
9961/03בג"צהעליתהפשפשבבית

להדסגבוהמשפטגג*תכשגתו

זלצגרגרלושהדד'שלמיסופההפרטלהגנתהמהעד

ואח'פלדמןאביגדורעו"דע"י

תי'א6,השואבהביתסימטתרח'

רתלעה03-56071761פקס035608833-טל:

*דגנ*

ישראלהיושלהג.

שרוןאריאלמר9ישראלממשלחראש2,

מופזשאילאמרהביטחוןשר3,

המערביתתגדהבאזורהצבאיהמפקד4_

המדינה,פרקליטותע"י

םיבישמהירושליםהמשפטיםמשרד

ביגיימלצולבקשההמשיבנםמטקסתגננה

מכשול,שלקטעיםמספרבנייתעלהחלטותיבוטלוכיהעותר,בבקשונהעתירתשלשיינה1,

מרחב"הקרוילאזורהנוגעתשטחסגירוגעלהכרזההבוטלוכירב,ומןמזההמוקם

.התפר"

קרקעות,הפקעתשלפעולהמכללהימנע"בינייםצוהעותרמבקשהעתירהבמסגרת2,

כלביצועו/אוקבעשלמתקןכלהצבתאושלהןסלילהבהן,חפירהעליהן,בנייהתפיסתן,

הינומהקטעשלא',שלבשלהמשניותההפרדהגדרותשלהבנייהבטסגרתהקרקעעלשיטי

הירוקמהקוהחורגיםהקטעיםשלוכןב',שלבשלתיאסירועדמאל"חוטילההראשי

והצווים"ההכרזהלתוקףייכנסולאלפיובינייםצומבוקשבשסףגדד.שלבבתוואי

העתירה.לסעדי5בסעיףהממרטים

העתירה.אתלדחותהנכבדהמשפטביתיתבקשלהלןשיפורטוהטעמיםמן3.



כלליותהמחמתלהידחותהעתירהדיו

.4

העתירהקילומטרימ.עשרותשאורכומכשולשלהקמתןהתוקפתעתירההינההעתירה

מבקשתאלאהטכשול,שלמוגדריםלהלקיסקונקרטיתשבדתיתחתייהסותמפרטתאינה

איזורבכלהמכשולשהקמתמאחרהמכשול.להקמתהנוגעיםכללייםבעקרונותלדון

שלרהבכההיקףעלטשפטידיוןלקייםמעשיזהשאיןהרישונים,משיקוליםנובעתואיזור

עובדית.

10-11.סעיפים403,פ)מ"חפ"דירושליפ,עיריתנ'לנואועתיח"כג45/169בג"צראו;

אחריפואו-יםעותריםוקיימיםסחתולהידהופהעתירהדיו

אלהממקרקעיןחלקהמכשול,להקמתהמיועדינומקרקעיןתפיסתלבטלמבקשתהעתירה5.

צוויםשבשיגרהכדברמקבליםבמקרקעיןהמחזיקיםאוהבעליםפרכהיס,לאנשיםשייך

להגישלהםהעומדתהאפשרותועלמקרקעיהם,אתלתפוסהכוונהעללהםהמודיעים

יהיו-פרטייםמקרקעיןעליעבורהתוואיבהסמקריםאותםבכלכן,עלבענין.השגה

מקרקעיהם,עלהמכשולהקמתטשכנעותבדגרהידיעוןבידםאשראחריס,ראוייםשתריס

המפורטוההטענותלרבותבענין,טענהכלולהעלותתתפיסהצונגדלעתורהאפשרותוגידם

המשפטלביתמולשותוהמסונועוגירותאחר,ראויעותרקייםשבתןבנסיבותבעתירה.

ציבורית.עתירהבמסגרתבסוגייהלדוןמקוםאין-לעתמעת

625)1(מיהת"דהבשחון,שונ'סרווגרג1759/94בג"צ:ראו

מדימוחדמוגבינייםלצוהבקשה

מיקומועלהממשלההחלטתקבלתשלאוירהריהמכשול,הקמתבעניןהעבודהנוהליפיעל6,

אשרההחלטה,ליישוםמעמיקהמטהעבודתמתקיימתהמכשולתוואישלהעקרוני

חלקהשללמחייקאולבעליםשנמסרהואאשרמקרקעין,לתפיסתצומוצאבעקבותיה

המכשולכגון,(העתירהנשואהתוואימןנכבדיסחלקיםלגגיחל.הואעליהמסויימת

אל-(אבנומהרהקטעועוד,עוון-עתמאוחומש,דותןמבואבאיזורכמובלעותהמשכי

לתפיסתצוויםהוצאושסרסהריג-ד)בשלביםהחומהוקטעיתיאסיר,ועדמוטילה)

בשלבאךצווים,הוצאואחריםבמקומותמדי.מוקדםהואהמבוקשהסעדולכןמקרקעין,

שבכלמכאןהנושא.שלשוניםהיבטיםונשקליםבשטח,עבודותביצועעלהוחלטטרםוה
ביצועעלהחלטהמתקבלתבטרםשיקוליםמגווןשלענייניתבחינהמתקיימתואיזוראיזור

המכשול,להקמתעבודות

תצהירלהצורףולאעצומותכספיותמשמעויותלעתידהשכולהידחותג-גייסלצווניקשהדין

לעצורהמבקשעותרבעווירת.להמיכהתצהירכלצורףלאלח"משתומצאהעתירתפותק7,
עובדיםגוומועסקיםבעיצומונמצאאשרש"ח,מיליארדישעלזונופרוייקטשלהקמתו



לכלכיהראוי,מןפרטיים,קבלניםידיעלכבד,הגדמימכניציודשלכליםומאותרביס

ניתןשלאובודאיבעתירה,לדוןכללניתןלא-כןלאשאםבתצהיר,עתירתויתמוךהפחות

ביניים.צולבקשבגידרה

תלושיםהמג-ה-הסמםאתלמנועתעתירחסיכויי

המכשול,הקמוננגניהנכבדהמשפטלביתהמוגשתהראשונההעתירהאינהדנןהעווירה8.

שהוגשוקודמותעתירותהנכבד.המשפטביתבפניכיוםועומדתהתלויההיחידהואינה

אףהגכגד.המשפטביתידיעלנדחואשעתירותהמנשול.שלקונקרטייםבקטעיטעסקו

הנכבד.ממשפטביתשלהקורמתפסיקתועםלהתמודדלנכוןמצאולאהעותריםכן,פיעל
:הסדנןבנושאקודמיםדיןפסקי

והשומרוןיהודהאיזורשלהצמאיהמפסדנ'חטאבחסןרשידאלוחשעתד3325/02בג"צ

פורסם)לא(
יהודהצאייורהצבאיהמפקדמא"ראסכפרשלהמקומיתהמועצה3771/02בג"צ

פוו-סם)לא(והשומרון

ולאהמערביתהגדהצה"לכוחותמפקדנ'אבואהיממתמדאגתסאמ8172,8532/02בג"צ

פורסם).

ישוביםעללהגןהצורךעקבביטחוןמרכיביהקמתשלדומיםביטחוןאמצעינקיטתלענין

:ראועיר,ברצועתואתאךישראליס,
פורמט)לא(עזהברצועתצה"לכוחותמפקד1'זינדאהאחמדעציתייר4363/02בג"צ
פורסם)לאעזהברצועתצה"לכוחותמפקדנ'חדיראחמדדרוישחמדי3761/02בג"צ

ןכמלונםהדבריםאתלהביאהראוימןאצראהימבבג"צשנפסקהההלכהחשיבותמפאת9.

14.4,02ביוטהתקבלהההפרדהגדראתלהקיםההחלטה"

לשפר,במטרהלאומיביטחוןלענייניהשוייםועדתידיעל

במסגרתהמבצעיותוהיכולותההערכותאתולהזק

חדירתולמנועלשבשלסכל,וכדיהטרור,עםהוגמודדות

ווהחלטתלישראל.ושותרוךיהודהמתחומיהבלניתפעילות

עלהוחלטבו23.6.02ביוםבממשלהדיוןלאחראושרה

באזוריםבעיקרקילומטר,ג61שלבאורךמנשולהקמת

הרסוודעיאחבליםרבותפעמיםחדרודרכםאשרהרגישים

המכשולשלהסופיהתוואיטרור.פיגועיביצועלשסודס

גורמיםעםבשיתוףוצבאייםביטחונייםגורמיםידיעלנבחר

לאומיביטחוןלענייניהשריםועדונידיעלואושוימקצועיים

ג20.8.4.ג-



מתאבדיםמחבליםשלמעברלחסוםנועדהתפרמרחוו

שלתפיסתםפיעלישראל.מדינתלתחומיאחריםומחבלים

הנושאןעלהמופקדיםוהצבאייםהביטחונייםהגורמים

בטריךבלחימהמרכיימרביבהינוהתפרמרחביצירת

יהיהשלאוככלאםושומרון.יהודו,באיורשמקורו

חדירתמפנימוחלטתהסימהמשוםהמוקםבמחסום

חדירהלעכבהיאהמכשולשלתכליתוהרימחבלים,

החדירה,למקוםהכוחותהגעתשיאפשרומןלפרקלישראל

לכוחותשיאפשרגיאוגרפיביטחוןמרחבליצורוכך

לתחומיכניסתםבטרםמחבליםאחרלבצעהלוחמים

המדינה.

הפלסטיניםבתושביםפוגעההתפרמרוגבשהקמתספקאין

ונתפסוייתפסוהמכשולהקמתלצורךהמרוגב.שבאזור

משמעותיתפגיעהלהיגרםועלולהחקלאיותאדמות

גםעלולהשברזיותם,קרקעותלנצלהתושביםשלביכולתם

והיאהשעהכורחהיאו?פגיעהלקרקע.נגישותםלהיפגע

למעלהכברהאגורנתוןבוהלגזימהמצבשלתוצאה

מרובים.אדםבחיישעלהמצבמשנתיים-

הנעשיםהקאמציםאתבהרהבההמדינהפרטהבתשובתה

למשלכךהאזור.לתושביהמכשולשיגרוסהנזקלמזעור

באדמותשניתן,ככלהמכשול,אתלמעבירמאמץנעשה

נעשהוכךמעובדותשאינןובאדמותפרטיותאדמותשאינן

מפרטתכווכמזלבעליהן.אדמותביןלחצוץשלאמאמץ

אתלמועדבמטרהשיינקטוצעדיםשלשורההמדינה

תפגיעהאתלמנועיהיהגיתןלאשבהםבמקריסהפגיעה

שנתפסו,האדמותלבעליפיצוייםמתןלמשלבךבתושבים.

אותם,לכרותבמקוםאתריםלמקומותעציםלהעבירמאמך

כתושביםשלנישו:שיאפשרובמסהשערייצירתוכן

בעיותלפתורנכוטתהמשיביםגילוכןכמולאדמותיהם.

הקרקעלבעליהזדמנותמתןלאוזרבשטחקונקרטיות

בפנינוהדשןבעתתפיסה.לתוואיבקשרהשגותלהגיש

מוכנהתהאה?בשלבבםכיהמדינתכוחבאתהצהירה

גורמיבפניהתושביםשיעלוקונקרטיותככעיותלהתחשב

לפתרוןניתנותאלהבעיותאםהצבאושלטונותהביצוע

בביטחון.לפגועמבליבשטח

פגםהמשיביסובפעולותשהוצאו,התפיסהבצווימצאנולא

ואיקשייםנוק,תגרוםהתפיסהכיאףהתערבותנו.המצדיק



5

שנועדובאמצעיםמדוברכיעלינומקובללתושביםגותות

wn~hהחליטועליוצה"ל,שלהלחימהבתפיסתתשוברכיב

בשיקוליםוכידועהביטחון,עגהמופקדיסהגורמים

להתערב,נוטהזהמשפטביתאיןמבצעייםביטחוניים

יעלואםכיהמדינה,באי-כוחהצחרתאתלפנינורשמנו

ביצועכדיתוךהמתעוררותטענותבהקרסהעותרים

מבליבשטתלפתרוןהניתנותבעיותעלשיצליעוהעבודה

להיעתרנכונותתהיהאחרים,בתושביםאובביטחוןלמנוע

לבקשה.

.נדחית"העתירה

והלכותהמנהניהבינלאומיהמשפטמתחוםנורמותשמדותוופסיקההלכהשלנבסיסון10.

הכבבד.המשפטביתשלמספותפסוקות

לאומיהביןבמשפטמקורהלוחמתיונ,גתפיסחהנתוןבשטחמקרקעיןלתלוםהסמכות11.

1907משנתהאגתקנותמסדירותהמלחמהדיניבמסגרתוהמינהגי.ההסכמו

שלגוונםהתנהאורשואןrespecl!gulsionsחwarof-Cuslomsandlawsthe)18מסאח(ז1ר

ביבשה.לוחמיםצדויים

המקומייםהתושביםשלבקניינםלפגועשלאחובבוקיימתבשטחהצבאיהמפקדעלככלל,

לענייננו,הרטונגריםחריגיםשניקיימיםה?לכללאולםהא".לאמנת46תקנה(

יסודמעקרוןובראשונהבראשנובעיםאלהתריגיספרטיות.קרקשתתפיסתהמאפשרים

מחוץהמצוייםאיומיםמפגיעצמהעללהגןמדינהשלזכותהוהואלאומי,הביןהמשפטשל

מצרכיםנובעותאלהסמכויותכןכמוהאוצם.למגילת51בסעיףגסחמעועלגבולותיה,

לוחמתית.תפיסהשלמצבבעתצבאיים

התנחגותםהמסדירבפרקהנמצאתגאה1לתקנות23תקנההואחראשוןהנורמטיביהמקוו"12.

הריסתעללאיסורסיוגש32(תקנהקובעתהיתר,ביןלחימה.שתקופתלוחמיםכוחותשל

;כיקובעתזונקת1והלחימה.לצורכיכהכרחנדרשהדבראםתפיסתו,אואויברכוש

byprovldedprohibitions)610אaddition5מ3.(נ
-fofbiddenespecially15?ןconventions.special

unaessproperty,
enealy's

the80128ordestroyTo)8(

6?dernandedItivelylera1implbe)?1082destrulsueh

war..ofneees~itiesehe



תקופתבעתמקרקעיןתפיסתכמאתשרתזהגבבךמשפטביתידיעלהוכרההתקנה

לענייןוראוחיוני.צבאיצורךוכשלקיימת",מוחשיתסכנהפנילקדםיכדי'גםאךהלהימה,

:זה

113,129.133,גל)2(פיידהבטחוןשרג'אויב606/78בג"צ

:היתרביןיה,בהקשרעוד,ראו

767.מביאפ"דצה"לכוחותמפקינ'ריאןאבו441/88בג"צ

325.המ)2(פ"דבאזח"עצה"לכוחותמפקדג'תיארזג24/9בג"צ
426,דמ)4(פ"דהדרוםפיקודאלוףנ'בישראלהאזרחלזכויותהאגודה4112/90בג"צ

מופעלוונבמסגרתומזוין.בעימותישראלמדינתנמצאת2000ספטמברמחודשההלג3.

ולאבעבר,פעמיםמספרהלכבדהמשפטלביתהוצהרהיברהמלחמה,דיכימכחסמכויות

ובהחלטותיהם.המשיביסבעמדתלהתערבמקוםנמצא

:והשנייןוראו

פורסם).טרם(באיו"שצה"לכוחותמפקדנ'הצירתלזכאותהאגורה8284/00בג"צ

פורסס).סרט(ישראלמדינתנ'יקאאל9252/00בג"צ
רמם).%טרם(עזתברצועתצה'עכוחותמפקדג'גוננין4219/02בג"צ

קיימתלוחמתית"תפיסה"של<1SDאלאממש,לחימהפעולהבעהשלאגםמזאתיתרה14.

52תקנהבסיסעלוזאתצבאיים,תבצעוםאוצכאייסלצרכיםמקרקעיןלתפיסתסמכות

:כיקובעתהתקנההאג.לאמנת

be10מsh~lservleesandkilld411f~Requisitions

inhabitantsorauthoritiesloca1fromdemanded
,occupation,ofarmyoftheneedstheforexcept

1%6orresourcestihe10proportion1תbeshallThey
80185nature8suchofandcountrypשinvolveש0

military1%מ1טpafltakingo~robligation1מi~habitants
country.ownth~iragrain~toperatio"s

beonlyshallservicesandrequisitionsSuch
the5תcommandertheofauthoritytheוזסden]anded

occupied.locality

paidbepossible2$,8$זבshalikind1חContributinns
~ivenbe8%811reeeipt8,101ם,money:reatly1חfor

88made%6shalldueamounttheofpayllentthoand
possible"ששsoon
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