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 4144/22דנג"ץ  בבית המשפט העליון 
 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק 

 אח' 107-. מוחמד מוסא שחאדה אבו עראם ו1 העותרים:

 . האגודה לזכויות האזרח בישראל2 

 דן יקיר ו/או רוני פלי ואח' ע"י ב"כ עוה"דכולם 
 מהאגודה לזכויות האזרח בישראל

 6515417, תל אביב 75רח' נחלת בנימין 
 03-5608165; פקס: 03-5608185טל': 

 roni@acri.org.il דוא"ל: 

 -דגנ-

 . שר הביטחון1 המשיבים:
  . מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון 2 

 משרד המשפטים, ירושלים  כולם באמצעות פרקליטות המדינה,

 אח' 142-. מחמוד יונס ו3

 כולם ע"י ב"כ עו"ד שלמה לקר
 , ירושלים2מרח' הסורג 

 02-6257546; פקס: 02-6233695טל': 
  shlomolecker@gmail.comדוא"ל: 

 ובת המשיביםגהעותרים לתתשובת 

 ובתגלת ובתםשת את שיגלה העותרים מתכבדים, 3.8.2022 מיום הנכבד המשפט בית להחלטת פיל

 . 4.8.2022 מיום המשיבים( –)להלן  2-1 המשיבים

כי פסק הדין מבוסס ברובו על קביעות עובדתיות ועל כן הקביעות  ,בתגובת המשיבים נטען .1

אמירות המשפטיות בהן נתבקש דיון נוסף הינן "בעניינים שהם שוליים לעיקר פסק הדין וב

כי אין מקום לדיון נוסף בקביעות המשפטיות  ,לכן טוענים המשיבים .שנאמרו בו בדרך אגב"

לפיה במקרה בו פסק הדין מתבסס על עובדות אין  ,המפורטות העתירה. אין לקבל את הטענה

שוב מוכחת האמת הפשוטה כי העובדות מונחות כידוע הדין נגזר מן העובדות: "חשיבות לדין. 

מראעבה נ' ראש  7957/04" )בג"ץ (.ex facto jus oriturהדין, והדין עולה מתוך העובדות )ביסוד 

 :Benthamדברי המלומד כלפסה"ד של הנשיא ברק(.  61( פיסקה 2005) ממשלת ישראל

"Evidence is the basis of justice: exclude evidence, you exclude justice." 

עמדת המשיבים, הרי שהדין עודו מהווה את מסגרת הסמכות ב תומכותנניח שהעובדות  אםגם  .2

של המשיב, והוא אינו יכול לפעול בניגוד אליו. גם אם בית המשפט בחר שלא לערוך דיון עמוק 

 שאין בכך כדי לגרועקביעות המשפטיות החדשות עליהן סמך את החלטתו, הרי בומשמעותי 

בהרחבה בעתירה, להלכות החדשות שנקבעו  שפורטממעמדן כקביעות משפטיות מחייבות, וכפי 

ה יכי גם הקביעות המשפטיות הנוגעות לדחי ,בפסק הדין השלכות רחבות וקשות. טענת המשיבים

על הסף וגם אלה עליהן נשענת הדחייה לגופה של העתירה מהוות כולן אמרות אגב ולכן אינן 

באלו, גם אם בקיצור, וקבע אינה יכולה לעמוד. בית המשפט דן הן באלו והן  בעלות משמעות

תקדימים המרחיבים את ההלכה הקיימת ואף סותרים אותה. על סמך קביעותיו אלה פסק בית 
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י השאלה העובדתית הנוגעת לאופי מגורי העותרים בשטח לפני ארבעה עשורים היא המשפט כ

שאלת סמכותו של המפקד הצבאי להשתמש ברכוש האוכלוסיה המוגנת לצרכיו  הרלוונטית.

יה של יהכלליים אינה שאלה שולית לדיון, וכך גם שאלת תחולתו של האיסור על העברה בכפ

של מחמת שיהוי תושבים מוגנים. שאלות אלה הן לב ליבו של הדיון. בנוסף לכך, סילוק על הסף 

לא נדחו על ( 517/00)בג"ץ ההליכים הקודמים בעוד עתירה בגלגול שני שניתן בה צו על תנאי, 

 מהותית.קביעה ודאי ו, היא בת שיהויטענ םעלתה בההוא הסף ואף ל

 :על הסף לאחר שניתן בה צו על תנאיעתירה דחיית 

הינה ביטוי בעל שני מובנים, אשר הראשון מתאר את " דחייה על הסף"משיבים טוענים כי ה .3

, כי טועניםהם  בנוסףנדחתה העתירה והשני מתאר את העילה בשלה נדחתה.  והשלב הדיוני ב

שלעתים לא ניתן להכריע בטענת שיהוי מבלי שיתקיים דיון מהותי בעתירה. אך  נקבע בעבר

בענייננו, טוענים המשיבים, בית המשפט סבר מראש כי טענות הסף חזקות והוציא צו על תנאי 

טענה זו אינה מתיישבת עם  לתגובה(. 26)ס'  רק משום שביקש לקדם הסכמה בין הצדדים

. פסק הדין נשוא העתירה הינו גלגול שני והמשך ישיר המקרה שלפנינול סטוריה הדיונית שיהה

מבלי שנטען  2012, עתירות אשר נמחקו בשנת 2000הוגשו נגד צווי הפינוי בשנת של העתירות ש

הוצא צו על תנאי לאחר  .י בית המשפט, כי דבק בהן שיהוייד-למצד המשיבים, וממילא לא נקבע ע

ספק כי יש להכריע בתיק לגופו של עניין. העובדה שבית  ועלהולא ה שהתקיים הליך גישור וכשל,

המשפט הנכבד סבר כי כדאי היה להגיע לפשרה מוסכמת אינה מלמדת דבר על חוזקן של טענות 

הם של ים בניחוש עמדותיסקועלא ברור על סמך מה המשיבים ו ,עת הוציא את הצו הסף בעיניו

בית המשפט מצא הוצאת הצו מלמדת ש, אין חולק כי מנגד .השופטים בעת הוצאת הצו על תנאי

  .טעם לדון בטענות המהותיות שעולות מן העתירה

"דחייה על הסף" )השלב הדיוני מצד אחד והעילה מצד  שני מובניו של המושג המשיבים לטענת .4

כפי שפורט בהרחבה  ולא בכדי. הובאה כל אסמכתהלא פרשנות זו לאינם כרוכים זה בזה.  שני(

צו על וצאת ההשלב הדיוני ואופי הדיון כרוכים זה בזה ונובעים זה מזה.  ,לדיון נוסף בעתירה

נדרשים להוכיח שעברו את מפתן בית המשפט אחד, בו העותרים  דיוני שלב מתתנאי מסיי

בו המשיבים נדרשים להוכיח כי  ומעביר את הדיון לשלב הבא ועתירתם צולחת את מבחני הסף,

 נ' שרת התרבות והספורט בישראל האגודה לזכויות האזרח 7647/16 בג"ץ) פעלו כדין

לפסה"ד של המשנה לנשיאה מלצר, בה הוא חלק על דעת המיעוט של  85, פיסקה (13.5.2020)

עילות  לגביגם אם לעיתים נדרשת הכרעה בחומרת הפגם של המשיבים כדי להכריע (. השופט מינץ

ובת המשיבים. גלת 25, כפי שמפורט בציטוט שהובא בסעיף הסף, הרי שזהו החריג לכלל ולהלכה

בהחלטה על  . נהפוך הוא.דיון מהותי כדי להכריע בטענות הסףנדרש היה בענייננו לא נאמר ש

בית המשפט עמד על כך שאינו נוטה לפתרון בינארי )ואין פתרון בינארי יותר הוצאת הצו על תנאי 

, וכן פירוט השימוש שבכוונתם המשיבים לעתירה גופמבקש את תשובת ההוא יה על הסף(, וימדח

ל המשיבים לבחון פתרונות חלופיים שלעשות בשטח ופתרונות חלופיים. יש לציין כי החובה 

לשימוש בשטח נובעת בראש ובראשונה מחובותיהם כלפי האוכלוסיה המוגנת ורכושה, ולכן לא 

בטענות הסף עת  "מצא ממש"המשפט  ברור מדוע דווקא ניסוח זה מעיד בעיני המשיבים כי בית

 צו על תנאי.  הוציא
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דחיית העתירה על הסף  תוצאת פסק הדין היא מוריד ואינו מעלה.אך משחק הניחושים הזה אינו  .5

כדי דיון מהותי נדרש ומבלי ש ,שנים 22וכעבור  בגלגול שניבעתירה מאוחר מאוד, דיוני בשלב 

המשיבים, קשה בעבור כל טענת והשלכתה, בניגוד ל ,להכריע בשאלת השיהוי. זוהי הלכה חדשה

עותר שיגיע לבית המשפט הנכבד ויצלח את משוכת הצו על תנאי. על כן סבורים העותרים כי 

 נדרש דיון נוסף בשאלה זו.

עד היום עילה זו היתה נבחנת לפי מעשי העותרים לפני הגשת  – קיון הכפייםינחוסר בנוגע לעילת  .6

 6364/20 דין בדנ"אהלאחרונה ניתן פסק  חנו מעשי העותרים שנים לאחריה.העתירה. בענייננו נב

 5סעיף נדונה תחולת  בעניין זה .(מצפה כרמים עניין - ( )להלן27.7.2022) סאלחההביטחון נ'  שר

 ,שוק, המהווה מעין תקנת 1967-(, התשכ"ז59לצו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה והשומרון( )מס' 

. אחת פלסטינית על המאחז מצפה כרמים, אשר נבנה שלא כדין על קרקע בבעלות פרטית

ניתן להחיל את תום הלב של הצדדים לעסקה, וברוב דעות הוכרע כי היא שנדונו בו השאלות 

בעניין מצפה כרמים וכן שהיה שותף לדעת הרוב  ,מאחז. השופט עמיתבאזור הבנוי ה לע 5סעיף 

 סיכם את פסק דינו כך:רה זו, לפסק הדין מושא עתי

לא בנקל הגעתי לתוצאה לפיה יש לבכר את זכות המחזיקים על פני  .19

על, המקרה שלפנינו הוא כאמור פתולוגי במיוחד, -המשיבים. במבט

, היקף הסטיה של ראשיתוזאת בשל מספר סיבות שחלקן צוינו לעיל: 

, דומה כי לפחות חלק מהמבקשים אם לא כולם, שניתמאות דונמים. 

עשו דין לעצמם ובנו את בתי הקבע ללא היתר בנייה, ובכך קלעו את 

, מצפה כרמים הוקם שלישיתהסיטואציה שלפנינו על קרני הדילמה. 

אבו עראם  413/13, ואך לאחרונה נטען בפנינו בבג"ץ 906בתוך שטח אש 

ביטחון של מדינת ישראל מחייבים (, כי צרכי ה4.5.2022)נ' שר הבטחון 

 (ההוספ ה)ההדגש ..."לשמור על שטחי אש

מה שלא כדין על בתי קבע שטח אש, בנו ב שהתיישבו, לפיה מי מצפה כרמיםההכרעה בעניין  .7

אדמותיהם הפרטיות של אחרים, ללא היתרים וללא כל אישור, תוך עשיית דין לעצמם שהתברר כ

כפי שנקבע  תום לב סובייקטיבי מוגבר צלחו את המבחן שללומר ששניתן כך הינם תמי לב עד כדי 

חיים על אדמות העותרים , משליכה בבחינת קל וחומר על העותרים בעתירה זו. בפסק הדין

אין להם כל ברירה אלא להתגורר פרטיות, בכפרים בהם חיו אבות אבותיהם מזה דורות. 

על אדמותיהם, ומנגד להתיר להם לבנות  יםסירוב המשיבאוהלים רעועים ודלים בשל בבפחונים ו

 ,יםשל המשיבשיקולים לוגיסטיים לא מונחת על הכף זכות יסוד של תושבים מוגנים אלא 

, ותנאים טופוגרפיים המתאימים לחסוך בהוצאות נסיעה של חיילים םרצונהמתבטאים ב

ואילו  ,בתום לב . לגבי הראשונים הוכרע שפעלולאימונים כהפקת לקחים ממלחמת לבנון השנייה

רב לדון בעניינם ודחה את עתירתם על ינקיי כפיים עד כי בית המשפט הנכבד ס אינםהאחרונים 

 הסף.

 :הבינלאומי משפטעליונות הדין המקומי על ה

לתקנות ההגנה  125תקנה מתוקף גירת שטח סמכה כללית לסכי קיומה של ה ,המשיבים טוענים .8

הבינלאומי על האופן  משפטתחולתו של המייתרת את הצורך בדיון בשאלת  1945, (שעת חירום)

 משפטכותו להוציא צו הנוגד את המסלגבי את הדיון כן סמכות זו, וו מיישם המפקד הצבאי ב
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הינה "אחת מכמה טעמים חלופיים לכך  בעניין זה, הקביעה בפסק הדין םלטענת הבינלאומי.

 עיף)ס ים סגורים על אף הוראות אמנת ג'נבה הרביעית"שהמפקד הצבאי מוסמך להכריז על שטח

ראשית, המפקד הצבאי בענייננו לא פעל לפי תקנות ההגנה אלא לפי הצו בדבר אך . לתגובה( 29

. ובפסק הדין מושא עתירה זו נקבע כי הצו הוא שגובר על המשפט הבינלאומיהוראות ביטחון, 

כי  ,ההלכה הפסוקה הינה. מובהקהלכתי  חידושכפי שפורט בהרחבה בעתירה, מדובר בשנית, ו

אין די בקיומה של המפקד הצבאי יונק את מקור סמכותו מהמשפט הבינלאומי. בכל מקרה 

ולא כל "צורך ביטחוני" עולה כדי צורך המקנה סמכות כזו למפקד סמכות כללית לסגור שטח, 

ההלכה הינה כי קיימת  ,עתירהחוות דעת המומחים שצורפה לבמפורט כפי שבנוסף, . הצבאי

בגינם לא ניתן שצרכים צבאיים כלליים לבין  ,הבחנה בין צרכים צבאיים הנדרשים בשל הכיבוש

כל  לא טרחו לתתהמשיבים  .לחוות הדעת( 2.12-2.5עיפים )ס להשתמש במשאבי השטח הכבוש

מפקד הוכח קשר בין צרכיו הביטחוניים של רק שלא כי לא  ,ת העותריםתשובה ממשית לטענ

הרצון לאמן חיילים  –אלא הוכח היפוכו של דבר  האזור לבין ההכרזה על השטח כשטח אש

 מבסיס הטירונים של הנח"ל שנמצא בסמוך והצורך באימונים כלקח ממלחמת לבנון השנייה.

חים בסמכותו של המפקד הצבאי לסגור שט המשיבים עצמם מודים שבית המשפט לא דן מעולם .9

 ובמגבלות לשימוש בקניין פרטי לצורך זה בפרט ,בכלל ם בשטח הכבושלצרכי אימונים כלליי

אינו רלוונטי, שכן מגבלות הדין  אבן זהרבעניין  פסק הדיןלמותר לציין כי . (לתגובה 32 עיףס)

אין חולק אם כך, . באותו בענייןנדונו ש ,הבינלאומי אינן חלות על פעולות הצבא בראשון לציון

היא הלכה  ,עליונותו של הצו הצבאיבדבר כי הקביעה הנוגעת לסמכות זו, שנגזרת מהקביעה 

ויודגש, שטח הכבוש. מחזיקי הקרקעות הפרטיות בעל כל מקרינות השלכותיה קשות ו חדשה.

שאלת סמכותו של המפקד הצבאי לסגור את השטח לא מדובר בקביעה שולית בפסק הדין: 

 .התשתית המשפטית לדחיית העתירה לגופההינה רכי אימונים ולצ

 :האיסור על העברה בכפיה

הרביעית הינו שולי  לאמנת ג'נבה 49פרשנותו של סעיף נוגע לבהדיון  כי גםהמשיבים טוענים  .10

של הסעיף מעמדו השינוי בבדבר  לטענת העותריםוחסר חשיבות, ולא מצדיק דיון נוסף. בנוגע 

טוענים בעשרות השנים שחלפו מאז קביעותיו של בית המשפט בעניין, מינהגי והפיכתו לדין 

מי נוגע ללא יה ימשום שהאיסור על העברה בכפ ,המשיבים כי שינוי כזה אינו מעלה ואינו מוריד

המשיבים טוענים, כי צו הביניים לבדו הוא הסיבה . 1980שנכנס לשטח האש ללא היתר לאחר 

כי העותרים הגיעו  סבור,להקורא עלול  תםתגוב ולמקראפרים, שהתושבים מתגוררים בכלכך 

. אך העתירות הללו עניינן בגדר ארץ לא זרועההשטח היה , ולפני כן יםשנ 22אך  לבתיהם לפני

העלה המשיב את העותרים, בני , שכדי לממשם 1999בצווי פינוי שהוצאו לתושבי הכפרים בשנת 

, זאת על אף שלשיטת יות ועקר אותם בכוח מבתיהםשכניהם על אוטובוסים ומשאומשפחותיהם 

 ,מאז ומתמיד בותושבי המקום גרו  בהליכים הקודמים,ובותיהם גמת עולה, כהמשיבים עצמם

לכל הפחות במשך עונת המרעה שמשכה מרבית חודשי השנה. בחירתם של המשיבים שלא להכיר 

והיא אסורה לפי הדין הבינלאומי, בין אם  ה. זוהי העברה כפויבמגורי העותרים אינה רלוונטית

, שכן "תושבות קבע" המפקד הצבאי נתן לתושבי השטח היתר לשבת על אדמתם ובין אם לאו

. אין מדובר באנשים ללא זיקה משפט הבינלאומיאיסור ההעברה בכפייה ב לתחולתאינה תנאי 

. מדובר מצפה כרמיםלאדמה, שהחליטו להגיע לשטח אש ולבנות בו שלא כדין, כמו בעניין 
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בתושבים ם. מדובר רביסטוריים, אשר מתגוררים בהם משך דורות יבתושביהם של כפרים ה

הצו לסגירת השטח  ןתיומעבדים את קרקעותיהם הפרטיות, לפני שנבבתיהם שחיים  מוגנים

 אחריו.לו

בית מדוע קביעת בעתירה לדיון נוסף ובחוות הדעת שצורפו אליה מפרטים העותרים בהרחבה   .11

מהווה הרחבה משמעותית של לאמנת ג'נבה  49המשפט הנכבד בעניין מעמדו ותחולתו של סעיף 

אשר נשקף מהם אך כיה יחידים יפסיקתו של בית משפט זה, שפסק בעבר כי ניתן להעביר בכפ

ה יטענת המשיבים כי הדין הבינלאומי מתנה את תחולת האיסור על העברה בכפי טחוני.יסיכון ב

ה במקום סותרת את הפרשנות המקובלת של העבירה וחותרת ימאותו כוח כובש לשהיבהיתר 

מהווה  התחת תכליתו. מעבר לטענה כי גם עניין זה הינו שולי, וכי העברת תושבי מסאפר יטא אינ

כל מענה לטענות  יםהמשיב ובשטח, לא סיפק הישיבהאת  ולא התיר םעצמם עבירה משום שה

 העותרים בעניין זה. 

לנכון  ובשטח מאז מתן פסק הדין כ"לא רלוונטיים" ולא מצא הםאת מעשי והגדירים יבהמש .12

יוצרת תנאים בלתי אפשריים לחיים ומגורים. התנכלויות  םלהתייחס אליהם. אך התנהלות

תכופות, החרמת כלי רכב באופן תדיר, מניעת הגעתם של נותני שירותים חיוניים: מורים, 

 קרובי משפחה, מניעת הגעתם של ,ריאעמותות המספקות סיוע הומניטפעילי רופאים, עורכי דין, 

כל אלה מתרחשים כעניין שבשגרה. בניגוד לאמור  - עיכובים שרירותיים ופלישות לכפרים

באופן מלא. בתגובות המשיבים לבקשות לצווי ביניים, ההגבלות בשטח מוחלות על תושבי השטח 

גון סגירת דרכים בין הכפרים בשערי ברזל והצבת מבצעים המשיבים, כשהשינויים הקיצוניים 

שער כך למשל, הופכים את המגורים באזור לבלתי אפשריים.  ,מחסומי קבע בכל הכבישים

 לשאר הכפרים במסאפר יטא,הכפרים ג'ינבה ומרכז הדרך בין את  חוסם שהוצב על ידי הצבא

 ה קשות.( סובלים מהגבלות תנוע108-ו 107ותושביהם )ובהם העותרים מס' 

כל עוד  בסכנהנתונים חייהם  עד כמהלעותרים  מחיששקיימו המשיבים ה אימוןה אם לא די בכך

הם נשארים בבתיהם, ולראיה רשלנותם הפושעת של המשיבים שגרמה לירי לעבר בית מגורים 

לאמנה אינם מתייחסים  49"העברה כפויה או גירוש" בסעיף כמפורט בעתירה, . בחאלת אל דבע

. ההעברה היא "כפויה" ואסורה גם 1999שנת למצבים בהם הפינוי נעשה בכוח, כפי שקרה ברק 

התנהלות המשיבים  בדרך של יצירת נסיבות הגורמות לאנשים המוגנים לעזוב.נעשית היא שכ

 בו. בשטח מאז מתן פסק הדין יוצרת סביבה שאינה מאפשרת מגורים

הוא קבע, כי הדיון יעסוק הן  מצפה כרמיםניין דיון נוסף בע םכשבית המשפט הנכבד הורה לקיי .13

באופן יישומן ויישום יתר תנאי הסעיף במקרה לב והן "התום  בחינתבאמות המידה המשפטיות ל

 250-פחות מ(. מה שם היה מדובר בגורלם של 24.11.2020" )החלטת השופט עמית מיום דנן

בשמונה  נים שהם תושבים מוגניםפלסטי 1,000-בתים, בענייננו מדובר בגורלם של כ 43תושבי 

להורות על קיום דיון נוסף הן לגבי ההלכות  ד. אף בענייננו מתבקש בית המשפט הנכבכפרים

 שנקבעו בפסק הדין והן לגבי אופן יישומן על העותרים.

 2022 אוגוסטב 9
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  , עו"ד יפל רוני דדן יקיר, עו"

 ב"כ העותרים


