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העתירה.שלדחייתהאתממצדיקיםהטעמיםובדבר



לעמיו;הצריכופהעיברותעיקרי

.1985שנתילידגזה,'חבלאזורתושבפלסטיניהינוהעותר)להלן(1מס'העותיו4.

ענה,חבללאזורמלבנוןלבנון,תושבישהיוומשפחתוהעותרכניסתהותרה1994בשנת5.

העתיקהבעתירההנטעןלפיפלסטיני.ביטחוןבמנגנוןמשרהנושאהעותראביהיותנוכח

1996.בשנתלג'ניןמגוריה,מקוםאתהעותר)גםזהובכלל(העותרמשפחת

לאמשפחתובניואף(העותרביקשלא1996,שכתמאןשחלפוהשניטבמהלךכייודגש,6

ולפיכךמאזח"עןיציאתואתלהתיךאובאיו"ששהייתואתלהתירמהמשיביםכן)עשו

מתיעודאףכייצוין,כןהיתר.בלאנעשובאיו"ששהייתלוהמשךאזמגוריוהעתקת

אזה"ע.כתושבהוארשוספעותישמחזיקהפלסטיני

טרורבפעילותעסקהעורףכןהמלמדמודיעינימידעהבוטחוןגורמיבידישהצטברלאחר7.

המנהלי.מעצרועלהוהלסעניינושנבחןולאחר1.6.04,ביוםהעותרנעצרצבאית

ושראלשהררהבמשגרתהמדיניתמחויהבמסגרתממעצרוהעוטרשוחרר21.2.05ביום8.

בחרשםהרפוםמגוריולמקוםהעותרשוחררממעצרופלסטיניים.ועציריםאסירים500

עזה.הבלאזור-הפלסטיניהאוכלוסין

המשפטית:התשתית

דיןלפיהעמדתםבבסיסהעומדתהמשפטיתהתשתיתבדברלפרטהמשיביסיבקשועתה9.

להידחות.העתירה

כשטחיםאלומטפיסהוכרזועיה,חבלולאזורוהשומרוןיהודהלאזורצה"לכניסתעם10,

צה"לכוהותמפקדמאתהיתרטעונותמהםוהיציאהאליהםהכניסהאשרסגוויים,

1968,-.התשכ"ח144(,מס'(עות)חבלאגור(האיזורסגירתבדברצופיעלוזאתבאגור,

1967.-.תשכה34(,מס'(המערבית)הגדהאזור(סגוריםשטחיםבדברוצו

השוררת,הביטחוןלתחיקתבהתאםושומרון,יהודהאגורגסוכךעזהחבלאיזורלפיכך,11.

שלפרחניבהיתראלאאסורותמדםוהיציאהאליהםהכניסהאשרסגוריםשטחיםהס

בטחוןהוראותבדברלצו90סעיףר;ידו.עלשהוסמדמיאובאזורצה"לכוחותמפסד

אלוהוראותעזה_חבלבאיגורומקבילו19/0-תש"ל378(,מסי~ושומרון)יהודה(

סמכוהקיימתלכך,שנתמנתהבאזורמוסמכתרשוהאושוטרחייל,לכלכימלמדות

האזור,לגבולותמחוץאלבהיתרשלאבאיו"שהשוההאז""עתושבלהוציא



ביןיסודקהאזורמןיציאתבדברהשיקוליםגםוממילאסגורכשטחהאזוריםקביעת12.
ממתןכתוצאהלהיגרםהעלולבטוזך(יסיכוןלקיוםחששהיינובטחון,בשיקוליהיתר,

לקיוסמנוצליםלהיוההעלוליטממנו,חופשיתויציאהלאזורחופשיתכניסהשלאפשרות
מידע,העברתלוס,צבאיים,ואימוניםשונותלמטרותעויגיסארגוניםעםקשרים

טרור.פעילותולביצועוכיו':ב)אמל"חמשימות,פקודות,

ויציאהלאזורכניסהלהתרההנוגעבכלהצבאיהמפקדשלהדעתשיקולהפעלתבמסגרתנו.

אוכולהלבקשה,בהיענותהכרודהביטחוניהסיכוןמידתאתלשקולמצווההואממנו

אלמהאזוריםהתנולןחיפששללרעהניצולהמבקשיםנוןלמנועמנתעלוואוימקצתה,

ביטחוןשמירתשלהחיוניהעלאינטרסאתלשקולהואמצווהכןובחזרה,להםמחוץ

מאידךאוזראוזהלצורךהאווואוולצאה;האיורתושבשלורצונוגיטא,מחדהאזוג-

גיורא.

-הישראליהבינייטהסגםאש"ףלביוישראלמדינתביןבוושינגטוןנחתם28.9.95ביוט14.

קובע,הבינייםהסכםהביניים).הסכם-להלן(עזהורצועתהמערביונהגדהבדברפלסטיני

אלקצבאיהמפקדמןDVכמפורחמסוומותסמכויותהעברתבדברהוראותהשאר,בין

עםהמניינייםההסכמיםבכלככבדמקוסתופסיםהביטחוןשיקוליהפלסטינית.הרשות

כולםההסבמיטהאמורים,ההסכמיםבנוסחלהשניכחוטושזוריםהפלסטיניתהרישות

האוורשללמעטפתכוללתביטחונותאחריותישראללמגנינתשישלעקרוןנפופיט

לביטחונםהבוללתהאחרלותוכןהולאיומימפניהאחריותמסורהלישראלולמעברים_

לדרמתית,בהפיסהנתוניםשנותרוהאזוריסאותטולביטו,וךהישראליםשל

בידינוהרהבאוירהתקףהזייןהוראותפיעלוגםהבינתםהסכםפיעלגטכן,כיהנוו

רשומיםהסבומהאזורתושבלנזשליציאהלמנועהסמכוהבאזור,צה"לכוחותמפקד

האמורה.הסמכותשלקיומהבעצםשינויחלולאביטחון,מטעמיyap'כתושבי

והללוהמעבריםובכלבאזורהביטחוןשמירתעלמופקדיםהמשיביסלעיל,האמורנוכח15,

יציאהלמנועהסמכותאתהכוללותישראלית,ביטחוניתבאחריותלהסכםבהוראםנותרו

האזור.מן

המפקניבסמכותשעניינןעבותבעתירותזהנכבדמשפטביתדןהשניםבמהלךכייצוין,16.

פעםהננבר,המשפטביתאישרזובפטיסחהאזוו'.מתחומיויציאהכניסהלמנועהצבאי

הביטחונייםהשיקוליםאישורתוךהביטחון,תחיקתשלהמשפטיתוקפהאתפעם,אחר

לאוזרמחוץאלתושביםתנועתעלהחלטתםבעתבאזורהצבאייםהמפקדיםששוקלים

לתוכו,או

עמ',509ונ)2(,פ'ידהבטחון,שרג'אחי2ו-ברקהמוחמדחה"נג9293/0בג"צלדוגמאר'

כדלקמן:ז5615-5,



144(,מס/(עזה)חבלואזורהאזורסגירתבדברבצו"

צה"לכוחותמפקדידיעלשהוצא1968,התשכ"ח"

והביטחוןהתקיןהממשלקיום"לשםכינקבעבאזור,

כןלצו),1נזעיף(סגור"שטהיהיהנולוהאזור"באזור"/

כי:נקבע,

ממנוברשיויאלאממנו,יצאולאלאזויאדםייכנסלא"

להוראותיובהתאםאו,ידיעלבכתבלכךשיוסמךממיאו

ייתעב4א-נחשקאכן,ידי"...עלשיוצאכלליהיהרשל

צוהסלהוציאהאזורמפקישלסמכותואודותשבפנינו

השטחמתחומיויציאהכניעהלמנועאואלהמעין

הוספה)ההדגשה(הסגור."

88,138)3(,תק-עלהאזרחי,המנהלראשנ'טייבמוחמדצורחיראפהל88/90בג"צר'כן17.

כדלקמן.139,עמ'

לאe*/se,בג"ץ(ה%משפטבביתכךעלנאמיכבו"

ה?משפטביתשללהתעיפותומקוםיאינולא"יפוייס)

רשותבוחנהכאשיהאזור.מפקדשליעתובשיקה

האזרימןליציאהבקשההצבאיהמינהלבשטחמנהלית

אתעיניהלנגדלשוותא119רשאיתלחיכו,לכניסהאו

לבקשה.,לצוידבהיענותהכרוכיפהבטחונייםהסימולים

להענקתיסירוהבייתלשמשכדיסבייבחרודזיכך

יהיהפיהסמכותלהפעלתמוקדםתנאיזהיאיןרבוייו

היהיכולאשרראיותחומרשעה,אותההישות,בפני

עלמופקדהמשיבמשפט.בבאבדיגהרשעהלבסס

ואמינותוכשרותומעגיןוספקהאזורשלובטחונושלומו

להטותיבאמחבליםעםלקשריוהנוגעבכלהעותרשל

היתיעלמדוביפאשרלדעתוהמאזנייםכפותאת

ע*למפגשלשמשהיפול*סמקומותאלחופשיתלהנועה

כייעיקיכלללימולניאיןהטווו.אינונישלשליחים

בגדיאינםדנןבניקרהבחשבוןשהובאוהשיקריס

דבההוכחהמידתהיתהדרושהכיאועניניים,שיקולים

נאן".שנדוןהסוגמןמינהליתהכרעהלצורךיותר

הוספה)ההדגשה(

רשותבנחנתכאשרכיבמפורשנקבעהאזורמןיציאהמניעתלגבילשיקוליםבתתייחס18.

עיניהנגדלשוותהיארשאיתלתוכו,לכגיסהאוהאזורמןליציאהבקשהבסוורמנהלית

לבקשהבהיענותהכרוכיםהביטחונייםךלסיכוגיםאת



באזורהציבוריהסדר(הביטחוןעלמופסדהואכיהינההמשיבעמזהנלעיל,האמוו'נוכחן9.

לאזורכניסהאויצואהלאשדאולמנועהסמכותלוישלכךבהתאםוכיהמעבריםובכל

הזמןבנסיבותתוקףמשגהמקבליםוהדבריםוהשומרון,יהודהלאזורגםכמועגהחבל

ביטחוןואתהאזורביטחוןאתשמסכןבמיכשמדוברוכמהכמוואחתועלוהמקום,

בפעילותו.המדינה

המשיבים:עמדת

הקייםתסיעינימסייענובעטלממןמעזההעותדשללמעבדוהמשיביסהתגנזות20.

וצויןג'נין.באזורגהירתוצבאיתטוויבפעילותעטיהעותופיעאהממנובעניינו

שנים,שששלמאסרעונשכיוםבנרצהורד.-העותר,שלמאחיואוידגםכיזהבהקשר

כוחותלעברקלצ'ניקובברובהירה2002בשכתהזדמנויותשבשתיבכךשהורשעלאחר

האזורביטחוהאתלסכןעלולהלג'נין,העותרשלמעברוהתרתכייטענוהמשיביםצה"ל.

הציבור.שלוסואת

המעברמןמשמעותיתקלהלנולישראלמאיו"שהמעברכיניצויןראויזהבהקשר21.

לביטחוןיותהרבסיכוןטמורשויא3'העותרשלבהימצאותוכןועללישראל,מאוח"ע

בישראל.הציבור

לביתתעותנו;שלגעניינוהקייםהמהתעיניהמידעאתהטשיגיפיציגוהצורך;במידונ

פגורותלוצהלתייםאהדצדבמעמדהננגד,המשפט

בעברגאיו"שושהותולג'נין,העותרשלמגוריומקוםהעתקתכיהמשיביסיטענובנוסף,22.

מוטלתאייכיהמשיביםסבוכיםכךבשלגסבגיזור_ההללדיןובניגודהיתרבלאנעשו

לאיו"ש,מעזההעותרשלמעברואתלאפשרהחובהעליהס

רשומיםבג'ניןהשוהיםהעותרשלמשפחתובניאףכילהבהירהמשיביםיבקשועוד23.

מגוריהםלמקוםלשובעליהםאףולפיכךאזח"עכתושביהאזורשלהאוכלוסיןבמרשם

העותר_שלהמשפחהבחייהנטעותהפגיעהתימנעאףזהבאופןבאוח"ע.הרשום

לעותרשהונפ"בתיעודשאףעולהנעתירההאמורמןכילתבהירהמשיביסיבקשובנוסף,24_

איו"ש_תושבולאאזח"עויושבהיכוהעותרכימצויןהפלסטיניתהישותידיעל

נונחהבינלאומי,המשפטלכלליוכןהפסוקהלהלכההביטחון,לתחיקתובהתאםכאמור,25.

תנוער;לחופשמוקניתוכותכלאיןהביטחון,תחיקתפיעלסגורכשטחהאזוריםהכרזת

מיאוהצבאיהמפקדשידעתולשיקולמסורההאזורמשטתיציאהאדרבאוממנו.לאזור

לכך.השמידשוזוא



בהיתרמחזיקאינוואזח"ע,כתושבהמשיביםברישומיהרשוםהעותר;לעיל,שפורטכפי26,

ללאעשתה(שניםמספרמשךיו"שבאזורשהייתולאיוייש_כניסהבהיתראומעוהיציאה

מעזהיציאההיתרלעותרליחןישכיסבוריםהמשיביםאיןעתהאףהיתר_ובלאאישור

המנחלי,מעצרוהצדיקשאףבענייםונקייםהמידעטכתזאתלאיו"ש,כניסההיתראו

העותר.מןהנשקףוהמדינההאזורולביטחוןהציבורלשלוםהסיכוןונוכח

אללפנות1996שמאגהשניםבמשךטרהלאאשרהעותרכיהמשיביםסבוריםלפיכך,27.

להליןיכולאינולאיו"ש,כניטהוהיתרמעזהיציאההיתרלקבלתבבקשההצבארשויות

במרשםהרשוםלמענוהו,נברהמנהליהמעצרמןשחרורושלאוירעלעצמו,עלאלא

עזה.-הפלסטיניהאוכלוסין

העותרים:לטענותהתייחסות

שלמעברלמנועהסמכותאתאיןלמשיבכיהינההעותריםשלהעיקריתטענתם28.

בפסקהאמורנוכחכיטוענוםהעותריםקהאזחייע.ומאיו"שלאיו"שמאזח"עפלסטינים

2002)3(,חק-עלואח'באיו"שצה"לכוחות"tpb*נ'לאה'עג'ויי7015/02בבגאזהדין

שלמעברלמנלעמוסמךהצבאיהמפקדאיןמגורים,מקוםבתיחוםהעוסקג102,

העוהרשלמעברואתלמנועסמכותלמשיביםאיןכךובשלואיו"ש,אזח"עביןפלסטיכייט
להידחות.העותרים'טענתדיןכייטענוהמשיביטלאיו"ש.מאוח"ע

ויהודהעורולאוור?הכניסהכיבמפורשקובעיםהאזיריסדינילעיל,כמוגוארראשית,29.

לפיכך,הצבאיים,האפוייטמפקדימאתבהיתררקתעשינהמהםוהיציאהוהשומרון

העותר,שלמעברואהלמנועהסמכותאחלמשיביטישהאוורדינילהוראוהבהתאם

לאיו'יש.אזח"ע,כתושבהאזורשלהאוכלוסיןבמרשםהרשוס

תושבישלמעברםהמונעתהמשיביםעמדהאחהלאאישו'הנכבדהמשפטביתשנית,30,

בג"צר'זהבענייןהביטחון.אתיסכןמעבו"סכינמצאבהםבמקריסלאיו"שאזח"ע

ן2ס340(,חק-עלעור,תבל.צה"לפותותמפקדג'ואח'אלראזימושאמחמד7960/04

מעברםיותרכישביקשואזח"עתושבישלעוגייתםוונכבז'המשפטביתדחהשס354!,

:כדלקמןוקבע,לימידיהם,לטסלאיו"ש

המבקשיםעזהתושגיצעיריםהםהעותריםעשרת"

מסגרתבהיערלבע*טוק.הריפניצעצועאתללמוד

נרשמובאזוריםהאמורהמקצועללימודמתאימה

בית-לחם.גאוגיברסיטתבעיסוקלריפוילחוגהעותריה

פנושאליו-המשיגאךאומס,קיבלההאוניברסיטה

עזהחבלמאזוריציאתםאתלהתירביקשווהעותדיפ

החלטהכנגדגקשתס-אתרחת"והשומרוןיהודהלאזור

העתירה.מופניתזו



סמבהעותרים,לנקשתלהיענותשלאהחלטתו,את

-מאזורםביציאתםכיהביטחוןגורמיהערכת,עלהמשיב

-בבית-לחםלימודיהםלצורךלשהותבכוונתטובעיקר

האזורים.הביטשוןהמדינהלביטחוןטיכוניסגלומים

אינהעמיתוכיהמשיג,הבהיימטעמובכתבבתגובה

מןואחדאהדלכלהמתייתםפרטניאבחוןעלמסססה

כיחביטחוןגורמיהערנהעלאלאאישי,באופןהעותריפ

כדיהעותריםמשתייכיסשאליוהסיכון"ב"פרופילדי

גאזויהפועליםהטוויארגוניכילחששיסודלהקים

פיגועיםלביצועלבית-לחםיציאתםאתינצלועזהחבל

והשומרון...יהודהובאזורישראלבשטחי

לעתהשוייותהקשותבנסיבותכימסקנהלכללהגאנו

להניהנכוניםהננוהמשיג.בהחלטתלהתקרבאיןהזאת

לבית-לחםלצאתביקשוהעותייסמןחלקלפחותכי

זאתעםאחרת.מטיהלשוסולאשם,לימודבמטרה

סיכוןכרוךעזהחבלמאזוריציאתםבהתרתכישוכגקמ

למעןובאטיים.בישראלהציבורלגיטחיןמהותי

בא"כוחהבהיילשאלתנובתשורהכינציין,השימות

כל17התנאיםוקביעתפרטגיתיבדילהבגפורכיהמדינה

מיאיהעותדיס,ליציאתעקיוניתהתנגדותלמשיגאין

בחוץ-אקדמייםללימודיםיכך,מענייןשיתיהמהם

מהעותריםשמיככלמצרים.אויידןליבוהלארץ,

מבעשהלמשיגולשוהלשועבידוזו,באפשרותמעוניין

בידייתיגהעתיםשיבהawwלקווה,ישבןמתאימה.

אתמוד~אכןהיאהיחידהשמטרתםהעותרים,מןאלה

לענייןגסבקשתםאתלחדשבעיסוק,הריפוימקצוע

העתירהבית-לחם.באוניברסיטתהלימודוכונניות

הוספו)ההדגשות(נדחית."

היהלאהמשיביםשבידיאףהמשיביסעמדתהנכבדהמשפטביתאישרהמקרהבאותו31_

עתבענייכנו,לפיכךלאיו"ש.לעבורמהמבקשיםאחדלכלהמתייחספרטנימודיעיכיתידע

צבאית,טרורבפעילותמעורבהיההעותרכיהמלמדמודיעינימידעלעותרביחסקיים

תוקף.משנהמקבליםהדבריס

בבג"צהנכבדהמשפטביתהחלטתר'כן32.

6040/04

נ'ואוז'עמור

הפרט,להגנתהמוקדידיעלהועלתהשםפורסם),טרם(באזח"עעה"לכוחותמפקד

האמורנוכחשלפיהדנן,בעתירההמרגליתהטענהבענייננו,2מס'העותראףשהוא

המעפרעללאסורסמבותהצבאילמפקדאיןי20/510(בג"צ(עג'וריבפרשתהדיןבפסק

.כדלקמןוקבע,6040/04בבגדוהעתירהאחדחההנכבדהמשפטביתלאוו"ש_מאזח"ע



לעותיאשיייפוקה.עלבאההעתירהשלמרגימה"

מעזהלמעברהיתרמתןלאיביטחונינימוקיש4,סי'

העתירההמשיב.בעמדתפגםבלמצאנולאלאיו"ש.

נדחית."

שמ/1(.ומסומן6040/04בבג"צהדיןפסקמצורף(משש

2003.1227)4(,תק-עלהסוהרבתישייותג'אלגבאהין35/03;10בבג"צהדיןפסקר'כן33.

נישאוכיושומרוןליהודהמגורוומקוסאתהעתיקכיעזה,תושבטעןהעתירהבאותה

ביתושומרון.ביהודהמגוריויתאפשרוכיביקשעותראותוושומרון.יהודהלתושבת

;כדלקמןוקבע,ונעתירהאתכאמור,דחה,הנכבדהמשפט

גימנקשהואבפועל.מאסרעונשיפייסעותיהעותר"

ולאוהשומרוןיזוודהלאזוריגורשהואמאסיוסיוםעם

הואמגוריומקוסכיעלה,שלפנינומהחומרלעזה.

והשומרוןיהודהלאזוףשחרורוכילנונמסראיעזה.

כיהעובדהלנסהוזאתהציבוי,שלוםאתלשכןעלא

קלהואישראללתהומיוהשומרוןיהויהמאזורהמעבר

אלהיגאוניםיקעעללישראל.מעזתהמעברמןיותר

עונשו,ריצויבתותיגודש)העותרכיהננשיבלנוהודיע

נדחית."העתירהלהתעיבבידינואיןזובהחלטתלעזה.

הוספה)ההדגשה(

לענייננו.יפיםוהדברים

הסוהיגתישייותג'זעיבמוחמד7387/03בבג"צהדיןפסקיאתהענייןבאותוראובכוסף34.
2003)3(,תזן-עלהסוהרבתישירותג'ג'גיסעבדו7880/03בבג"צ2003,507)3(,תק-על

טענוהעתירותבאותןפורסם).טרם(הסוהףבתישירוהג'פלוני10945/03ובבג"צ2362,

במרשםהרשוםמענםבאזת"ע,ולאבאיו"שמתגורריםהםניפלשתינאיםאסירים

ולאלאיו"ששובםאתהמשיביאפשרעונ'שסריצויבתוםכיוביקשוהפלסטיני,האוכלוסין

אשו'המשיבבעמדתפגםנפללאכיוקבעהעתירותאתדחההנכבדהמשפטביתלאזח"ע

באיו"שןולאבאזח"עמאסרםבתוםהעותריםשחרורעלהורה

2(.מש/ומסומן10945/03בבג,יצהדיןפסקמצורף(2מש,

המשיביסעמדתאתפעםאחרפעםאישרהנכבדהמשפטביתכיעולהלעילהאמותמן35.

מאזח"עפלסטיניםשלמעברעללאסורהסמכוהאתהצבאייםהאדורלמפקדייששלפיה

מעברמפלסטיניםהמונעתהמשיביםעמדתאתהנכבדהמשפטביתאישרכןלאיו"ש.



הציבור_שלוסיאתהבטחוןאתהמבוקשהמעברמסכןבהםבמקריסלאיו"שמאזח"ע

נטענהובה2מס'העותרידיעלשהוגשהעתירהאףהנכבדהמשפטביתדחהבנוסף,

כייטענוהמשיביםעג'ורי.בענייןהדיןפסקלהשלכותביחסדנןבעתירההמועליתהטענה

בענייננו.אףיפהשלגילהדיןבפסקיהאמור

ואתתנועהלחופשהזכותאתלהגבילניתןהבינלאומיהדיןהוראותלפיגסשלישית,

אפשריהדברהביטחרן.צורכיעקבנדרשהדברכאשרהמגורים,מקוםאתלהעתיקהזכות

בהיש~'מגוריםמקוםלהעתקתהדברנכוןוחומרומקלטריטוריאלי,אזוראותובתוך

תוזיקתשלבהיבט(ומשפטיתגיאוגרפיתמבחינהונפרדאחרלאזורמעברמשום

כבענייננו.הביטחון),

שלמגוריומקוםתיחוםעללהורווגהצבאיהמפקדבסמכותעסקהעיוריכרשתרביעית,

עזה,לאזוראיו"שכתושבבמרשםשרשוםאדם

,כדלקמןזה,בענייןנטבעעג'וריבפרשתהדיןבפסקכייוזכר,

לאמנ78%סעיףהוראהביסודהמינויתהתכליתאכן,"

מקוטתיחוםשלתוקפוא%והמצמצמתהרביעית,ג'נבה

החביתית,באחדותיזודהאהד,לאזורהמגורים

האתור,שיוהמדיניתהסוציאליתהתרבותית,הלשונית,

למקוםמגוריםשנהעגרתהנזקאתלאמצטרצוןמתיי

ושונמיתיהודהגאזותלראותאיןזותגליתשלמכוחהזר.

ישאלאלזה,זההזריםאזוריםשניעזההגלובאזור

מפעריםשניפועליםזהיאזוראהד.באזורלראותט

וביחידת.האוזוגהכובשתהמעצמהמטעתצבאיים

מקוסאתלייחדמוסמךהאהדהצבאיהמפקדבהתאם,

והמפקדהאוזר,לאזורמחוץאלמוגןאדםשלהמגוייס

אדםאותוש9לקילתולהשמיטמוסמךהאחרהצבאי

הוספה)ההדגשה(שולט."הואעליוהאזלללתחומימוגן

ובאזורעזהברצועתלראותישכישלעיל,עג'וריבפרשוןאףשטענוכפיסבורים,המשיבים

בהסכמיםלמשלכד-שוניםבהקשריםאחתטריטוריאליתכיחידהושומרוןיהודה

לשניביחטאחראיתלהיותאחהפלסטיניתרשותמונתהלאש"פישראלביןהמדיניים

לישותמישראלשמועבריםהכספיםגםוכךאחידבאופןמנוהלהתקציבהאזורים,

כיחידהבאזוריםלראותניתןכיהמשיביםסברואףכךההסכמים.פיעלהפלסטינית

הרביעיתג'נבהלאמנת78סעיףהוראתשלתכליתהקיוםלשםאחתטריטוריאלית

בשנילראותישגילהסיקאיןמכךזאת,עםאחד_לאזורמגוריםתיחוםהמאפשרת

אשרישראלמדינתכיו/אומגבלהמכלחופשיהינוביניהםשהמעברכצאלההאזורים



מחויבתעצמםהאזוריםובתוךהמעטפת%הביטחוניותהסמכויותאווצייהשימרה

נאמוד.חופשי,למעברלהכניס

נדרשלעיל,שפורטההאזורלתחיקתובהתאםצבאי,מפקדפועלעגהרצועתבאויר39.

מוסמךאשרצבאי,מפקדפועלושומרוןיהודהבאזוראףמהאזור_יציאהלצורךאישורו

שנקבעהההלכהכייטענוהמשיביםזרו_לאזורתושביםכניסתלאשרשלאאולאשר

להתירהצבאייםהמפקריםשלהנפרדתסמכותםשלילתמשמעותהאיןעג'ורי,בפרשת

הנכבדהמשפטבלאקביעתממונים.הםעליהםומהאזוריםהאזוריםאלוכניסהיציאה

מאזורפלונישלמגוריותיחוםעללהורותהצבאייםלמפקדיםמאפשרתעגוריבפרשת

שנקבעהנפיהצבאייםהמפקדיםבסמכותפוגעתהיאואיןעזהלרצועתושומרוןיהודה

האזורים.שלהביטחוןבתחיקה

שניביןהקיימותהרבותהאבחנותאתמבטלתלמעשהזהבהקשרהעותריםפרשנות40.

בבנליתפוגעותשאינןהגםאלו,אבחנותודינים.מנהלממשל,בענייניובמיוחדהאזורים,

לכןהן.ורלוונטיותחשובותאבחנותעדייןהרביעית,ג'נבהלאמנת78סעיףביסודהמונחת

שבקטעלא4!זו,אףזולאלעמוד_יכולהאיננההעותריםפרשנותכיהמשיביםיטענו

ניתןהמשפטביתשלוהפירושוכימפורשותכתב(עג'וריבפרשתהדיןמפסקלעילשצוטט

ועסין.דברלכלולאו'נבה,לאמנת78סעיףהוראתתכליתיסודעל

עגיוריבפרשתהדיןפסקלהשלכתהאמורבכלהעותריםטענתזייןכיסבוריםהמשיביס41.

מאיו"שלהעבירםהמשיביםהחלטתכיהעותריםטענועג'וריבפרשתלהידחות.עניוננועל

המדובראיןכיטענלהמשיבלסאחית.למדינהגירושםבדברהחלטהוזינהלאוח"ע

שהואמובןבכלאשרלאזורהעותריםבהעברתאסכיאחרתמדינהשללשטחהבגירוש

אחתיהידההמהוויטאווריסשניהינםואוח"עאיואשואמנם,אחרת,מדינהבגדראיננו
להםושישאחתפלסטיניתרשותידיעלהמגוחליםופוליטית,תרבותיתחברתית,מבחינה

דינישלתוקפטאתלשלולכדיאיןואתבעובדהזאת,,עםרבים.משוהפיסמאפיינים

אזח"עביןחופשימעברלאסוראולהתירהמשיביסשלסמ~ותסואתהנפרדיםהאזור

ואיו"ש.

עזה,כתושבהפלסטיניהאוכלוסיןבמרשםהרשוםעזהתושבשלעניינומובאדנן,בעתירה

המפקדיטבסמכותכייטענוהמשיביסושומרון.ירזודהלאזורמגוריואתלתעתיקהמבקש

בפרטוהשומרון,ליהודהעזהמרצועתמגוריואתלהעתיקלעותרלהתירשלאהצבאייס

שוללאינועג'ורי,בענייןהדיןפסקולטעמםבעניינו,הקיים,ממודיעיניהמידענוכח

זו.סמכותם

הפלסטינית,ונרשותלביןישראלביןהבינייםהסכמילפיביהעותרלטענתחמישית,42.

לאאףהפלסטיניתהרשרתכיהמשיביםישיבובלבד,ישראלבעדכוןהמישינוימחייב

מחזיקבוהפלסטיניבתיעודאףכן,עליתרהמען_שינויבבקשתהישראליהצדאתעדכנה

הסכםיישוםאופןכיהמשיביסיטענובנוסף,אוח"ע.תושבהינושהוארשוםהעותר



ננ

זכויותכשלעצמו,מצמיח,אינועצמוהבינייםהסכםכאשרמדינית,שאלההינוהבחיים

מדינתנ'סמהדנאע/28269בבגירזמירהשופטכב'שלדינופסקהשוו:(מכוחולפרטים

שירותנ'קראדה5744/96בדנג"צברקההשיאכב'שלהחלטתו,9636)2(,חק-עלישראל,

ג'עתרפ889/21בבג"צדורנו.השופטתבםשלדינהפסק;ן96213)3(תקדיןהטוהר,בתי

הטכסמאזנדרשהפלסטיניהצדבפועל,494(.99)1(.תקדיןישראל,ממשיתראש

וכךישראלשללאישורההאזוו.יםביןמגוריטמקוםלהעתקתבקשותלהעבירהביניים

חשנים.במשךנהג

מגוריומקוסאתלהעתיקהעותרבקשתכיזהבהקשרהמשיביסיטענולאמורמעבו"

אם,כיהעותרים,ידיעלכמוצבמען,לשינויבקשהבגדררקאיננהלאיו"שמאוח"ע

דורשתהאזור;לחקיקתבהתאנזאשרלאיו"ש,אזח',עביןלמעביבקשהגםלכד,בנוסף

העותריםשלזוטענהדיןכיהמשיביססבוריםלפיכך,האזורים,מפקדיאישוראת

להידחות.

שלמעטרלמנועהסמכותאתאיןכלללמשיביםלפיההתתריסלעמדתבהתאםשישית,43,
מגופיהםמקוםלהעתיקעזהרצועתתושגיגליופלולאזח"ע,איו"שביןפלסטיגים

וגיאביטח"י,איבחוןבלאהצבאי,מהמפעראיששעכלתבלאושהזרוןיהודהלאזור
אבסורדיתתוצאההינהזותוצאהכייטענוהמשיביסשהוא.היתולגלשיידרשו

ביתשלשלנילבפסיקינושנקבעואתהאזורכתחיקתבמפורשתאמודאתהשוללת

כךבשלגםלכת.בניח*גזותוביטהוגילפמדיניותמשמעויותלהוישהנכבד,המשפט
להידחות.העותריםטענתדיןכיהמשיביםגיבורים

מזהן.עימותומושביהאזרחיהישראל,מדינתנגדמתנהלםפ20,ספטמברמאזשביעית,44.

נגדפיגועיםהשוניםוארגוניוממנוניועלהפלסטיניהצדידיעלמבוצעיםהעימותבמסגרת

וילדים,זקניםובהםמפשעחפיםישראליםותושביםאזרחיםשלוהרכושהגוףהחיים,,

ונשים.גברים

גורמימאמניונוכחגירידיעלהמונוחםסגוד,שטווענהחבלאיוורשלהיותונוכח,45.

ביצועלשניישראל,לעברוהאזורמתוךמפגעיםלשלחהטרורארגונימתקשיםהביטחון,

ותושביה.ישראלמדינתביטחוןאתלסכןהב6שישנוספותופעולותייגועיס

ז-רכיםבמציאונרבמאמץמשקיעהאשרענפה,טרורתשוניתקיימונעגהחבלבאזוראכן,

בהןישאשרפעולותביצועלשםוזאתמהאזור,אנושיתטרורונשתיתלהוצאתשונות

בפעילויות.טרורואםורוככהמודיעיןבפעילויותאם-ותושביההמדינהביטחוןאתלסכי

שלעצמן.

הביעתון,גורמיבידישישהמינויהאמצעיעזה,חבלבאזורהמורכבהמצבשגוכםאלא

ישראללמדינתלצאתסיגת,ממנושנשקףממיומגיעההאזורטגירפלעיל,כאמורהוא,

באיו"ש.לבצעויותרשקשהדברביטחוניים,מטעמיםושומרון,יהודהלאזור



מאפשרושומרון,יוסדהלאיזורלמעברהיתרמתןכיולטעון,להשזיףיגקשהמשיג46.

יהודהאיזורכיהעובדהנוכוז.דהיינוישראל.מדינתלחודנקיותלעבורבכךלריצה

קייסגודלו,ונוכחעזה,הבלאיזורבדוגמתמלא,באופןנגדרמתוהםאיגוראינוושומרון

כךישראל,מדינתלתחומיאנשיםכניסתעללפקחהביטחוןלגורמיממששלקושי

פעולותלנבעהמבענייואשראדםכלאו(מפגעיכולספציפי,מודיעינימידעללאשלמעשה,

ושומרוןיהודהמאיזורישראלמדינתלתחומילעגורהמדינה)ביטחוןאתלסכןבהשיש

יחסית.בקלות

*7160,0בבאגהנכבדהמשפטביתשלדינופסקיהמחויבים,בשיעייםראו,זהלעניין

שלעיל.10735/03ובבג"צ

לאיו"שמאזח"עמעברהיתרמתןכיהיא,הביטחוןגורמיהערכתלעיל,האמורכוכח47.

למימושכאמצע?עזהתגלבאיזורהענפההטרירתשתיתידיעלמנוצללהיותעלוללעותר,

לממשמתקשיםהםאותוהמזינה,ביטחוןאתלסנןבהםשישפעולותלביצוערצונם

דנןהעתירהשלויינהכיהמשיביםסבוריםכךבשלגסכיום.עצמו,עזהחבלאזורמתוך

להידחות.

שיפוטן

בבקשהפנהלאהעותרלהידחות.העתירהדיןכיהמשיביםיטענולעילשפורטכלנוכח48.

האולליסיןבמרשםאףלשם.מעברושמאזהשניםבמהלךלאיו"שמגוריומנווםלהעתקת

תושבהואכירשוםהעותר,מחזיקאותופיועלשהוצאהפלסטיניובתיעודהפלסטיני

מודיענימידע.נוכחמנהליממעצרמכברזהשוחררהעותראיו"ש.תושבולאאזח"ע

המבוקשמןהנשקףהסיכוןונוכחולפיכךצבאיתטרורבפעילוונמעורבהיותועלהמלמד

לאט"ש.מאזח"עמעברואתלהתירשלאהחליטרהמעיביסבעתירה,

מאזח"עפלסטיכיםשלמעברלמנועהסמכותאתלמשיביםישזובתגובהלמפורטבהתאם49

ביתמלפנישיצאההפסיקהאףביטחון.מטעמיובמיוחדנדרש,הדגרכאשרלאיו"ש,

עמדתםכיהמשיביםיטענולפיכך,יה.בענייןהמשיביסעמדתאישרההנכבדהמשפט

מצדיקההיאשאוןוודאיטלירההינהבאזורןהחללדיןבהתאםהינהלעילשפורטה

בה.הנכבדהמשפטביתשלהתערבותו

ונעתירהאתלדתותהנכבדהמשפטביוניתבקשכועלאשר50.

תשס"התמוזג'כיוס,

2005יולי10
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נחקל*




