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והמסומןצופיןלהתנחלותוממזרחמדרוםההפרדהגדרשלהקטעיפורקלאמדועיחפצו,באם

עבה.אדוםבקוא'כנספחהמצ"בבמפה



הטיעוןמסגרתראשון:חלק

זנוה9","

להתנחלותומדרוםממזרחמכברזהשהוקםההפרדהגדרשלבקטעזועתירהשלעניינה1.

צופין".כ"מובלעתהידועקטעההתנחלות"),":להלן(צופין

שלדונמיםמאותגםאלאההתנחלותאתרקלאעוטף""שנבחרהגדרתוואיתמוהבאופן2.

על-ידיהם.ומעובדותאליאסנביוהכפרעזוןהעירלחקלאיהשייכותחקלאיותאדמות

וחצילשנייםעדמגיעהגדרשלהמזרחילחלקהאחרוניםההתנחלותמבתיהמרחק

המובלעת").":להלן(ההתנחלותסביבגדולהמובלעתנוצרהכלומר,קילומטרים,

אשרזהבתוואיהגדרשלפירוקהעללהורותהנכבדהמשפטביתמתבקשזובעתירה3.

ייטעןבעתירההאמורים.הפלסטינייםהישוביםשנילתושביכבדיםנזקיםוגורמתגרמה

צופין,ההתנחלותשלמטעמיהאלאביטחונייםמטעמיםשלאנבחרהגדרתוואיכילהלן

לראותשניתןכפילה.שממזרחהשטחיםעבראללהתרחבומבקשתביקשהאשר

שלהבנויים)לא(המוניציפאלייםהשטחיםאחרעוקבהגדרתוואיאי,נספחמהמפה

להיחשבשיכולקוכלאוההתנחלותשלהבתיםקואוטופוגרפיקואחרולאצופין

כביטחוני.

המשפטלביתעתירהבעברהגישוהפלסטינייםהישוביםתושביכיייאמרעתהכבר4.

בג"צ(האמורבקטעהגדרבנייתלצורךשהוצאוהתפיסהצוויחוקיותכנגדוזאתהנכבד

המשיביםהבטחותלאורהתושביםעתירתאתאזדחההמשפטבית8172,8532/02(.

וביוםפסק-הדיןשניתןמאזבגדר.האדמותבהקפתהכרוכותהבעיותאתלפתור

מחודשלתכנוןהמשיביםאתהביאואשרהמשפטיבמצברביםשינוייםחלו14.10.2002(

נבנתהטרםשבהםחלקיםבאותםרקאולםההפרדה,גדרתוואישלמשמעותיולשינוי

המשיביםהיובנוי,היהלאהעתירהנשואהגדרקטעשאילוספקבליבנואיןהגדר.

סוריקביתהכפרמועצת2056/03בג"צהלכתלאורהקצהאלהקצהמןאותהמשנים

פורסם).טרם(ואח'ישראלממשלתנ'ואח'

התממשואכןהעותריםשצפוהבעיותכיהתבררפסק-הדיןניתןשמאזיותרחשובאבל5.

מהבעיות.אחתלאאףלפתורהשכילולאוהמשיביםבמציאות

הכפרים.שנילחקלאימאודרעותשנתייםהיוהגדרבנייתהשלמתמאזשחלפוהשנתיים6.

להגיעלחקלאיםשיאפשרופתרונותלמצואהשכילולאהאזרחיוהמינהלהצבא

אובדן:המיידיתהתוצאהשבבעלותם.הזיתעציאתולמסוקאותןלעבדלאדמותיהם,

ולאאליאס,ונביעזוןעבורשחונותשנתייםאלההיואחוזים.ל-50100ביןהנעפרנסה

הגדר.בנייתבשלאלאארבה,מכתאובצורתבשל



משרתאיננושבעלילבתוואיהמדוברבמיוחד:בוטהצופיןלמובלעתשנבחרהגדרתוואי7.

ההתנחלות.שלהמוניציפאליתהשיפוטסמכותמפתאחרעוקבאלאביטחוניצורןכל

שידמשוםרקהחומהשלהמערביבצידהנותרופלסטיניםחקלאיםשלפרטיותאדמות

במניעבענייננוהמדוברההתנחלות.שלעתידילפיתוחמיועדותהןכיקבעהמספחת

מוסרי.נבלתיחוקיבלתיייהתנחלותיייהפחותלכלאוסיפוחי

הבינלאומיהחוקאתהפרהישראלמדינתחוקי.בלתיפרוייקטהיאכולהההפרדהגדר8.

אותולהפרממשיכהוהיאהגדר,אתשבנתהבעתכובשתמעצמהבהיותהעליההחל

הנזקיםעלהחקלאיםאתמפצהואינההגדראתמפרקתאינהעודכלנמשכתהפרה

תוואיכיקבעשבהאגלצדקהבינלאומיהדיןביתבכפם.עווללאעללהםשנגרמוהקשים

החובותשלהפרהמהווהההתנחלויותשלוקיומןהקמתןכיחוקי,אינווהחומותהגדר

וכיהירוקמהקוסטייההמצדיקצבאיצורךבנמצאשאיןישראל,מדינתעלהחלות

מוגנים.אזרחיםשליסודבזכויותפגיעה-הזהחוקיהבלתיהפרוייקטשלתוצאותיו

-הפנימיהישראלילמשפטגםאלאהבינלאומילמשפטרקלאמנוגדתהחומהלדידנו,9.

באזורלהשנבחרוהתוואיהתושבים,בזכויותקשהפגיעהפוגעתהיאוהמינהלי.החוקתי

המידתיות.במבחניעומדאינוצופין

הענייניםולהשתלשלותהעתירהבבסיסהעומדיםהעובדתייםהנתוניםלפירוטנפנהלהלן10.

המשפטיות.טענותינואתנפרטמכןלאחרלהגשתה.שהובילה

הענטזהוהווצגג,

לעתירההצדדים

שהתקיימודמוקרטיותבבחירותנבחרהואעזון.העירמועצתראשהינו1מספרהעותר11.

תושבים.כ-8000חייםבעזון2005.ינוארבחודש

תושבים.כ-2000חייםבכפראליאס.נביהכפרמועצתראשהינו2מס'העותר12.

סיועלספק"הפועלממשלתילאארגוןהינההפרט,להגנתהמוקדעמותתהעותרת,13.

רשויותמצדבסיסיותזכויותקיפוחאוהתעמרותאלימות,למעשיקורבןשנפלולאנשים

ובכלללערכאות,פנייהכוללנוספת,דרךבכלהבסיסיותהזכויותעללהגןוכן...המדינה

אדםשלבשמוביןלצדק,גבוהמשפטכביתבשבתוהעליוןהמשפטלביתעתירה-זה

עצמאי".ציבוריכעותרוביןנפגעהשלובסיסיתזכותכיהטוען

בעצמהביןההפרדה,גדרתוואיאתאישרהאשרישראלממשלתהיא1מס'המשיבה14.

על-ידה.לכךשהוסמכוהביטחוןושרהממשלהראשבאמצעותובין



הסמכויותכלבידואשרהמערביתהגדהשלהצבאיהמפקדהינו2מס'המשיב15.

הלוחמתית.התפיסהודיניהבינלאומיההומניטריהמשפטמכחהאזורעלהשלטוניות

הגדרתוואי

כרםטוללעירממערבהירוקהקואחרעוקבזועתירהנשואבאזורההפרדהגדרתוואי16.

האחת-מובלעותשתייוצריםאשרבפיתוליםמזרחהממנומתפצלהדרומיתובפינתה

צופין.ההתנחלותסביבלענייננו,הנוגעתזו-והשנייהסלעיתההתנחלותסביב

אי.נספחומסומנתמצרבהמובלעתאיזורשלמפה*

שבבעלותהשטחיםהגדר,סימוןועליהצופיןמובלעתשלאווירתצלום*

מצרבההתנחלות,שלהמוניציפאלייםוהשטחיםאליאסונביעזוןתושבי

בי.נספחומסומן

לאההתנחלות)באזורהגדרלתוואיהירוקהקושביןהשטח(צופיןמובלעתשלמתכנניה17.

שלביטחוןמרחבבהוספתלאואפילוההתנחלותשלהבנויהשטחבעטיפתהסתפקו

במיוחדפולשניתוואינקבעזאתתחתההתנחלות.לבתיממזרחמטריםעשרותמספר

אליאס.ונביעזוןתושביבבעלותהמצויותאדמותשלדונם1200המובלעתתוךאלהבולע

מגלהצופין,ההתנחלותשלהמוניציפאליהשיפוטשטחומפתהגדרתוואיביןהשוואה18.

ביטחונייםלצרכיםבהתאםשלאתוואיקביעתשלקיצוניבאורחחוקיתבלתיפרקטיקה

אלא-טופוגרפימתאראוהכפרמבתימרחקשלשיקוליםעל-פישלא-כלומר-

משוםהללובדבריםשאיןיודגשההתנחלות.שלוהעיבויהסיפוחלתוכניותבהתאם

ההומניטרישהמשפטמהסוגביטחוניייייצורןמהווההתנחלויותעלהגנהכיהסכמה

מוגנים.באזרחיםהמתוארמהסוגפגיעהלצורןבומכיר

ג'איוסהכפרלידבמזרחה,האחדלאורכה,שעריםשניהציבגםהחומהשלאדריכלה19.

צופין").שער":להלן(להתנחלותהכניסהלידבדרומה,והשניג'איוס"),שער":להלן(

לשטחיםהגדרמחדירתכתוצאהשנוצרוהמובלעותכלעלכמוצופין,מובלעתעל20.

בהתאםמשפטי.תועבהדברבורואיםשהעותריםההיתרים"משטר"הוחלהכבושים,

שלבמקרהכמו(לבתיהםלהגיעכדיבהיתריםפלסטיניםתושביםחייביםזהלמשטר

עתירהנשואבמקרהכמו(לאדמותיהםאולצופין),מדרוםהנמצאתמנשהאלפימובלעת

נוגעתאינהסגורצבאישטחעלוההכרזההיתרבכללהצטיידנדרשיםאינםיהודיםזו).

הישראליבמשפטורעאחלהשאיןאתני,בסיסעללאפליהמשפטיבעיגוןהמדוברלהם.

אחר.דמוקרטימשטרבכלאו



הסגורלשטחכניסהבהיתרלהצטיידהתושביםעלאדמותיהםאללהגיעמנתעלאם-כן,21.

מהישוביםהרחקהמצוייםבשעריםמדוברהמקריםבשניצופין.אוג'איוסבשערולעבור

היישוביםשנישלהאדמותאלאלומשעריםהדרךכיהואהעיקראבלמהאדמות.והרחק

עבירהובלתיהרריתמאוד,ארוכהדרךהיאהמובלעת,שלהדרום-מזרחיבחלקהמצויים

רגל.להולכילאגםרובועל-פירכבלכלי

החקלאייםשטחיהםאללהגיעהאדמותלבעליממשיתאפשרותאיןזהדבריםבמצב22.

חזרה.והארוכההקשהבדרךתנובתםאתלשאתשלאובוודאי

הדרךעבירהובלתיהרריתכמהעדמגלההמובלעתאזורשלהטופוגרפיתבמפהעיון23.

לפנימעלמטרים247שגובההגבעהפסגתעלנמצאג'איוסהכפר:לאדמותמהשערים

שערדרךנבי-אליאס-עזוןלאדמותלהגיעהמעונייןמ'.180בגובהנמצאג'איוסשערהים.
120לגובהעדלעיתיםלרדתושובמ'215לגובהלעלותמ',140לגובהלרדתצריךג'איוס,

וארוך.תלולמסלולשאמרנו,כפימ'.

גי.נספחומסומנתמצרבצופיןמובלעתשלטופוגרפיתמפה*

ונבי-אליאסעזוןתושביעלהתוואיהשלכות

ונבי-עזוןתושבישלפרנסתםאנושבאורחנפגעההגדרניצבתבהםהשנתייםבמשך24.

מוחלטתלהתמוטטותהביאלאדמותלהגיע-היכולתחוסרלומרשלא-הקושיאליאס.

זו.לעתירההנוגעיםבשטחיםהחקלאיתהפעילותשל

תושבישלהחקלאיבתוצרהפגיעהלמידתבנוגעמדויקיםנתוניםאספוהעותרים25.

:הגדרקיימתבהםהשניםבמהלךיישוביהם

התוצרתנתוניובהטבלהנספחתשאליו1מסיהעותרשלתצהירו*

דיונספחומסומןמצרבעזון,שלהחקלאית

התוצרתנתוניובהטבלהנספחתשאליו2מסיהעותרשלתצהירו6

יד2.נספחומסומןמצרבנבי-אליאס,שלהחקלאית

החקלאותענףלחיסולהביאההגדרבנייתהעותרים,לתצהיריהמצורפיםהנתוניםעל-פי26.

ירד2003-2004בשניםלפיהקשהתמונהמגלהבנתוניםעיוןלגדר.שממערבבאדמות

:דרמטיבאופןלגדרשמעברמאדמותיהםאליאסונביעזוןחקלאישלהשנתיהתוצר

אלו.בשניםיבוליהןאתלחלוטיןאיבדומעזוןמשפחותתשעא.

מיבוליהן.אחוזיםל-5080ביןאיבדומעזוןהמשפחותיתרב.



הגדר.מבנייתנפגעהמעזוןאזרחים831שלפרנסתםהכלסךג.

האמורות.בשניםיבוליהןאתלחלוטיןאיבדואליאסמנבימשפחותששד.

מיבוליהן.אחוזים50-80ביןאיבדוהמשפחותיתרה.

הגדר.מבנייתנפגעהאליאסמנביאזרחים488שלפרנסתםהכלסךו.

בין2003-2004בשניםהפיקוזית,שמןק"ג1500מאדמתןהפיקו2002שבשנתמשפחות27.

תנובתןכלאתאיבדובקירוב,ק"ג2000שהפיקואחרותמשפחותבלבד.ק"גל-300500

כמובן.הגדר,הקמתבשלהכל2003-2004.בשנים

לרשויותהעותריםפניות

פעלוהגדר,בנייתלצורךהתפיסהצוויהפצתעםמידהעתירה,כתבבפתחשנאמרכפי28.

שלסופההצווים.לביטוללהביאכדימשפטיותבדרכיםונבי-אליאסעזוןהישוביםתושבי

בג"צ-הצוויםשלתוקפםכנגדהנכבדהמשפטלביתעתירותבהגשתזופעילות

המערבית,בגדהצה"לכוחותמפקדנ'ואח'איברהיםמחמדאבתסאם8172,8532/02

הקודמת").העתירה":להלן(1078)4(2002עליוןתקדין

כמהעדלהעריךאליאסונביעזוןחקלאייכלוטרםהעתירותהוגשובהםימיםבאותם29.

כליהיהשלאעלהצבאאנשישפיזרוההבטחותריקותכמהועדהגדרתהיההרסנית

אתשדחהדינובפסקהקמתה.לאחרהזיתעציאתולמסוקהאדמותאתלעבדקושי

:שלנו)ההדגשות(המדינההבטחותעלהנכבדהמשפטביתהסתמךהעתירות

המאמציםאתבהרחבההמדינהפירטהבתשובתה"

האזור.לתושביהמכשולשיגרוםהמקלמזעורהנעשים

ככלהמכשול,אתלהעבירמאמץנעשהלמשלכך

שאינןובאדמותפרטיותאדמותשאינןבאדמותשניתן,

אדמותביןלחצוץשלאמאמץנעשהוכןמעובדות

צעדיםשלשורההמדינהמפרטתכן,כמולבעליהן.

שבהםבמקריםהפגיעהאתלמזערבמטרהשיינקטו

למשלכךבתושבים.הפגיעהאתלמנועיהיהניתןלא

להעבירמאמץשנתפסו,האדמותלבעליפיצוייםמתן

וכןאותם,לכרותבמקוםאחריםלמקומותעצים

התושביםשלגישהשיאפשרוכניסהשערייצירת

לפתורנכונותהמשיביםגילוכןכמולאדמותיהם.

לבעליהזדמנותמתןלאחרבשטחקונקרטיותבעיות

בעתהתפיסה.לתוואיבקשרהשגותלהגישהקרקע



בשלבגםביהמדינהכוחבאתהצהירהבפנינוהדיון

שיעלוקונקרטיותבבעיותלהתחשבמובנהתהאזה

אםהצבאושלטונותהביצועגורמיבפניהתושבים
לפגועמבליבשטחלפתרוןניתנותאלהבעיות

בביטחון".

ו"פתרוןגישה"שיאפשרושערים"להבטיחקלכמהלקיים.קשהכמהלהבטיח,קלכמה30.

פסק-הדין.חתימתעםמלבההבטחותנשכחותכמהקונקרטיות",בעיות

לעיל.שפורטכפילאדמותגישהאיפשרולאבהשנפערווהשעריםהגדרהוקמהבפועל31.

כללשעהביוםפעמיםשלושפועלג'איוסשער(היממהשעותברובאוישולאגםהשערים

צופיןמתנחלישלמעברלצרכיאולםהשעותכלמאויישאכןצופיןשער,פחותואףפעם

אליאס).ונביעזוןתושביעבורולא

ונביעזוןלחקלאילסייעכדישהוקמובשעריםאיןכיומשהתבררהגדרהקמתלאחר32.

בקרבתשעריוסיפוכיוביקשוהאזרחיהמינהלקציניאלהכפריםתושביפנואליאס,

לנבי-שמצפוןבנקודה(אלטביבעזבתשלידמנסור"תחסין"הדלקתחנתבאזורהאדמות,

אליאס).

התייחסות.ללאנותרהזובקשה33.

חלקימענהלתתכדיוזאתדומהבבקשההעותריםבשםהח"מפנה27.9.2004ביום34.

כייודגש2004.שנתשלהמסיקלקראתהישוביםתושבישלהמיידייםלצרכיםודחוף

עםהשלמהמשוםבההיהלאואופןפניםבשוםאךהנזקאתלהקטיןנועדהזופנייה
במפורש.במכתבנאמרגםוכךהגדרבניית

תנובתשכללכךלהביאעלולשעראי-פתיחתכיוהואמאליו,הברוראתבמכתביהוספתי35.
לטמיון.תרדהשנתיתהזיתים

הי.נספחומסומןמצ"ב27.9.2004מיוםהמכתבשלעותק*

לטמיון.ירדאכן2004שנתשלהזיתיםתנובתומירבמענהכלהתקבללאהאמורלמכתב.36

היוכמהעדמדגימהלעיל,שהוזכרהלפנייהמלהשיבזהלמכתבהמכותביםהימנעות37.

העתירהבמסגרתשניתנוזה,נכבדמשפטבביתהמשיביםנציגישלוההצהרותההבטחות

ממשי.מתוכןריקותהקודמת,

המשפטיליועץישראל,ממשלתלראשהח"מפנה23.11.2004,ביוםאלה,דבריםלאחר38.

הגדרתפורקכידרשמפורטובמכתבהאזרחי,המינהלשלהמשפטיוליועץלממשלה

המופיעותוהמשפטיותהעובדתיותהטענותכלאתהח"מפירטבמכתבזו.עתירהנשוא

הנכבד.המשפטלביתיפנהבטרםבפנייהמדוברכיהבהירואףזובעתירה



נספחיםכולםשהםנספחיו,ללא(23.11.2004מיוםהמכתבשלעותק*

וי.נספחומסומןמצ"בזו)בעתירה

באזורלסיורוהעותריםהח"מאתוהזמינולפנייה2מס'המשיבאנשיהגיבוהפעם39.

3.2.2005.ביוםלבסוףנערךאכןזהסיורהגדר.שיוצרתהבעיותעללעמודבכדיהמובלעת

האזרחי,המינהלשלהמשפטיהיועץשלבשמוציגלר,רוביסרןשיגר7.2.2005ביום40.

לח"מ.תשובהמכתב

זי.נספחומסומןמצ"ב7.2.2005מיוםהתשובהמכתבשלעותק*

צבאיצורךשאיןוהיאהח"משלהמרכזיתלטענהלהשיבשלאציגלרסרןבחרבמכתבו41.

לטענותהגיבלאגםציגלרסרןהנוכחית.במתכונתוהגדרתוואיאתהמצדיקכלשהו

הפנהורקשבהאגלצדקהבינלאומיהמשפטביתשלהמייעצתחוות-דעתועלשנסמכו

הנכבדהמשפטלביתהמדינהפרקליטותעל-ידימוגשתלהיותהיתהשעתידהלתגובה

שוקבא.הכפרמועצתו-4938/04עליאן4825/04בג"ציםבמסגרת

שערלפתוחהחליטוהצבאגורמיכיבמכתבוציגלרסרןהודיעהפרטניות,הטענותלגבי42.

זההעותריםעל-ידישהתבקשהשער(מנסורתחסיןשלהדלקלתחנתבסמוךבגדר,נוסף

זו.החלטהלביצועעבודותשוםהחלולאאלהשורותכתיבתלרגעעדרב).זמן

הינםונבי-אליאסעזוןתושביעבורלהנפיקמוכןהאזרחישהמינהלההיתריםכייצויין43.

הישוביםשנישלמהתושביםאחדלאףאיןכלומר:שנתיים,ולאעונתייםהיתרים

בלבד.המסיקבתקופתאלאלאדמותיולהגיעאפשרותהפלסטיניים

שיאפשרושערים"עלמדבריםשובהצבא.רשויותעללסמוךהעותריםמתבקשיםושוב44.

שללמכתבו15בז'קונקרטיות"לבעיותו"מענהציגלר)סרןשללמכתבו7פיסקה(גישה"

עלסומכיםואינםמאמיניםאינםוהעותריםתםהתמימותשעידןאלאציגלר).סרן

המשיבים.

שלאנבחרשהתוואיוהיאהמרכזיתלטענהמענהאיןגםציגלרסרןשלבמכתבו45.

בידיהיהלאהקודמתהעתירההגשתבעתכילצייןראויזהבענייןבטחוניים.משיקולים

השיפוטושטחהתוואישביןהמוחלטלתואםבנוגעהיוםבידיהםשקייםהמידעהעותרים

אומרתזולטענהמענהממתןציגלרסרןשלהמנעותוההתנחלות.שלהמוניציפאלי

למטרותנועדביטחוניתבאצטלההמכסהשהתוואיספקכלהעותריםבלבאיןדרשני.

זו.מסקנהמחייביםבמפותוהתבוננותפשוטהגיוןוהריהתנחלותיות""



19(כינדבריםהשדהעץהאדםכי

גישהאכןתאפשרתקויימנה)ההבטחותשהפעםובהנחההנוסףהמובטחהשערפתיחת46.

המותניתבגישההמדוברעם-זאת,לכן.קודםנגישיםבלתישהיוהאדמותשללקטעים

לאפשרמקוםאיןכיסבוריםהמשיביםכלומר,בלבד.הזיתיםמסיקובתקופתבהיתר

הנקבעיםמועטיםימיםאותםלמעטכלל,אדמותיהםאלאליאסונביעזוןאנשישלגישה

השנתי.הזיתיםמסיקיבוצעשבהםכימים2מס'המשיבעל-ידי

במפעל.מכונותמעיןובאדמהבעציםשרואהמישלגישהחושפתהאזרחיהמינהלתגובת47.

בתיקיםבעליהן.עבורשלהןהכלכליתמהמשמעותשחורגתחשיבותיששלאדמותאלא

המייצגיםועורכי-דיןהארגוניםגםכמוהאדמות,בעלירובעל-פימדגישיםזהכגון

משכיחהזוהתמקדותולפרנסה.לקנייןהיסודבזכויותהגדרשלהפגיעהאתאותם,

רקלאהאדםשבניחיים.אורחותגםאלאחייםמקורותרקלאחוסמתשהגדרלעיתים

אלאלעמלנושארקאינםועציםשאדמהומרגוע.מנוחהגםאלאהארץמןלחםמוציאים

לנופש.גם

שמשפחותשנתייםזהבאדמתם.לטייליכוליםאינםאליאסונביעזוןשילדישנתייםזה48.

כדורלמשחקיאולעציםמתחתלסעודהאדמתןאתפוקדותלאאליאסונביעזון

הטבעחיקכיהטבע.בחיקלטיוליםיוצאיםלאהספרבתישתלמידישנתייםזהבמטעים.

גישה.אליוואיןלגדרמעברנעלם

בכלוהבהירומאדמתםשבפירודהגדולהכאבאתהח"מבפניהביעוהעותרים49.

אחרפעםממנו.הנובעהכלכלילחסרקשרללאגםוקשהעמוקשהואעימופגישותיהם

כיהחקלאי,תפוקתןמשווישיעורלאיןגדולבחייהםהאדמותשלמקומןכיהסבירופעם

זהותם.שלמרכזירכיבהםכימקהילתם,נפרדבלתיחלקהםוהגבעותוהשדותהעצים

הניתוחלאחרשנתייםהעותרים.ישובישלמגופםאיברהסירצופיןבאזורהגדרתוואי50.

לכבודלפרנסה,לכלכלה,ביותרחיוניבאיברמדוברכיספקלכלמעברמתבררהזה

העותרים.שלהחייםואיכותהחייםולאורח

עונותכלבמהלךלאדמותגישהנדרשתהחקלאיהטעםמןגםכייצוייןלאמורבנוסף51.

על-וכןבתנובתםפגיעהשימנעבאופןבעציםולטפלהעשביםאתלקוששכדיוזאתהשנה

וכו'.ריסוסחרישה,נטיעה,-מתמידטיפולשדורשיםהאחריםבגידוליםלטפלמנת

שישיםשבבעלותועזוןתושבעואד,___מרשלתצהירומצ"בהאמורבהקשר52.

הואמאדמתוהניתוקבשלכימעידהואבתצהירועונתיים.גידוליםבהםדונמים

תנובהלוהיתהלאועל-כןולרססלחרושלנטוע,אדמתם,אתלחרושיכלולאומשפחתו

עונתיים.גידוליםמגדלהואבהםהאדמהחלקיבאותם



חי.נספחומסומןמצרבעותדמרשלתצהירו

תסרסיתסיעוןג,

בללי

בלתיהינןצופיןמובלעתויצירתהכבושהשטחתחומיתוךאלההפרדהחומתחדירת53.

וחריגהמסמכותחריגהסמכות,היעדרשעניינםעצמאיים,טעמיםמשלושהחוקיות

המידתיות.מכלל

בחוותבהאגהבינלאומיהמשפטביתשלבפסיקתוהתקבלהמסמכותהחריגהטענת54.
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סוריקביתהכפרמועצת2056/04בג"צבפרשתנקבעוהמידתיותכלללבחינתהפרמטרים55.

פורסם).טרם(ואח'ישראלממשלתנ'ואח'

:כיהינןזובעתירהטענותינולפיכך56.

ארוך:הפחותלכלואוקבועשינוישייעודופרוייקטהינההמובלעתכיראשית,א.

המוקנותהניהוליותלסמכויותבניגודכבושבשטחהנהוגיםהסדריםשלטווח)

,הכובשתלמעצמה

יוצרתהמובלעתלעיל,שהובאוהעובדתייםמהנתוניםלראותשניתןכפיכישנית,ב.

ולפרנסה,קנייןלתנועה,מוגניםאזרחיםשלהיסודבזכותמימדיםאדירתפגיעה

,המידתיותבעקרוןפגיעהכדיעד

מטעםוגםכבוששטחשלאסורסיפוחלמעשההלכהיוצרתהמובלעתשלישית,ג.

חוקית.בלתיהיאזה

לצרכישלאנעשתההמובלעתהקמתכיהטענהעומדתשלעילהטיעוניםשלושתברקע57.

וזאתצופין,מתנחליביטחוןלצרכילאואפילוהכובשתהמעצמהאוהכובשהכחביטחון

על-פישנבחרבתוואיהמדוברבזכויות.ופגיעהתפיסההמאפשרותלעילותבניגוד

ופסול.זרשיקול



דה-פקסוסיפוח

השטחשלמחדשחלוקהלמעשההלכהיוצרתהכבושהשטחתחומיבתוךשנבנתההגדר58.

ומרחבהמובלעתועדמהירדןגדר,/חומה/מכשולנעדררציף,מרחבשמתקייםבאופן

לים.ועדמהגדרנוסףרציף

טווח)ארוךשינוי:הפחותלכלואוקבעשלשינויהגדריוצרתלמעשהשהלכהמכאן59.

השליטהלתחוםהירוק,לקושבמובלעתהקרקעותשלמעשיסיפוחהיאשמשמעותו

ישראל.מדינתשלהמוחלטת

מכברזההחלובאזורםהגדרשלהטווחארוכותלהשלכותהיטבהמודעיםצופיןמתנחלי60.

הצבתבמקום.התושביםמספרלשילושגרנדיוזיתתכניתשלובשיווקבנייהבעבודות

הדירותשווילהאמרתגםשהביאנדל"ניכנכסהתבררהשנבחרבמיקוםהגדר

בהתנחלות.

שלסיפוחועל-כןההומניטריבמשפטבסיסעקרוןהואבכוחשטחיםרכישתעלהאיסור61.

אנוחוקי.ואינוזהבינלאומימשפטישדהשלהפרההינולוחמתיתבתפיסההנתוןשטח

כיקבעגםאשרלצדקהבינלאומיהדיןביתשלהמייעצתלחוות-הדעתזהבענייןמפנים

סיפוחמהווהלמעשההלכהאשרגמורמעשה-accompliFaitיצרההחומההקמת

השטח.תאשלאסור

אזרחיםנטולהקיפהשהחומההשטחבמיוחד.בולטהמוגמרהמעשהצופיןבמובלעת62.

ביןטריטוריאלירצףאם-כן,נוצר,צופין.מתנחלישלחופשיתגישהומאפשרפלסטינים

שטחביןטריטוריאליונתקישראל,למדינתהעותרים)אדמותובו(המובלעתשטח

קושיכלללאהמובלעתאתולצאתלהיכנסיכוליםישראליםהעותרים.לכפריהמובלעת

ימיםלמספרכמובן)היתר,יקבלוואםלשםלהיכנסמורשיםהאדמותבעליואילו

בשנה.מצומצם

צבאיצורןשלהיעדרו

לעומקמזרחהחדרההגדרכיאין-ספקעצמה.בעדדוברתצופיןמובלעתשלהמפה63.

וברצףלגדרממערבצופיןההתנחלותאתלכלולבכדירקזהבאזורהכבושיםהשטחים

בתוךלצופיןממזרחדונמיםעשרותהכללתכיגםברורישראל.מדינתעםטריטוריאלי

שטחתאבאותוההתנחלותשלעתידיתלהתפתחותשטחלכלולנועדההמובלעתתחומי

הגדרתוואיביןהחפיפהשהריהשיפוט.שטחמפתשחושפתכפי-ישראלעםרציף

האחרתהאופציהכיברורלבסוף,מקרית.להיותיכולהאינההמוניציפאלייםלגבולות

ממילא)שקיימת(ביטחוןבגדרצופיןוהקפתהירוקהקובתוואיגדרלהיותיכולההיתה
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מקיימתגםועל-כןבעותריםפחותהרבהפוגעתזואחרתאופציהלה.היקפיתהגנהומתן

המידתיות.עקרוןאת

ובדיניההומניטריבמשפטהמוכרהביטחוני"),הצורך"ו01הצבאי"הצורך"אינטרס64.

בלבד),מסויימיםובמקריםאזרחיםשלבזכויותפרופורציונאליתפגיעהכמאפשרהכיבוש

אינטרסיםלאאולםהכובשהכחושלהכובשתהמעצמהשלביטחונייםאינטרסיםכולל

הכבוש.השטחבתוןולהתנחללהגרשהחליטוהכובשתהמעצמהאזרחישל

והשבתהניהולבסמכויותביטוילידיבאיםהמתנחלים)(מהגריםאותםשלהאינטרסים

לפגיעההסמכהמקורלשמשיכוליםאינםכשלעצמםאשרבלבד,והביטחוןהסדר

המוגנים.האזרחים-התושביםשלרבותכהבזכויות

בעטיפתמסתפקתאינהשהגדרמכיווןבמיוחדקל""מקרההואשלפנינוהמקרה65.

עובדהממנה,גדולבמרחקדונמיםעשרותעודלכלולדואגתאלאממזרחההתנחלות

אוייסיפוחיייאלאביטחונישאיננוהגדרתוואישלהמנחההשיקולאתהמסגירה
ייהתנחלותייי.

בשטחכובשתמעצמהאזרחישלההתנחלויותחוקיותבדברלשאלהלהיכנסמבלי66.

ההצדקהכיומעולםמאזהיתהזהנכבדמשפטביתשלהמשפטיתשהעמדההריהכבוש,

:צבאי"צורך"היאשטחלתפיסתהיחידה

לפיפיאיוהמהורהבימחוויהשיקולשטבחיותהואיקר""

-אורפיימ""אפיי-ישוביםשלמותויבשמחשממיוימברך

למצבורביהתרומהתורמתהמחוייההמלצמהאורחישל

"יגיירומיפיאיללהצבאומיילהשמפשבעויוהבימפווי

113(.)2(לגפ"דאח',ו-2הבטחוןשרנ'אח'ו-11אויבתופיקסלימאן606/78בג"צ(

צופיןשלעתידהשיקוליצבאי.צורךמשרתתאינהוהמנשלתהפולשתהמתפתלת,הגדר67.

זרשיקולאלאביטחוניצורןשלשיקולאינוממילאזהשיקולהתוואי.קביעתאתהנחו

חוקיות.לבלתיביצועהואתההחלטהאתההופן

לצדקהבינלאומיהדיןביתשלפסיקתו

המייעצתדעתוחוותאתשבהאגלצדקהבינלאומיהדיןביתפירסם2004ביוליב-689.

:ההפרדהגדרשלהקמתהחוקיותבסוגיית

PalestinianOccupiedthe1"WallofaConstructionoftheConsequencesLegal

2004.July
gth
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שלעיל.הטענותכלאתלצדקהבינלאומיהמשפטביתאימץדעתו,בחוות69.

התנחלויותעללהגןנועדהואכיעצמועלמעידההפרדהגדרתוואיכיקבעהדיןבית70.

לפסק-הדין).118-122פיסקאות(לגיטימיתצבאיתמטרהמשרתאינוהואוככזה

מביאהלמעשההלכהאשרחדשהגיאו-סוציאליתמציאותיוצרתהגדרכיקבעהדיןבית71.

סיפא).122פיסקה(חוקיתבלתיהיאזומסיבהוגםלגדרממערבהשטחיםשללסיפוח

הירוקמהקוסטייההמצדיקצבאי"צורך"בנמצאאיןכיהטענהאתקיבלגםהדיןבית72.

51סעיףחלהסיטואציהעלכיהטענהאתדחהואףלפסק-הדין),135-136פסקאות(

עלרקחלהואכיהעובדהבשלוזאתמדינותשלעצמיתבהגנההעוסקהאו"םלמגילת

בשליטההמצוייםלאזרחיםמדינהשביןיחסיםעללאמקרהובכלמדינותביןיחסים

לפסק-הדין).138-139פיסקאות(שלהאפקטיבית

להקמתהסמכההבינלאומיההומניטריבמשפטאיןכילמסקנהאם-כןהגיעהדיןבית73.

המשפטשלהפרהומהווהסמכותנעדרכולושהפרוייקטומכאןשנבחרבתוואיהגדר

הבינלאומי.

וכיזהנושאעלהואאףחלהבינלאומיהאדםזכויותמשפטכיקבעגםהדיןביתבנוסף,74.

משפטישדהידיעלהמוגנותמרכזיותאדםזכויותשלהפרהמשוםישהחומהבבניית

זה.בינלאומי

ההפרדהחומתאתלפרקבהאגהדיןביתשלבפסק-דינוחויבהישראלמדינתלבסוף,75.

הגדרעודכלכיקבעהדיןביתלה.שנגרמוהנזקיםעלהפלסטיניםהאזרחיםאתולפצות

וגופיהעולםמדינותישראל,מדינתעלוכינמשכתהבינלאומיהמשפטשלההפרהעומדת,

ההפרה.אתלהפסיקכדישנדרשכללעשותהחובהחלההשוניםהאו"ם

לצדק,הבינלאומיהדיןביתחוקתועלהאו"םמגילתעלהחתומהכמדינהישראלמדינת76.

אלובאםהפרותולהפסיקמהפרותלהימנעהבינלאומי,המשפטאתלכבדמחוייבת

כמיישראל,מדינתועלהצהרתי,פס"דכשלמעמדההמייעצתחוות-הדעתמתרחשות.

קביעותיו.אתלכבדהנאורות,המדינותמקהילייתחלקלהיותשמעוניינת

יסודבזכויותמידתיתבלתיפגיעה

אנושהפגיעהיוצרתהוקמה,שבובתוואישהמובלעתחולק,להיותיכולולאחולק,אין77.

יישוביהם.תושביושלהעותריםשללקנייןובזכותלפרנסהבזכותהתנועה,בחופש

דינישלהבינלאומיבמשפטהןהמעוגנותיסודבזכויותנחוצהבלתיבפגיעההמדובר78.

החוקתיבמשפטולבסוףהבינלאומיהאדםזכויותבמשפטוהןהלוחמתיתהתפיסה



המידתיות.עקרוןאתמקיימתאינהשכןחוקיתאינההמובלעתככזוהישראלי.והמינהלי

כישייקבעכדימהםאחדכלשלבהפרהשדימימדיםמשלושהמורכבהעיקרוןכזכור

:מידתיותבהיעדרלוקההרשותפעילות

,להשיגאמורהשהיאלמטרההפגיעהביןרציונאליקשרא.

,פחותפוגעניתבדרךהמטרהאתלהשיגהיכולתב.

בבסיסה.שעומדלאינטרספרופורציונאליתאינההפגיעהג.

מעגניםשלנוהחוקתיוהמשפטהבינלאומיהאדםזכויותמשפטההומניטרי,המשפט79.

האדם.שליסודכזכויותהקנייןזכותואתלפרנסההזכותאתהתנועה,חופשאתכולם

לבנותהיהניתןכיגםברורצופין.באזורהגדרמהקמתקשותנפגעואלוזכויותכיברור

יפגעולאאדמותיהםאתיישוביהםותושבימהעותריםיגזולשלאבאופןהגדראת

המוזכרות.בזכויותיהם

הקולאורךגדרעל-ידי-ביטחון-המוצהרתהמטרהאתלהשיגניתןשלפנינובמקרה80.
דווקאולאוהנדסייםאוטופוגרפייםמשיקוליםהנובעיםקליםתיקוניםעםואוליהירוק

פנימהנסיגהתוךגםלעיתיםצורךישאםאלאהכבושים,השטחיםלתוךחדירהתוך

הירוק.הקולתחומי

בסיסלשמשיכולההתנחלותשביטחוןוכל)מכלדוחיםאנוואותהמהנחהנצאאםגם81.

שהואבאופןהמטרהאתמשיגאינוהקייםהתוואיאזשגםהריצבאי,צורךלטענת
אתלהקיףניתןלעיל,שנאמרכפיהכבוש.השטחתושביבזכויותפחותהפוגעני

שוםאיןמקרהובכלאותה)לעבותניתןצורךישואםקיימת,וזו(בגדרההתנחלות

התושבים.מבתיקילומטריםשלבמרחקגדרלהקמתהצדקה

שלהשלישיהמשנהמבחןבתנאיעומדאינוגםצופיןמובלעתשלהגדרתוואילפיכך,82.

זהמשנהמבחןהצר').במובןמידתיות'(לאינטרסהפגיעהביןהיחס-המידתיותעקרון
לעיל,שנאמרכפי-פחותפוגעניתבדרךהמטרהאתלהשיגהאפשרותרקעעללבדוקיש

מסויימתלהפחתהמביאהפחותהפוגעניתהמטרהשבומקרהעלחולשגםוהוא

.בביטחון

ברמתלהפחתהלהובילעשוילעילשהוצעכפיהתוואיששינויסבוריםאיננולדידנו,83.
לעותריםשנגרםהעצוםשהנזקברורמקרהובכלישראל,למדינתהניתנתהביטחון

מסוים.מחירלכךיהיהאםגםהתוואישינוימצדיקיישוביהםולתושבי

שגםסוריק,ביתהכפרמועצת2056/03בג"צלפרשתמאודדומהזהתיקרבים,במובנים84.

שעריםלפתיחתהבטחותתוךבגדרגדוליםחקלאייםשטחיםהקפתעלדוברשם

הפלסטיניים.הכפריםלתושביחלקייםפתרונותומתןחקלאיים
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הקהילותשלבצרכיםמספיקמתחשבואינומידתיאינוהתוואיכאןגםשםכמו85.

במקום.החיותהפלסטיניות

עללהורותמתבקשהמשפטוביתחוקיאיננושנבחרהגדרתוואיהאלוהטעמיםמכל86.
פירוקה.

זלויניז,

הגדרכיאלהשנתייםבמהלךגילוהםהגדר.בצלבחייםהעותריםהתנסושנתייםבמשך87.

אדמותיהם.גזלשלתהליךהחלוכיפרנסתםאתגזלה

שטחאחראגודלבצדעקבעוקבהגדרשתוואי:נוסףדברהעותריםגילולאחרונה88.
שהיאמכיווןמשמעותרבתהייתהזותגליתעזון.ההתנחלותשלהמוניציפאליהשיפוט

השנים.לאורךהמשיביםהציגואותוהביטחוני,הטיעוןבבסיסשעמדהתרמיתחשפה

לאזהבענייןהסבריםלקבלבדרישהלמשיביםהח"מבאמצעותהעותריםשלהפניות89.
הסיפוחישהמניעגדרעםאם-כן,נותרנו,תשובות.ממתןהתחמקווהמשיביםסייעו

נסתר.ולאזועקשלהוההתנחלותי

מיקוםבשלוזאתכלללאדמותיהםלהגיעהיוםיכוליםאינםהעותריםלעיל,שתוארכפי90.

בצרכיהם.התחשבותכלללאשנעשההשערים

הםבאי-מימושן).עקבייםגםובינתיים(הבטחותבפיזורעקבייםמצידם,המשיבים,91.
שבהמציאותעםלהשליםכפריהםולאנשילעותריםומציעיםנוסףשערלפתוחמבטיחים

רקזאתוגםהשנה,במהלךספוריםבימיםאלאלאדמותיהםלהגיעיכוליםאינםהם

האזרחי.במינהללהיתרבקשההגשתלאחר

יכוללאבזכויותיו.פוגעתלאדמתואדםביןגדרשהקמתספק)להיותיכולולא(ספקאין92.

גםפוגעתבקניינושימושלעשותהיתרלבקשאדםהמחייבתמציאותשיצירתספקלהיות
אלהזכויותביןהאיזוןבמסגרתכינאמרלעיתיםביותר.הבסיסיותהאדםבזכויותהיא

במידת-לפגועוחייביםברירהאיןביטחון,כמואחריםלגיטימייםאינטרסיםלביןשנפגעו

לגיטימיאינטרסכלהנגדיתהכףעלהוצבלאזהשבמקרהאלאהאמורות.בזכויותמה

אתמאבדיםמאדמותיהם,מורחקיםכפריהםואנשיהעותריםהפגיעה.כנגדהעומד

שמתנחליבכדי-והקולקטיביתהאישיתמזהותםחלקשמהווהסמהונקרעיםפרנסתם

הנדלפנימהיתרוןהנהניםדיוריחידותואלפימאותולשווקישובםאתלפתחיוכלועזון

פוטנציאלייםלקוניםעזוןשלהשיווקאנשיאומריםוכברהגדר.שמעניקהוהיחצ"ני

עדזמןשלענייןזהאןשומרון,האזוריתהמועצהשלהשיפוטשטחזהושאמנם
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שביקרייבמקומייעמותתלאישנאמרוכן(בישראלאזוריתלמועצהיצורףשהישוב

בהתנחלות).

הצדדיםביןלגדר.הראוילתוואירקנוגעתשלאמחלוקתפעורהוהמשיביםהעותריםבין93.

לפתוחהמשיביםהצעתיסוד.בזכותפגיעההיאמהבשאלהמוחלטתאי-הבנהשוררת

וחופשהאדמותחשיבותשלבהבנהליקויחושפתעונתי""מעברולאפשרנוסףשער

העותרים.עבורומהםאליהםהתנועה

עבורכמואלה,חקלאיםעבוראליאס.ונביעזוןהכפריםחקלאיאתמייצגיםהעותרים94.

חייהםאורחאתמחריבההגדרחיים.אורחהיאהאדמהבעולם,אובישראלחקלאיכל

אחרת.אוביטחוניתהצדקהכלוללאהחקלאיםשל

לכתבברישאכמבוקשעל-תנאיצולהוציאהנכבדהמשפטביתמתבקשהאלו,הטעמיםמכל

למוחלט.להופכוודיון,המשיביםתגובתקבלתולאחרהעתירה

עו"דספרד,מיכאל

העותרב"כ

finalBagatz_Azun5
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