בחוק ושיושמו במסגרת מבחני המידתיות. 

נים, נקבעו בזכויות חוקתיות של תושבים פלסטיפגיעה ובהדין אשר עסקו בבניית גדר ההפרדה  בפסקי

 הדברים הבאים: 

פגיעה בזכויות הפרט. יש בהן כדי לפגוע בזכות הקניין,  בניית גדר טומנות בחובן"]...[ 

ובזכויות אדם נוספות. הפעלת סמכויות הפוגעות  בחופש התנועה, בחופש העיסוק

המידה הקבועות בפסקת ההגבלה שבחוקי  יסוד חוקתיות תיעשה על פי אמות בזכויות

  ."היסוד בעניין זכויות אדם

, וכן (2006) 1878,  1874(, 3)2006על -תק, מרכז עומר סלאמה נ' אלוף פיקוד 1073/04 ץבג"ראו גם )]
דאהר נ' מפקד אבו  7862/04בג"ץ  שהוזכר לעיל; מראעבה בעניין 7957/04 ץבג"ראו גם הניתוח ב

נקבעה האחריות של מפקד כוחות בו (, 377, בעמ' 368 2005( 5)פד"י נט) כוחות צה"ל ביהודה ושומרון
 ובכלל זה זכות הקניין[.  צה"ל באזור להבטיח את זכויות הפרט

 



32 
 

נגזרת המינהלית ביסוד של האדם וההמשפט החוקתי הישראלי מכיר בקיומן של זכויות אם כן,  .156

נתון לשליטתן של רשויות ישראליות, ובכלל זה בשטח הגדה שטח הבכל חלות כהן, הנובעת מהכרה ב

 .ןומטיל על רשויות את החובה להגן עליההמערבית 

 הזכויות הנפגעות על פי המשפט הישראלי: הזכות לקניין, לעיסוק ולפרנסה, לתנועה ולכבוד

עומדת לכל אדם באשר הוא  לקנייןהזכות ,  3דם וחירותו בסעיף בחוק יסוד כבוד האעל פי האמור  .157

לחוק זה, כל אחת מרשויות השלטון מחויבת  11אדם,  הנתון לסמכויותיה של רשות ישראלית. על פי סעיף 

כי במפורש, עליה עמדנו לעיל ציינה כבוד השופטת )כתארה אז( בייניש  מוראר בפרשתלכבד זכות זו. 

 .המשפט הישראליתמתוקף שיטת לתושבי הגדה זכות מוגנת לקניינם גם 

המעוגן בחוק יסוד  חופש העיסוקעקרון חוקתי נוסף אשר קיבל מעמד מרכזי בחקיקה הישראלי הינו  .158

מחויבת לכבד זכות זו.  1-4לחוק, כל אחת מרשויות המדינה לרבות המשיבים  5חופש העיסוק. על פי סעיף 

לאורך השנים ניתן למצוא שורה ארוכה של פסקי דין המעגנים את מעמדה של זכות זו כזכות חוקתית "על 

לשכת מנהלי  1715/97בג"צ ; 82בעמ' , 80, פ"ד ב בז'רנו נ' שר המשטרה 1/49בג"צ חוקית" ]וראו 

( בע"מ נ' שרת 1992יורונט קווי זהב ) 987/94בג"צ   ;382, בעמ' 367( 4, פ"ד נא)ההשקעות נ' שר האוצר

  ועוד[. (434, בעמ' 412( 5, פ"ד מח)התקשורת

מניעת הגישה החופשית של העותרים לאדמותיהם במשך שנים פגעה פגיעה אנושה בזכות יסוד זו.  .159

 הכפר יאסוףשימש את העותרים, בני משפחותיהם ושאר תושבי אשר מדובר בשטח חקלאי הו להואי

 נפגעת באופן ממשי.  התפרנס בכבודעבוד ולגם זכותם ל ומכאן כי כחלק ממשלח ידם,ולצורכי פרנסה 

קבע בית משפט נכבד זה כי המשיבים אינם רשאים לפגוע בזכות הקניין והפרנסה של  מורארבפרשת  .160

ו בפסקה הגדה הפלסטינים תחת האמתלה שיש צורך להגן עליהם בפני התנכלויות המתנחלים )רא תושבי

, שכן במקרה דנן סגירת השטח וחומר (. מדברים אלה ניתן להסיק לענייננו בבחינת קלמורארלפרשת  33

לא נעשתה מתוך דאגה לשלום העותרים אלא אך ורק מתוך השלמה גלויה ומודעת עם  יםע"י המשיב

 -, קרי וסירובם של המשיבים לבצע את המוטל עליהם על פי דין בדמות הקמת המאחזפעילות בלתי חוקית 

לאכוף את החוק. מכאן כי לטענת העותרים, גם עקרונות אלה חלים, וביתר שאת, על המקרה דנן ומחייבים 

י הרשויות יפעלו באופן אקטיבי בכדי להסיר את הגורם המפריע לקיום ומימוש זכויותיהם, ויספקו הגנה כ

 על זכותם לעיסוק, למשלח יד ולפרסה.  

המעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם הופרה על ידי המשיבים  זכותם לכבוד,לבסוף יטענו העותרים כי גם  .161

את גישתם החופשית לקרקע. נקבע, כי הזכות לכבוד  בסירובם להסיר את המאחז הבלתי חוקי ולאפשר

 על עמד אוצרת בחובה מארז רחב של זכויות שונות אשר תכליתן לאפשר את קיומו האוטונומי של הפרט.

]פורסם בנבו; פסק ' ואח המיסים רשות נגד' ואח מנאע עאדל ר"ד 6824/07 ץ"בגב הנכבד המשפט בית כך

 : 29 פסקה( ב20/12/2010דיון מיום 

, כבוד יש כפרט שלאדם הינו האדם זכויות של התיאוריה ביסוד העומד הבסיסי הרעיון. 29"

, המשפט בית זה ובכלל, כך על המופקדים הגורמים על שומה וכי, בכבוד בו שינהגו ראוי שהוא

 שבהיעדרן, זכויות של אגד האדם כבוד כולל, פרטני באופן. בכבוד פגיעה מפני הפרט על להגן

 ." שכזה בתור ערך ובעל אוטונומי, חופשי יצור האדם של להיותו משמעות אין

, גזל המתבצע לעיתים בסיוע ההגבלות הקשות על תנועת פלסטיניםגזל האדמות המתבצע בחסות  .162

ידי -מתבצע עלהגזל החקלאים המבקשים להגיע לאדמותיהם, מסייעות בהרחקת אשר  הרשויות עצמן

כל אלה יוצרים פגיעה חמורה בכבודם  - קבוצה אחרת ולקיים דין לעצמההמבקשת לשלוט על קבוצה אחת 

 של הנגזלים, מעבר לפגיעה בזכות לקניין ולחופש עיסוק.
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ודיני  ל"הבינ ההומניטארי כללי המשפט פי על כפי שהציגו העותרים באריכות,חלק זה:  לסיכום .163

 של זכותם ומעוגנת מוכרת, הישראלי החוקתי והמנהליהמשפט  פי כמו גם על זכויות האדם הבינלאומיים,

, במקביל. , לשמירה על חופש תנועתם למימוש זכותם לעיסוק, עבודה ופרנסהלהגנה על קניינם העותרים

 הקרקעות על העותרים של הקנייניות זכויותיהם מימוש את להבטיח החובה המשיבים של לפתחם מוטלת

  .כמו גם את גישתם לאדמות אלה שבבעלותם

בראש סדר העדיפויות של המשיבים כולם עומד כיום הצורך  :דנן התהפכו היוצרות אך במקרה .164

לאפשר את המשך קיומו של מפעל של בלתי חוקי בדמותו של המאחז, זאת על אף אי חוקיותו והשלכותיו 

של אדמה פרטית הוצאו מידי רבים בשטח על שאר תושבי האזור. בשם פעילות פושעת ועבריינית, דונמים 

ם החוקיים ואלה אינם רשאים עוד לעשות ברכושם כרצונם, לממש את יעודה של הקרקע כקרקע בעליה

, אלא אדמתם הפכה למרמס, וגישתם אליה תלויה במנגנון בירוקרטי חקלאית ולהפיק ממנה פירות

על קרקעות ציבוריות, קל וחומר על אדמות  תושבי "תפוח מערב". השתלטותם של ולחסדי המשיבים

עשייה בהן כבשלהם, ללא כל הפרעה ממשית כלשהי מצד המשיבים אשר מודעים היטב פרטיות, ו

לטכניקות אלה ולהשלכותיהם על חיי העותרים, מהווה לפיכך, הפרה מצד המשיבים של כל חובותיהם על 

פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי כפי שאלה הוצגו לעיל, כמו גם הפרה של החובות המוטלות על 

 המשפט הישראלי. המשיבים מכוח

בעיית אכיפת החוק על ישראלים מלווה את הכיבוש הישראלי מאז החל מפעל ההתנחלויות. בתחילת  .165

, הוקם צוות 361( 3, פ"ד לה )אל נאתשה ואח' נ' שר הביטחון ואח' 175/81שנות השמונים, בעקבות בג"ץ 

ל ישראלים בגדה המערבית בראשותה של עו"ד יהודית קרפ לבחינת והכנת נהלים בנושא אכיפת חוק ע

היה ראשון בסדרה ארוכה של  23.5.1982ובחבל עזה. דין וחשבון של הצוות )"דו"ח קרפ"( שהתפרסם ביום 

התפרסם  1994אכיפת החוק בשטחים הכבושים. בשנת -דו"חות ציבוריים שעתידים היו לעסוק בבעיית אי

דו"ח שמגר"(, וגם שם נמתחה ביקורת דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לעניין הטבח במערת המכפלה )"

 קשה על כשלי אכיפת החוק:

"לא עלה בידי ממשלות ישראל לדורותיהן, והגופים הביצועיים המופקדים על הנושא, לעשות 
את המירב כדי לאכוף את החוק, בעקבות האינתיפאדה, לא במגזר הערבי ולא במגזר 

לא טופלו אירועים בהם לא הגיש ערבי את היהודי... די שנציין, כדוגמא, כי עד לעת האחרונה 
תלונתו בעצמו במשטרה, על אף קיומן של ראיות אחרות למעשה העבירה ובכללן עדי ראייה 

 מאנשי הצבא"

 (192)בראשות הנשיא שמגר( )תשנ"ד(, עמ'  דו"ח ועדת החקירה לעניין הטבח במערת המכפלה בחברון)

 ובהמשך:

"נתגלו ליקויים באכיפת החוק... נקודת המוצא המקובלת עלינו היא כי בהיעדר אכיפת חוק 
באווירה שבה איש הישר בעיניו יעשה, בלי ליטול על עצמו סיכון יעילה אין גם שלטון יעיל. 

מוחשי שישא באחריות אם יחרוג מכללי המותר, נפגעת תקינות פעולתן של הרשויות 
שלטון . בית המשפט העליון העיר כבר לפני שנים, כי עילה בשטחהמופקדות על השליטה הי

בעצם  החוק אינו נוצר יש מאין, ואינו דבר ערטילאי. צריך להיות לו ביטוי מוחשי ויומיומי
קיומם של הסדרים נורמטיביים מחייבים ובהפעלתם הלכה למעשה כלפי כולי עלמא )בג"צ 

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

 (; ההדגשה שלי, ש.ז.243מ' )שם, ע 

בעקבות פרסום דו"ח שמגר ואימוץ מסקנותיו, הוקם המחוז השישי של משטרת ישראל, הוא מחוז  .166

יאיר, נוהל חדש אשר -מר מיכאל בן היועץ המשפטי לממשלה דאז. בהמשך, פרסם (4, )המשיבה מס' ש"י

ק על בנוגע לאכיפת החו 4ובין המשיב מס'  2ס' בין המשיב מ אמור היה להסדיר את חלוקת האחריות

אליקים  לממשלה, היועץ המשפטי על ידי בשלב מאוחר יותר שונה ועודכןנוהל זה . ישראלים בגדה ובעזה

)מכתב מס'  נוהל אכיפת החוק והסדר לגבי ישראלים מפרי חוק באיו"ש ובאזח"ערובינשטיין )ראו 
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משטרת "ל משאיר בידו את האחריות הכללית, צהלנוהל נקבע במפורש כי בעוד  6בסעיף  ((.15620/98

 ישראל תהיה אחראית לאכיפת החוק על ישראלים בגדה המערבית. 

אלא שכל הדיו שנשפך, כל הנהלים, כל הדו"חות, הסיכומים והוועדות לא שיפרו את המצב והפרת  .167

החוק מצד ישראלים בגדה נותרה ללא מענה ראוי עד עצם היום הזה ]וראו, בין היתר: "מראית החוק: 

גישה חסימת ה דמה שדודה:(; "א2006)יוני  יש דיןאכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית", 

 ([. 2008)ספטמבר  בצלם,", של פלסטינים לקרקע סביב התנחלויות

ב( ובו שם 63, פורסם דו"ח מבקר המדינה האחרון )דוח 2013לפני כשנה וחצי, בחודש יולי בנוסף,  .168

מבקר המדינה דגש מיוחד על התופעה לפיה נמנעות רשויות המדינה מלאכוף את החוק באזור הגדה )להלן: 

 כי: 137ו"ח כולל פרק מקיף בנושא אי אכיפת החוק באזור ובין היתר צוין בו בעמ' (. הדדו"ח המבקר

הביעו גורמים שונים את חוסר שביעות רצונם ממצב אכיפת החוק  2111-2112"בשנים 
...כי צה"ל אמון על 2111באיו"ש. ראש המנהא"ז תא"ל מוטי אלמוז, מסר בינואר 

אוד מביצוע תפקידנו". היועץ המשפטי שלטון החוק באיו"ש, אך "אנחנו רחוקים מ
.... כי "התוצאה הסופית ]של המאמצים להשליט את החוק 2112לאיו"ש מסר בינואר 

 באיו"ש[ רחוקה מלהשביע רצון". 

אי חוקיות המאחז ומבניו איננה מהווה רק פגיעה בעקרון שלטון החוק ובעקרון תקינות פעילות  .169

לספק לתושביו הגנה, מובילים בהכרח לפגיעה קשה מנשוא הרשות השלטונית אלא עצם קיומו והצורך 

לכך, קיומו ישיר המשך במרקם חייהם של העותרים וביכולתם לממש את זכויות היסוד המוקנות להם. ב

של המאחז בשטח מהווה פתח לחיכוכים, לגילויי אלימות, להשחתת רכוש ולהרחבת ההשתלטות על 

בכדי לפקח ולשמור על  נמצאים בשטח באופן רציף ויומיומיקרקעות נוספות וזאת היות והעותרים אינם 

סוף כפי שתוארו תיאור העבירות הפליליות אשר בוצעו כנגד רכוש העותרים ותושבי יארכושם הפרטי. 

לפניות אלה ממחיש עד כמה מניעת הגישה הרציפה  4בחלק העובדתי, כמו גם תגובתה של המשיבה מס' 

 מובילה, בפועל, למצב של חוסר אפשרות להתמודד עם אותן עבירות בזמן אמת. 

אותם פורעי חוק נוהגים באדמות קבועה והדרגתית כשהשתלטות  תקיימתחד, מצד אמכך יוצא כי  .170

ור מנהג בעלים, פורצים דרכים, מציבים מבנים, שותלים, נוטעים, ופולשים והכל ללא זכות בדין. האז

בשל "הצורך בהסדרה חוקית" של תנועת מאידך ככל שחולף הזמן והעותרים מנועים מלהגיע לשטח 

 ל שהמשיבים ממשיכים להעלים עין ונמנעים מלאכוף את החוק, מסיקים אותםווככהפלסטינים באזור, 

, או לכל הפחות זוכות להתעלמות ולעולם לא עבריינים כי פעולותיהם מגובות ונתמכות ע"י הרשויות

ומשכך פתוחה בפניהם הדרך לעשות ככול העולה על רוחם מבלי שידרשו לתת את הדין על כך  תטופלנה,

 בשום שלב.

באמצעי גם ט תחושת ההפקר מורגשת היטב בהתנהלותם של פורעי החוק אשר אינם מהססים לנקו  .171

 ים אשר של המשיב םוהכל בחסות -הפחדה, לגרש את העותרים בכוח, לאיים ולעשות שימוש באלימות 

 ולהגן על זכויות העותרים.  נוצרלהשליט סדר בכאוס ש אינם מוצאים לנכוןעדיין 

נדרש בית המשפט ליצוק תוכן מעשי לאמירות המעורפלות של המשיבים בדבר מוראר, בפרשת  .172

אותו כות הגישה וחופש התנועה, ההגנה על זכות הקניין וזכותם להתפרנס מעמלם החקלאי. הבטחת ז

לכאורה על פי חוק ומתוקף סמכות הנתונה להם  עצמם עסק בסגירות שטחים על ידי המשיביםמקרה, 

בסופו של פסק הדין . למנוע בצווים רלוונטיים את גישת החקלאים לאדמתם, בדיוק כמו במקרה דנן

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

 (:33, פסקה מוראר בג"ץהתושבים המוגנים. בין היתר, נקבעו העקרונות הבאים )
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, יש לפעול להבטחת ביטחונם של החקלאים הפלסטינים המגיעים לעבודה החקלאית ראשית"

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

 הפלסטינים יש לפרוש תוך מינימום הפרעה לעבודה החקלאית.

משמעיות לכוחות הפועלים בשטח כיצד לנהוג כדי לא למנוע -, יש ליתן הנחיות ברורות וחדשנית 

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

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

כאמור, במקרה דנן נמנעים המשיבים באופן מכוון מליישם עקרונות אלה ומכלכלים צעדיהם כאשר  .173

חולפים הימים, שימור קיומו של המאחז ורווחת תושביו.  –אינטרס אחד בלבד עומד לנגד ענייהם 

והנה נוצרה מציאות בה הימצאותם של העבריינים באדמות העותרים נתפסת כעובדה  השבועות והשנים,

שהיעדרותם של וזאת בזמן  על כל ענפיה, הערכות כוללת של המערכתכמובן מאליו,  המצריכה ,מוגמרת

 ואף נתפסת כעובדה מוגמרת ואף טבעית.   העותרים זוכה להתעלמות מוחלטת

)לא כל שכן הבטחת  צורך להבטיח את ביטחונם של תושבי המאחזכל עוד קיים העותרים סבורים כי  .174

אפשרות הממשית להם , אין כל סיכוי כי תינתן המאחז עצמו כפי שהמשיבים דאגו לעשות ברבות השנים(

כי גם אם היו  כמו כן סבורים הםבאופן סביר.  מקניינם ומימוש זכויותיהם הנלוות כלל, לא כל שכןליהנות 

ם לסייע בעדם לממש את זכויות היסוד שלהם כפי שראוי שיעשו, אין בידם כל אפשרות המשיבים מעונייני

לאור במרכז אדמותיהם הפרטיות ודורש הגנה תמידית. לבדו  לעשות כן כל עוד עומד המאחז הבלתי חוקי

 האמור, הפתרון היחיד שיש בנמצא הוא פינויו לאלתר.

 

המידתיות והעדר הסבירות שבהתנהלות הנדרשים ועל חוסר  מן הכלל אל הפרט: על האיזונים
 המשיבים

במהלך ימי חייה של העתירה הקודמת, התריעו העותרים כי האיזון המתבצע על ידי המשיבים, אינו  .175

חוקי, אינו מידתי ואינו סביר. עובדה היא, כי הגבלות התנועה מוטלות על העותרים דווקא תחת אכיפת 

בכל הנוגע לתנועתם של העותרים אל ומאדמותיהם נדרשת "הסדרה חוקית", וזו החוק; עובדה היא, כי 

אינה יכולה להתקיים בלעדי אותה הסדרה חוקית, זאת כאשר נוכחותם הבלתי חוקית של מבני המאחז 

ותושביו בשטח, ידועה לכל אולם היא אינה זקוקה לכל הסדרה, והיא הפכה להיות מעין "ברירת המחדל"; 

, מעדיף לשמור על המאחז בשטח, ליצור מגבלות 1, ובפועל גם המשיב מס' 2-3כי המשיבים עובדה היא, 

מדינתיים צרים, תחת אינטרס דמוקרטי ברור ונדרש של אכיפת -סביבו וכל זאת מתוך אינטרסים פוליטיים

דרשים האיזונים הנהחוק ושמירה על תושבים מוגנים וזכויותיהם. כל העובדות הללו מובילות למסקנה כי 

 לא קוימו והאופן בו ביצעו המשיבים את האיזונים במקרה הנ"ל אינו סביר ודינו פסלות. בנסיבות העניין 

איננו אלא למראית העין  המועדף על ידי המשיביםפתרון הכפי שראינו בחלק העובדתי של עתירה זו,  .176

מן וכסף. בפועל, הזמן ז שלומסועף הדורש השקעה רבה  , מסורבל, איטיהמדובר בהליך סיזיפי :בלבד

שחולף מעת הגשת הבקשה ועד לאישורה, במקרה והיא אכן מאושרת, הוא רב מאוד, הכניסות המאושרות 

מוגבלות לזמן קצר בלבד, לעיתים אף לשעות ספורות, וזאת כאמור במקרה שהן אכן מתקבלות. כלל 

לשקול, כאשר אין כל יכולת גדול של שיקולים שבידי גורמי הביטחון  טווחבקשות העותרים כפופות ל

הלכה  פיקוח על הנושא ואלה תמיד נתונות לביטול בכל שלב בדרך כפי שאכן ראינו שקרה במקרה שלפנינו.

 למעשה, בידי העותרים אין כל אפשרות לעשות שימוש סביר ברכושם הפרטי אשר זה מזמן ניטל מידם. 

העותרים לתכנן את שנתם החקלאית  כמובן כי למנגנון זה השלכות הרות גורל בשטח עת מנועים .177

ביעילות ולטווח ארוך ולנצל את אדמותיהם לאורך כל עונות השנה. כתוצאה מכך למשל, היכולת שלהם 

לגדל גידולים מסוגים מסוימים הדורשים טיפול חודשי או שבועי ואשר יתכן והיו יכולים להגדיל את 

 שם הפרטי.  רווחיהם מתאיינת וכך גם האפשרות לעשות עסקאות ברכו
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מדובר ה :אינן מוטלות עוד בספקתרים המופעל על ידי המשיבים, יתוצאות החלתו של משטר הה .178

כמובן שהדבר עומד בניגוד מוחלט לעקרונות ושקט תחת כסות בירוקרטית צבאית. סמוי בנישול איטי, 

 הבסיסיים ביותר הן של המשפט הבינלאומי והן של המשפט הישראלי כפי שפרטנו לעיל. 

נקודת המוצא של המשפט הבינלאומי היא כי אדם זכאי להימצא בכל שטח ארצו מלבד מקרים  .179

הטלת משטר היתרים על העותרים בנסיבות דנן, בהן זכויות  חריגים בהם זכות זו הוגבלה, ולזמן קצוב.

וד לעותרים אין עהפך את נקודת המוצא לעיל וכיום  ,היסוד שלהן מופקרות למען שמירה על מפרי חוק

  זכות קנויה לעשות שימוש ברכושם אלא עליהם לבקש לממש זכות זו בכל פעם מחדש. 

גם במקרה בו מנגנון מסועף זה של נתינת היתרים, היה משומן יותר הפגיעה הממשית בעותרים אשר  .180

היכולת לנהל שיגרת חיים נורמאלית ניטלה מהם, נותרת במקומה. כאשר אדם נדרש לבקש אישור 

לתו בכל פעם שברצונו לנוע, לעשות שימוש באדמתו, לבקר את רכושו או לעשות כל פעולה ולהמתין לקב

פשוטה אחרת, מרקם חייו הופך לבלתי אפשרי וכך גם הנזקים הנגרמים מכך אשר במקרה בו מדובר 

הנמשכת לאורך ההתשה והשחיקה הבירוקרטית, באוכלוסייה חקלאית כבמקרה דנן, אף גדולים עוד יותר. 

לא רק גורמת לתסכול וייאוש בקרב העותרים ושאר בני הכפר אלא היא אשר מובילה להפרה החמורה זמן, 

לקניין, לפרנסה, לתנועה ולכבוד. הסדר מסוג זה יכול היה להיות לתקופה  ביותר של זכויות היסוד שלהם

אש מועצת הכפר ר 9061/09מוגבלת, עד להשלמת פינוי הבינוי הבלתי חוקי, כפי שארע לא אחת )ראו בג"ץ 

(, אולם המשיבים מציגים את הסדרי 27.10.11דין מיום  פסק, ג'בע ואח' נגד אלוף פיקוד מרכז ואח'

 התיאום כמנגנון של קבע. 

בבד עם העובדה הפשוטה שתושבי המאחז אינם נדרשים לכל היתר  משטר היתרים זה מתקיים בד .181

וחופשיים הם לנוע כאבת נפשם בכל שעות היום. מכאן כי הטלת משטר כאמור, באופן מפלה, בלתי שיוויוני 

ועל בסיס מפתח לאומי וכל זאת בכדי לאפשר את המשך הפרת החוק איננה יכולה להתקבל כפתרון וודאי 

 י שמבקשים המשיבים להציג. לא כפתרון מידתי כפ

 המייצרת", תיאום" במילה השימושכאמור, לנימוקים מהותיים אלה, יש עיגון גם במציאות הפיזית.  .182

בפועל, אין אפשרות לקיים הליכי תיאום אמיתיים  .לרש לעג הינה ,הצדדים בין דיאלוג קיים כאילו תחושה

י שהוכח לעיל, במספר הזדמנויות, כשלו מול המשיבים לצורך הכניסה והגישה החופשית לקרקע. כפ

המשיבים פעם אחר פעם בהבטחת זכות הגישה של העותרים לאדמותיהם וכן בהבטחתם והבטחת שלומם. 

 במטרה(, הצבאיים הגורמים טענת פי על) שנעשה אף על, מתבצע אכן שזה ככל, לכשעצמו התיאום הליך

 אנושה פגיעה בעצמו מהווה, בהם פגיעה מפני הכפר ותושבי העותרים של גופם ושלמות חייהם על להגן

 נפגעת ומשכך ומאדמותיהם אל חופשי באופן להתנייד יכולים אינם בעטיו אשר העותרים של בזכויותיהם

 אלו לאזורים הגישה מניעת הפכה דנא. בכך מקדמת שעשו כפי מאדמתם להתפרנס שלהם היכולת אף

 .מוחלטת

עמדת העותרים היא כי השלמת המשיבים עם הפרות החוק הכרוכות בהקמת המאחז וכן בפעולות  .183

האלימות הנלוות להפרת חוק זו, שמקצתן תוארו לעיל, הינה בלתי מידתית באופן קיצוני. אי מידתיות זו 

הוא נופלת בעיקר למבחן המידתיות כפי שנקבעו על ידי בית המשפט, ובפרט למבחן המידתיות השני, 

זאת לנוכח פתרונות אחרים המוטלים לפתחם אותם המשיבים בורחים  ,המבחן האמצעי שפגיעתו פחותה

 שלא ליישם. 

 –ובפרט המפקד הצבאי להכיל את קיומו של המאחז  1-3עמדת העותרים היא כי החלטת המשיבים  .184

מהווה את  שאינהת ובוודאי מידתי האינ –המהווה את העילה להגבלות התנועה המוטלות על העותרים 

מבחן האמצעי שפגיעתו פחותה. המפקד הצבאי יכול היה, ואף מחויב היה, לנקוט באמצעי של פינויו של 

מאחז בלתי מורשה, אשר נבנה שלא כדין, ולא להגביל את תנועת בעלי זכות הגישה והתנועה לאדמותיהם 
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אכיפת חוק היא דווקא גורם  בשל קיומו של מאחז זה. אין ולא יכולה להיות מחלוקת בנושא זה, כי

 שפגיעתו פחותה דווקא מהשלמה עם הפרת חוק זו. 

לעיל, לא ניתן בשל פעילות של גורמים עבריינים  שהוזכר מורארכפי שקבע בית המשפט בבג"ץ  .185

המפרים חוק, לפגוע דווקא במי שהופך להיות הקרבן של הפרות חוק אלה, ובמילותיו של כב' השופט 

 אז( ריבלין בפסק הדין:  )כתארו

"המענה לפגיעה בזכותם של התושבים הפלסטינאים לעבד בלא הפרעה את אדמתם אינו 
 בהצרת צעדיהם שלהם. אין להתיר למתנכל להטיל "ווטו" על זכותו של הקרבן."

 וכן את דבריו של כב' השופט ג'ובראן באותו פסק הדין: 

שמירה על הסדר הציבורי ועל ביטחונם של כי מן הראוי שה, עהשותף אני לד        .5"
התושבים הפלסטינים תהא באמצעות נקיטת צעדים מתאימים כנגד אותם גורמים 

דברים ברוח . מתפרעים ולא על דרך של הטלת מגבלות נוספות על נפגעי האלימות
 :בציינו, משפט זה במקום אחר-דומה נשא בית

 
כי אם , תוקיום הסדר אין פירושו כניעה למאיימים בהפר"

צ "בג" )מתן חסות והגנה לקרבנותיהם של אלה: להיפך
( 2)ד כה"פ, ראש המועצה המקומית עוספיה' הלון נ 166/71
591 ,594 .) 

 
, באזורהאמון על שמירת החוק והסדר , מתפקידו של המפקד הצבאי, ואכן

לנקוט באמצעים סבירים כדי למנוע מאותם גורמים מלהפריע לחקלאים 
תוך מימוש זכותם לחופש התנועה ולחופש , הפלסטינים לעבד את אדמתם

 ".הקניין
 

, בחרו באמצעי שפגיעתו הינה לא פחותה בממד כפול: הן 3המפקד הצבאי, ויחד עמו המשיב מס'  .186

והן מבחינת שלטון החוק הנדרש באזור. בחירה באמצעי זה, הינה מבחינת העותרים ושאר תושבי יאסוף, 

הפתרון הקל מבחינת המשיב, והפוגעני ביותר מבחינת העותרים, אשר בפועל נמנעת גישתם לאדמותיהם, 

 וזאת בשל מעשה שכל כולו הוא הפרת חוק בוטה ומתריסה.

העותרים היא כי אין מנוס משכך, ולאור חוסר המידתיות והעדר הסבירות שבפעולת המשיב, עמדת  .187

מהסרת כלל מבני המאחז, וזאת מעבר לחובה המוטלת על המשיבים להסירו, בשל היותו בינוי בלתי חוקי, 

 המצוי ברובו על אדמות פלסטיניות פרטיות. 

 : הסעדים המבוקשיםסוף דבר

תירה זו עלאוזלת ידן של הרשויות באכיפת החוק בגדה המערבית.  מהווה דוגמה ניצחת עתירה זו .188

על פני  תושבי "תפוח מערב"ביכרו המשיבים את פעולותיהם הבלתי חוקיות של  מדגימה כיצד שוב ושוב

בעבריינות מתמשכת כאשר כלל הגורמים הרלוונטיים העובדה כי מדובר יות היסוד של העותרים. וזכ

היא חמורה  ע לה,מודעים לה אך בוחרים באופן אקטיבי להעלים עין במקרה הטוב ובמקרה הרע אף לסיי

מהווה הוכחה ניצחת לניצחונם של מפרי חוק אשר "תפוח מערב" המשך קיומו של המאחז ומדאיגה ביותר. 

לעצמם מאות דונמים והכל תחת אפם ובסיועם של  חמסובכוח הזרוע, בתחבולות, בתמרון ובמרמה 

 המשיבים. 

ות פלסטיניות המסווגות מתן "היתר שבשתיקה" לעבירות בנייה בממדים קולוסאליים על אדמ .189

"לא חוקי" -"לא מורשה" ו -רשויות עצמן כה בקרבכאדמות פרטיות ואדמות מדינה, בזמן שהמאחז מוגדר 

עמדת לפיכך   במעשה ובמחדל. –הופכת את המשיבים כולם למשתפי פעולה ישירים להפרת החוק 

 -הוצאו, ומקום בו אלה לא הוצאו אכיפתם של צווי הפסקת העבודות וההריסה אם -היא כי באיהעותרים 

-1ים למשיב יתרה מזאת, לשיטת העותריםאת חובותיהם החוקיות.  1-4הוצאתם, מפירים המשיבים -באי

http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20166/71&Pvol=כה
http://www.nevo.co.il/links/psika/?link=בגץ%20166/71&Pvol=כה
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 –ולאוכפם, אלא כי במקרים דוגמת המקרה שלפנינו  כמבוקש בצו על תנאיסמכות להוציא צווים הלא רק 4

 רשים לאכיפתו. להוציא צו זה, ולנקוט בכל האמצעים הנד הםעלי חובה

בהעדר כל נקיטת צעדי אכיפה מצד הרשויות ובשל העובדה כי בכל יום שעובר הפגיעה בזכויות של  .190

העותרים אך הולכת ומתעצמת, לא נותרה להם ברירה אלא לבקש סעד מבית המשפט הנכבד שיכפה על 

, התחיקה לבצע את המוטל עליהם מכוח המשפט הבינלאומילקיים את חובתם החוקית, הרשויות, 

 החוקתי והמנהלי הישראלי, לאכוף את החוק ולפנות את המאחז.הצבאית והמשפט 

כן שקלנו היטב טרם הגשת העתירה: אמנם בית משפט נכבד זה אמר לא אחת כי אין הוא -ידענו ועל .191

, וכי ניתן לרשויות האכיפה נוהג להוציא תחת ידיו צווים דקלרטיביים האומרים כי את החוק יש לאכוף

. יחד עם זאת בקשתם של העותרים היא לצו עשה משרעת רחבה לצורך קיום חובותיהם והתחייבויותיהם

שלא  אשר כלל מבניו הוקמו צווי ההריסה בנוגע למאחז קונקרטיספציפי המחייב את המשיבים לאכוף את 

 יבוריותצבניגוד גמור להחלטות ממשלה, על אדמות פרטיות ועל אדמות כדין הישראלי והבינלאומי, 

 .  זמני בלבד הנתונות למשיבים כפיקדון

, 2013העותרים המתינו בסבלנות, וביצעו הליך מיצוי הליכים מקיף, אשר החל עוד במהלך שנת  .192

, מהותי . גם הפנייה הנוכחית נותרה מיותמת ממענה2014והמשיך עד לפנייתם האחרונה בחודש נובמבר 

לנמק במסגרת העתירה הקודמת מדוע לא יבחרו בפתרון  ממש כמו דומותיה בעבר, אשר לא מצאו לנכון

 הנכון, החוקי, המוסרי וההגיוני הראוי של פינוי מאחז בלתי חוקי, המאתגר את כוחות הצבא בשטח. 

יוצרים את אותו סף שהפסיקה קבעה , והיעדר אכיפה בפועל מאידך, היקף הבניה הבלתי חוקית מחד .193

התנערות מוחלטת של הרשות מחובתה לאכוף  –להתערבות בית המשפט הנכבד במדיניות אכיפת החוק 

. עוד לעניין זה ראו ( 425( 3)99עליון -, תקדיןעמיחי פלבר נ' ממשלת ישראל 6579/99את החוק )ראו: בג"צ 

 419(, 1)2000על -תק, אח' 4-מנהל המכס והמע"מ ושקם בע"מ נ'  - 551/99בג"ץ ב את הדברים שנקבעו

 : (425,עמ' 

אכיפת החוק היא אחד  . ]..[אכן, אכיפת החוק, כל חוק, היא יסוד מוסד של שלטון החוק"
התפקידים העיקריים של כל שלטון. הרשויות המוסמכות אינן רשאיות להתנער מתפקיד זה. 

 ,328( 1, פ"ד כ)נהימר נ' שר הפנים והבריאותאופ 295/65כפי שמ"מ הנשיא זילברג אמר בבג"ץ 
"ההימנעות מלממש ולהגשים חוק קיים ומחייב, אינה מדיניות ואינה יכולה להיות  309

מדיניות מכל בחינה שהיא; היא רק גורמת לדמורליזציה ביחסי השלטון והאזרח, וגוררת 
  אחריה פריקת עול של כל חוקי המדינה".

 
ר"ע בשמגר  השופטכב' וספציפית באשר לאי אכיפת חוקי התכנון והבניה, ראו את הדברים שקבע  .194

 )ההדגשה הוספה(: 500בעמ'  494( 1, פ"ד לח )דוויק ואח' נ' ראש העיר ירושלים ואח' 1/84

"בנייה שלא כדין היא לא רק תופעה החותרת תחת התכנון הנאות של הבנייה, אלא השלכותיה 
שעושה דין  יותר: היא בין התופעות הבולטות הפוגעות בהשלטת החוק. מי מרחיקות לכת

 לעצמו פוגע באופן הגלוי והברור בהשלטת החוק."
 

המאחז "תפוח מערב" ממחיש היטב כיצד במשך שנים רבות מתנערים המשיבים מחובותיהם על פי  .195

ל בית המשפט הנכבד ולדרוש הדין, התנערות אשר אינה מותירה כל מוצא לעותרים אלא להגיע אל פתחו ש

עצם קיומו של מאחז זה תלוי, מבוסס ומחייב בהכרח את קיפוח את אכיפת הדין, צעד כה אלמנטרי. 

זכויותיהם של העותרים בהיותו מטיל מגבלה משמעותית ומכרעת על יכולתם לנוע בחופשיות, להגיע 

יה אין" ליצירת מניעת הגישה של לאדמתם ולעבדה. מאחר והמאחז הבלתי חוקי מהווה את  "הסיבה בלעד

 העותרים לאדמותיהם ולפגיעה הקשה בזכויות היסוד שלהן, למשיבים אין אלא להורות על הריסתו.

כישלון הרשויות אינו מסתכם אך ורק בהעדר האכיפה של דיני התכנון והבנייה, אלא גם בהפקרתם  .196

חוק הגלומה בעצם הקמתו והשתרשותו של תושבי הכפר יאסוף לשלל אירועים פליליים הנלווים להפרת ה

של המאחז הבלתי חוקי. כישלון זה, אשר נובע באופן מובהק מההחלטה של המשיבים להשלים עם קיומו 

של המאחז ולנסות "לתפור" חליפות מיוחדות של אכיפת חוק ביחס אליו מבלי לאחוז את השור בקרניו, 
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זה, אשר מהווה הוכחה ניצחת להתנערות כללית מצדיקה לדעת העותרים מתן מיקוד מיוחד ביחס למאחז 

 של המשיבים מחובת אכיפת הדין. 

הפיכת סדרי הבראשית והיפוך היוצרות כפי שהמבצעים המשיבים מוביל לעוול גדול כלפי העותרים,  .197

 כלפי שלטון החוק, כלפי כל כלל בסיסי של משפט, צדק, שכל ישר ומוסר. 

אשר על כן ולאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמבוקש ברישא  .198

 פכו למוחלט. ולכתב העתירה ולאחר קבלת תגובת המשיבים ושמיעת טיעוניהם, לה

טרחת עו"ד, -בנוסף מתבקש בית המשפט הנכבד להטיל על המשיבים את הוצאות העותרים בתוספת שכר

 בתוספת מע"מ כחוק.

 

 , וכן בתצהירו של מר פיראס עלאמי. 1-5עתירה זו נתמכת בתצהיריהם של העותרים 

 2015לחודש מארס,  31תאריך: היום, 
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