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ניינה של עתירה זו בצווי פינוי שהוצאו לעותרים ולבני משפחותיהם לפני למעלה משני ע .1

בחסדי צו כל העת חיים העותרים  משפטיים.עשורים. מאז ועד היום מתקיימים הליכים 

, הם אינם יכולים לנהל חיים תקינים ,מעל ראשיהםכאשר חרב הגירוש מונפת ביניים 

  להתפתח ולתכנן את עתידם.

יד קשה בה נוקטים של , העותרים סובלים ממדיניות 1.2.2016ב  שתם הליך הגישורמאז  .2

של צירי תנועה בשטח ונשנות בחסימות חוזרות זו באה לידי ביטוי  .המשיבים כלפיהם

של כלי רכב המסיעים  ההמגבילות את תנועתם של העותרים ומסכנות את חייהם, בהחרמ

טוס מעל כפרים ושדות, אשר גורמים לנזק של  ובמסוקים המנמיכים ,אנשי רפואה ומורים

ממש לשדות ולצאן ומשבשים את חייהם של תושבי שטח האש. בשל התנהלותם של 

בקשה להבהרת צו הביניים ולחלופין להרחבתו.  4.2.2018 המשיבים, הגישו העותרים ביום

חונית טילבקשה כי תכלית חסימת הצירים היא ב התגובבמסרו המשיבים  20.3.2018ביום 

ונועדה למנוע כניסה שלא כדין לישראל, וכי הם סבורים שהפגיעה באורח חייהם של העותרים 

נמסר כי אכן מתקיימות טיסות מסוקים בשטח  עודובני משפחותיהם היא מידתית וסבירה. 

משום שהשטח הינו שטח אש. "לא ניתן להתגורר בשטח אש מבלי לקחת בחשבון את 

 .)תגובת המשיבים לבקשה להרחבת צו הביניים( לים בו"האימונים המרעישים המתנה

תגובות המשיבים ניתן היה לחשוב כי העותרים בנו לעצמם שכונות פאר של מקריאה  .3

שנים בהן מהלך הי שטח האש בכשהתפתחו לתוכ מאחזים הבלתי מורשיםל בדומהבכפריהם, 
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ארעיים הבנויים  בתיהם של התושבים הם מבניםהמציאות היא שעתירות אלה מתנהלות. 

אינם מחוברים לתשתיות מים וחשמל של המשיבים הם בתי .מחלל אחד לכל המשפחה

ות העתירות, נהלעשורים בהם מתהמשך שני  משתמשים במבני שירותים ארעיים.המשיבים ו

נולדו להם ילדים. הגידול באוכלוסיית מסאפר יטא ואף ילדיהם של העותרים גדלו ונישאו 

 ., ולא ניסיון להשתלט על שטחבים הוא גידול טבעי של קהילות חיותעליו מלינים המשי

 אין להם מקום אחר ללכת אליו. ,הכפרים הללו הם בתיהם של העותרים

הנכבד צו על תנאי, בו  , הוציא בית המשפטותבעתיר אחרי הדיון הקודם ,11.1.2017ביום  .4

כנית וקונקרטי תוגש עמה תהתשובה תידרש גם לפתרונות החלופיים, ובאופן כי "הורה 

הגישו המשיבים את  2018מרץ ...". באימונים מינימלית העשויה להיות מקובלת על צה"ל

התוכנית הינה לי למשך חצי שנה. המשיבים הדגישו כי תגובתם וכן מתווה אימונים מינימ

כנית ראשונית ובכוונתם להגביר במשך הזמן את כמות האימונים ואת השטח עליו הם ות

מלית שהוגשה תחייב עותרים רבים להתפנות מביתם משך ימי יהתוכנית המינ מתפרסים.

 .הלןכפי שיפורט ל ,האימונים

דינם של אחת דחות ויעם זאת, המשיבים עודם מחזיקים בעמדתם כי דין העתירות לה

 העותרים פינוי.

התנהלות שנות  12-ו ןעקרוניות, שלמרות כל שנות התנהלות ותשאל ותמעל ות אלהעתיר .5

הכוח הכובש לעשות בשטח  רשאימהו השימוש ש: ןלעומק ו, לא נדונןלה ושקדמ ותהעתיר

המשיבים להפוך את קניינם של העותרים למגרש האימונים שלהם  מוסמכיםהאם  ?הכבוש

האם רשאים ו כדי להכשיר טירונים שחלק מהשירות הצבאי שלהם יהיה בשטחים הכבושים?

 הם לצורך הכשרה כללית של טירונים?מוגנים מבתי היו המשיבים לפנות תושבים

אשר לא נדונו ו ,ות, העומדות בלב העתירשאלות אלה הן שאלות עקרוניות כבדות משקל .6

כפי לעומקן משך כל שנות ההתדיינות. העותרים סבורים כי על כולן יש לענות בשלילה. 

כשיר טירונים המשיבים אינם רשאים להשתמש בשטח הכבוש על מנת לה ,שיפורט להלן

קל וחומר שימוש כזה נוגד את כללי הדין הבינלאומי. היות שהכשרה כללית דרך קבע, 

 מבתיהם לצורך עריכת אימונים אלה. המשיבים אינם רשאים לפנות את העותריםש

 בחינת תושבותם של העותרים

המשיבים טוענים כי השנה הקובעת לצורך דרש לנקודת המוצא של הדיון. יראשית יש לה  .7

. את טענתם זאת הם מבססים 1980בשטח האש היא  םבחינה אם העותרים נחשבים לתושביה

)להלן:  (3.12.2013)מיום  "שבאיוכוחות צה"ל  מפקדמניה נ'  בני 613/10ץ על פסק הדין בבג"

שאלת היותו של אדם תושב קבע בשטח , שם, לטענתם, נקבעה ההלכה כי (בג"ץ בני מניה

 . ת השטחסגירלצו הנבחנת נכון ליום הוצאת 

 . השטחובת המשיביםשהכרזות הסגירה של שטח האש שבענייננו מפורטת בת ה שלסטורייהה .8

מערבי -הוכרז חלקו הצפון 8.6.1980-: בהשתנו מספר פעמים גבולותיו וייעודו .הוכרז בשלבים

; כולל אשמזרחי כשטח אימונים -הוכרז חלקו הדרום 12.11.1982-אש; ב ללאכשטח אימונים 
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וכונה "שטח  כולל אששל שטח האש והוא הוגדר כולו כשטח אימונים  שונה סיווגו 1993-וב

, במסגרת הכרזה (ס'/99/6צו סגירת שטח ) 918הוכרז מחדש שטח אש  1999-". ב918אש 

 .רשות הפלסטיניתלבין ישראל  יםסכמי הביניהבעקבות מחדש של כלל שטחי האש 

 המתגורראחרון נקבע כי הוראות הצו לא יחולו על "אדם הבצו ים הללו הוא שוהשוני בין הצו

)ד( לצו בדבר הוראות ביטחון 90 עיף( לצו(, וזאת בשונה מהוראת ס2)4 עיףבשטח הסגור" )ס

 ".קבוע, המעניקה היתר לשהות בשטח ל"תושב 1970–(, התש"ל378)יהודה ושומרון( )מס' 

, הוצאו מתוקפו 1999-צווי הפינוי מושא עתירה זו, שהובילו לפינויים של מאות התושבים ב .9

 ונגד צווים אלו הוגש ., למרות הסייג שנקבע בצו ובניגוד אליו1999של הצו אחרון משנת 

 ותת העתירוונגדם מכוונ( העתירות הראשונות –)להלן  2000בשנת ת והמקורי ותהעתיר

המועד לבחינת ו ,ת. על כן, נקודת המוצא לדיון זה היא מועד פרסומם של צווי הפינויוהנוכחי

 . יםוהצו חוקיות ההכרזה הוא מועד ההכרזה שמתוקפם הוצאו

מטעה. הוא , 1980צו ההכרזה הרלוונטי הוא משנת  לפיו ,המשיבים ליצור מצגסיונם של ינ .10

משטח  המשיבים עצמם , אותו החריגוצו סגירה לשטח הצפון מערביכך שצו זה היה ממתעלם 

עת הודיעו , בעתירות הראשונות 19.7.2012ם מיום ממטעהאש הפעיל בהודעה המשלימה 

במקום.  יתקיימו אימונים באש חיה ותתאפשר שהיית התושבים שבשטח הצפון מערבי לא

אינו המוצא לדיון זה  תוע המשיבים כנקודצו הסגירה הראשון אותו מנסים לקבמכאן ש

 .הראשונותעתירות ב אשר עוגנה בפסק הדין המשיבים, החלטת לאור בתוקף עוד

 הליכים . במהלך השנים מאז התנהלו1982הוצא צו סגירת השטח בשנת  שנים חלפו מאז 38 .11

ים שונים שנועדו למנוע את גירושם של תושבי מסאפר יטא, כפי שהמשיבים עצמם מפרט

בתגובתם. משך קרוב לשני עשורים שהעותרים מתגוררים בשטח בחסות צו ביניים, אשר ניתן 

 קבע בית המשפט הנכבד, על דעתם של המשיבים, כי:בו ו, 29.3.2000ביום לראשונה 

אשר תחול על שתי  –להודעת הפרקליטות  28"כאמור בפסקה 
ימונה גורם לבירור שאלת מגורי הקבע בשטח  –העתירות 

והזכויות בו. הגורם ימונה על דעת באי כוח העותרים. הוא 
דשיים וייעשה כל מאמץ לסיים בדיקתו בהקדם, ולא יאוחר מח

 ".ימים מיום המינוי

. 1999שנת  אוהמועד הרלוונטי לבחינת תושבותם של העותרים הכי  גם היא החלטה זו מעידה

לא התקבלה על ידי  טענותיהם של המשיבים השוללות מגורי קבע באזורלמוד, כי עוד ניתן ל

הבירור העובדתי , וחרף השנים שחלפו החלטתו של בית המשפט חרף. בית המשפט הנכבד

 . מעולם לא התקיים

המשיבים, לפיה התאריך הקובע הוא תאריך הוצאת הצו בשנת  לו היתה מתקבלת טענתגם  .12

לא ידעו על נוכחות קבועה של תושבים בשטחים ש, הרי שהם עצמם סותרים את הטענה 1982

 עליהם הכריזו.

מסמכים של המשיבים מראים בבירור שלא רק שידעו על קיומם של מגורי קבע בשטחים  .13

 המניעלמעשה  ומגוריהם של התושבים היועד הסגירה, אלא שמ טרם 1982שנסגרו בשנת 

מן הסטנוגרמה של ישיבת  לסגירת שטחים אלה ולהפיכתם לשטח אימונים. כך ניתן ללמוד
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, יו"ר הישיבה הב ,28.7.2020שהגישו העותרים ביום  ,1981השרים לענייני התיישבות משנת 

לסגור שטחי יש לנו היום מחשבה שצריך מסביר בפירוש כי " שר החקלאות אריאל שרון,

חברון למדבר יהודה. נוכח אותה תופעה שהסברתי -אימונים נוספים בגבול שבשיפולי הרי

של התפשטות ערביי ההר הכפריים לכיוון המדבר. יש לנו בהחלט עניין בהגדלת  –קודם 

השטחים שם ויכולים להתווסף לכם שם שטחי אימונים רבים ויש לנו עניין רב שתהיו במקום 

ובת שצורף לתאשר  "הרחבה – 4ש.א. "ממכתבו של אלון גלילי שכותרתו  עולהכך גם  ".הזה

המצב בשטח מחמיר. מתרחבת התריע כי "... 1981בשנת כבר אשר , 13המשיבים כנספח מש/

תפיסת הקרקעות ושטחים נוספים מעובדים ע"י תושבי יאטה וסמוע אשר עברו למגורי קבע 

יש לעשות במהירות לבצוע המלצות " :ובהמשך". בחרבת מרכז וחרבת ג'נבה וחרבת חלוה

דיווח של פקח הוא  –ובת המשיבים ששצורף לת 17מנספח מש/עולה כך גם ו ".קמ"ר הנפה

מצביע על התיישבות קבע "מסיבית", כדבריו, החל ה 25.5.1984רשות שמורות הטבע מיום 

לא עוזבים את ו הופכים את האזור לבתי קבע. בדיווח צוין כי התושבים 1980מסוף שנת 

  רבות.יהח

המשיבים לא רק מסמכי המשיבים מעידים על נוכחות רציפה של תושבים בשטח שנסגר.  .14

התשתית הראייתית שיש להסתמך עליה היא  מניה בני"ץ בגטוענים, כי לפי פסק הדין ב

 תמלמד ,7וסומנו כנספח ע/ ,רפו העותרים לעתירהצש וירואהתצלומי  בחינת .וירותצלומי א

ומאז. בתצלומים ניתן לראות גדרות אבן  1967על רצף התיישבותי בכפרים שבאזור עוד לפני 

אשר מתואר בהרחבה  למגורים על פני הקרקע מהמערות המעבראת תהליך דרים ועעבור ה

 .בעתירה

ויר שצרפו המשיבים ניתן לראות בבירור את הגדרות באותן ותצלומי האמגם זאת ועוד,  .15

בתצלומים הישנים שאיכותם ירודה ניכרים סימנים של אף ו, קיימות כיוםנקודות יישוב ה

ויר ניתן לראות כי מקומות ובכל צילומי האגדרות דירים, שדות מעובדים ואף מבנים. 

כשמסביבם האדמות  ,במקבצים קבועים, בסמוך למכלאות הצאןהם התושבים מגוריהם של 

' של 70-' וה60-בשנות ה כפי שהיודיוק נותרו באותם המקומות ב אלההחקלאיות. מכלאות 

, ים, אוהלים ומבני מגורים בסיסיים אחריםקורעם הזמן נבנו לצידן דירים מ .המאה הקודמת

 .תקדם תהליך העלייה על פני הקרקעהככל ש

אין כל  2000-ו 1999, 1985 יםשנהלתצלומים שצרפו המשיבים מבעניין זה יש לשים לב כי  .16

פינו המשיבים את תושבי הכפרים והרסו  1999ובשנת  1985בשנת ש זאת מאחר, ערך ראייתי

, בעקבות צו 2000למקומותיהם רק בשלהי שנת שבו את כל המבנים העיליים. התושבים 

המשיבים להציג את . בחירתם של עתירות הראשונותהביניים של בית המשפט הנכבד ב

, ת באשר לערכם הראייתיהתצלומים האמורים מבלי לתארכם ומבלי לציין עובדות קריטיו

יוצרת רושם מוטעה כאילו נטשו התושבים את הכפרים במועדים הללו, אף שהמשיבים עצמם 

 . הם שאחראים לפינוי ולהרס

"תושבות קבע מחייבת מגורים משך רוב ימות  –"ץ בני מניה בגהמשיבים טוענים כי לפי  .17

כי הפרשנות שנתנו  סבורים". שוב, העותרים מגורים עונתייםהשנה, להבדיל מרעיית צאן ו

 כך נקבע בפסק הדין:מדוייקת.  אינה)ב(  161המצוטטת בסעיף המשיבים לפסקה 
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, איננה בגדר להבדיל משהיה בשטח במאהלים ובפחוניםואולם, רעיית הצאן כשלעצמה, "
מגורים. בין כך ובין כך לדעתי אין בחומר שהוצג בסיס לקביעה שהעותרים התגוררו בשטח 

לענין זה אינני שמה את הדגש על דרך קבע )ואף לא לכך שהם רעו את צאנם בו דרך קבע(. 
. הדגש הנו על הוכחת כך שהעותרים, גם לדבריהם, אינם נמצאים בשטח בחלק מעונת הקיץ

, ההדגשות לפסק הדין 7סקה יטח האש כמקום מגורים משך רוב ימות השנה" )פזיקתם לש
 (אינן במקור

רלוונטי לצורך ההוכחה של  ובפסק הדין נאמר בפירוש שאופיים העונתי של המגורים אינ

 תושבות קבע, כמו גם אופיים הארעי של בתי המגורים.

עם הוראות המשיבים עצמם:  אף תההכרזה על שטח האש אינה מתיישבלאור הראיות הללו,  .18

מאיר שמגר, על כך שיש לשמור על  משנה עמד הפרקליט הצבאי דאז, אלוף 1967כבר בשנת 

והוגשה  ,11.7.1967יום ב הנחייה שפרסםמהוראות הדין הבינלאומי בהכרזה על שטחי אש. 

באש  כבר אז נקבע כי "אין לקבוע בתור שטחי אימוניםש, עולה 15.9.2016ע"י העותרים ביום 

לפי תגובות בשטח הגדה המערבית, אלא שטחים בלתי מאוכלסים ובלתי מעובדים...". 

 ,וכן, כפי שהראו העותרים ,אדמות פרטיות מעובדות משטח האש הוא 23%פחות להמשיבים, 

על כן גם לפי הוראות הצבא עצמו אסור וזור, על ישיבתם של התושבים בא ידעו המשיבים

 ח אש.היה להכריז על השטח כשט

עברו קרוב לארבעה עשורים, והצו ששימש לסגירת השטח באותה העת  1982אך כאמור, מאז  .19

תושבים  700-פינו המשיבים כ 1999סוף שנת בגירת השטח כיום. סהוא לא הצו שמשמש ל

ובעקבותיהן הורה  ראשונותפלסטינים מכפרי מסאפר יטא. נגד פינוי זה הוגשו העתירות ה

עד להחלטה  מגוריהם בית המשפט הנכבד בצו הביניים לאפשר לעותרים לשוב למקומות

אפשר לתושבים להמשיך מ(. מאז עומד צו הביניים בתוקפו ו29.3.2000אחרת )החלטה מיום 

להתגורר בבתיהם, לעבד את אדמותיהם ולרעות את עדריהם. לאורך השנים גדלה 

מתוכם בשטח  1,000-כתושבים,  1,300-י וכיום מתגוררים בשטח כהאוכלוסייה באופן טבע

 מזרחי, אליו מתייחסת עתירה זו. -הדרום

ל מי ששהו בשטח באותה עת לטענת המשיבים, מאות התושבים פונו מבתיהם כדין, כיוון שכ .20

התושבים והוא הדין מבחינתם גם לגבי . 1982שנת מ רק אחרי ההכרזה "פלשו" אליו

"פולשים", שממילא לא יכולים להיחשב תושבים  גם העותרים הם .כיום המתגוררים בו

 קבועים בשטח, ועל כן דינם פינוי. 

משיבים סמכות לפנות את העותרים ובני משפחותיהם ל איןעמדת העותרים היא כי  .21

שכן העותרים היו תושבי קבע  5.5.99ס' מיום /6/99מבתיהם על בסיס צו סגירת שטח 

 .סבירה בנסיבות הענייןאיננה ההחלטה לממשה  –קיימת סמכות כזו  ף לו היתה, ואבשטח

  האם מותר למשיבים לערוך אימונים כלליים בשטח הכבוש

בהרחבה המגבלות שמטיל הדין הבינלאומי על שימוש בקרקעות בשטח הכבוש  פורטו הבעתיר .22

לצורך הכשרת לוחמים ואימונים כלליים. ניתוח משפטי מעמיק לעניין זה נדון גם בשתי חוות 

ה של פרופ' איל ירפו העותרים לעתירה, האחת של פרופ' מייקל בותה והשנייהדעת שצ

 בל שני.בנבנישתי, פרופ' דוד קרצמר ופרופ' יו
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ם של התושבים רי הבינלאומי מסדיר את השימוש ברכושהמשפט ההומניטבתמצית:  .23

 53לתקנות האג, וכן סעיף  52-ו 46 תקנות. כובשהכוח העל ידי לרבות באדמותיהם, , המוגנים

לאמנת ז'נבה, קובעים שורה של איסורים ומגבלות לגבי השימוש, ההחרמה וההחרבה של 

  .רכוש פרטי או ציבורי

, 807( 5פ"ד נח), ממשלת ישראל מועצת הכפר בית סוריק נ' 2056/04 בג"ץ) בית סוריקבבג"ץ  .24

מנת להכריע בנושא תפיסת מקרקעין, יש לערוך איזון כפי שעולה -נקבע כי על, ((2004) 835

צורכי הביטחון  ה המקומית לביןיצרכים של האוכלוסיהמסעיפים אלו, בין זכויות האדם ו

 .של המפקד הצבאימנקודת ראותו 

המשיבים טוענים כי השימוש בשטח האש לצורכי אימונים אינו מהווה "החרמה" או  .25

והמגבלות המוטלות על גישת  ,(20.3.2018לתשובת המשיבים מיום  186 עיף)ס ""החרבה"

 190העותרים לאדמות בתחום שטח האש "לא עולות כדי תפיסה, החרמה או הפקעה" )סעיף 

 יהםו אינה יכולה להתקבל. הגבלת הגישה של תושבים מוגנים לאדמותלתשובה(. טענה ז

ועל כן נתונה  ,מהווה לכל הפחות תפיסה של השטחזמנית, היא בשטח הכבוש, גם אם 

, גם אם לא הוצא צו תפיסה. הדבר דומה, למשל, להגבלות שמטיל הדין על תפיסה צבאית

של הכוח הכובש וימלא את מיכל  לתחנת דלק בשטח הכבוש אשר מידי יום יגיע אליה רכב

תופס את הדלק בו הוא משתמש, גם אם הכוח  במקרה כזה ברור שהכוח הכובשהדלק שלו. 

הצבאי לא מחרים את הדלק ולא סוגר את התחנה. תפיסה צבאית היא מטבעה זמנית, 

השימוש באופייה העיתי של התפיסה כדי לטעון כי למעשה אין תפיסה של השטח במקרה 

כך שימוש של המשיבים בקניין פרטי בו הוא ניסיון לזרות חול בעיני הקורא ולהכשיר נשבעניינ

בשטח הכבוש מבלי לעמוד במגבלות אשר הדין מטיל על שימוש כזה. זהו ניסיון להסיח את 

  .התושבים המוגניםהדעת מהפגיעה הקשה בקניינם של 

שלא על בסיס אחד משלושת אין ולא יכולה להיות הגבלה של גישה או שימוש ברכוש פרטי  .26

או הפקעה. אין שום מקור שיורי בדין הבינלאומי  )שאסורה לפי הדין( אלה: תפיסה, החרמה

. טענת המשיבים כי הם 52שמאפשר שימוש ברכוש פרטי בשטח הכבוש שלא מתוקף תקנה 

משתמשים בקניינם של העותרים שלא על סמך אחד משלושת אלה נוגדת מושכלות יסוד. 

 את אופי השימוש הלתקנות האג לא מתנה הוצאה של צו זה או אחר, אלא מגדיר 52 תקנה

ואת המגבלות המוטלות עליו בכל המוגנים של הכוח הכובש בקניין של התושבים  המותר

שימוש כזה. ניסיונם של המשיבים ליצור סוג שימוש, צבאי וביטחוני במהותו, שאינו נופל 

המגבלות המוטלות עליהם מן להתנער מן החובות ותחת המגבלות הללו הוא למעשה ניסיו

 לפי דין.

של איסורים ומגבלות  לאמנת ז'נבה, קובעים שורה 53לתקנות האג, וכן סעיף  52-ו 46 תקנות .27

 קובעלתקנות האג  52 תקנה. התושבים המוגניםרכוש פרטי או ציבורי של ב לגבי השימוש

אזרחי האויב רק במקרים בהם הוא דרוש  באופן חד משמעי כי ניתן לעשות שימוש ברכוש של

לעניין זה חשוב לציין כי לפי הנתונים  .של הצבא הכובשדחופים וזמניים לצרכים צבאיים 

-שבידי המינהל האזרחי, כשמסרו המשיבים בתגובתם המקדמית לעתירה, לפי הרישומים 

כרזו הו 18%-הן אדמות סקר ורק כ 60%-מהאדמות באזור הן בבעלות פרטית, כ 23%
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על כן,  בשטחו הצפון מערבי של שטח האש.מצויות  האדמות המוכרזות רוב. כאדמות מדינה

 .הנוגעות לתפיסה של שטח פרטי שאלת השימוש בשטח מעלה גם שאלות קנייניות

, עולה השאלה על מנת לבחון אם השימוש שעושים המשיבים ברכושם של העותרים הוא חוקי .28

תכלית התנאי שנוגע לצורך הצבאי הספציפי  לתפוס את השטח.מותר בגינו מהו צורך צבאי ש

ידי שימוש במשאבי השטח -הינה לאפשר לצבא הכובש לספק את צרכיו המידיים לקיום על

לצורך צבאי זמני בעיתות מלחמה כאשר הצורך הוא  המדובר בתפיסה .בשעת מלחמה הכבוש

במשאבים  לא ניתן להשתמש המקובלת, . לפי הפרשנותצורך ישיר ומיידי של הצבא הכובש

 קשר ישיר של הצבא שאינו קשורצורך כללי פרטיים כדבר שבשגרה או כאשר הצורך הוא 

לחוות הדעת של פרופ' בנבנישתי,  25-13)להרחבה בעניין זה ראו סעיפים  למשימת הכיבוש

 .((32נספח ע/) לחוות הדעת של פרופ' בותה 6, ועמ' (31נספח ע/,)פרופ' קרצמר ופרופ' שני

"..נועדו  אלה ותבמפורש שהאימונים בשטח אש נשוא עתיר מצייניםהמשיבים בתגובתם  .29

להקנות ללוחמים מיומנויות מגוונות, שישמשו אותם במשימות המבצעיות שיוטלו עליהם 

במהלך שירותם בסדיר ובמילואים, הן באיו"ש, הן בגזרות אחרות. נעיר כבר כעת, בהקשר 

זה, כי מרבית לוחמי צה"ל מבצעים במהלך שירותם הצבאי פעילות מבצעית באיו"ש, וכי 

לתשובת  123 עיףה מרכזית בפעילות הביטחון השוטף של הצבא" )סגזרה זו הינה גזר

(. המשיבים, אם כך, מודים בפה מלא שהאימונים בשטח נועדו להכשרה ותהמשיבים לעתיר

בשטח הכבוש. תכלית זו, של לפעולה כובש הכוח הכשרת הכללית, ואינם נדרשים ספציפית ל

כי  שקבעה בעברלאומי ואף לפסיקה, הכשרת טירונים, עומדת בסתירה להוראות הדין הבינ

צרכי ביטחון כלליים של המדינה , אינו כולל אליו מתייחסות תקנות האג ,הצורך הצבאי

 :תהכובש

בעתירה זו, היא  משפט זה-"...אבל השאלה החוזרת ועומדת לפני בית
אם השקפה זו מצדיקה נטילת קנינו של הפרט בשטח הנתון לשליטת 

 52הצבאי... התשובה על כך תלויה בפירושו הנכון של סעיף  הממשל
שצורכי הצבא האמורים באותו סעיף אינם  הנני גורסלכללי האג. 

הביטחון הלאומי  יכולים לכלול, לפי פירוש סביר כלשהו, את צורכי
 במובנם הרחב, כפי שהזכרתים זה עתה." 

)להלן:  (1979) 17, 1( 1, פ"ד לד)דויקאת נ' מדינת ישראל 390/79בג"ץ )
 (במקור אינה ההדגשה) (בג"ץ דויקאת

מפרש אותה בית כך גם ו. מתנה את התפיסה בצורך צבאי ספציפי לתקנות האג 43תקנה גם  .30

 :המשפט הנכבד

"אין המפקד הצבאי רשאי לשקול את האינטרסים הלאומיים, 
מדינתו שלו... אפילו צורכי הצבא הם  הכלכליים, הסוציאליים של

 הרחב..."  הצבאיים ולא צורכי הביטחון הלאומי במובנוצרכיו 

ג'מעית אסכאן נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה  393/82ץ "בג)
 ((1983) 794, 785( 4לז) , פ''דוהשומרון

צורך ביטחוני, ושמירה על כשירותו של הצבא  האין חולק כי הכשרת טירונים ולוחמים מהוו .31

טחוניים אשר ימהווה צורך של הביטחון הלאומי במובן הרחב, אך אלה בדיוק סוג הצרכים הב

פרטי של  וארכוש ציבורי על הצרכים שבגינם מותר למפקד הצבאי לתפוס  אינם נמנים

 .כבוש, גם אם חלק מהשירות הצבאי של הלוחמים יהיה בשטח התושבים מוגנים
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 נחיצות שטח האש

צורך ל ,לא בכדי לא עלה בידי המשיבים לספק ראיות המעידות על הצורך בשטח הזה דווקא .32

טחי שהמחסור הכללי ב .שמירה על האינטרסים הצבאיים של צה"ל בגדה המערביתה

צורך צבאי קונקרטי הכרזה על שטח אימונים דווקא בשטח הכבוש, ללא אימונים אינו מצדיק 

איזון בין ה ומבלי לשקול את ,ורך פעילות הצבא בשטח הכבוש עצמוהמוכרז לצ שיש בשטח

התועלת שעשויה לנבוע מהשימוש בשטח האש לבין הנזק שעלול להיגרם לתושבים שיפונו 

ממנו לצורך כך. כך, למשל, השיקול של חיסכון בזמן ובכסף עבור צה"ל, אף שאין העותרים 

תושבים  1,000 על הנזק שייגרם כתוצאה מפינויים של לא יכול לגבורמקלים בו ראש, 

שיהפוך אותם לחסרי בית, ינתק אותם ממקורות פרנסתם, יפורר מבתיהם ומאדמותיהם, 

את מרקם החיים התרבותי והחברתי שהם מקיימים באזור ויביא להכחדתו של אורח חיים 

 ייחודי ונדיר.

לנדוי כי אופן קבלת ההחלטות  )כתוארו אז( בהיר מ"מ הנשיאה דויקאת"ץ בגבפסק הדין ב .33

 מעיד על התכלית הדומיננטית של התפיסה:

צפה לכך שרשויות הצבא תיזומנה מכאשר בצורכי הצבא המדובר, הייתי  "
פי יזמה -את הקמת הישוב באותו אתר דווקא, ושהרמטכ"ל הוא אשר יביא על

מת הישוב, אם י הדרג המדיני כדי שזה יאשר את הקנזו את דרישת הצבא לפ
ימצא שאין נימוקים מדיניים המונעים זאת. מתצהיר התשובה של הרמטכ"ל 
אמנם השתמע שכזה היה התהליך של קבלת ההחלטה. אילו כך היה, הייתי 
אומר שעצם סדר האירועים מעיד שהשיקול הצבאי המקצועי היה השיקול 

ר שנתקבלה הדומיננטי גם בדיוני הדרג המדיני. אבל מן התמונה המלאה יות
אחרי שהרמטכ"ל השיב על השאלון שהוצג לו ומן המסמכים הנוספים שמר 
בך הגיש לנו מתברר שהתהליך היה הפוך: היזמה באה מן הדרג המדיני והדרג 
המדיני ביקש מן הרמטכ"ל לחוות את דעתו המקצועית, ואז הביע הרמטכ"ל 

 דעה חיובית בהתאם לקונצפציה הנקוטה בידו מאז ומתמיד..."

 לפסק הדין( 17-16 ')עמ

הליך קבלת ההחלטה על ההכרזה על שטח האש בשנת דמיון רב ניתן למצוא בין המקרים. 

היה תולדה של הצעת הדרג המדיני )שר החקלאות דאז(, כפי שנחשף בסטנוגרמה של  1982

. התכלית של הכרזת שטח האש דווקא במקום 1981משנת  ישיבת השרים לענייני התיישבות

שטח האש הוכרז במקום שהוכרז כדי לתפוס את השטח  - הוכרז גם היא מופיעה שם בגלויבו 

, את השטח בו. הצבא הסכים בשמחה לקבל הפלסטינים ולמנוע את ישיבתם של התושבים

אין ספק שלצבא נדרשים שטחי אימונים על  בהתאם לקונצפציה הנקוטה בידו מאז ומתמיד.

שטח הזה על ן לומר כי הראיות מלמדות שההכרזה דווקא ניתעם זאת  .מנת להכשיר טירונים

 .לא נבעה משיקולי ביטחון גרידא

 ( לאמנת ג'נבה הרביעית2) 49תחולת סעיף 

טוענים שפינויים של העותרים משטח האש אינו עולה כדי העברה בכפיה האסורה המשיבים  .34

לאמנת ג'נבה  49 האיסור על העברה בכפייה בסעיףעל פי הדין הבינלאומי משום שלשיטתם 

הרביעית נועד למנוע מעשי גירוש המוניים של אוכלוסייה לשם השמדתה, או לשם העברה 
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כפויה או לשם השגת מטרות מדיניות. עוד טוענים המשיבים כי כאשר אדם יושב במקום 

 לאמנה. 49מסויים שלו כדין הוא אינו זוכה להגנת סעיף 

עמדה זו סותרת את הפרשנות המקובלת, כך מסבירים המומחים למשפט בינלאומי,  .35

 לחוות הדעת:  6בנבנישתי, קרצמר ושני בסעיף הפרופסורים 

האיסור הוא מוחלט ללא חריגים והוא אינו מותנה בתושבות קבע של התושבים "
התושבים הם  במקום. האיסור אינו כולל קריטריונים ספציפיים אשר מגדירים מי

דאי לא צריכים להיחשב "תושבי קבע" לפי והנהנים מהגנה לפי סעיף זה. הם בו
הגדרות צווי המפקד הצבאי, שהרי אילו זה היה המצב, המפקד הצבאי היה יכול 

למשל, על ידי חקיקת הוראות בנושא תכנון ובנייה או כל דין אחר שהיה  –בעקיפין 
להתיר את מה  –ם מכל סיבה שהיא מסווג את התושבים כארעיים או לא חוקיי

( ניתן ללמוד כי נקודת 2)49שאסור לו לעשות במישרין. לא זו אף זו, מנוסח סעיף 
ההתייחסות של הסעיף הינה למקום שניתן לראותו כמקום של מגורי קבע ממנו 
התושבים מפונים, שהוא אותו מקום המשמש להם בפועל "בית". וזהו נוסח 

 הסעיף:

"Persons thus evacuated shall be transferred back to their homes as 
soon as hostilities in the area in question have ceased." " 

מדיניות שלא מאפשרת לתושבים לשבת בביתם כדין, ולהשתמש באי  לאמץמשיבים אסור ל

 ההכרה שלהם כעילה להפשיט את התושבים המוגנים מן ההגנות שמעניק להם הדין

 הבינלאומי. זהו מצב אבסורדי שאין לקבלו.

מאיר  משנה , אלוףהראשי עמדה זו אינה מתיישבת גם עם הוראותיו של הפרקליט הצבאי .36

(. בסעיף 15.9.2016)אותו הגישו העותרים ביום  11.7.1967 במכתב מיום בוטאהכפי ש ,שמגר

 נכתב במפורש: 4

כדי ליצור שטחי אימונים עבור צה"ל,  . לדעתנו אין לפנות אוכלוסייה אזרחית משטחים4"

זאת הן מטעמים מדיניים והומניטאריים והן מטעמים הכרוכים בהוראות המשפט 

לאמנה בדבר הגנת אזרחים בידי מלחמה, שישראל צד לה, אוסר  49הבינלאומי. סעיף 

מפורשות העברת כפיה של אזרחים בשטחים כבושים, פרט למקרים בהם צורכי לחימה 

חייבים זאת. במקרה שלנו אי אפשר לומר שצרכי לחימה מחייבים במפגיע את פינוי מיידיים מ

השטחים המיועדים להיות שטחי אימונים ומכאן שפינוי ]ב[כפיה של האוכלוסייה משטחים 

 "אלה תהווה הפרת הוראות האמנה הנ"ל.

ת ומהווה תושבים לצורך אימונים אינה חוקי פינויכך, גם לפי הפרקליט הצבאי הראשי דאז, 

 העברה בכפיה של תושבים מוגנים. 

עמדת העותרים היא כי התפיסה של השטח לצורך הכשרת טירונים אינה עולה בגדרי "צורך  .37

טי" ועל כן ההכרזה סותרת את ההוראות המפורטות בדין הבינלאומי רצבאי זמני וקונק

, וממילא לא ניתן לפנות את העותרים ובני משפחותיהם הנוגעות לשימוש ברכוש אזרחי אויב

 .אימונים כלליים מעין אלה לשם

 התייחסות העותרים למתווה שהציגו המשיבים 

בהתאם להוראת בית המשפט הנכבד הציגו המשיבים מתווה אימונים, אשר מציג את  .38

מתווה זה  במסאפר יטא. המשיבים מדגישים כיחיה לאימונים באש  צרכיהם המינימאליים
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אינו מספק אותם והם שואפים להרחיב אותו, זאת על אף שהמתווה, גם עתה, פוגע בעותרים 

 ולא מאפשר להם לקיים חיים תקינים.בצורה אנושה 

אימונים באש חיה במשך חצי  15לפי המתווה שהוגש מבקשים המשיבים לקיים לכל הפחות  .39

ימים, סך הכל  4ימים ואחד מהם  5מהם ימשכו  8מהאימונים הללו הם תרגילי כיתה,  9שנה. 

 תושביז, חלק מג'אמ רבתח' תושביכל ימים בחצי שנה. במהלך האימונים האלה יידרשו  44

שבועות בשישה  9משך להתפנות מבתיהם ל מרכז רבתח' שביתוחלק מו חילווה רבתח'

 30ימים, סה"כ  5האימונים הנוספים הם תרגילי חוליה, כל אחד מהם למשך  תחודשים. שש

 רבתח'כל תושבי תבן ו רבתח' תושביכל ימים בחצי שנה. במהלך האימונים הללו יידרשו 

שבועות  6-להתפנות מבתיהם ל הנב'יג רבתח' תושביחלק מות יפח רבתח' יתושבמרכז, חלק מ

 ימים בחצי שנה. 74-בסך הכל דורשים המשיבים פינוי של תושבים ל .בשישה חודשים

המשיבים מציינים כי במקרה הצורך ניתן יהיה לבצע רק את תרגילי החוליה בחצי השנה  .40

הראשונה, אך מבהירים כי גם המתווה השלם שהוגש צפוי להשתנות עם הזמן ונפח האימונים 

מהזמן,  40%צפוי לגדול. גם במתווה המוצע נדרשים התושבים לפנות את בתיהם למשך 

 לאורך שבועות שלמים, למשך שעות ארוכות בכל יום.

לנהל את  עותריםפינויים נרחבים, תכופים ודחופים כפי שדורשים המשיבים לא יאפשרו ל .41

י המרעה יהיו סגורים חייהם כסידרם. הם לא יאפשרו להם לרעות את עדריהם, משום ששטח

מהזמן, הם לא יאפשרו לתלמידים ללמוד בבית הספר, וממילא, אין להם  40%בפניהם משך 

 .מקום מגורים חלופי

לעבר השטחים אותם החריגו המשיבים עצמם משטח האש חורגים משפכי הירי  לכך בנוסף .42

ור זה יהיו הגבלות תנועה וסגירת שטחי מרעה, זאת בניגוד להתחייבות זהפעיל, על כן גם בא

 .ראשונותדין בעתירות הההמשיבים עצמם אשר מעוגנת בפסק 

ם צפויים להיות נתונים עותריהצהרתם של המשיבים כי נפח האימונים יגדל, הלאור  .43

 וב את השטח.פינויים בלתי פוסקים, זאת על מנת להתישם וכדי לגרום להם לעזללהתעמרות ו

יש לציין כי בבקעת הירדן זוהי הפרקטיקה הנוהגת. שם אין מדובר בתושבים היושבים על  .44

 אדמותיהם הפרטיות, וניסיונם מלמד כי הפינויים לצרכי אימונים גורמים לתושבים סבל רב. 

ם סבל רב ואין להתיר אימונים עותריפינויים עיתיים לטובת אימונים באש חיה יגרמו ל .45

 .הםשטחי החקלאות והמרעה שלבר בתיהם וזוכאלה בא

כוונת המשיבים לפנות את העותרים מבתיהם לצורך אימונים באש חיה כדי להכשיר  לסיכום: .46

, תוך 918אש הטירונים עומדת בסתירה לכללי הדין הבינלאומי. ההכרזה המחודשת על שטח 

התעלמות ממאות התושבים המאכלסים אותו, מבלי לשקול מחדש את הכרזתו ומבלי לבחון 

מחדש את נחיצותו נגוע באי סבירות קיצוני. חשיפת המניע הפסול לסגירת השטח הופכת גם 

 את תכלית צו הסגירה ללא ראויה. 
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 רוני פלי, עו"ד דן יקיר, עו"ד

 ב"כ העותרים


