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 366/22בג"ץ  בבית המשפט העליון
 20.2.2023קבוע לדיון  בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק

 580011567ע"ר  ,האגודה לזכויות האזרח בישראל. 1 המבקשות להצטרף

 580342087ע"ר  ,מתכננים למען זכויות אדם –במקום . 2 :בית משפט ותכידיד

פלי ו/או דן יקיר ו/או אבנר באמצעות ב"כ עוה"ד רוני כולם 
מור ו/או גדיר ניקולא ו/או -ו/או גיל גן פינצ'וק ו/או עודד פלר

ו/או  ו/או עביר ג'ובראן דכוור ו/או משכית בנדל חיו-דבי גילד
  ו/או רעות שאער טל חסין ו/או אן סוצ'יו

 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל
 6515417אביב -, תל75רחוב נחלת בנימין 

 03-5608165; פקס: 054-4502944טל': 
  Roni@acri.org.ilדוא"ל: 

 ואח' סלאמה אחמד כעאבנה. 1 :יםהעותר

 נאסרו/או  עסלי פיראסו/או  עבד עסליבאמצעות ב"כ עוה"ד 
  עודה

 , ירושלים18אל זהרא רחוב מ
 02-6280790; פקס: 02-6276358טל': 

ד- ג  -נ

 ואח' המינהל האזרחיראש . 1  המשיבים:

 ע"י מחלקת הבג"צים, פרקליטות המדינה, משרד המשפטים
 , ירושלים29דין -רח' סלאח א

 02-6467011; פקס: 02-6466590 טל:

 Amicus Curiae)בית משפט ) ותבקשה להצטרף לדיון כידיד

מתכננים למען זכויות אדם )להלן:  –מבקשות, האגודה לזכויות האזרח בישראל ועמותת במקום ה

 במעמד של ידידות בית משפט.  "(, יבקשו מבית המשפט הנכבד להצטרף לדיוןהמבקשות"

 להלן הנימוקים לבקשה:

 מבוא

תקנות בדבר ניינה של העתירה בתפיסת רכושם של תושבי קהילת "ראס אל תין" באמצעות הע .1

תקנות מבנים  – להלן) 1993-תשנ"גההעברת טובין )הובלת מבנים יבילים( )יהודה והשומרון(, 

בדבר העברת . בעתירתם מבקשים העותרים לבטל את הצו 14.7.2021( ביום התקנותאו יבילים 

 , בטענה שהתיקון חורג מתכליתו1993-(, התשנ"ג1389 )מס' טובין )תיקון( )יהודה והשומרון(

המקורית של הצו, אשר נועד להסדיר יבוא ויצוא של סחורות. העותרים טוענים כי ההסדרים שבצו 

משום  ,ו פוגעים בזכויות יסוד, ועל כן הם מבקשים לבטל גם את התקנותכוחובתקנות שהותקנו מ

ע מבקשים העותרים לקבוע כי יערך שימוע טרם ביצו לחלופיןשהשימוש בהן אינו מידתי ואינו סביר. 

תפיסה מתוקף התקנות, וכן לבטל את צווי התפיסה שהוצאו להם ולהשיב להם את הטובין שנתפסו 

 ללא תנאים.
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המשיבים טוענים כי יש לדחות את העתירה, הן על הסף מחמת שיהוי, והן לגופה. בנוגע לסעד הכללי  .2

 המפקד הצבאישל כחלק מחובתו ומאחריותו התקנות תוקנו כדין, התיקון לצו והמשיבים טוענים ש

 הרשאי להסדיר כלים מהירים ויעילים יותר מאלהוא  ןבמסגרתלהבטיח את הסדר הציבורי באזור, 

 היבנילשם התמודדות אפקטיבית עם תופעת הבאזור, חלים ה היבניקיימים בדיני התכנון והשהיו 

ו עתה. . המשיבים טוענים כי הליך החקיקה היה תקין, ובכל מקרה חל שיהוי בתקיפתהבלתי חוקית

ה יבנוסף טוענים המשיבים כי לא נפל פגם בתפיסת רכושם של העותרים, זאת משום שמדובר בבני

קיון כפיים תוך בקשה להסדרת מגורים. עוד טוענים המשיבים כי ישלא כדין, אשר נבנתה בחוסר נ

לרשות העותרים עומדת האפשרות להלך בדרך המלך ולהגיש תוכנית שתייעד את הקרקע עליה הם 

 שבים למגורים.יו

ה רכי חוות הדעת שצורפה לעתי ,. למען הסר ספק נדגיש2לעתירה צורפה חוות דעת מטעם המבקשת  .3

עסקה באופן פרטני בקהילת ראס אל תין, באורחות חייה, מנהגיה, ומקומות המרעה והמגורים, ולא 

 עסקה בפן העקרוני של התקנות שמתוקפן נערכה התפיסה.

וחוקיות מדיניות השימוש  םת טובין מצויות בשימוש משך שנים, חוקיותאף שהתקנות בדבר הובל .4

עדר הזכות לשימוע טרם תפיסה, ישל המשיבים בתקנות לא נדונה לגופה בבית המשפט הנכבד. בשל ה

וניסיונות למנוע את השימוש  ,אין לנפגעים מן התקנות הזדמנות לבקש סעד מבית המשפט הנכבד

נקבע המוזכרים בתגובת המשיבים לעתירה זו בכל המקרים  למשל,כך, בתקנות עד כה נדחו על הסף. 

לתגובת  46דיון בתקנות גופן )ר' בפס'  ןכי העתירות תיאורטיות, כך שלמעשה לא התקיים במסגרת

 446/21(; בג"ץ 4.4.2021) יהקוח על הבנצראיעה נ' ועדת המשנה לפ 211/21בג"ץ  המשיבים:

צראיעה נ' ועדת המשנה לפקוח  447/21(; 13.5.2021)על הבניה אלהדלין נ' ועדת המשנה לפקוח 

(; 13.5.2021)אלהדליה נ' ועדת המשנה לפקוח על הבניה  7398/20(; בג"ץ 13.5.2021)על הבניה 

אלהדלין נ'  6367/20(; בג"ץ 5.5.2021)אלהדליה נ' ועדת המשנה לפקוח על הבניה  8551/20בג"ץ 

 ((. 28.4.2021)ועדת המשנה לפקוח על הבניה 

כפי שיפורט להלן, המבקשות סבורות כי מדיניות השימוש בתקנות בשנים האחרונות מהווה שינוי  .5

שהיתה נוהגת בעבר, ומהווה חריגה משמעותית מן התכלית לשמה החל השימוש מן המדיניות מהותי 

על בתקנות לצורך תפיסת מבנים. המדובר בשינוי משמעותי בעל השלכות רוחב מרחיקות לכת 

הבסיסיות ביותר של הקהילות המוחלשות ביותר בשטח הכבוש. שינוי זה הינו מרכיב  ןזכויותיה

ה בגדה המערבית, שינויים הבאים לידי ישינויים שערכו המשיבים בענייני תכנון ובנישל אחד במארג 

ות יה לא חוקית, הן במדינייבחקיקה שמכוחה אוכפים המשיבים בנבמדיניות התכנון, הן ביטוי הן 

 האכיפה.

עמדת המבקשות היא כי לשם בחינת חוקיות השימוש בתקנות, יש להביא בחשבון את כלל השינויים  .6

הפליה קשה של התושבים המוגנים המתגוררים  –שנערכו בשנים האחרונות, ואת תוצאתם בשטח 

יה לא מורשית, אשר יבגדה המערבית. התמונה הגדולה מעידה על מדיניות תכנון ואכיפת בנ Cבשטח 

עומדת בסתירה מובהקת לחובות המשיבים לפי הדין הבינלאומי לפעול לטובת האוכלוסייה המוגנת, 

 וכן בניגוד מוחלט לאיסור להפלות.

הן שימוש לא מידתי, וכי יש לגבי תקנות מבנים יבילים, עמדת המבקשות היא כי המשיבים עושים ב .7

 ה ללא היתר מוצבת על קרקע פרטית ללא רשות בעליה. ילהגביל את השימוש בהן למקרים בהם בני

  



3 
 

הנימוקים המצדיקים את צירוף המבקשים כידידי בית משפט בהתאם להלכות 

 הנוהגות

"ידיד בית הכיר בית המשפט העליון בקיומו של מוסד , כוזליעשרים שנה, בִהלכת למעלה מפני ל .8

המשפט" והתווה את מערך השיקולים והמבחנים שבהתקיימם ראוי לצרף במעמד זה גוף ציבורי 

 כמתדיין בסכסוך שהוא אינו צד לו.

… בצד הכלל העקרוני לפיו בפני בית המשפט מצויים בעלי הדין הנוגעים בסכסוך הספציפי"

גם להיבטים  –המתאימים לכך במקרים  –מצווה על בית המשפט הדן בסכסוך ליתן דעתו 

 –שאמנם אינו צד ישיר להליך  –מקום בו ישנו גוף ציבורי … כוללניים יותר של הסכסוך שבפניו

אך יש לו אינטרס רחב בפתרון ההליך והיכרות עם המטריה הנדונה, הרי שיינתן לאותו הגוף 

ייצגים והמומחים, בכך, יינתן ביטוי לאותם הגורמים המ… להשמיע עמדתו בנדון בצד העותר 

שיש להם עניין בנושא הדיון ויש בידיהם, בה בעת, לסייע לבית המשפט בגיבוש עמדה והלכה 

כוזלי נ' מדינת  7929/96)מ"ח  המשקפת נאמנה את מגוון המצבים והבעיות שבסוגיה שבפניו"

  ((.1999) 554, 529( 1פ"ד נג) ישראל

בבית המשפט העליון, בבתי הדין  –ושאים שונים מאז, צורפו גורמים ציבוריים רבים לדיונים בנ .9

לעבודה ובבתי המשפט המחוזיים. אגב כך, גובשה בפסיקה רשימה לא סגורה של קריטריונים 

לצירוף "ידיד בית משפט", ובין היתר: מהות הגוף המצטרף ומומחיותו; ניסיונו של הגוף והייצוג 

הפרוצדורה הנוהגת בו; מהות הצדדים שהוא מעניק לאינטרס שבשמו הוא מצטרף; סוג ההליך ו

 הישירים להליך; והתרומה הפוטנציאלית לדיון.

רוף המבקשות לדיון יהמבחנים שנקבעו בפסיקה בעניין זה מתקיימים במקרה שלפנינו ותומכים בצ .10

 דנן.

 חמישים שנה, היא עמותה הפועלת זה האגודה לזכויות האזרח בישראלהמבקשת הראשונה,  .11

לקידום זכויות האדם בישראל ובשטחים הכבושים באמצעות חינוך, הסברה, הופעה בפני ועדות 

הכנסת וגורמי ממשל, טיפול בפניות ציבור והתדיינות משפטית. היא משמשת פעמים רבות כעותרת 

ציבורית "בנושאים שונים בעלי חשיבות ציבורית כללית, הקשורים לשלטון החוק במובנו הרחב 

 651/03 ץ)בג"בעל העניין הישיר נמנע מפנייה לערכאות גם כאשר  –ם בעלי אופי חוקתי" ולענייני

 .((2003) 69, 62( 2פ"ד נז) 16-האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' יו"ר ועדת הבחירות לכנסת ה

מומחיות בכל הנוגע להגנה על זכויות האדם בשטחים המבקשת הראשונה רכשה במהלך פעילותה  .12

טרי. בין היתר ניהלה התדיינויות רבות בנושא הפרות של הדין יין הבינלאומי ההומנהכבושים ובד

 המערבית בגדה צה"ל כוחות מפקד נ' עפו 785/87בג"ץ ר' למשל: הבינלאומי בשטחים הכבושים )

,  (1990) 590( 4פ"ד מד) עזה בחבל צה"ל כוחות מפקד נ' שוא 1113/90בג"ץ  , (1988) 4( 2פ"ד מב )

בג"ץ  (,2002) 352( 6פ"ד נו) והשומרון יהודה באזור צה"ל כוחות מפקד נ' עג'ורי 7019/02"ץ בג

בג"ץ  ,((2003 349( 2פ"ד נז) ושומרון יהודה באזור צה"ל כוחות מפקד נ' מרעב 3239/02

 המרכז – עדאלה 3799/02בג"ץ  (,2005) 477( 2פ"ד ס) ישראל ממשלת ראש נ' מראעבה 7957/04

בג"ץ  (,2005) 67( 3ס)פ"ד  בצה"ל מרכז פיקוד אלוף נ' בישראל הערבי המיעוט לזכויות המשפטי

 מועצת ראש 3969/06(, בג"ץ .062026.6) ושומרון ביהודה צה"ל כוחות מפקד נ' מוראר 9593/04

 מועצת ראש 2150/07(, בג"ץ .092022.10) המערבית בגדה צה"ל כוחות מפקד נ' סאמט דיר הכפר

 ממשלת נ' הפרט להגנת המוקד 9961/03(, בג"ץ .092029.12) הביטחון שר נ' ראסי בית הכפר
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 מועצת ראש 2055/17בג"ץ , (4.5.2022) הביטחון שר נ' עראם אבו 413/13, בג"ץ (.11205.4) ישראל

 (.(9.6.2020) הכנסת נ' יברוד עין הכפר

)מינהליים, פליליים ואזרחיים( צורפה כידידת בית המשפט בכל סוגי ההליכים הראשונה המבקשת  .13

 ובמרבית ערכאות השיפוט )ביהמ"ש העליון, ביהמ"ש המחוזיים, בימ"ש השלום וביה"ד לעבודה(.

 20היא עמותה שהוקמה לפני מעל  ,מתכננים למען זכויות תכנון – עמותת במקום ,היהמבקשת השני .14

זכויות האדם בתכנון המרחבי שנה על ידי א/נשי מקצוע בתחום התכנון והאדריכלות ועוסקת מאז ב

 בישראל ובשטחים הנתונים לשליטתה.

מומחיות בכל הנוגע להגנה על זכויות האדם בשטחים  השנייהבמהלך פעילותה רכשה המבקשת  .15

 בשטחים היתכנון ובני. בין היתר ניהלה התדיינויות רבות בנושא ועל זכויות בתכנוןהכבושים 

במקום  7986/14ץ "בגהמשפט )ר' למשל  הכבושים, הן מול גופי התכנון של המינהל האזרחי והן בבית

שינוי ההתנהלות של צוות  בעניין (8.11.2020) מתכננים למען זכויות תכנון נ' ראש המינהל האזרחי -

 בעניין( 9.1.2017) ראש המינהל האזרחי נ'חסיין חאטיב  826/16ץ "בג, קו כחול בגדה המערבית

מפקד  נ'מועצת הכפר דקייקה  4919/11 , בג"ץקידום תכנית לכפר דאהר אל מאלח וחיבור לחשמל

מחמד  5118/08 , בג"ץבכפר דקייקה שעניינה הכרה ותכנון( 30.8.2011) ל בגדה המערבית"כוחות צה

 ,זיףלכפר דחיית התנגדויות לתכנית ( שעניינה 12.10.2015) מועצת תכנון עליונה נ'חסין איברהים 

( שעניינה התנגדות להעברת בני 7.8.2012) ראש המינהל האזרחי נ'סלימן עלי ערערה  3930/12בג"ץ 

 שבט הג'הלין(.

העובדתי, אלא לייצג את האינטרס הציבורי  פןת להתערב בועוד יודגש, כי המבקשות אינן מבקש .16

ן מתוקף יהולהוסיף מהמידע המצוי ביד ,תחת כיבוש הגנה על זכויות אדםבשמו הן פועלות של 

ההשלכות לנוכח זאת עיסוקן השוטף בנושא העתירה, כדי לתרום לבירור ההליך בצורה המיטבית. 

ילות הבקשה זו, על זכויותיהן הבסיסיות של הקבעתירה והמתוארת בהקשות של מדיניות המשיבים 

  גדה המערבית.בהמוחלשות ביותר 

 לבקשהעמדות הצדדים 

לאחר עיון בבקשת האגודה לזכויות האזרח להצטרף ": , עו"ד פיראס עסאלי מסרהעותריםב"כ  .17

כידיד בית משפט, ייאמר כי העותרים מחזיקים בעמדה משפטית שונה, כך העותרים עומדים על 

הסעד המבוקש בעתירה וסבורים כי דין התקנות להתבטל כליל, עם זאת, העותרים מסכימים 

וחד ובשים דגש על הנתונים העולים ממנה, כולל אלו שהתקבלו ישירות מהמשיבים לבקשה, במי

 ."במסגרת הליכי חופש מידע ושיש בהם לשפוך אור על הסוגייה בכללותה

המשיבים יבקשו להגיב בנפרד לבקשה במועד שייקבע " בא כוח המשיבים, עו"ד אבי טוויג מסר כי .18

 על ידי בית המשפט הנכבד".

 ותהמבקשחוות הדעת של 

מכוחן מבנים  , כך שניתן יהיה לתפוסתקנות מושא עתירה זותוקנו ה 2007בשנת  –בקליפת אגוז  .19

על קניינם של תושבים מוגנים בגדה המערבית,  יבילים בהליך מהיר. ברקע התיקון עמד הצורך להגן

לות על אדמות פרטיות בבעידי ישראלים -עלנוכח תופעה נרחבת של הקמת מאחזים בלתי מורשים 

הרחיבו המשיבים את תחולת התקנות, והם מפעילים אותן כעניין בשנים האחרונות  .פלסטינית
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קהילות המקיימות אורח חיים סמי נוודי ומתגוררות  –שבשגרה כלפי החלשים שבתושבים המוגנים 

משום שהיא הופכת את השימוש בתקנות לבלתי  ,במבנים ארעיים. מדיניות זו היא פסולה, ראשית

הן לא משמשות עוד רק במצבי הקיצון שבהם יש צורך  צד שנימצד אחד הועצמה פגיעתן ומ –י מידת

להגן על הזכות לקניין פרטי. שנית, התקנות מופעלות ביתר שאת כלפי פלסטינים, תוך יצירת הפליה 

בכך סותרת המדיניות ה. יבאכיפה ותוך העצמת ההפליה כלפי פלסטינים בכלל היבטי התכנון והבני

ניגוד עומדת בפי הדין הבינלאומי לפעול לטובת האוכלוסייה המוגנת, ו-המשיבים עלחובת את 

 מוחלט לאיסור להפלות.

המבקשות את תקנות מבנים יבילים, הסיבות להתקנתן, יסקרו של חוות הדעת  בחלקה הראשון

ואת השפעת השינויים על זכויותיהם של  י המשיביםיד-למדיניות השימוש בהן עב התמורות שחלו

תיבחנה המסגרות הנורמטיביות העליונות  בחלקה השני. התושבים המוגנים בשטח הכבוש

, ובעיקר החובה לפעול ללא הפליה. למול חובה זו, החולשות על השטח וחובות המשיבים מתוקפן

חש מקומן של התקנות , ויומיהיבנבפועל בכל היבטי התכנון והקיימת תתואר ההפליה הנרחבת ש

ה יייטען כי שימוש מידתי בתקנות מחייב להגביל את הפעלתן למקרה שבו בני לבסוףבמסגרתה. 

 בצעת על קרקע פרטית של אחר ללא רשותו.תמ

 התקנות בדבר העברת טובין )מבלים יבילים( –חלק ראשון 

 ועד היום 2007השימוש בתקנות משנת 

-העברת טובין )הובלת מבנים יבילים( )יהודה ושומרון(, התשנ"גהותקנו התקנות בדבר  1993שנת ב .20

נכללו גם  של יבילאשר קבעו כי הובלת מבנה יביל בשטח הכבוש תהיה טעונה היתר. בהגדרה  ,1993

 "מבנה טרומי יצוק ומבנה יביל בלתי מושלם".

להתמודד עם תופעה של עבריינות  בשל הצורך החלמבנים יבילים תפיסת השימוש בתקנות ל .21

אידיאולוגית רחבת היקף של הקמת מאחזים בלתי מורשים, חלקם הגדול על קרקעות פרטיות של 

(( )להלן: 2005)חוות דעת )ביניים( בנושא מאחזים בלתי מורשים תושבים מוגנים )ר' טליה ששון 

בנמצא אז, ובהם תקנות מבנים (. דו"ח ששון עמד על חדלונם של הכלים המשפטיים שהיו דו"ח ששון

פי התקנות, -חלק מהקרוואנים הובלו בהיתר, כנדרש על, למשל ,כךיבילים, להתמודד עם התופעה. 

אלא למקום שהפך למאחז. על כן עלתה השאלה מתי לאחר שהוצב  –אך לא אל היעד שנקבע בו 

כנון ערים, כפרים תהקרוואן על הקרקע הוא חדל מלהיות "טובין" והפך למבנה שחל עליו חוק 

, המתיר להגיש בקשה (החוקאו  ה הירדנייהתכנון והבניחוק  –)להלן  (1966) 79ובנינים מספר 

( לחוק(. דו"ח ששון 4)38ה בדיעבד )סעיף יה במצבם" ולקבלת היתר בניי"להשארת הבינוי והבני

ן אפשרות מציין כמה פעמים שככל שמדובר בקרוואנים שהוצבו על קרקע פרטית של פלסטינים, אי

-חוקיות זו היא קולוסאלית, ולא ניתן לתקן את המעוות אלא על-"אי :להכשיר את הצבתם בדיעבד

 לדו"ח(.  104-ו 22לדו"ח; ראו גם בעמ'  94כן ייטב" )בעמ' ידי פינוי המאחז, וככל המוקדם 

קלן של משבייחוד לנוכח פינוי מהיר של מבנים, ינהלי שיאפשר כלי מדו"ח עמד על צורך ליצור ה .22

הזכויות של התושבים המוגנים אשר קניינם נגזל: "בראש ובראשונה זוהי פגיעה חמורה ביותר 

בקניינו של אדם ]...[ זכות הקניין נקבעה בישראל כזכות יסוד, בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו ]...[ 

הפלסטינים )ו(כבר נפסק בבג"ץ כי מחובתו של מפקד האזור להגן על זכויות היסוד של התושבים 

]...[ הקמת מאחז על קרקעות פרטיות של פלסטינים הינה פגיעה בלתי נסבלת בזכות הקניין ומחובתו 

גם מכוח הדין  ,כמובן ,לדו"ח(. חובת המפקד הצבאי קמה 22של מפקד האזור למנוע זאת" )בעמ' 
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מסגרת ב מטילה (תקנות האג –)להלן  1907אמנת האג בדבר דיני המלחמה משנת כך  .הבינלאומי

 . של האוכלוסייה המוגנת להבטיח את כיבוד הרכוש הפרטיחובה  46תקנה 

אזלת יד בהעמדה לדין על גזל הקרקעות וחובה פוזיטיבית להגן על זכות יסוד היוו את הרקע  .23

לדו"ח(. ראשית, כך שניתן  300-301דו"ח ששון לתקן את תקנות מבנים יבילים )בעמ' ב הלהמלצ

שהמבנה הוצב  לאחרכך שניתן יהיה לבצע את התפיסה גם  ,נה יביל, ושניתמכוחן מב לתפוסיהיה 

על הקרקע. הדו"ח מגדיר תקופה של שלושה חודשים במהלכה ניתן עדיין לראות את המבנה כ"יביל" 

פי הדו"ח, -ולבצע נגדו אכיפה בגין "הובלה ללא היתר או בסטייה מהוראות ההיתר". עם זאת, על

 (.301, בעמ' דו"ח ששוןליתן זכות שימוע ) לביצוע האכיפה יש קודם

, בהתאמה(. תיקון 2ומס'  1)תיקון מס'  2008-ו 2007התקנות תוקנו ברוח המלצת דו"ח ששון בשנים  .24

הרחיב את ההגדרה של מבנה יביל כך שתחול גם על מכולה ומגדל מים, וקבע סמכויות חדשות  1מס' 

ללא במקרה בו הובל מבנה יביל י הורשה לנקוט נהל האזרחיאשר פקח ביחידה המרכזית לפיקוח במ

יום על השימוש ברכב  14א קבעה כי ניתן לאסור למשך 2או בסטייה מהוראות ההיתר. תקנה  ,היתר

ב הסמיכה את הפקח לתפוס את המבנה ולהעבירו למגרש, תוך ביצוע 2שהוביל את המבנה. תקנה 

מאז הוצב המבנה על הקרקע וניתן לכך יום  30כל פעולה הדרושה לשם כך, וזאת אם טרם חלפו 

ג התירה למי שרואה 2אישור הממונה בכתב, לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי או נציגו. תקנה 

ד קבעה 2)קרי לאחר ביצוע התפיסה(. תקנה  בדיעבדלהשיג על כך  ,עצמו נפגע מתפיסת מבנה

אחזקה בידי בעליו. תיקון פרוצדורה לשחרור המבנה שנתפס, בתמורה לתשלום הוצאות הפינוי וה

 לקצין צה"ל.גם לפקח, יוקנו  1שהוקנו בתיקון מס'  ,קבע כי הסמכויות 2מס' 

 2014-ל 2010עולה, כי בין השנים  1.1.2018מתשובת המשיבים לפניית האגודה לזכויות האזרח מיום  .25

סטינים. הן כלפי ישראלים הן כלפי פל –נעשה שימוש בתקנות במספר מצומצם יחסית של מקרים 

 8פונו  2011של פלסטינים; בשנת  7-מבנים יבילים של ישראלים ו 13פונו מכוח התקנות  2010בשנת 

-מבנים יבילים של ישראלים ו 26פונו  2012של פלסטינים; בשנת  13-מבנים יבילים של ישראלים ו

מבנים  4-ו שאותרו, 21מבנים יבילים של ישראלים, מתוך  12פונו  2013של פלסטינים; בשנת  10

מבנים יבילים של ישראלים,  24פונו  2014יבילים של פלסטינים )כלל המבנים שאותרו(; ואילו בשנת 

 מבנים יבילים של פלסטינים )כלל המבנים שאותרו(. 24-שאותרו, ו 29מתוך 

בגדה  בלתי חוקית יהיבנביחס לחל שינוי במדיניות הממשלה , 34-, עם הקמת הממשלה ה2015בשנת  .26

, ביקשה מקרקעין פרטיים פלסטיניים על גם כזו שנמצאתשל ישראלים,  היבניבאשר להמערבית. 

, (9.6.2020) ראש מועצת הכפר עין יברוד נ' הכנסת 2055/17בג"ץ ) יהישרת הבנכהממשלה לפעול לה

ל אומצה מדיניות ש. במקביל, (חוק ההסדרה עניין)להלן:  לפסק הדין של הנשיאה חיות( 18פסקה 

המערכה הפלסטינית אגף מחקר  –משרד המודיעין )ראו  יה פלסטינית ללא היתרייד קשה כלפי בנ

מחקר המערכה )להלן: ( 2021) תיאור ומשמעויות עיצוב מציאות ביטחונית בשטח, – Cעל שטחי 

(. במסגרת 3תוקנו התקנות פעם נוספת )תיקון מס'  על רקע מדיניות זו .(המחקר או Cעל שטחי 

התיקון הורחבה ההגדרה של מבנה יביל כך שתכלול "חלקי מבנה יביל וכן מרכיב טרומי של מבנה, 

שוטר, ופרק לכגון קיר, גג, רצפה, תקרה או מחיצה", הסמכויות המוקנות לפקח הוקנו גם לחייל ו

יום. במסגרת  60-ל 30-ס מבנה יביל לאחר הצבתו על הקרקע הוארך מהזמן שבמהלכו ניתן לתפו

 3יום. כפי שיפורט בהמשך, תיקונים מס'  90-ל 60-, הוארך פרק זמן זה מ2020משנת  4תיקון מס' 

 כלפי ורובם –הגדילו את מספר הפינויים המבוצעים מתוקף התקנות מעשרות למאות בשנה  4ומס' 

 .פלסטינית היבני

https://katzr.net/97eabe
https://katzr.net/97eabe


7 
 

  תכונות ההופכות אותן לכלי גורף בעלותהתקנות 

ההגדרה המורחבת של מבנה יביל, ככולל גם חלקי מבנה ומרכיבים טרומיים של מבנה, מאפשרת  .27

לתפוס מתוקף התקנות פריטים רבים. מתשובת המשיבים לפניית האגודה לזכויות האזרח מיום 

ועד  ,, יריעות ניילון ומדפיםתמעקו ,עולה, כי אלה נעים משואב אבק, דרך מוטות ברזל 7.4.2022

 כוללת אוהלים וכן ציוד חקלאי והומניטרילעותרים בעתירה זו לתחנת דלק. רשימת הציוד שנתפס 

למשל, נתפסו שלוש  ,. כךאשר אינם מוחרגים מן התקנות, )כגון מכלי מים ומתקנים לייצור חשמל(

, זאת על אף שלפי טרי לכל הדעותציוד חקלאי והומני –כלי מים ימ 14-עגלות חקלאיות, טרקטור ו

. הרושם המתקבל הוא שהתקנות לתגובתם( 6' )פס תגובת המשיבים אין מניעה לרעות במקום

מוחלות גם על פריטים שאינם אמורים או אינם ראויים להיתפס מתוקפן, ושקיים קושי לדעת מראש 

 על אילו פריטים הן יוחלו.

האגודה לזכויות  21722-02-22עת"מ מענה לבקשה לפי חוק חופש המידע שהתקבלה במסגרת 

 1 נספחמצורף ומסומן  הממונה על יישום חוק חופש המידע המינהל האזרחי 'האזרח נ

נגדה. פרשת  מראש ממנה אפשרות לטעון לנפגעהתפיסה עצמה מתבצעת ללא התראה ומבלי שניתנת  .28

במקום: "המשיבים ציינו כי -( בותבצעמת)ולתפוס יביל מתקבלת מלמדת כי ההחלטה אדוריים 

בשים לב למועד עלייתם של המבנים על הקרקע, וככל שהם אכן מבנים יבילים כהגדרתם בתקנות, 

המועד האחרון לביצוע אכיפה ביחס אליהם הוא היום... משכך, הודיעו המשיבים שבכוונתם להגיע 

על מנת לבחון את המבנים, וככל שאכן מדובר במבנים יבילים, לתפוס אותם  10:00היום בשעה 

 ((. 27.7.2021) 2, בפס' אדוריים נ' שר הביטחון 5182/21בהתאם לסמכויות המוקנות להם" )בג"ץ 

מתן זכות שימוע היא שהעומד להיפגע מההחלטה אינו יכול להצביע על פגם שנפל -המשמעות של אי .29

 להציגאינו יכול הוא המיועד כלל לא עונה על ההגדרה של "מבנה יביל";  שהתפוסלמשל על כך  –בה 

; ואינו יכול להיערך בבואה לקבל החלטה בגדר שיקולי הרשותכללו ישי כדינסיבותיו האישיות את 

 . או להרחיק ילדים צעירים להתפנות בעצמולמשל , לביצוע התפיסהמבעוד מועד 

תפיסה בפני הממונה, אשר רשאי להחליט על שחרור התפוסים רק לאחר מעשה ניתן להשיג על ה .30

)ג( לתקנות מבנים יבילים(. הסכומים -ד)ב( ו2בתמורה לתשלום הוצאות הפינוי והאחזקה )תקנות 

, ובסך בגין כל אחת משש התפיסות שבוצעו בעניינם "חש 9,311 –זו שנדרשו מן העותרים בעתירה 

 .ים מהמציאות הכלכלית של האוכלוסיה הפלסטיניתמנותק – "חש 55,866הכל סכום עתק של 

פי -דרישת סכומים שלא ניתן לעמוד בהם עלולה להפוך את התפיסה להחרמה למעשה, האסורה על

 לתקנות האג.  46תקנה 

לשיטת המשיבים, ההסדר שבתקנות מידתי משום  –אשר לפרק הזמן שבמהלכו ניתן לבצע תפיסה  .31

לתגובתם(. ואולם, כאשר  56יום לאחר הצבת היביל )פס'  90 שהוא מגביל את סמכות התפיסה לעד

באורח נוודי, המתגוררות אמנם במבנים ארעיים אך  סמי מדובר בקהילות רועים בעלות אורח חיים

"חדשה" והחלת התקנות  יהיבנובאותו תוואי שטח, התייחסות למבנים שהן מקימות כאל  קבע

המדיניות של השימוש בתקנות ללא . התקנתן רתלמטוהן  היבניהן לטבעה של החוטאת  –עליהם 

השימוש בהן ככלי גורף. מעידה גם היא על יה קבועה יבין בנליה בעלת אופי עונתי יבין בנ הבחנה

יש לציין כי גם הזזה של מבנה קיים מטרים בודדים, שנדרשת בשל תנאי השטח או מזג בהקשר זה 

  .וטאת לתכליתןלפי התקנות וגם זו ח יה "חדשה"יהאוויר, נחשבת לבנ



8 
 

, התקנות אינן מבחינות בין מבנה שנתפס כשהוא ניצב עדיין על הרכב המוביל אותו לבין מבנה בנוסף .32

ההבדל בשני המקרים לא יתקיים שימוע, חרף  .עונתי שבו מתגוררת משפחה במשך שלושה חודשים

קוליו אבחנה נראה כי גם הממונה אינו מביא בין שי המשמעותי בעוצמת הפגיעה שתסב תפיסתם.

 שהוא מוסמך לעשות זאת במסגרת הפעלת שיקול הדעת הנתון לו לפי התקנות.על פי כזו, אף 

 שימוש בתקנות גורמת לפגיעה בזכויות יסודלגבי המדיניות המשיבים 

לפסק דינה של  81, פסקה חוק ההסדרהעניין פוגעת תמיד בזכויות אדם ) ו של אדםהריסת בית .33

(, פסקה 21.11.2028) אפוטרופוס הכללי והכונס הרשמיהסרחאן נ'  7446/17בג"ץ  ;הנשיאה חיות

(. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר בהריסה בהפתעה. לעיתים ארז-לפסק דינה של השופטת ברק 61

 ללא שאדם קיבל את יומו בפני הרשויות.כאמור באישון לילה, ו

" וכי "במקרים המתאימים ניתן להשיב המשיבים טוענים כי תפיסה מתוקף התקנות היא "הדירה .34

המציאות מראה אחרת. ראשית, לעתים נלווית אולם לתגובתם(.  56את המצב לקדמותו בנקל" )פס' 

. למשל, בעת תפיסת מכלי מים נוהגים המשיבים לשפוך בנכסים יקרי ערך נוספיםלתפיסה פגיעה 

נזק זה אינו מוכר בתקנות. . את תכולתם, וכך מאבדים התושבים מי שתייה שהם רכשו בכסף רב

בנים וציוד פירושה אובדן מידי של משנית, עצם התפיסה, בפרט כשהיא מתרחשת ללא התראה, 

. תושבים ומשפחות נותרים ללא קורת בקהילות עניות ופגיעות ביותר המשמשים לצרכים קיומיים

מים, ללא ציוד  גג, ללא המבנים שבהם לומדים ילדיהם, ללא פאנלים להפקת חשמל, ללא מכלי

הנחוץ לפרנסתם, ועוד. כדי להשיב את אלה לרשותם, עליהם לגייס סכומי כסף גבוהים, חקלאי ואחר 

בזכות לכבוד, לקורת גג, למים,  –זכויות אדם דבר העשוי לארוך זמן. אם כן, התפיסה פוגעת ב

לפגיעה בזכויות יסוד ובקיום הבסיסי )פגיעה העלולה להיות מתמשכת  -לחשמל, לפרנסה ועוד 

אלוני נ' זנד טל מכוני  3553/00כתוצאה מהחרמת נכסים המשמשים לקיום ופרנסה ראו ע"א 

שם נפסק בהקשר של גביית חוב כי יש לשמור על כבוד האדם של בעל אותם  ,(24.3.2003)תערובת 

הותיר בידיו נכסים החיוניים החייב(, לאפשר לו מינימום של קיום אנושי בכבוד ול –נכסים )שם 

 .(לפרנסתו

 זכות הטיעון  היעדרבשל  גם דרקוני כליהתקנות הן 

כאמור, התקנות אינן מקנות לאדם העומד להיפגע מהפעלתן הזדמנות להישמע, לא לפני קבלת  .35

לאחר מעשה. המשמעות היא בהשגה ההחלטה על תפיסת רכושו ולא לפני הוצאתה לפועל, אלא רק 

שלכל היותר מתאפשר לו לצמצם את הפגיעה שנגרמה לו, אך לא למנוע אותה מלכתחילה. מדובר 

 בפגיעה בזכות להליך הוגן ובזכות הטיעון. 

זכות הטיעון נגזרת מכללי הצדק הטבעי ומעיקריו של המשפט המנהלי, ומהווה דרישת סף לקיומו  .36

. (ארז-ברק)להלן:  ((2010) 467-461כרך א  משפט מינהליארז -דפנה ברק) של הליך מנהלי תקין

והן לסייע לרשות לבסס את החלטתה על בסיס תשתית עובדתית מלאה ורלוונטית הן הזכות נועדה 

, להבטיח את הוגנות ההליך ולמנוע פגיעה בלתי מוצדקת ובלתי מידתית בעניינו של הפרט ובזכויותיו

 230, 220( 4, פ"ד נד)בלומנטל נ' עיריית רחובות 3638/99בג"ץ )ולהבטיח גם תחושה של הגינות 

. הזכות הוכרה בפסיקה כזכות יסוד חוקתית, ובהתאם, הכלל הוא כי זכות הטיעון לא תישלל ((2000)

אלא במקרים חריגים ביותר, זאת בייחוד כאשר החלטת הרשות המנהלית עלולה לפגוע בזכויות 

 .יסוד
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הפרט להישמע בעקרונותיו הכלליים של המשפט הבינלאומי. כשמדובר בנוסף, מעוגנת זכותו של  .37

להכרזה לכל באי  12בתפיסת מבנה המשמש למגורים, מתחייב מימושה של זכות הטיעון מתוקף ס' 

עולם בדבר זכויות האדם, הקובע: "לא יהא אדם נתון להתערבות שרירותית בחייו הפרטיים, 

 .נת החוק בפני התערבות או פגיעה באלה"במשפחתו, במעונו... כל אדם זכאי להג

לשלילת הזכות להליך הוגן כתוצאה מקבלת החלטה ללא שימוע מוקדם התייחס בית המשפט בבג"ץ  .38

 (, בקבעו:1994) 291( 5פ"ד מח) ,באקי נ' מנכ"ל משרד הפנים 2911/94

רשות "שימוע מאוחר שונה מבחינות חשובות משימוע מוקדם... קשה יותר לשנות את דעת ה .39

המוסמכת לאחר שנתגבשה מאשר להשפיע עליה לפני שנתגבשה... הסיכוי להצליח בשימוע מאוחר 

עומד ביחס הפוך לקושי: ככל שהקושי גדל, הסיכוי קטן". ובהמשך: "מי שזכאי לשימוע, והשימוע 

נדחה עד לאחר שנתקבלה החלטת הרשות, עצם ההחלטה עשויה לגרום לו נזק, לרכושו, לעסקו או 

 (.18מדו. והנזק הוא נזק, גם אם ההחלטה תשונה לאחר זמן בעקבות שימוע מאוחר" )בפס' למע

שאלת  ( נדונה28.4.2021)אלהדלין נ' ועדת המשנה לפקוח על הבניה  6367/20בבג"ץ  אמנםנציין כי  .40

באותו עניין לא התקיים דיון לגופם של דברים, אך הקבוע בתקנות.  ,מנגנון ההשגה לאחר מעשה

 מאחר שבית המשפט מצא את העתירה "מוקדמת ותיאורטית".

 לאכיפה כברירת מחדל הפגיעה בזכויות אדם מתגברת בשל שימוש בתקנות

התיקון שהוסיף סמכויות תפיסה לתקנות והפך אותן לכלי  ו המקורית שלכמתואר לעיל, מטרת .41

את הפלישה דית ויעילה יבצורה מי, הייתה לבלום בהליך מנהלי מהיר המאפשר פינוי מבנים

. במרוצת השנים היא זכות הקניין –בשל הפגיעה בזכות יסוד  לקרקעות פרטיות של תושבים מוגנים

יותר ויותר, וכיום הן מופעלות גם כאשר לא מדובר בהצבה נפוץ והתיקונים, הפך השימוש בתקנות ל

. במקרה פיכתן לכלי לפינוי מבניםתוך ניתוק מהרציונל שעמד בבסיס ה ,על קרקע פרטית ללא רשות

של העתירה שבכותרת, פונו מתוקף התקנות מבנים עונתיים של פלסטינים אשר הוצבו על קרקע 

הגנה על זכויות בעלי ברור שבהסכמת בעלי הקרקע ותמורת דמי שכירות.  –פרטית פלסטינית 

 . כאן ולא היוותה שיקול בהפעלת הסמכות לא היתה רלוונטית או נחוצה הקרקע

הפינוי משקף את העובדה שהתקנות מופעלות כיום ללא אמות מידה. כך עולה גם מתשובת  .42

"מהם הקריטריונים . בתשובה לשאלה 7.4.2022המשיבים לפניית האגודה לזכויות האזרח מיום 

 ענו המשיבים:", ת עבודההמנחים לאכיפה על פי התקנות בדבר העברת טובין או להוצאת צו הפסק

"ככלל ישנה עדיפות לתפוס מבנה יביל מכוח התקנות בדבר העברת טובין )הובלת מבנים יבילים( 

אם המבנה היביל עומד בתנאי תקנות אלו. עם זאת נציין כי כל  1993-)יהודה והשומרון(, התשנ"ג

 (1נספח ו )רא מקרה נבחן לגופו בהתאם לנסיבות העניין".

כזו שיש בה פגיעה ממשית בזכויות אדם, עליה להביא הפעיל סמכות מנהלית, ודאי רשות ל בבוא .43

מבנה עומד בתנאי התקנות אינה יכולה ההשאלה האם בחשבון את כלל השיקולים הרלוונטיים. 

מבלי שמפורט  ,בחן לגופו"נאמירה כוללנית לפיה "כל מקרה  . גםןפעלתלה היחידה להיות אמת מידה

החובה לבחון כל מקרה לגופו קיימת בכל מקרה . , אין די בהנבחנים המקרים וניםפי אילו קריטרי על

)מכאן גם חובת ההיוועצות שבתקנות( ועצם הבחינה של כל מקרה ומקרה היא חשובה אך אינה 

נדרשת קביעה ברורה מהם המקרים המצדיקים שימוש בתקנות, מלמדת על הקריטריונים לתעדוף. 

במקרים בהם מוצדק  .מידתי יותרהם בעניים פחות שהשימוש גפוכיפה בשים לב לקיומם של כלי א
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יש לנקוט אמצעים לצמצום פגיעתן. זאת לא  לפי קריטריונים ברורים ושקופים להפעיל את התקנות,

 עשו המשיבים.

להבדיל, כאשר חוקק הצו בדבר סילוק מבנים חדשים באזור )יהודה ושומרון( )הוראת שעה( )מס'  .44

( נקבע כי תחילה יופעל הצו כפיילוט, צו בדבר סילוק מבנים חדשים)להלן:  2018-(, התשע"ח1797

וכי השימוש בו יוגבל למקרים שבהם למבנה העומד להיות מסולק "השפעה משמעותית" על 

ישראלית חדשה על קרקע פרטית פלסטינית  היבניסדר הציבורי או הבטיחות, וכן להביטחון, ה

סנט איב נ' המפקד הצבאי בגדה  4588/18פלסטינית חדשה על קרקע פרטית ישראלית )בג"ץ  יהיבנול

. נציין כי הצו מאפשר להגיש בקשה לביטול ((סנט איבעניין )להלן:  (30.4.2019) 7, בפס' המערבית

 לצו(.  5מבנה לפני ביצוע הסילוק )סעיף  הוראה לסילוק

גם לגבי הסמכות לתפוס טובין אשר קיים חשד כי נעברה לגביהם עבירה מכוח הצו בדבר הוראות  .45

הביטחון העיר בית המשפט: "דומני כי ראוי שייקבעו כללים לצמצום שיקול דעתו של המפקד 

ין שימשו לשם הוצאה אל הפועל הצבאי, כך שסמכות החרמת הרכוש תינתן, למשל, רק כאשר הטוב

, המעוררות חשש ממשי לשלום הציבור וביטחונו, ועל יסוד מהותיותשל עבירות ביטחון וטרור 

 18, בפס' סעאדה נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש 3480/19תשתית ראייתית ברורה ומפורטת" )בג"ץ 

 (.(ההדגשה במקור)(, 2020)

ת, אלא כברירת מחדל לאכיפה, אינו הולם את מידת השימוש בתקנות ללא קריטריונים או מגבלו .46

ההליך הקבוע בחוק  תחתהמעבר לשימוש בתפיסות מבנים כפי שיפורט להלן, הפגיעה שבהפעלתן. 

לקבל  Cהירדני מסכל הלכה למעשה את הדרך היחידה שעומדת בפני פלסטינים המתגוררים בשטחי 

א מעמיק מאוד את ההפליה הקשה ממנה סובלת ו, ובאופן הזה ההיתר למבנה, גם אם בדיעבד

האכיפה באמצעות התקנות נעשית באופן  כפי שיפורט להלן,בנוסף, . Cהאוכלוסיה המוגנת בשטחי 

 בניגוד להוראות הדין החל באזור. ,מפלה

 אזורבקנה אחד עם הדין החל ב תעומד האינכיום השימוש בתקנות דיניות מ – חלק שני

 כיבוש הדיני  –המשפט הבינלאומי ההומניטרי 

. היא לא סופחה מעולם לישראל והחוק 1967הגדה המערבית נכבשה על ידי כוחות צה"ל בשנת  .47

 ההישראלי לא חל בה. הדינים החלים בגדה המערבית כולה הם דיני התפיסה הלוחמתית. דינים אל

בהוראות אמנת  ,והתקנות הנלוות לה 1907מעוגנים בעיקר באמנת האג בדבר דיני המלחמה משנת 

, בהוראות (אמנת ג'נבה)להלן:  1949ג'נבה הרביעית בדבר הגנה על אזרחים בעת מלחמה משנת 

ובעקרונות הכלליים של  1977המינהגיות הקבועות בפרוטוקולים הנלווים לאמנות ג'נבה משנת 

 המשפט הבינלאומי. 

ת האדם כדין משלים בשטחים הכבושים ע"י ישראל בנוסף לדיני הכיבוש, חלות הוראות משפט זכויו .48

 Legal Consequences of the Construction of a Wall in theלצד דיני התפיסה הלוחמתית )

Occupied Palestinian Territory, 2004 ICJ Reports, Advisory Opinion, 102-112' פסב .)

ת האדם כמקור משלים לדיני המשפט גם בית המשפט הנכבד התייחס לא פעם לדיני זכויו

 769/02(; בג"ץ 2003) 21, פס' 349( 2, פ"ד נז)מרעב נ' מפקד כוחות צה"ל 3239/02ההומניטרי )בג"ץ 

(; בג"ץ 2005) 18, פס' 507 )1, פ"ד סב)עד הציבורי נגד העינויים בישראל נ' ממשלת ישראלוהו

 17-ו 11, פס' צה"ל בגדה המערביתראש מועצת הכפר דיר סאמט נ' מפקד כוחות  3969/06

(22.10.2009.)) 
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מסגרת הדינים של המשפט הבינלאומי הפומבי, ובראשם דיני התפיסה הלוחמתית, מהווים את  .49

התושבים המוגנים בשטח הכבוש ובהיקף הסמכויות של  בחובותיה של ישראל כלפיהבסיס לדיון 

ג היא שקובעת את המסגרת הכללית לתקנות הא 43תקנה . אזורהמפקד הצבאי בכלל פעולותיו ב

אזרח של השטח הכבוש )התקנה אף -על ליחסי שלטון-לפעילות כוח כובש בשטח כבוש, ומהווה כלל

אבו עיטה נ' מפקד  69/81אנפין" של הכיבוש; ראו לעניין זה: בג"ץ -כונתה בספרות "חוקה בזעיר

הסמכות  המרכזי להפעלת , השיקוללפי התקנה ((.1983) 197( 2פ"ד לז) ,כוחות צה"ל בגדה המערבית

טובתה של האוכלוסייה המקומית של השטח הכבוש ועקרון  הוא הכובש הכוח ע"י השלטונית

 ה המוגנת הואימבהירה כי החריג לעקרון של טובת האוכלוסי 43. הפרשנות של תקנה שימור הקיים

כבשים וביטחון טובת הנשמירה על האינטרסים הביטחוניים של המעצמה הכובשת. שני אלה, ה

שיכולה המעצמה הכובשת לשקול בעת שהיא הלגיטימי , הם היוצרים את מארג השיקולים הכובש

בפסיקתו  גם מקובלת פרשנות זו עושה שימוש בכוחות שלטוניים ובפעולותיה לניהול השטח הכבוש.

ג'מעית  393/92של בית המשפט הנכבד )לדיון מקיף ב"שני הקטבים" של דיני הכיבוש ראו: בג"ץ 

פרשת ג'מעית להלן: )( 1983) 785( 4פ"ד לז) ,אסכאן נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון

 .((אסכאן

כך גם הוראות הדין הבינלאומי. ב מעוגןבשטח הכבוש  של המפקד הצבאי כל סמכויותיוהבסיס ל .50

בחינה  על כן, .זכויותיהם של תושביו המוגנים של השטח הכבושכך גם ו, המגבלות המוטלות עליו

 .חייבת להיעשות לפי דינים אלה מהותית של המותר והאסור ושל החוקי והלא חוקי

דיני הכיבוש מבוססים על שני עקרונות הנובעים מהיותו של הכיבוש רע הכרחי הנובע ממלחמה, על  .51

א כל שינוי ארוך טווח בשטח הכבוש, ככל שהולכן  .דיני הכיבוש הם משטר של נאמנות זמנית –כן 

שלילי הפן המותר, ייעשה לטובתה של האוכלוסייה המקומית )היא אוכלוסיית האזרחים המוגנים(. 

האיסור המוטל על המעצמה הכובשת לנצל את השטחים הנתונים של חובת הנאמנות הוא 

 זהו העיקרון לפיו קבע. שלה, למעט )במגבלות מסוימות( לצרכיה הביטחוניים-לשליטתה לצרכיה

בד, למשל, כי כאשר המפקד הצבאי עושה שימוש בסמכויות הניהול של השטח בית המשפט הנכ

 :הכבוש שדיני הכיבוש מסרו לידו, אסור לו לשקול שיקולים הנוגעים לצרכיה הכלכליים של ארצו

"אין המפקד הצבאי רשאי לשקול את האינטרסים הלאומיים, הכלכליים, הסוציאליים 

כה על האינטרס הביטחוני שלו באזור או על של מדינתו שלו, עד כמה שאין בהם השל

האינטרס של האוכלוסייה המקומית. אפילו צורכי הצבא הם צרכיו הצבאיים ולא צורכי 

הביטחון הלאומי במובנו הרחב. אזור המוחזק בתפיסה לוחמתית אינו שדה פתוח לניצול 

 (795-794, עמ' ג'מעית אסכאן פרשת) ."כלכלי או אחר

 האיסור על הפליה

מטיל המשפט הבינלאומי על המעצמה  ת,מעבר לשמירה על עקרונות היסוד של נאמנות וזמניו .52

א יביותר של המפקד הצבאי ה ותמהחובות היסודי תאח הכובשת מגבלות ואיסורים מפורשים.

פליה הוא מעקרונות ההאיסור על החובה לנהוג במוגנים תוך שמירה על כבוד האדם וללא הפליה. 

  לאמנת ג'נבה הרביעית: 3כך, בסעיף היסוד הבסיסיים ביותר של זכויות האדם. 

..." 

( בני אדם, שאינם נוטלים חלק פעיל בפעולות האיבה, לרבות חיילים שהניחו את 1)

נשקם, וחיילים שהוצאו מן המערכה עקב חולי, פצעים, מעצר או כל סיבה אחת, יהיו 
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מנהג אנושי, ללא כל הפליה לרעה מטעמי גזע, צבע דת או אמונה, מין,  נוהגים בהם תמיד

 יוחסין, מצב חומרי, או מכל טעם אחר כיוצא בזה."

"בכל המוגנים שברשותו מתוך לנהוג  לאמנת ג'נבה הרביעית נקבע כי על הכוח הכובש 27בסעיף  .53

, דת או השקפה מדינית". תשומת לב שווה, ללא כל הפליה לרעה המבוססת, במיוחד, על נימוקי גזע

לאמנה יש חשיבות  27ועדה הבינלאומית של הצלב האדום, לסעיף ולאמנה מטעם הבפרשנות 

הם כבוד בהמשקף את עקרונות היסוד שעליהם מושתתים "דיני ג'נבה", ו משום שהוא מיוחדת

 Jean S. Pictet (ed.) Commentary: IV Geneva Convention) .והחובה לנהוג בשוויוןהאדם 

Relative to the Protection of Civilians in Times of War (Geneva, International 

Committee of the Red Cross, 1958) 200-201.) 

האמנה לזכויות אזרחיות ופוליטיות מורה למדינות להבטיח שוויון בפני החוק לכל המצויים תחת  .54

 לאמנה(. 26סמכות השיפוט שלהן ואוסרת על אפליה, בין השאר על בסיס גזע או מוצא לאומי )סעיף 

 ת הינההפליה גזעי ,1966פליה גזעית, האמנה הבינלאומית בדבר ביעורן של כל הצורות של ל 1בסעיף  .55

"כל הבחנה, הוצאה מן הכלל, הגבלה או העדפה המיוסדים על נימוקי גזע, צבע, יחוס משפחתי, 

מוצא לאומי או אתני, שמגמתם או תוצאתם יש בהן כדי לסכל את ההכרה, ההנאה והשימוש, או 

לפגום בהכרה, בהנאה או בשימוש, על בסיס שווה, של זכויות האדם וחירויות היסוד בחיים 

לאמנה  5סעיף  .יים, הכלכליים, החברתיים, התרבותיים, או בכל תחום אחר בחיי הציבור"המדינ

 קובע, כי:

, מתחייבות המדינות בעלות האמנה לאסור 2"במילוי חובותיהן היסודיות שנקבעו בסעיף 

ולבער אפליה גזעית בכל צורותיה, ולערוב לזכותו של כל אדם, בלא הבחנה באשר לגזע, 

 לאומי או אתני, לשוויון בפני החוק, בעיקר בהנאה מן הזכויות דלקמן:צבע, או מוצא 

... 

 זכויות אזרחיות אחרות, במיוחד: .ד

 ..."( הזכות לחופש התנועה והמגורים בתוך גבול המדינה;1)

לא ניתן לסטות ממנו אף במצבי חירום  .תקף בכל עתוהוא  ,גורףאיסור הינו  גזעיתפליה ההאיסור על  .56

 Human Rights Committee, General)כן: ו; ICERD -של ועדת ה 30המלצה כללית מס'  או)ר

Comment 29, States of Emergency (article 4), U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 

(2001).)  

ועל חובת השלטון לנהוג ללא הפליה. , על חשיבותה של הזכות לשוויוןגם בית המשפט הנכבד עמד  .57

שחובה זו מתקיימת ביתר שאת בשטחים  בית המשפט הנכבד ין בעניין חוק ההסדרה הדגישבפסק הד

 :בין התושבים המוגניםלה הישראלית יהכבושים, בשל פערי הכוח המובנים בין האוכלוסי

בהקשרים אחרים כבר נפסק כי "טיפול שונה בשל דת או לאום הוא טיפול  "

עה כזו בתושבי האזור פגי 'חשוד' והוא לכאורה טיפול מפלה" ...

אינה אך פגיעה בשוויון, אלא היא גם פגיעה בכבודם. היא " הפלסטינים

פגיעה בזכותם לקדם את חייהם באורח אוטונומי; היא פגיעה בפרנסתם; 

מהשלטון"  לסבול יחס מקפח ]...[ ובעיקר, היא פגיעה בזכותם הבסיסית שלא

בכבוד, שכן היא מעמידה באופן מובנה פגיעה  ההבחנה הנטענת גוררת ...
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את התושבים הפלסטינים "בעמדה נחותה, לכאורה, ביחס לשכניהם 

(. ד' ביניש לחוות דעתה של הנשיאה )בדימ'( 53, פסקה נסר היהודים" )עניין

וביתר שאת בהינתן העובדה כי מדובר ב"תושבים מוגנים" על פי הדין 

י מזו של הבינלאומי הנתונים "בעמדת כוח נחותה באופן אינהרנט

המתיישבים הישראלים באזור, שהם אזרחים מלאים ושווי זכויות של 

 לפסק דינה של הנשיאה חיות( 56פסקה , חוק ההסדרה )עניין". מדינת ישראל" 

, די נפרט להלן, אך גם אם המשיבים יטענו כי אין בכוונתם להפלותההפרה של הזכות לשוויון על  .58

גם כאשר  א פסולויישום מדיניות מפלה הות היא מפלה. בכך שתוצאתן של הוראות או של מדיני

 :נפגע הוא אחר, אך השוויוןלפעולת השלטון המניע 

"כחוט השני עוברת בפסיקתו של בית המשפט העליון התפיסה כי "הפליה היא פסולה 

גם כשאין ביסודה כוונה להפלות" ... "השאלה אינה רק מהו המניע של המחליטים; 

השאלה הינה גם מהי התוצאה של ההחלטה. החלטה היא פסולה, לא רק כאשר 

חר, אך הלכה למעשה, נפגע המניע הוא לפגוע בשוויון, אלא גם כאשר המניע הוא א

 השוויון" 

(1988) 333, 309( 2פ"ד מב) ,יפו-אביב-פורז נ' ראש עירית תל 953/87 ץבג"  

כולל בתוכו גם את המדיניות המוצהרת וגם את  רפליה יש לברר בהקשר רחב, אשהאת שאלת ה .59

ה בחשבון תוך הבאצריכה להתברר  ההפליהיישומה, ולבסוף את המציאות בשטח. בענייננו טענת 

בשימוש בתקנות מושא ות מקבל וביטוי שאלהו ,מדיניות התכנון, המגמות וההצהרות הפוליטיותשל 

 עתירה זו לתפיסת מבנים וחלקי מבנים:

"השילוב בין התוצאה הבלתי שוויונית של המדיניות ובין הטעמים הבלתי שוויוניים 

מתבטלת ואף אינה פוחתת  שבבסיסה, יוצר "מסה" חזקה של היעדר שוויון, "מסה" שאינה

 נוכח הנכונות העקרונית להקצות מקרקעין להתיישבות קהילתית כפרית נפרדת של ערבים."

 1067/08גם בג"ץ  או; ר(2000) 280, 258( 1פ"ד נד)נ' מינהל מקרקעי ישראל  קעדאן 6698/95 )בג"ץ

 .((2009) 24בפסקה  ,398( 2, פ"ד סג)עמותת "נוער כהלכה "נ' משרד החינוך

 עשות במסגרת ההגבלות של הדין החל בשטחילה ותצריכ שמירה על הסדר הציבורי ואכיפת חוק

בסמכותו של המשיב.  היא היבמסגרתו תחום התכנון והבניאין חולק כי שמירה על הסדר הציבורי ו .60

עליו להפעיל  ,ככל רשות שלטונית, על המשיב להפעיל את סמכותו לפי דין, ובמקרה של שטח כבוש

כמו  ,לאומינ. לפי הדין הביל בשטחחאת סמכותו במסגרת ההגבלות שמטיל עליו הדין הבינלאומי ה

חובתו (, 455, בעמ' ג'מעית אסכאןגם לפי המשפט המנהלי הישראלי החל על פעולות המשיב )פרשת 

, חובתו של בנוסףלא עושה כן, הרי שהוא חורג מסמכותו. הוא של המשיב לפעול ללא הפליה. אם 

יה המוגנת להתפתח יתקין מטילה עליו את החובה לאפשר לאוכלוסהחיים ההמשיב לשמור על סדר 

 ה.יהתכנון והבני תחוםולהתקיים בכבוד, גם ב

מדיניות המשיבים ביחס לשימוש בתקנות, כפי שיפורט בהמשך, מפלה לרעה את התושבים המוגנים  .61

בגדה המערבית. ההפליה באה לידי ביטוי באכיפה מרובה יותר באופן  Cגוררים בשטח תהמ

הפליה זו מעבר להיותה אסורה כשלעצמה, מועצמת בשל המדיניות ה פלסטינית. ימשמעותי כלפי בני

ה בלתי מורשית של ישראלים הינה יה, לפיה בנייהכוללת המפלה של המשיבים בנוגע לתכנון ובני
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עדר תכנון עבור יכיפה ביחס אליה מועטה ביותר, בעוד שבהבעלת היתכנות להסדרה ועל כן הא

ה פלסטינית אין כמעט אופק תכנוני ולכן האכיפה ביחס אליה נעשית ייה הפלסטינית, לבנייהאוכלוס

 ביתר שאת. 

תכנון כל הנוגע ליה המוגנת ביכלפי האוכלוס צמתה ועומקה של ההפליהועבפרק שלהלן נסקור את  .62

 ,תכנוןמדיניות מהחלת שתי מערכות חוק שונות, דרך כחוט השני ברת . הפליה שעוCיה בשטח יובנ

המבקשים מבקשים לטעון על רקע זה, וסופה באכיפה.  ,הימתן היתרי בניהקצאת אדמות מדינה, 

שבבסיס מדיניות השימוש בתפיסות לפי התקנות מושא הליך זה עומדים שיקולים זרים, שאינם 

 י הדין הבינלאומי. יה המוגנת כמתחייב לפיטובת האוכלוס

 פליההה

פליה הפליה בדין, ה :Cה בשטח ייה המוגנת בתכנון ובנייפליה כלפי האוכלוסהשלושה נדבכים ל .63

 נרחיב להלן: אכיפה.כלל זה בפליה ביישום ובהבמדיניות ו

יה יה כלל אינם קיימים בעבור האוכלוסיהמנגנונים המאפשרים הוצאת היתר בני – פליה בדיןהה

 המוגנת

, ייעודי הקרקע והשימושים המותרים כניות המתאר המנדטוריותתו –המצב התכנוני החל בשטח  :רקע

 בהן

של  40-הראשונות עבור הגדה המערבית וישראל נעשו בזמן המנדט הבריטי בשנות ה המתאר תכניות .64

ולכל מחוז הוכנה תכנית משלו. בגדה חולקה לשישה מחוזות,  פלסטינה א"י .המאה הקודמת

תכניות האזוריות שהוכנו בתקופת המנדט הן עדיין התכניות התקפות. שתי התכניות המערבית ה

 1לאזור צפון הגדה והשומרון. s/15-ו לאזור ירושלים ודרום הגדה RJ/5העיקריות הן 

בשטחים נרחבים מחוץ  היבניהרציונל העיקרי של התכניות המנדטוריות היה לייצר כלי למתן היתרי  .65

עודי קרקע יי חמישהבתשריטי התכניות היו  .למרחבי התכנון העירוניים בלא צורך בתכניות נוספות

נקבע  RJ/5פיתוח, שמורות טבע ויער וחוף ים. בנוסף בתכנית  אזורחקלאי,  אזורעיקריים: דרכים, 

מרות שכיסה חלק גדול אשר לא נקבעו בו ייעודי קרקע ל , Judean Desert Zone-שטח גדול כ

 משטח התכנית )על כך בהמשך(. 

יה ופיתוח באף אחד יאינן אוסרות על בנהן עיקרון משמעותי של התכניות המנדטוריות היה ש .66

כך שבסמכותה של הוועדה המחוזית להנפיק היתרים גם בייעוד קרקע של שמורת  ,מייעודי הקרקע

 אזור, נמצא בייעוד קרקע של Cב רובו של שטח טבע. רוב שטחן של התכניות המנדטוריות, וכיום רו

 ,חקלאי אזורב היבניהגורסת שאין לאפשר  ,חקלאי. בניגוד לתפיסת התכנון העכשווית בישראל

בהתאם לאורח החיים מגורים להתפיסה התכנונית המנדטורית ראתה בשטח החקלאי פוטנציאל 

 ואף תעשייה.ואף פיתוח אינטנסיבי ובכלל זה מבני ציבור  ,החקלאי המקובל

למעט בשטחים  אזורוחלות בכל ה Cברירת המחדל בשטח  עדיין תכניות המתאר המנדטוריות הן .67

ות מתאר ותכניות מפורטות. בעשור הראשון לאחר כיבוש הגדה המערבית הונפקו יבהם הוחלו תכנ

ה מדי שנה בהסתמך על התכניות המנדטוריות יעבור הפלסטינים במרחב הכפרי אלפי היתרי בני

עם פיתוח מפעל ההתנחלויות בגדה המערבית, שינה המשיב את מדיניותו, ולפי פרשנות אך , בלבד

                                                            
ד בדרום הר חברון ושמכסה שטח קטן מא R/1-ו ,המכסה שטח קטן ממערב לרמאללה R/6שתי תכניות נוספות הן  1

 מדרום לכפר רמאדין.
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נגד ועדת המשנה לתכנון מקומי, נ' מנצור  2657/07 ץמחודשת )אשר הוצגה בתשובת המדינה בבג"

היתרים מכוחן של תכניות המתאר  יותרלא ניתן לקבל  ,((31.10.2012) מועצת התכנון העליונה

 .שכן הן אינן תכניות מפורטות וריותהמנדט

ובכלל זה  – שנועדו להשיג שורה של מטרות ,תכניות המתאר המנדטוריותפי שיפורט להלן, כיום כ .68

מיושמות על ידי השלטון  –יה בשטחים שעבורם לא הוכנו תכניות מפורטות יהוצאה של היתרי בנ

סותר את תכליתן של  שימוש זה .הישראלי כמעט אך ורק לצורכי אכיפה והריסת מבנים פלסטיניים

ה למגורים ולמגוון מטרות יבכפוף למגבלות ולתנאים המפורטים בהן, מאפשרות בניהתכניות, אשר 

שלטונות המנדט סותר את פרשנותם של השימוש  .Cאת רוב שטח  שמהווהאחרות בייעוד החקלאי, 

את הפרשנות  וגם הכינו,המוחזקים כבעלי הפרשנות הנכונה למסמך שלטוני שהם עצמם  ,עצמם

 ה. ישימוש רב לצורך מתן היתרי בניבעבר הן ב העששכאמור  ,הישראלי ןהשלטולתכניות  שהעניק

הם רק אלה  Cהשטחים שבהם פלסטינים יכולים לקבל היתר בשטח לפי הפרשנות הנוהגת כיום,  .69

 ,C משטחבלבד  0.5%-כ חולשות עלהתכניות המאושרות  .מאושרותהתכניות הבתחום  נמצאיםש

 עת אושרו התכניות. בנוי כבר ברובו ומדובר בשטח שהיה 

עם הקמת המינהל האזרחי, יזמו הרשויות הישראליות הכנה של תכניות , 80-אמנם בראשית שנות ה .70

נשכרו מתכננים ישראליים להכין תכניות עבור כפרים  אז. אזורמתאר עבור הכפרים הפלסטיניים ב

לאחר כישלונן של היוזמות  .ת מבין מאות התכניות שהוכנו קודמהאך אף לא תכנית אח ,פלסטיניים

שהתבססו על מתכננים חיצוניים, החליט המינהל האזרחי להכין בעצמו תכניות מתאר לכפרים 

כפרים בגדה המערבית  19-אושרו תכניות מתאר מיוחדות ל 1990-ו 1987ם. בין השנים יהפלסטיני

אישרו מוסדות  1995-הסכם הביניים בהחתימה על ועד  ,ולאחר מכן קצב אישור התכניות הואץ

תכניות מתאר מיוחדות לפלסטינים בכל רחבי הגדה המערבית. כיום  400-התכנון במינהל האזרחי כ

רק  על פי החלוקה המינהלית של הגדה המערבית. B-ו Aרוב רובן של תכניות אלה נמצאות בשטחי 

 2005ומשנת ,  Cתכניות לכפרים בשטח  להכיןי המינהל האזרח חזרכעשור לאחר הסכם הביניים 

תכניות בלבד, כאשר חלקן הגדול הוא עבור כפרים שרוב שטחם הבנוי נמצא  20 הופקדוועד היום 

  .Cנמצא בשטח  ממנו וחלק Bבשטח 

 הפליה במעורבות בתכנון – 418וצו  (1966) 79חוק תכנון ערים כפרים ובניינים מס' 

( 418צו בדבר חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים )מספר הצבאי את ההתקין המפקד  1971בשנת  .71

תכנון הקבוע בחוק  השהי (, אשר שינה את מבנה מוסדות התכנון בגדה המערבית418צו )להלן: 

ועדות התכנון המחוזיות והמקומיות, שבהן נהנו הפלסטינים תושבי הגדה מייצוג יה הירדני. יוהבנ

מועצת התכנון העליונה ולוועדות המשנה שלה, שהוקמו על ידי בוטלו, וסמכויותיהן עברו לידי 

למועצה המורכבת  418המפקד הצבאי. הרכבה של מועצת התכנון העליונה שונה גם הוא בצו 

 מנציגים של השלטון המרכזי הישראלי בלבד. 

א כי מפקד האזור רשאי למנות 2ונקבע בסעיף  418תוקן צו  ,1975ארבע שנים לאחר מכן, בשנת  .72

"ועדות תכנון מיוחדות" לגבי אזור מוגדר, ולהפקיד בידיהן סמכויות הנתונות לוועדות מקומיות 

סמכות זו אינה חלה על תחומי עיריות ומועצות כפריות, שאליהן משתייכים אך ומחוזיות לתכנון. 

על הוראה זו, הגדיר הממשל הצבאי את הרשויות המקומיות  כלל היישובים הפלסטיניים. בהסתמך

היהודיות בגדה המערבית כוועדות תכנון מיוחדות, המוסמכות להגיש למועצת התכנון העליונה 

 המסמיך א7סעיף תוקן בנוסף, . היבניתכניות מתאר מפורטות ומקומיות ולהנפיק לתושבים היתרי 
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ועדת  ה, ומתוקפו הוקמהנה ולאצול להן מסמכויותיאת מועצת התכנון העליונה להקים ועדות מש

להחליט על הפקדת תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות עבור אשר הוסמכה המשנה להתיישבות, 

יתרה מכך, ההתנחלויות עצמן  , בשיתוף הציבור.ההתנחלויות, ולאשר מתן תוקף לתוכניות אלו

 .בשטחיהן היבניועל הפיקוח על ה היבניאחראיות על הנפקת רישיונות 

ביטל את האפשרות למנות מועצה כפרית לוועדת תכנון מקומית, כפי שהיה נהוג על פי  418מנגד, צו  .73

החוק הירדני. במקום זאת קיימת בצו אפשרות להקים "ועדות תכנון כפרים" הפועלות במסגרת 

, והלכה אפשרות זו אינה מיושמת מזה עשרות שניםהמנהל האזרחי וממונות על ידי המפקד הצבאי. 

 למעשה ההשתתפות בתכנון היישובים הפלסטינים ניטלה לחלוטין מידי התושבים המוגנים.

, כבדנעתירה לבית המשפט ה יה וארגוני זכויות אדםפער-מועצת הכפר דיראת הגישו 2011בשנת  .74

בבקשה כי יורה לשר הביטחון, למפקד הצבאי, לראש המנהל האזרחי ולמועצת התכנון העליונה 

מועצת  5667/11)בג"ץ להחזיר על כנן את ועדות התכנון המחוזיות והמקומיות על פי הדין הירדני 

בעתירה נטען, כי ביטול הוועדות המחוזיות  (.(9.6.2015) נ' שר הביטחוןיה פער-הכפר דיראת

קומיות על ידי שינוי החוק הירדני נעשה ללא סמכות ובניגוד לעקרונות דיני הכיבוש. כמו כן והמ

נטען כי ישנה חובה פוזיטיבית להשיב את הוועדות על כנן נוכח המחדל התכנוני המצטבר והמתמשך 

ה אזרחית בשטח כבוש. עוד נטען כי נטילת יהנובע, בין היתר, מביטולן, ואשר פוגע באוכלוסי

יות התכנון מידי האוכלוסייה המקומית והעברתה לידי האוכלוסייה הכובשת, תוך הקמת סמכו

ועדות מקומיות בעבור ההתנחלויות, מהווה אפליה "מוסדית ושיטתית המפרידה בין האוכלוסיות 

יה המקומית מכל ייצוג וסמכות יאך ורק על בסיס השתייכות לאומית, תוך נישול האוכלוס

נוהל שיתופם של תושבי האזור בהליכי התכנון את ירה התקינו המשיבים בעקבות העת תכנונית".

המסדיר הליך של שיתוף ראשי הכפרים ומתן הזדמנות להציג  ,2014-)יהודה ושומרון(, התשע"ד

משפט נכבד זה את העתירה וקבע שיש לבחון את יישום  תדחה בי 9.6.2015את טיעוניהם. ביום 

-ה הינה "נושא שמטבעו כרוך בנושא המדיניייות התכנון והבנימדינהנוהל. בפסק הדין נקבע כי 

קבע כי העותרים לא הצליחו נבטחוני בליבתו" )פסקה כ"א לפסק דינו של השופט רובינשטיין(, וכן 

ועדות המחוזיות, משקידום תכניות ו: "קשה להלום טענה זו באשר לפליההלבסס את טענת ה

יה הפלסטינית יונה וועדות המשנה שלה הן בעבור האוכלוסואישורן נעשה על ידי מועצת התכנון העלי

עדות המקומיות, כמוסבר, בפועל מוגשות בקשות ויה הישראלית. אשר לויוהן בעבור האוכלוס

)פסקה  יה בלתי חוקית"ייה מראש במנותק מהליכי אכיפה המתנהלים בגין בנימועטות להיתרי בנ

שיש לראות  "שדרוג משמעותי"הציבור הכתירו שופטי ההרכב כ תאת הנוהל המורה לשתף א. כ"ד(

כי בתום תקופה של שלוש שנים מן המועד שבו נכנס הנוהל לתוקף , וקבעו את השפעתו

ראוי לציין (, הוא יובא לבחינתם של שר הביטחון והיועץ המשפטי לממשלה. 2014)ספטמבר 

ם ומעט התכניות שיזמו הרשויות שמאז שהותקן נוהל שיתוף ציבור לא היה בו שימוש מעול

הישראליות הנוגעות לפלסטינים ובעלות השפעה עליהם, נעשו ללא עמידה בכללים שהרשויות עצמן 

 קבעו.

בו האזרחים והמוסדות הישראלים בהתנחלויות לוקחים חלק משמעותי  ,כך נותר המצב .75

בים בהחלטות הנוגעות לתכנון עבורם ואף עבור הפלסטינים במרחב, בעוד התוש

 בית המשפט הוגדר ע"יואפילו מה ש מעמד או הזדמנות להשפיע,הפלסטינים נותרו ללא כל 

ג משמעותי" לא קרה מעולם. כך שלמעשה לפלסטינים נותרה רק זכות אחת ו"שדרהנכבד כ

 הזכות להישמע במסגרת הליך התכנון, הא ותו לא.  -
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 נובעת ממדיניות מכוונת של הפליה Cמנעות מתכנון לפלסטינים בשטח יהה

ה בלתי מורשית של יכאמור לעיל, בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי ביחס של הממשלה לבני .76

אימוץ הטרמינולוגיה של ארגוני ימין ע"י השלטון ב ישראלים ופלסטינים. ביטוי לכך ניתן למצוא

נם נתפסים יותר בגדר אי Cה בשטח י. התכנון והבניCיה פלסטינית בשטח יבנבישראל ביחס ל

כיום כל רואה עניינים אזרחיים, או צרכים אנושיים בסיסיים, אלא כשדה קרב. השלטון הישראלי 

מנהלת הרשות הפלסטינית כדי לקבוע ש" Cאוהל או דיר כחלק אינטגרלי מ"המערכה על שטח 

ימה ה לבית המשפט הנכבד לביטול צו הריסה מוגדרת עתה כ"מאמצי לחיעובדות בשטח. פני

 ",משפטית", ועותקי קושאן שבעלי קרקעות מוצאים בארכיונים בטורקיה הינם "נשק משפטי

בערעור על הכרזת אדמות כאדמות מדינה. השינוי התפיסתי בא לידי ביטוי בדירקטיבה שניתנה 

בטחוני ביום -, בעקבות דיון בנושא שהתקיים בקבינט המדיניCבדבר חשיבות השמירה על שטח 

 (.8' מבע Cמחקר המערכה על שטחי ה ראו) 19.7.2019

 .Cון עבור פלסטינים בשטחי נעוד לפני אימוץ הדירקטיבה, הפסיקו המשיבים את כלל פעולות התכ .77

של , תא"ל אחוות בן חור, בישיבה של ועדת המשנה דאזמדבריו של ראש המינהל האזרחי  עולהכך 

 נהל האזרחי:ישעסקה בתקנים במ, 28.10.2018לענייני איו"ש מיום בטחון החוץ והועדת 

"אני צריך לתת שירות לכולם, ואני נותן שירות לכולם בהתאם למשאבים שיש לי. 

לצערי, הדוגמה שהיא נתנה לגבי עולם של תכנון הוא בכלל כמעט לא רלוונטי. כפי 

שכולנו יודעים, יגיד עוזר השר, אין בכלל תכנון לפלסטינים בעת הנוכחית בגלל 

ג מדיני, אפרופו מדיניות. ולכן כל משאבי התכנון שלנו, כמעט הנחיות של דר

לחלוטין, הם רק למגזר הישראלי בעת הנוכחית. ולכן הדברים ממש מנותקים 

 מהמציאות."

, במסגרת מחוות של ישראל לקראת 2022המינהל האזרחי שב לדון בתוכניות עבור פלסטינים ביולי  .78

פורסם כי בישיבתו  6.1.2023. ביום זו היתה קצרת מועדביקור הנשיא האמריקאי ביידן, אך מחווה 

, אישרו השרים שורה של סנקציות נגד 37-של הממשלה ה טחונייב-הראשונה של הקבינט המדיני

הקפאה של תוכניות  ןהפלסטינים, כתגובה לפנייה של הרשות הפלסטינית לבית הדין לצדק בהאג, בה

הקבינט החליט להטיל עיצומים על הרשות ג'קי חורי "יהונתן ליס ו)ר' . Cה לפלסטינים בשטח יבני

 .(6.1.2023) הארץ" בשל יוזמתה באו"ם לבקש חוות דעת מהאג על הכיבוש

הליכי תכנון עבור הפלסטינים שתחת שליטתם  המדיניות הנוהגת היא כימבחינת המשיבים אם כך  .79

לדאוג לרווחתם של  מהחובות השלטוניות של הכוח הכובשחובה שמוטלת כחלק  בגדר אינם המלאה

הליכי התכנון כך, ולשלול כאוות נפשם.  להעניק ניתן, אלא "הטבה" אותה התושבים בשטח הכבוש

המוגנים בגדה המערבית. בין משמשים ככלי לענישה קולקטיבית של המוחלשים שבתושבים 

הקפאתם לתקופות ארוכות להפשרתם כמחוות קצרות טווח כאשר גובר לחץ בינלאומי, הליכי 

 ששטחםהכפרים  240-כמתוך אינם מבשילים לכדי תוכניות מפורטות. כיום,  התכנון כמעט לעולם

כפרים. בנוסף ישנן תכניות  21, יש תוכניות מתאר בתוקף רק עבור Cהבנוי נמצא במלואו בשטח 

. בעשור האחרון המינהל האזרחי אינו Cשאושרו לפני הסכם הביניים וחלקים מהן נמצאים בשטח 

מקדם בעצמו תכניות לפלסטינים למעט תכניות שיועדו להעברה של עשרות קהילות בדואיות לתוך 

ניות עבור פלסטינים שמוגשות למינהל האזרחי נערכו ביוזמת עיירה אחת מצפון ליריחו. כל התכ

תכניות שהוגשו למינהל האזרחי רק שבע תכניות אושרו באופן  100-כפרים וקהילות, אך מתוך מעל ל

בעוד . Cנערכו עבור כפרים שמלוא שטחם הבנוי נמצא בשטח שתכניות  הןמתוכן רק שלוש סופי, 

https://did.li/Hkpaa
https://did.li/Hkpaa
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, התכניות להתנחלויות Cמשטח  0.5%-1%אופן חוקי הוא השטח בו פלסטינים יכולים לבנות ב

, וכוללות בין היתר תכניות אזוריות ותכניות מתאר המכסות שטחים Cמשטח  26%-מתפרשות על כ

משטח התכניות לפלסטינים  12רחבים מלבד התכניות המפורטות, אשר מכסות שטח שהוא פי 

 (. 40-39, 18-17בעמ'  המחקר)ראו  Cבשטח 

התנחלויות רבות נבנו ללא תכניות מאושרות במעורבות ובתמיכה של מוסדות המדינה. כך במקביל,  .80

אשר תכנית להסדרתה תושבים,  4,500-ומונה כ 1984למשל, ההתנחלות עלי אשר הוקמה בשנת 

התנחלויות  124-. משאבי התכנון להתנחלויות הם עצומים: ישנן כ2020אושרה רק בשנת בדיעבד 

ישנם עוד מאות מאחזים, חוות רועים, מוסדות מבודדים, אזורי תעשייה ומתקנים , ומלבדן Cבשטח 

המבנים נמצאים ואינה מאושרת,  היבנישונים. עבור ההתנחלויות הוכנו אלפי תכניות, אך גם אם ה

על אדמות מדינה, לא תהיה אכיפה והרשויות הישראליות יעשו מאמצים אדירים בכדי לקדם 

דוח ( )להלן: 15.2.2018) "שבאיוהצוות המקצועי לגיבוש מתווה להסדרה  דוח אוהסדרה תכנונית )ר

 ., לעיתים בניגוד לדעתו של הדרג המקצועי ובניגוד לרציונל תכנוני((זנדברג

 היוהוצאת היתרי בני הפליה בהקצאת אדמות מדינה

של ישראל מהחובות המוטלות עליה ככוח  מידת התנערותההמשקפת את  ,הפליה בוטה במיוחד .81

לתקנות האג לניהול אדמות מדינה.  55שימוש בסמכות שניתנה לה לפי תקנה מדיניות ה כובש, הינה

להכריז על אדמות כאדמות מדינה ולנהל אותן באופן המשרת את  םהמשיבים משתמשים בסמכות

 באופן בלעדי. כמעט האינטרסים של ההתנחלויות 

הליכי מממידע שהתקבל  שנות השבעים.אז נם הוכרזו ע"י המשיב כאדמות מדינה מדו 1,300,000 .82

מתכננים  –במקום  40223-03-10 ם(-ם )מחוזי י)עת"אזרחית החברה החופש מידע שערכו ארגוני 

( ומענה לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגישו תנועת 9.1.2012) למען זכויות אדם נ' המינהל האזרחי

עולה שמתוך כלל האדמות המוכרזות שהקצה ( 13.6.2018ועה לחופש מידע מיום שלום עכשיו והתנ

צרכי הוקצו ל 99.76%ה המוגנת, ואילו ירבע אחוז)!( הוקצה לטובת האוכלוסיכרק המשיב לשימוש, 

 .(18.7.2018, אדמות המדינה בשטחים מוקצות ליהודים בלבד)שלום עכשיו, התנחלויות. 

, ההתייחסות לאדמות ציבור בגדה המערבית כאדמות שמותר רק לציבור מלאום אחד לבנות בו .83

לה אופק תכנוני ה שיש יישראלים מהווה בני על ידייה שלא כדין על אדמות מדינה יבנמביאה לכך ש

יה שלא כדין של פלסטינים על יולכן אינה נמצאת במקום גבוה בסדרי עדיפויות להריסה, ואילו בנ

ולכן מצויה גבוה מאוד  ,אין לה אופק תכנוני אשרינה נחשבת ל"פלישה לאדמות מדינה" דאדמות מ

בות את המפקד המחיי ,לאומינבסדרי העדיפויות לאכיפה. זאת בסתירה מוחלטת להוראות הדין הבי

, ובניגוד להוראות המפורשות של הדין הנוגעות לשימוש הצבאי לפעול לטובתה של האחרונה

 .יה המוגנתיבמשאבי השטח הכבוש לטובת האוכלוס

ההימנעות  יחד עםה מתוקף התוכניות המנדטוריות, ילפיה לא ניתן להוציא היתרי בני ,המדיניות .84

אין לתושב בפועל , מביאים לכדי כך שCית בשטח ה הפלסטיניהגורפת מתכנון עבור האוכלוסי

בראשית  .המצבהיה כך . כאמור, לא תמיד ולבנות כדין היפלסטיני כל אפשרות להוציא היתר בני

בשטחים, שפעלה טרם הוקם  ותימי הכיבוש, לפי נתונים מדו"חות של היחידה לתיאום הפעול

 2,199הוגשו  1972-ה שהוגשו. ביבניהמינהל האזרחי, אושרו רובן המכריע של הבקשות להיתרי 

-מכלל הבקשות. ב 97% -בקשות  2,134בשטחים הכפריים בגדה המערבית ואושרו  היבניבקשות ל

בשנים כי  ,עולה 2מהבקשות. מתשובות לבקשות חופש מידע שהגישה המבקשת  96%אושרו  1973

https://peacenow.org.il/state-land-allocation
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המהוות  בקשות, 213רו מהן אוש ,Cבשטח  היבניבקשות להיתרי  7,597הגישו פלסטינים  2020-2000

 בלבד.מהבקשות  %2.8

 2נספח יה מצורף ומסומן יהמינהל האזרחי בעניין היתרי בנמענה 

צמצמו מאוד את האפשרות של  כי שני שינויים נוספים מהעת האחרונה ,התמונה נציין להשלמת .85

בנובמבר יה בלתי מורשית. יבנלהגיש בקשה להיתר או תכנית בכדי לאשר בדיעבד התושבים המוגנים 

הוחל נוהל הדוחה על הסף בקשות להיתר ותכניות בשטחים ביטחוניים ללא אישור מהמפקד  2021

ותנאיו אשר הקשיחה באופן משמעותי  היבניהותקנה תקנה חדשה בדבר היתר  2020הצבאי. בינואר 

את תנאי הסף להגשת בקשות לתכנון והאצילה סמכויות מורחבות לפקידים אשר דוחים על הסף 

תקנות תכנון ערים כפרים ובנינים )בקשה להיתר ותנאיו( ) ות תכנוניות ללא דיון ענייני בוועדהבקש

 DESTRUCTIVE PLANNING)להרחבה בעניין זה ראו  .(2020-תשפ"אה)יהודה והשומרון(, 

2022-POLICIES WEST BANK, 2018 ,( ,2023במקום). 

האפשרות לקבל  Cמכל האמור לעיל עולה, כי משך עשורים לא עומדת לתושבים פלסטינים בשטח  .86

מתחתנים  מתבגרים, ן. אך החיים אינם עוצרים לפי מדיניות המשיבים, אנשיםיה כדייהיתר לבנ

העדרים שברשותם נזקקים לדירים, אותם יש  ,ונולדים להם ילדים, והם זקוקים לבית לחיות בו

מדיניות המשיבים לא מתירה ברירה בידיהם  וכולם זקוקים למים. לכסות מפני פגעי מזג האוויר

ה לאחר מעשה. המעבר הגורף לאכיפה באמצעות תפיסות יולבקש היתר בניאלא לבנות שלא כדין, 

 מבנים סותם את הגולל גם על האפשרות של הכשרה בדיעבד, כפי שיפורט להלן.

מותירה כל  ואינה היא מפלה, המדיניות של תפיסות מבנים במקום אכיפה באמצעות הדין הירדני

  Cה פלסטינית בשטחי ינתיב לבני

באמצעות החוק הירדני. לפי הוראות החוק,  היאיה בלתי מורשית ירך המלך לאכיפת החוק על בנד .87

ה ללא היתר מתאים ניתן לבונה צו הפסקת עבודה. לאחר קבלת הצו יכול יעם איתור עבודת בני

ה. אם הבקשה נדחית, שמורה הזכות לערער יהבונה להגיש ללשכת התכנון בקשה לקבלת היתר בני

וועדת הערר. אם גם הערעור נדחה, ניתן להגיש בקשה לפטור מהיתר, ואם גם זו על ההחלטה ל

 נדחית, עומדת הזכות לפנות לבקשת סעד מבית המשפט. 

עדר תוכניות שמתוקפן ניתן להוציא היתר מראש, הדרך היחידה להכשרת מבנה היתה במסלול יבה .88

ה יאכיפה יעילה של בני ,המשיבים לטענת , כךההליך הארוך המתואר לעיל מנע לפי החוק הירדני. אך

 :ה בלתי מורשיתיית של בנידדברי חקיקה המאפשרים אכיפה מיי גיבשו המשיביםלכן  שלא כדין.

-( התשס"ד1539וכן הצו בדבר מבנים בלתי מורשים )יהודה ושומרון( )מס' מושא עתירה זו  התקנות

. בית משפט נכבד זה דן בחוקיות השימוש בצו בדבר מבנים בלתי מורשים בעתירות שהוגשו 2003

 :בית המשפט נמנע מלדון בה, אך . שם העלו העותרים את הטענה להפליהסנט איבבעניין נגדו 

ה באופן אכיפת הצו אין לה על מה שתסמוך. טענה זו הועלתה "אף טענת העותרים בדבר אפלי

באופן כללי וכוללני ובהיעדר תשתית עובדתית התומכת בה, שכן טרם החל יישומו של הצו. 

 (30)פסקה  משכך, ולּו בשל כך, לא ניתן להידרש לה..."

יבים בצו השימוש של המש הנתונים מלמדים כי, סילוק מבנים לאחר שלוש שנים של שימוש בצו .89

 2019גבי לסקי במענה לשאילתה עולה שממאי  דאזמפלה באופן מובהק. מנתונים שנמסרו לח"כ 

https://bimkom.org/wp-content/uploads/BimkomDemolitionsChangesReport.pdf
https://bimkom.org/wp-content/uploads/BimkomDemolitionsChangesReport.pdf
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ים שנמסרו. ומהצו 70% –וים וצ 200צווים לפלסטינים, מתוכם מומשו  285נמסרו  2022ועד לאפריל 

 בלבד.  30%-, כ25צווים ומתוכם מומשו  84למתנחלים נמסרו לעומת זאת, 

 3נספח מצורף ומסומן  מענה לשאילתה

 2017-2021בתקנות מושא הליך זה הוא נרחב הרבה יותר. בין השנים  מאותו מענה עולה כי השימוש .90

 לישראלים.  736תפיסות מתוקף התקנות לפלסטינים ורק  3,201בוצעו 

כי בשנת  ,עולה 1עתירת חופש מידע שהגישה המבקשת בקשת חופש מידע שנתקבל במסגרת ממענה ל .91

בלבד, ואילו במגזר הפלסטיני אותרו  47יבילים במגזר הישראלי והחרימו  191תרו המשיבים אי 2019

 502-, ו72נתפסו מהם מבנים יבילים של ישראלים  175אותרו  2020. בשנת 97יבילים והוחרמו  183

ישראלים של יבילים מבנים  230אותרו  2021. בשנת 211פלסטינים מהם נתפסו של יבילים מבנים 

 לעיל(. 1 נספח) 213פלסטינים מהם נתפסו של יבילים מבנים  834-, ו68נתפסו מהם 

הנתון . ה פלסטיניתיחלה עליה משמעותית במספר האיתורים של בני 2020מאז ש עולהמהנתונים  .92

הולם את ההרחבה של ההגדרה של "מבנה יביל", אשר כולל עתה גם יריעות פלסטיק ובד, מוטות 

את הנתון ניתן להסביר הן ביישום הדירקטיבה, הן בשימוש בכלים טכנולוגיים ורחפנים ועוד. בנוסף, 

לצורכי איתור מבנים פלסטינים, והן בשיתוף משמעותי של ארגוני ימין והתנחלויות בפעולות 

על מחסור כוח האדם מתגבר המינהל האיתור. מדיונים בכנסת ומפרסומים בתקשורת עולה, כי 

ה פלסטינית לא מורשית, כפי יני ימין ומתנחלים, אשר מאתרים עבורו בניהאזרחי בעזרת ארגו

ביטחון של הכנסת ביום החוץ והועדת ובדיון שנערך ב ,שסיפר מאיר דויטש, מנכ"ל תנועת רגבים

13.8.2020: 

, במיוחד באזור ירושלים, הר חברון, גוש עציון, בנימין ושומרון, גם C"בכל שטחי 

 ל דיווח מגיע תוך חצי שעה ג'יפ ועוצר את העבודות..."בבקעה, ברגע שהצבא מקב

 פרוטוקול(ל 55)עמ' 

, השנה בה חלה העליה החדה 2021בנוסף לדיווחים של ארגוני ימין, לפי פרסום באתר הארץ בינואר  .93

", Cבכמות איתורי היבילים של תושבים פלסטינים, הקימו המשיבים גוף שנקרא "חמ"ל ביותר 

ולימים הפך לטופס מקוון )בעברית בלבד(, אשר דרכו יכולים מתנחלים לדווח  שהחל כמוקד טלפוני,

התקבלו במינהל  19.10.2021-ל 1.3.2021יה בלתי חוקית של פלסטינים. מהכתבה עולה שבין יעל בנ

מסמך מעיד עד כמה מחויבים המתנחלים לסילוק דיווחים )עמירה הס " 1,681-האזרחי לא פחות מ

 .(11.12.2022) הארץ" הגדה הפלסטינים מרוב שטחי

לא כל מי שמסייע למינהל האזרחי בפעולות האיתור והאכיפה עושה זאת בהתנדבות. בעקבות עתירת  .94

פרוטוקולים של ועדת חופש מידע שהגישו הארגונים "כרם נבות" ו"התנועה לחופש מידע" פורסמו 

. תפעול של מחלקת סיור קרקעותלבנושא מבחני תמיכה במועצות ביהודה ושומרון להקמה ו תמיכות

 "חמיליון ש 19-הממשלה העבירה כספי תמיכות בסכום של כ 2021מהמסמכים עולה כי בשנת 

"הקמת מערך פקחים שיתעד ויאסוף מודיעין על בנייה  למועצות מקומיות בגדה המערבית, לצורך

 ."Cלסטינית במסגרת המאבק על שטחי חוקית פ-לא

הפליה עמוקה  וצרי -ילובם הרשמי והלא רשמי של ארגוני ימין ומתנחלים במשימת הפיקוח ש .95

ה הפלסטינית יביחסי הכוחות בין האוכלוסיממילא מגביר גם את הפער העצום ובאכיפה, 

ה מודרת ייה אחת הופכת להיות זרוע מזרועות כוחות האכיפה והשניימתנחלים. כאשר אוכלוסל

https://did.li/qIFlC
https://did.li/qIFlC
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/protocol_140322
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/protocol_140322
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לחלוטין, ולשתי הקבוצות הללו יש אינטרסים סותרים, התוצאה היא שפעולות האכיפה נגועות 

 קיצוני. שוויוןהרנטית בחוסר אינ

את  הסותרתמפלה לפי דת ולאום אכיפה אם כך, הנתונים של המשיב עצמו מלמדים על מדיניות  .96

 הוראות הדין הבין לאומי והדין הישראלי, כפי שפורט בהרחבה לעיל.חובותיה של ישראל לפי 

המשיבים הפסיקו כליל את , פורסמה ידיעה באתר וואלה, לפיה 5.1.2023אם לא די בכל אלה, ביום  .97

יה בלתי מורשית של מתנחלים, בעוד האכיפה נגד פלסטינים נמשכת יה כלפי בניאכיפת הבני

 ,לפי הידיעה, על החלטה זו של המשיבים נמתחה ביקורת קשה מצד גורמים בפיקוד המרכז .כסדרה

ר את האזור שהזהירו שאכיפה בררנית מסוג זה "מייצרת מתיחות ביטחונית מסוכנת שעלולה לדרד

 -מתיישרים עם סמוטריץ'? הריסת בתי ישראלים ביו"ש הופסקה לעימותים" )אמיר בוחבוט "

  (.35.1.202) וואלה" האכיפה נגד פלסטינים נמשכת

מזה שנים רבות פועלות ממשלות ישראל להכשרת מאחזים בלתי להשלמת התמונה יש לציין כי  .98

בהסכמים הקואליציוניים שנחתמו לקראת הקמת מורשים שנבנו על ידי ישראלים שלא כדין. 

 119)ראו לדוג' סעיף  הוסכם כי יושקעו משאבים רבים לצורך הכשרת מאחזים 37-הממשלה ה

. להסכם בין הליכוד לעוצמה יהודית( 151יף להסכם הקואליציוני בין הליכוד לציונות הדתית, סע

פועל להכשרת כל המאחזים ומשקיע בכך משאבים רבים, ביניהם  ,המדיני גהמשיב, בהנחיית הדר

  יה הפלסטינית.יגם מאחזים אשר הוקמו על קרקע בבעלות פלסטינית. זה אינו הדין כלפי האוכלוס

 ההסדרה:בעניין חוק חיות יפים לעניין זה דבריה של הנשיאה 

"ככל שחוק ההסדרה מבקש להכשיר בדיעבד בנייה בלתי חוקית, ניתן היה 

להתמודד עם הפגיעה בשוויון באמצעות מתן מענה דומה ושוויוני גם לאותם 

תושבים פלסטינים אשר בנו את בתיהם באופן בלתי חוקי, תוך הסדרה תכנונית 

יה זו ואת צרכיה הולמת ועדכנית המביאה בחשבון את הגידול שחל באוכלוסי

המשתנים. בהקשר זה לא למותר לציין כי מערכת דיני התכנון והבנייה אמורה 

ה ופיתוח נאותים בהווה ובמבט צופה פני עתיד" ילפעול במטרה "להבטיח בני

((, רגבים עניין ( )להלן:10.8.2011, פסקה יב )רגבים נ' שר הביטחון 5377/09)בג"ץ 

ה לפעול לרווחתה של האוכלוסייה הפלסטינית וכי על המפקד הצבאי מוטלת החוב

 (56)פסקה  גם בהיבט זה."

 להעברה כפויה של תושבים מוגנים עלול להביאהשימוש הנרחב בתקנות 

על הארץ בכל החרמות חוזרות ונשנות של מבנים, לעיתים תוך שימוש באלימות, שפיכת מי שתיה   .99

של קהילות לא מוכרות לבלתי נסבלים.  ןחייהוהחרמות של עוקבים, כל אלה הופכים את  מזג אויר

התנהלות זו לא מותירה לרבים ברירה אלא לעזוב, אף שלרוב האנשים אין מקום אחר ללכת אליו. 

 .Cהתנהלות זו של המשיבים מובילה, אם כך, למצב של העברה כפויה של תושבים מוגנים בשטח 

לאמנת ג'נבה הרביעית, האוסר על העברה כפויה של מוגנים, קיים  49לגבי מעמדו המנהגי של סעיף  .100

מהסעיפים שהפרתם נחשבת להפרה חמורה  49קונצנזוס רחב ביותר. הסכמה זו נובעת מהיות סעיף 

לאמנת ג'נבה הרביעית, ועל כן האחראים או המבצעים של העברה כפויה של תושבים  147לפי סעיף 

 וגנים נושאים באחריות פלילית אישית למעשיהם. מ

https://news.walla.co.il/item/3549955
https://news.walla.co.il/item/3549955
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ההכרה במעמדם המנהגי הן של הסעיף והן של הסנקציה על הפרתו באה לידי ביטוי כיום גם בכך  .101

שהעברה כפויה הינה אחת מהעבירות הנתונות לסמכותו של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג על 

 Rome -( )אמנת רומא ICC (International Criminal Court-לחוקת ה (vii)(a)(2)8פי סעיף 

Statute of the International Criminal Court, 1998, U.N. Doc. 2187 U.N.T.S. 90, entered 

into force July 1, 2002. " :להלן(חוקת ה-ICC .))" 

יהא מניעו אשר יהיה. העמדה המקובלת כיום  :ובלשון הסעיף –האיסור הוא גורף וללא כל סייג  .102

בספרות ובפסיקה הבינלאומית היא שהאיסור מתייחס לפרטים ולקבוצות כאחד. האיסור באמנת 

ג'נבה על העברה בכפייה אינו מותנה בקבלת היתר מאת המפקד הצבאי לבנות או לשהות בשטח, 

לות בהיתר מאת המפקד הצבאי שהרי התניה כזו היתה מרוקנת את האיסור מתוכן. זאת משום שת

 יכולה ליצור אפיק בירוקרטי לגירוש אדם מביתו. 

ללא קורת גג, אינה  מוגניםהעובדה שבמקרה דנן אין מדובר על צווי פינוי, אלא "רק" על הותרת  .103

לאמנה  49לאמנה, וזאת משום ש"העברה כפויה או גירוש" בסעיף  49משפיעה על תחולת סעיף 

צבים בהם הפינוי נעשה בכוח, אלא גם כאשר ההעברה נעשית בדרך של אינם מתייחסים רק למ

 יצירת נסיבות הגורמות לאנשים המוגנים לעזוב.

 :ICTYכך נקבע בפסיקתו העקבית של 

475. “Forced” is not to be interpreted in a restrictive manner, such as being 

limited to physical force. It may include the “threat of force or coercion, such as 

that caused by fear of violence, duress, detention, psychological oppression or 

abuse of power against such person or persons or another person, or by taking 

advantage of a coercive environment”. The essential element is that the 

displacement be involuntary in nature, where the relevant persons had no real 

choice.  

ICTY, PROSECUTOR v. MILORAD KRNOJELAC, Trial Chamber, Judgment, IT-97-25-

T (2002) (footnotes omitted). 

 וכן:

519. Transfers motivated by an individual’s own genuine wish to leave, are 

lawful. In determining whether a transfer is based on an individuals [sic] “own 

wish” the Chamber is assisted by Article 31 of the Geneva Convention IV. It 

provides for a general prohibition of physical and moral coercion covering 

pressure that is direct or indirect, obvious or hidden and further holds that this 

prohibition “applies in so far as the other provisions of the Convention do not 

implicitly or explicitly authorise a resort to coercion”. The jurisprudence of the 

Tribunal also supports that the term ‘forcible’ should not be restricted to 

physical coercion. […] The determination as to whether a transferred person had 

a “real choice” has to be made in the context of all relevant circumstances on a 

case by case basis. Forcible transfer is the movement of individuals under duress 

from where they reside to a place that is not of their choosing. 
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ICTY, PROSECUTOR v. Mladen NALETILIC and Vinko MARTINOVIC, IT-98-34-T, 

Trial Chamber, Judgment (2003) (footnotes omitted).  

 ם:וג

281. The term “forced”, when used in reference to the crime of deportation, is 

not to be limited to physical force but includes the threat of force or coercion, 

such as that caused by fear of violence, duress, detention, psychological 

oppression or abuse of power against such person or persons or another person, 

or by taking advantage of a coercive environment. 

ICTY, Prosecutor v. Milomir Stakic, Case No. IT-97-24-T, Appeals Chamber, Judgment, 

(2006) (footnotes omitted). 

אפילו צורך בכוונה לגרש כדי לקיים את היסוד הנפשי של אין  ICC-לחוקת ה 30גם לפי סעיף  .104

 העבירה של העברה בכפיה, אלא די בידיעה לגבי תוצאה צפויה שכזו:

1. Unless otherwise provided, a person shall be criminally responsible and liable 

for punishment for a crime within the jurisdiction of the Court only if the 

material elements are committed with intent and knowledge.  

2. For the purposes of this article, a person has intent where: 

i. In relation to conduct, that person means to engage in the conduct; 

ii. In relation to a consequence, that person means to cause that consequence 

or is aware that it will occur in the ordinary course of events. 

For the purposes of this article, "knowledge" means awareness that a 

circumstance exists or a consequence will occur in the ordinary course of 

events. "Know" and "knowingly" shall be construed accordingly. 

עותרים ה העברת תוצאתה הינה ,ברור כי החרמה רחבת היקף, כמו במקרה מושא עתירה זו .105

להשיב את התפוסים ולמחול ממושבם. חיזוק לכך ניתן למצוא בתנאי של המשיבים, אשר הסכימו 

 תגובת המשיבים(.ל 5)פסקה על הקנסות, אך מתנים את ההשבה בכך שלא ישובו להתגורר בשטח 

 השימוש בתקנות יכול להיות מוצדק רק כדי להגן על זכות אדם –מכל האמור לעיל 

תקנות מבנים יבילים הפכו במרוצת השנים לכלי גורף, קל להפעלה ורחב תחולה, הפוגע פגיעה קשה  .106

לפי פסיקת  .שעליהם נועדו תקנות אלה להגן –בזכויותיהם של התושבים המוגנים החלשים ביותר

בית משפט זה השימוש בחקיקה דרקונית, אשר פוגעת פגיעה ממשית בזכויות אדם, תהיה מידתית 

"ככל שהזכות הנפגעת היא מהותית יותר והפגיעה בה  :אם כנגדה עומד ערך ציבורי משמעותירק 

חמורה יותר, כך תידרש תועלת רבה יותר וצורך ציבורי בעל חשיבות רבה יותר על מנת לצלוח את 

 (. לפסק דינה של הנשיאה חיות 95, פסקה חוק ההסדרההבחינה החוקתית" )בג"ץ 

השמירה על הסדר הציבורי הינו ה בלתי מורשית הינה תופעה נרחבת בגדה המערבית, ויאמנם בני .107

הרחבת תחולת התקנות  את שני אלה ביכולתו לקיים גם ללאמתפקידיו הבולטים של המשיב, אך 

לא נבעה מן ככלי לפינוי מבנים, והיקף השימוש בהן. הדחיפות באכיפה, שהביאה לשימוש בתקנות 
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נרחבת הפגיעה המהחובה להסיר מידית את ה לא חוקית, אלא יהצורך הרגיל של אכיפת בני

 . בקניינם של תושבים מוגנים

"אשר להיבט הנוגע לקיומה של תכלית המצדיקה פגיעה בשלטון החוק, עמדנו על כך 

במישור התכנוני יש להצביע על שיקולים שיש  היבנישלשם הכשרה בדיעבד של עבריינות 

ייה בהם כדי להצדיק אותה, וביתר שאת כאשר בחלק לא מבוטל מהמקרים מדובר בבנ

שבוצעה במקרקעין שהם קניינו של הזולת. זאת, בהינתן הפגיעה הקשה בעיקרון שלטון 

החוק ובזכות הקניין הפרטי הכרוכה בכך. אכן, ככל שהפגיעה בזכויות גדולה יותר וככל 

שאי החוקיות שבה מדובר חמורה יותר, יש ליתן משקל משמעותי יותר לעיקרון שלטון 

 החוק. "

 (79פסקה , חוק ההסדרהעניין )

ה "רגילה", אשר אינה פוגעת בזכות של אדם יבני השימוש באמצעים דרקוניים לאכיפה שלמדיניות  .108

חודי של קהילות הרועים בגדה יבחשבון את אורח החיים הי מביאה. היא אינה תמידתיה אינ ,מוגן

 וכן ,חשמל, ואת זכותם לפרנסה ומשלח ידלהמערבית, את זכותם לקורת גג, את זכותם למים ו

ה יומכאן גם בהנפקת היתרי בני ,בחשבון את מחדלו המתמשך של המשיב בתכנוןמביאה אינה 

 . לטובת האוכלוסייה המוגנת בשטח הכבוש, ואת ההפליה העמוקה הנובעת ממנו

  סוף דבר

ה יהשימוש בתקנות מושא העתירה נעשה באופן גורף, ללא קריטריונים, ללא הבחנה בין סוגי בני .109

הקרקע עליהן היא מוצבת, מבלי שמובאים בחשבון אורח חייהן של הקהילות הנפגעות ובין סוגי 

  כל אלה הופכים את מדיניות השימוש בהן לבלתי מידתית. .ומידת הפגיעה בהן

ואוכפים ביתר שאת , המשיבים פועלים שלא כדין כאשר הם פועלים בחוסר שוויון קיצוני, בנוסף .110

ה יבפרט כאשר מדיניותם אינה מאפשרת כל מנגנון של בניאת זה של תושבים מוגנים. יבניהפרות 

 .Cכדין בשל מחדלם המתמשך בתכנון עבור פלסטינים בשטחי 

 2023 בינואר 31
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