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 תגובה לעתירה לדיון נוסף

פסק הדין בבג"ץ לדיון נוסף על בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד, מוגשת בזה תגובה לעתירה 

פסק  ;העתירות המקוריות)להלן:  4.5.22, מיום אבו עראם ואח' נ' שר הביטחון  1039/13, 413/13

 (. הדין

על שטח של  1999-ו 1980היה בהכרזות מהשנים העתירות המקוריות של  ןבתמצית, עניינ .1

(. אששטח ה , או:918שטח אש דונם באזור דרום הר חברון כשטח אש )להלן:  30,000-כ

טענו  - (העותרים, שהם העותרים בעתירות המקוריות )להלן: 143-3והמשיבים המבקשים 

 כי יש לבטל הכרזות אלה שכן לטענתם הם היו "תושבי קבע" בשטח האש עוד לפני הכרזתו. 

 ניתן כאמור פסק הדין בעתירות המקוריות, שדחה אותן "הן על הסף והן לגופן". 4.5.22ביום  .2

 ידי כב' השופט מינץ, ונתייחס אליו להלן.-רי ניתן עלפסק הדין העיק

 עיקרי פסק הדין

" שנפל בהגשתן, הן השיהוי הקיצוני"הסיבה הראשונה לדחיית העתירות על הסף הייתה  .3

, 8.6.1980בית המשפט הנכבד קבע כי מאז  .במישור הסובייקטיבי והן במישור האובייקטיבי

לא ננקטו הליכים משפטיים כלשהם , 1997כאשר הוכרז שטח האש לראשונה, ועד לשנת 

שיהוי מובהק, ארוך . כפי שקבע בית המשפט הנכבד, מדובר ב"בקשר להכרזה על שטח האש
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נדונה " שפגע ביכולתם של המשיבים להתמודד עם השאלה העובדתית המרכזית שומשמעותי

המשפט )בית  1980עובר לשנת בשטח האש אם התגוררו העותרים מגורי קבע ה -בעתירות 

כפי שנראה להלן, המשיבים עמדו בכבוד במשימתם חרף הנכבד הוסיף במאמר מוסגר: "

(. ביחס לשיהוי זה, ובמישור הסובייקטיבי, ציין בית "נקודת הפתיחה הנחותה בה ניצבו

 ".העותרים כל טענה המצדיקה שיהוי זהאין בפי המשפט הנכבד כי "

היעדר ניקיון כפיים מוחלט של "הסיבה השנייה לדחיית העתירות על הסף היא  .4

בנו ללא היתר במשך כל התקופה שבה העותרים בית המשפט הנכבד ציין כי  ."העותרים

בחסות צווי הביניים שאסרו על פינויים  , וזאתהעתירות המקוריות היו תלויות ועומדות

קבע כי חלק מבנייה זו נעשתה תוך הפרה מפורשת של צווי  שטח האש. בית המשפט הנכבדמ

ביניים שהוצאו בעתירות מסוימות, וחלקה נעשה בניגוד לצו הביניים שיצא בעתירות שטח 

 : האש עצמן. כך נקבע בפסק הדין

 את המצב הקיים ולמנוע שינוי לרעת אחד הצדדים להקפיא צווי ביניים נועדו. 72"
תנועת "התעוררות  1754/19בעוד ההליך תלוי ועומד )ראו למשל: בג"ץ 

((, אך לא לשפר את מצבו של מבקש 18.9.2019) בירושלים" נ' ממשלת ישראל
הצו. לפיכך, טענת העותרים, כי לא ניתן לצפות שהחיים במקום "יעמדו מלכת", 

תר מכל צו כוח העותרים בדיון לפנינו: "החיים חזקים יו-או בלשונו של בא
ביניים", לא פחות ממקוממת. צו הביניים נועד למנוע מהמשיבים לפנות את 
השטח, וברי שאינו יכול לשמש ככסות ואצטלה להרחבת והעמקת בניה בלתי 
חוקית ושנויה במחלוקת. ולא למותר לציין כי מן העבר השני, המשיבים מצדם 

יים אימונים באש חיה בשטח מלק נמנעו מילאו אחר צו הביניים ככתבו וכלשונו וכן
האש במשך השנים, וזאת בין היתר נוכח מבנים רבים שהוקמו בתחומי שטח האש 

 "חרף צווי הביניים שניתנו.

 )ההדגשות במקור(

לצד דחיית העתירות המקוריות על הסף, דחה בית המשפט הנכבד את העתירות המקוריות  .5

", העומדת בבסיס העתירות סוגיה העיקריתנדרש ל"בית המשפט הנכבד גם לגופן. 

 כדלהלן.

נקודת המוצא היא כי המפקד בראשית הדיון בעתירות לגופן, קבע בית המשפט הנכבד כי " .6

". הצבאי מוסמך להכריז על שטחים סגורים ולאסור את הכניסה אליהם ללא היתר

העותרים טענו כי סגירת שטח אש סותרת את הוראות המשפט הבינלאומי, אך בית המשפט 

 הנכבד דחה טענה זו בשל שלושה טעמים נפרדים:

גם אם נניח כי יש לבחון את פעולות המפקד הצבאי באזור בהתאם להוראות " .א

האמנה "המנהגיות", אין חולק כי כאשר הוראת חוק מפורשת בחוק הישראלי 

עפו  785/87עומדת מול כללי המשפט הבינלאומי, הדין הישראלי מכריע )בג"ץ 

 253/88(; בג"ץ 1988) 35, 4( 2, פ"ד מב)ה"ל בגדה המערביתנ' מפקד כוחות צ

 –"יש דין"  2690/09(; בג"ץ 1988) 815, 801( 3, פ"ד מב)סג'דיה נ' שר הביטחון

אלוף גד  –ארגון מתנדבים לזכויות אדם נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 

 ".((28.3.2010]פורסם בנבו[ ) 6, פסקה שמני
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מכבר בסמכותו של המפקד הצבאי להורות על סגירת  בית משפט זה הכיר זה" .ב

שטח, וזאת כנגזרת מכללי התפיסה הלוחמתית, סמכות אשר יונקת את שורשיה 

 ".בין היתר מן החובה לדאוג לשלומה וביטחונה של האוכלוסייה בשטח

( לאמנת ג'נבה 1)49אין מקום לטענת העותרים שהתמקדה בהוראת סעיף " .ג

בע כי מדובר בהוראה הסכמית אשר אינה משקפת הרביעית, שכן לא רק שנק

, פ"ד קוואסמה נ' שר הביטחון 698/80משפט בינלאומי מנהגי )ראו למשל: בג"ץ 

 815, 801( 3, פ"ד מב)סג'דיה נ' שר הביטחון 253/88(; בג"ץ 1981) 617( 1לח)

( 2, פ"ד מג)נסראללה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 814/88(; בג"ץ 1988)

((; אף אין בין הוראה זו, אשר נועדה למנוע מעשי גירוש 1989) 269-268, 265

המוניים של אוכלוסייה בשטח כבוש לשם השמדתה, ביצוע עבודות כפיה או 

 "השגת מטרות מדיניות שונות, לבין נסיבות ענייננו, מאומה.

כבד לאחר שקבע כי למפקד הצבאי יש סמכות להכריז על שטחי אש, נדרש בית המשפט הנ .7

השאלה המרכזית שבמוקד דיוננו, והיא האם התגוררו העותרים " -לשאלה שאותה כינה 

". שאלה זו היא אכן השאלה המרכזית מגורי קבע באזור שטח האש עובר להכרזתו

הרלוונטית לענייננו, שכן תחיקת הביטחון עצמה קובעת כי הכרזה על שטח סגור לא תחול 

ע" בשטח זה. בית המשפט הנכבד נדרש לשאלה זו באריכות ובפירוט, ערך ועל "תושב קב

כקביעה לבסוף קבע וסקירה מקיפה של הראיות והאינדיקציות שהוגשו מטעם שני הצדדים, 

בפסק הדין לא קיימו בשטח האש מגורי קבע בטרם ההכרזה עליו.  העותריםכי  עובדתית

ענתם למגורי קבע עובר להכרזה על לא עלה בידי העותרים להוכיח את ט: "נקבע כי

לא מדובר בשאלה עובדתית סבוכה כי אם הוסיף: "כב' השופט מינץ ", ושטח האש

 . "בשאלה שההכרעה בה, בפרט לצורך העתירות שלפנינו, אינה מורכבת כלל וכלל

 כי העותרים לא קיימונזכיר כמה מהראיות שעליהן ביסס בית המשפט הנכבד את מסקנתו  .8

 : 1980בשטח האש בשנת מגורי קבע 

  תצלומי אוויר מהשנים הרלוונטיות מעידים כי אין סימנים כלשהם המעידים על נוכחות

. כך עולה מתצלומי האוויר שצורפו על ידי 1980של תושבים קבועים במקום לפני שנת 

המשיבים, אך בית המשפט הנכבד קבע כי כך עולה בבירור גם מתצלומי האוויר שצורפו 

 ותרים עצמם.על ידי הע

  1993אין מחלוקת כי חיל האוויר ביצע אימוני תקיפה מהאוויר בשטח האש עד לשנת ,

ועובדה זו מחזקת את המסקנה כי לא היו אז מגורי קבע בשטח האש. כך גם עולה 

מדיווחים שניתנו על ידי גורמי המינהל האזרחי בזמן אמת )בפסק הדין הוזכר דיווח 

 (.1989משנת 

 בין השנים מזמן אמת, וגורמים נוספים של המינהל האזרחי הפיקוח  מדיווחי יחידת

לא הייתה התיישבות קבועה בשטח האש בטרם לפיה עולה תמונה ברורה  ,2000ועד  1980

פולשים,  נגדבשנים אלה כי פקחי יחידת הפיקוח פעלו אלה עולה גם הכרזתו. מדיווחים 
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בית המשפט הנכבד הסיק כי . ןלסילוקם משטח האש ולהריסת מבנים שנבנו שלא כדי

חרף הקושי הראייתי המובנה בהתחקות אחר מסמכים המתעדים פעילות בזמן "

אמת נוכח חלוף הזמן, המשיבים הציגו תמונה ראייתית ברורה על פיה לא הייתה 

 ."תופעה של מגורי קבע לפני ההכרזה

 "חוות דעת חוות הדעת עליהן מסתמכים העותרים אינן מסייעות להם ."

מבוססת על ביקורים וסיורים שערכה באזור דרום הר חברון  -אנתרופולוגית שהם הגישו 

לא נשענה על נתונים אובייקטיביים כלשהם או על סיורים , ו""2006החל משנת "

 ".1984ביקור במקום בשנת חוות דעת נוספת מבוססת על "; "במקום ב"זמן אמת"

  החורבות שבשטח האש הן חורבות נטושות שהיו יישוב מספרו של יעקב חבקוק עולה כי

 עונתי ונשארו כאלה.

  אין בהן תרומה כלשהי  -חוות הדעת שהתבקש צירופן בשלב מאוחר מאוד של ההליך

 לבירור התמונה המשפטית והעובדתית בענייננו.

במסגרת ההליך הוצע לעותרים מתווה בסיום פסק דינו, התייחס כב' השופט מינץ לכך ש" .9

", וכן הוצעו להם הצעות נוספות. בוסס על התפנותם משטח האש בעת עריכת אימוניםהמ

לא רק שהעותרים לא הצליחו להעמיד תשתית עובדתית בסיכום קביעה זו נכתב: "

מבוססת להוכחת טענותיהם, אלא שניתן אף לומר כי המשיבים בהחלט לוקחים בחשבון 

 ".לפנים משורת הדין את צורכי החקלאים במקום, וזאת במידה רבה אף

שבמוקד פסק הדין, לפיה העותרים לא קיימו מגורי קבע בשטח האש עובדתית הלקביעה  .10

העובדה ששטח . כב' השופט עמית ציין: "היו שותפים כל שופטי ההרכבעובר להכרזתו, 

לאימוני חיל האוויר, מדברת בעד עצמה, ושוללת את  90-וה 89-האש שימש בשנות ה

מגורי קבע בשטח האש. לכך יש להוסיף את האינדיקציות הרבות טענות העותרים ל

 ".הנוספות שנסקרו בפסק דינו של חברי, השופט ד' מינץ

נעשו פעם אחר פעם ניסיונות כנים להגיע להסדר עם כב' השופט עמית הוסיף כי " .11

העותרים, באופן שיצמצם את הפגיעה בפרנסתם... ברם, הצעות הפשרה נדחו פעם אחר 

 הפשרה שערי ננעלו לא עדיין. בסיכום פסק דינו נכתב ש"ידי העותרים"פעם על 

-כלכלי-ככל שהעותרים מבקשים לקדם את האינטרס החקלאי" והוצע: "וההידברות

 ".תרבותי שלהם, טוב יעשו אם ייפנו למסלול של הידברות עם המשיבים

נץ וכב' השופט אף כב' השופט גרוסקופף הצטרף לקביעות שבפסקי הדין של כב' השופט מי .12

מגיעים לתוצאה " -עמית. כפי שציין כב' השופט גרוסקופף, כשפוסעים במסלול המשפטי 

". כב' השופט גרוסקופף התייחס למבנים הרבים שנבנו בשטח אש שדין העתירה להידחות

 במהלך השנים ולשימושים האזרחיים הנעשים בו כיום, וסיים את פסק דינו כך: 918
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המופקדות על תכנון השימוש בשטחי אש יבחנו מטבע הרשויות הצבאיות "
הדברים, הן את צורכי הצבא והן את האילוצים הקיימים בשטח, בטרם יורו על 

, ויקבעו את טיבם והיקפם. בעשותן כן, חזקה 918חידוש האימונים בשטח אש 
עליהן כי יבחנו את מכלול החלופות בראי הצרכים הצבאיים, ויביאו בחשבון אף 

 " כים והאינטרסים של האוכלוסייה האזרחית הטוענת לזכויות בשטח.את הצר

 זהו פסק הדין, ועליו הוגשה כאמור העתירה לדיון נוסף. .13

 התנאים לקיום דיון נוסף

לחוק בתי  30בסעיף  קבועיםהתנאים לקיום דיון נוסף בפסק דין של בית המשפט העליון  .14

 : )ב( לחוק בתי המשפט כי30קובע סעיף  ,המשפט. לענייננו

 להיענות רשאים, לכך שיקבע שופטים או אחר שופט או העליון המשפט בית נשיא"
 קודמת להלכה בסתירה עומדת העליון המשפט בבית שנפסקה ההלכה אם לבקשה

 הלכה של חידושה או קשיותה, חשיבותה שמפאת או, העליון המשפט בית של
 ."נוסף לדיון מקום, לדעתם, יש בענין שנפסקה

בפסק הדין בבש"א  ברק הנשיא' כב ידי-על הובהר נוסף דיון של קיומו לאפשרות הרציונל .15

 :כדלקמן (,1996) 607, 598( 5פ"ד מט) ,( נחמני נ' נחמני2401/95)דנ"א  1481/96

 - העליון המשפט לבית לאפשר הצורך היא הנוסף הדיון ביסוד המונחת ית"התכל
 מחדש לבחון מורחב בהרכב יושב שהוא שעה - נוסף ערעור אין דינו-פסקי שעל

 חריגים בעניינים כי כך לידי להביא ובכך, מצומצם בהרכב ידיו-על שנפסקה הלכה
 ."שופטיו של מורחב הרכב מפי העליון המשפט בית ידבר

חריגים דיון נוסף הוא הליך יוצא דופן ונדיר, השמור למקרים הפסיקה הוסיפה וחידדה כי  .16

 7324/21דנג"ץ ; (7.7.19) זאדני נ' רשם האגודות השיתופיות 9299/16דנג"ץ שבחריגים )

 לדון כדי נועדדיון נוסף ; כי (31.1.22) עריקאת נ' המפקד הצבאי לאזור יהודה ושומרון

 דינו פסקי על ערעור כערכאת לשמש כדי ולא דופן יוצאת חשיבות בעלות חדשות בהלכות

; (18.8.15) החינוך שר' נ הארצית ההורים הנהגת 3367/15ץ ")דנג העליון המשפט בית של

 ד"פ, לפועל ההוצאה ראש' נ ינאי 6/82נ "ד ;(.1618.8) מיליקובסקי' נ מיטלמן 5939/16 א"דנ

הלכה שנפסקה, כדי אין בחשיבותה, קשיותה או חידושה של כי ו ;((1982) 101, 99 (3)לו

 פלונית נ' מדינת ישראל 4090/21דנ"פ להצדיק בכל מקרה ומקרה קיומו של דיון נוסף )

כמו כן, נקבע כי ((. 31.1.06) רוזנשטיין נ' היועץ המשפטי לממשלה 11414/05דנ"פ (; 13.1.22)

הדין קשה עבור המבקש הפרטני, אין היא בבחינת קריטריון המצדיק  אף אם תוצאת פסק

 ((. 11.12.16) פלוני נ' מדינת ישראל 7108/16קיום דיון נוסף )ראו למשל: דנ"פ 

 באשר לבקשה לקיום דיון נוסף.  שיביםבשים לב לאמור לעיל, נפנה עתה להציג את עמדת המ .17
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 יםעמדת המשיב

בוסס ברובו המוחלט על קביעות עובדתיות. בית המשפט ניכר מהדברים שלעיל שפסק הדין מ .18

הנכבד ציין מספר פעמים בפסק הדין כי השאלה המרכזית העומדת לדיון בעתירה היא שאלה 

האם העותרים קיימו מגורי קבע בשטח האש עובר להכרזתו. המענה לשאלה זו  -עובדתית 

 פסק הדין שדחה את העתירה. ת תוצאתשלילית, ומכך נגזר

דין ממוקד בקביעה עובדתית שההכרעה בה מבוססת על ראיות שהוצגו בפני הת שפסק למרו .19

מבקשים לקיים דיון נוסף בפסק הדין. לטענתם, פסק הדין  מבקשיםבית המשפט הנכבד, ה

 : (מבקשיםידי ה-)ונביא אותן כפי שהן מתוארות על קובע שלוש הלכות חדשות

 שניתן צו על תנאי בעתירה"; "אין פגם בבחינת טענות סף לאחר  -הראשונה 

 "חוק ישראלי גובר על המשפט הבינלאומי"; -השנייה 

"התרת העברה בכפייה של תושבים מוגנים בשטח כבוש בניגוד להוראת סעיף  -והשלישית 

לאמנת ג'נבה הרביעית, גם כאשר אין מדובר ביחידים אשר נשקף מהם סיכון בטחוני  49

 קונקרטי".

 לוונטיות לענייננו בלבד. בטענות הרלהלן תמקד נ .20

את ההצעות שהוצעו להם במסגרת  מבקשיםלאופן שבו מתארים ה , כדוגמה,נתייחס לא

ג)ד( לחוק 79הגישור שנערך בפני כב' השופט )בדימ'( פרופ' יצחק זמיר. נסתפק בהפניה לסעיף 

, ונזכיר ברמז את דברי (חוק בתי המשפט)להלן:  1984-בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד

ציין כי להתרשמותו שבו , 10.8.20בעתירות מיום שהובאו בפרוטוקול הדיון מלצר כב' השופט 

  הליכי הגישור, ואף לא הציעו הצעות בעצמם.שהוצעה בסירבו לכל הצעה  עותריםה

לא נתייחס גם לתיאור המובא בעתירות באשר לאירועים שאירעו לאחר פסק הדין, שאינם 

 נטיים לענייננו. רלוו

בעתירתם המסבירות )לראשונה( מדוע לא נפל שיהוי  מבקשיםנימנע מלהתייחס גם לטענות ה

. מובן מאליו שההכרעה בסוגיה זו חלוטה, ואף ומדוע הם לא פעלו בחוסר ניקיון כפיים

 עצמם אינם מבקשים לערוך דיון נוסף בשאלה האם העתירות לוקות בשיהוי מבקשיםה

 .בחוסר ניקיון כפיים והאם הם פעלו

האם שלוש  - לדיון נוסף רק לשאלה המשפטית העומדת במוקד העתירהאפוא נתייחס 

האם הקביעות שנקבעו במסגרתן השאלות המשפטיות שתוארו לעיל אכן הוכרעו בפסק הדין, 

הלכה ש"מפאת חשיבותה, קביעות אלה מהוות והאם הן חלק מה"רציו" של פסק הדין, 

 )ב( לחוק בתי המשפט(.30ה" יש מקום לקיים בו דיון נוסף )ראו: סעיף קשיותה או חידוש
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הטענה הראשונה: יש לקיים דיון נוסף בשאלה האם ניתן לדחות עתירה בשל טענות 

 תנאי-סף לאחר שהוצא בה צו על

נפתח בשאלה הראשונה: האם ראוי לקיים דיון נוסף בקביעת בית המשפט הנכבד כי "אין  .21

סף לאחר שניתן צו על תנאי בעתירה"? עצם העמדת השאלה בצורה זו פגם בבחינת טענות 

אין  -מלמדת שהמענה הוא שלילי. אין מדובר בהלכה כלל וכלל, וגם אילו הייתה זו הלכה 

 היא חשובה, אין היא קשה ואין היא חדשה.

תנאי מעביר את נטל הראיה למשיבים. לדבריהם, פסקי -מאריכים לטעון שצו על מבקשיםה .22

תנאי עשויים להתייחס לטענות סף, אך הם "מתאפיינים -בעתירות שהוצא בהן צו עלדין 

בדיון )לרוב קצר( בטענות הסף, אשר מבהיר מדוע הן נדחות וניתן לעבור לדיון העיקרי". 

 שקיבלונטולות מפסקי דין  מבקשים, שכן כל הדוגמאות שהביאו האינה ברורהטענה זו 

ן אלו דחו את טענות הסף שנטענו במסגרתם. למעשה, טענת עתירות, ולמותר לציין שפסקי די

ם אינה ברורה: אם דן בית המשפט הנכבד בטענות סף, כלום אין הדבר מעיד על כך המבקשי

בטענות הסף בפסקי הדין הללו היה נערך שסבורים העותרים שהדיון שניתן לדון בהן? האם 

פירושו שבתום הדיון  -עצם העובדה שבית המשפט הנכבד עורך דיון בטענות סף דיון סרק? 

לערוך דיון בטענות סף לאחר ניתן ניתן לקבל את טענות הסף או לדחותן, ומכאן שבהחלט 

 תנאי.-הוצאת צו על

אחד: "דחיית עתירה על ביטוי נובעת ככל הנראה משני מובנים של  מבקשיםטעותם של ה .23

שבו נדחתה העתירה  השלב הדיוניה שימוש במובן זה כדי לתאר את הסף". לעיתים נעש

תנאי(, ולעיתים נעשה בו -)מייד לאחר הגשתה, לאחר הגשת תגובה או לפני הוצאת צו על

תנאי היא -לדחיית העתירה )מחמת עילות סף(. הוצאת צו על העילותשימוש כדי לתאר את 

בית המשפט השתכנע כי יש בה ערך  שלב משמעותי בחייה של עתירה, שכן היא מלמדת כי

תנאי אינו כובל את ידי בית המשפט ואינו -וכי ראוי לדרוש מהמשיב להשיב לה; אולם צו על

מונע ממנו את הדיון בטענות סף. כשם שבית המשפט דוחה לעיתים עתירות לגופן מבלי 

צא בהן צו תנאי, כך הוא עשוי לדחות עתירות בגלל טענות סף לאחר שי-להוציא בהן צו על

תנאי. יש להבחין בין השלב הדיוני שבו נדחית עתירה לבין העילות שבגללן היא נדחית, -על

 והדברים אינם כרוכים זה בזה.

עצמם מפנים לפסק דין אחד לפחות שבו נדחתה עתירה על הסף בלבד לאחר  מבקשיםה .24

, 18.12.16מיום  ,עאודה נ' מדינת ישראל 2988/15פסק הדין בבג"ץ  -תנאי -שהוצא בה צו על

תנאי, ולאחר מכן -שהוזכר אף בפסק הדין. באותו מקרה הוציא בית המשפט הנכבד צו על

קיימות דוגמאות נוספות השתכנע כי ראוי לקבל את טענות הסף ודחה את העתירה בגללן. 

כך למשל . תנאי לגביהם-לפסקי דין שבהם נדחו סעדים מסוימים על הסף לאחר שיצא צו על

, ניתן 21.1.10מיום  מידברג נ' בית משפט השלום בראשון לציון 7456/09בבג"ץ  בפסק הדין

תנאי. מובן שאין מדובר -תנאי ולאחר מכן נדחה על הסף הראש הראשון של אותו צו על-צו על

אם קיימת עילת סף המצדיקה את דחיית העתירה, דוחה  -במקרים שגרתיים, שכן בדרך כלל 

אין מגבלה דיונית על סמכותו מובן שתנאי; אך -א בה צו עלאותה בית המשפט מבלי להוצי

 תנאי.-של בית המשפט הנכבד לדחות עתירה על בסיס טענות סף גם לאחר שהוצא בה צו על
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היועץ  9262/16למעשה, בית המשפט הנכבד נדרש בעבר לסוגיה זו עצמה, וקבע כך )בג"ץ  .25

 (:13.2.18 , פס"ד מיוםהמשפטי לממשלה נ' בית הדין הארצי לעבודה

על פי רוב, טענת השיהוי תיבחן בפתח ההליך, בטרם הדיון המקדמי או במהלכו. "
עם זאת, ייתכנו מצבים שבהם הדיון בטענת השיהוי ייערך בשלב מתקדם יותר של 

(, 2014) 1960-1959ההליך. כפי שמסביר פרופ' זמיר בספרו הסמכות המינהלית 
טענת השיהוי, אלא לאחר שדן בטענות לא פעם בית המשפט אינו יכול להכריע ב

שהועלו בעתירה לגופו של עניין. הטעם לכך נעוץ בכך שלעיתים ההחלטה האם 
יש לדחות את העתירה מחמת שיהוי במועד הגשתה מחייבת הכרעה בשאלות 
נוספות, כגון חומרת הפגם שנפל בהחלטה המינהלית ומידת הנזק שעלול להיגרם 

 –במקרים מעין אלו שלישיים אם העתירה תתקבל. לרשות המינהלית או לצדדים 
אפשר שטענת השיהוי לא תוכרע בפתח הדיון, אלא לאחר הכרעה  –וכך גם בענייננו 

 "תנאי בעתירה.-בשאלות הרלבנטיות לגופו של עניין, ואף לאחר שניתן צו על
 )ההדגשות נוספו ע"י הח"מ(

חו בשל טענות הסף עוד בטרם הוצאת לכך שהעתירות לא נד ותבענייננו, ניתן לשער את הסיב .26

הלוא דחיית העתירה בשל היעדר ניקיון כפיים לא יכולה הייתה להיעשות תנאי בהן. -צו על

בנו בטרם , ובעוד העתירה תלויה ועומדת כמובן בטרם פעלו העותרים בחוסר ניקיון כפיים

המשפט הנכבד כי הבהיר בית  11.1.17תנאי מיום -בצו עלחוקית. זאת ועוד; -בצורה בלתי

ראוי להגיע לפשרה מוסכמת, שתאפשר אימונים שהם חיוניים לדעת צה"ל, ופגיעתם "

איננו רואים מנוס בשלב זה מהוצאת צו על ", ציין: "בעותרים תהיה מעטה ככל הניתן

תנאי כמבוקש, וכך אנו מחליטים, אך אין בו כדי להצביע על נטיה מצדנו לפתרון 

תשובה יכלול גם פתרונות חלופיים. ניתן אפוא לשער כי אף שבית ", וקבע כי כתב הבינארי

תנאי -המשפט התרשם כי קיימות טענות סף חזקות ומשמעותיות, הוא החליט להוציא צו על

הוא מצא לנכון לדחות בעתירות כדי לקדם הסכמה בין הצדדים. משהסכמה כזו לא הושגה,  

 טענות הסף. בשל העתירות גם את 

השאלה  -, אך למעשה מבקשיםשלעיל נאמרו כדי להבהיר את טעותם של הכל הדברים  .27

לעורר אינה עולה בענייננו כלל. בית המשפט הנכבד לא דחה את  מבקשיםשמבקשים ה

על בסיס הראיות שהציגו המשיבים. בית  ,העתירות על הסף בלבד, אלא דחה אותן אף לגופן

להראות כי העותרים  "וד במשימתםעמדו בכבהמשפט הנכבד ציין במפורש כי המשיבים "

 -לא קיימו תושבות קבע בשטח האש עובר להכרזתו, ומכאן שאף אם נטל הראיה עבר 

עתירה על הסף שאלה "האם ניתן לדחות הנה כי כן, ההכרעה בהמשיבים עמדו בנטל זה. 

, , שכן העתירות נדחו גם על הסף וגם לגופןנדרשת במקרה דנן" אינה שהוצא בה צו על תנאי

 ודי בכך כדי להוביל לדחיית העתירה לדיון נוסף בהקשר זה.

חדשה )וזה אינו המצב, כמפורט הרבה למעלה מן הצורך נציין כי גם אילו היה מדובר בהלכה  .28

שהציב בית המשפט הגבוה אינם מתקרבים לרף כלל  "חשיבותה, קשיותה וחידושה" – ,לעיל(

ת הקדשת משאבים שיפוטיים כה נכבדים הנכבד לעריכת דיון נוסף. קשה להעלות על הדע

 כדי לברר שאלה דיונית זו, ואף זו סיבה לדחיית העתירה לדיון נוסף בהקשר זה. 
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הטענה השנייה: יש לקיים דיון נוסף בשאלה האם חוק ישראלי גובר על המשפט 

 הבינלאומי

אין "יה כי יש לקיים דיון נוסף בקביעה שבפסק הדין לפ ,היא מבקשיםטענתם השנייה של ה .29

חולק כי כאשר הוראת חוק מפורשת בחוק הישראלי עומדת מול כללי המשפט הבינלאומי, 

". קביעה זו הובאה כאחד מכמה טעמים חילופיים לכך שהמפקד הדין הישראלי מכריע

 הצבאי מוסמך להכריז על שטחים סגורים על אף הוראת אמנת ג'נבה הרביעית.

, אין מדובר בחלק מהרציו של פסק הדין כי דין הטענה להידחות שכן סבוריםהמשיבים  .30

בין אם כללי המשפט הבינלאומי גוברים על צווים של המפקד  .וההכרעה בה אינה נדרשת

סמכותו של המפקד הצבאי לסגור שטחים לצרכי  -הצבאי, ובין אם צו גובר על כלל בינלאומי 

לתקנות  43ב תפיסתו, הממשיך לחול מכוח תקנה נגזרת גם מכוח הדין שחל באזור ער ביטחון

(, תקנות ההגנה)להלן:  1945לתקנות ההגנה )שעת חירום(,  125האג. כך היא לשון תקנה 

 החלה באזור עוד מתקופת המנדט:

"מפקד צבאי רשאי להכריז בצו על כל שטח או מקום, כי הם שטח סגור לצרכיהן 
טח או מקום, או יוצא מתוכם, במשך של התקנות האלה. כל אדם הנכנס לתוך כל ש

כל התקופה, שבה עומד בתקפו צו כזה ביחס לשטח או למקום ההם, ללא תעודת 
היתר בכתב שהוצאה בידי המפקד הצבאי או מטעמו, יאשם בעבירה על התקנות 

 האלה."

הן מכוח כללי  -בית המשפט הנכבד קבע פעמים רבות שתקנות ההגנה ממשיכות לחול באזור  .31

המנשר בדבר סדרי שלטון הן מכוח  הנ"ל, 43בהתאם להוראת תקנה  הבינלאומי,המשפט 

נצאר נ' המפקד  7437/11בג"ץ )ראו למשל:  1967-(, התשכ"ז2ומשפט )יהודה והשומרון( )מס' 

לתקנות  125. ביחד עם תקנות ההגנה ממשיכה לחול גם תקנה (10.2.13פס"ד מיום , הצבאי

צו בדבר י להכריז על שטח כשטח סגור. עם חקיקת הההגנה, המסמיכה את המפקד הצבא

, נשנתה סמכות 2009-(, התש"ע1651הוראות ביטחון ]נוסח משולב[ )יהודה והשומרון( )מס' 

 לצו. 318זו בסעיף 

ואכן, בית המשפט הנכבד הכיר במפורש בסמכותו של המפקד הצבאי לסגור שטחים לצרכי  .32

עבדאלקאדר נ' ועדת  5439/09בג"ץ יו"ש )ראו: ביטחון. כך לצורך הגנה על האוכלוסייה בא

פתאח נ' -אל 92/57בג"ץ , וכך לצורכי אימונים )ראו: (20.3.12, פס"ד מיום העררים הצבאית

אבן זוהר נ' מדינת  2281/06פסק הדין בע"א בנוסף, נפנה ל .((1957) 1524, פ"ד יא שר הביטחון

 125אש בישראל מכוח אותה תקנה  עסק בהרחבה בהכרזה על שטחיש 28.4.10, מיום ישראל

. כך גם עולה מפסקי דין רבים שאינם דנים ישירות שהוזכרה לעיל, החלה גם בישראל

בחוקיות הכרזה על שטח אש, אך הדיון שנערך בהם מתבסס על הנחה פשוטה כי המפקד 

בני מניה נ'  613/10בג"ץ הצבאי אכן מוסמך לסגור שטחים לצרכי אימונים )ראו למשל: 

בשראת נ' המפקד  6371/97בג"ץ ; 3.12.13, פס"ד מיום קד כוחות צה"ל בגדה המערביתמפ

אלכבאש נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה  6999/10; בג"ץ 21.7.03, פס"ד מיום הצבאי באיו"ש

 (. 13.4.11, פס"ד מיום המערבית
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י, שתי טענות נוספות הנוגעות למשפט הבינלאומ מבקשיםבעתירתם לדיון נוסף מציינים ה .33

שלטענתם לא נדונו בפסק הדין ועל כן יש מקום לקיים בהם דיון נוסף. טענה זו אינה ברורה: 

כיצד הלכה שלא נזכרה בפסק הדין יכולה להוות הלכה ש"מפאת חשיבותה, קשיותה או 

לקיים דיון נוסף בנושאים שאין  מבקשיםחידושה" יש מקום לקיים בו דיון נוסף? בקשת ה

י בפסק הדין ממחישה את העובדה שרצונם למעשה לקיים דיון נוסף אליהם התייחסות כלשה

כפי שעוצבו  ,בטענותיהם הפרטניות, וזאת בחריגה מתכליות ההליך המיוחד של דיון נוסף

 בידי המחוקק ובית המשפט הנכבד.

טוענים  המבקשיםכדי שלא להותיר את הנייר חלק, נזכיר בקצרה את שתי הטענות האלה, ש .34

כבד לא התייחס אליהן בפסק דינו ועל כן הם מבקשים לדון בהן לראשונה שבית המשפט הנ

 במסגרת דיון נוסף:

"אסור למעצמה הכובשת להשתמש בשטח הכבוש כמגרש הטענה הראשונה היא כי 

האימונים שלה, ומותר לה לקיים אך ורק אימונים שקשורים קשר הדוק לשמירה על 

ה לענייננו, שכן איש לא הפך את אזור יהודה טענה זו אינה קשור ביטחון האזור הכבוש".

לאימונים כפי שפורט בכתב התשובה, והשומרון ל"מגרש האימונים" של מדינת ישראל. 

בשטח האש חשיבות רבה להכשרת לוחמי צה"ל למגוון משימות שאותן הם עשויים להידרש 

לל זה בשטח האימונים הנערכים בשטחי האש, ובכ. לבצע גם בשטח המצוי בתפיסה לוחמתית

, תורמים תרומה משמעותית להכשרת חיילי צה"ל לפעילות שהם מבצעים בין היתר 918אש 

באזור יהודה ושומרון, וכן למוכנותו של צה"ל לתרחישים מבצעיים שונים שעשויים להשפיע 

 1על ביטחון האזור.

טוענים שיש לדון בה לראשונה מבקשים הטענה השנייה שפסק הדין לא עסק בה, אך ה

כלל לא נדונה טענה זו  חל איסור להתאמן על קרקע פרטית"."במסגרת דיון נוסף, היא כי 

שכלל  -בית המשפט הנכבד , וממילא לא ברור כיצד קביעת בית המשפט הנכבד ידי -כאמור על

 יכולה להוות הלכה חדשה לגביה. -לא ניתנה 

היחס בין הדין באזור לבין המשפט הבינלאומי היא שאלה  נשוב אפוא על דברינו לעיל: שאלת .35

שאינה עולה בנסיבות ענייננו. משום כך הקדיש לה בית המשפט הנכבד בפסק דינו מילים 

כפי . שנקבעו בפסק הדין מהקביעות העובדתיותספורות בלבד, שאף אותן לא ניתן לנתק 

ש ערב הכרזתו, וממילא שנקבע בפסק הדין, העותרים לא קיימו תושבות קבע בשטח הא

עונתיים השטח שימש לצרכים חקלאיים  הייתה מצומצמת. סגירת השטחהפגיעה בהם עקב 

בטרם הכרזתו, וגם לאחר הכרזתו כשטח אש הוא יוכל להמשיך לשמש לצרכים אלו לצד 

 השימוש שייעשה בו לאימונים. 

                                                           
הטענה כי שטח איו"ש משמש כ"מגרש אימונים" עבור צה"ל חסרת בסיס גם מבחינת הנתונים המספריים. על פי   1

, בעניין "שטחי האימונים של צה"ל ביבשה", 2021-ב, משנת תשפ"א71הנתונים שהובאו בדו"ח מבקר המדינה מס' 
 18%-איו"ש( הם שטחים סגורים המשמשים לאימוני צה"ל. לעומת זאת, רק כ ללאמקרקעות המדינה ) 35%-כ

 יותרקטן ( הוא שטח סגור המשמש לאימוני צה"ל. שיעור השטח הסגור באיו"ש Cמשטחי  30%-משטח איו"ש )כ
נת ישראל היא מדינה תחת איום קיומי, המציאות באיו"ש היא מציאות של לוחמה בעצימות נמוכה, מדימבישראל. 

צה"ל נדרש למוכנות מבצעית תמידית כדי להגן על בטחון המדינה ועל בטחון האזור, ולשם כך יש צורך בשטחי 
 מיושבים.-אימונים רבים באזורים לא



- 11 - 

ללי המשפט המשיבים סבורים אפוא כי השאלה האם צו של המפקד הצבאי גובר על כ .36

הבינלאומי אינה מצדיקה עריכת דיון נוסף בפסק הדין. שאלה זו אינה עומדת במוקד פסק 

 לתוצאתו, וממילא אין מקום לקיים בה דיון נוסף.נדרשת אינה כלל הדין, ההכרעה בה 

תושבים הטענה השלישית: יש לקיים דיון נוסף בשאלה האם ניתן להעביר בכפייה 

 מוגנים בשטח כבוש

מבקשים לקיים בה דיון נוסף נוגעת לפרשנות  מבקשיםה המשפטית השלישית שההקביע .37

בית המשפט הנכבד קבע כי  .העברת אוכלוסייה בכפייה, האוסר על לאמנת ג'נבה 49סעיף 

אין בין הוראה זו, אשר נועדה למנוע מעשי " -מעמדו של סעיף זה הסכמי, וכי בכל מקרה 

בוש לשם השמדתה, ביצוע עבודות כפיה או השגת גירוש המוניים של אוכלוסייה בשטח כ

 . לפסק הדין( 32)פסקה  "מטרות מדיניות שונות, לבין נסיבות ענייננו, מאומה

שולית בפסק הדין שהיא מעצימים קביעה מבקשים המשיבים סבורים כי ה -גם בהקשר זה  .38

עריכת דיון נוסף בו. ה"דיון" שנערך בפסק הדין בקשתם לכדי להצדיק בצורה מלאכותית 

 הומלבדלפסק הדין(,  32בפסקה אחת, שצוטטה בעתירה עצמה )פסקה בקביעה זו מתמצה 

 אין פסק הדין קובע בעניין זה דבר. 

לאמנת  49המשיבים סבורים שאין כל מקום לקיים דיון נוסף בשאלת פרשנותו של סעיף  .39

 ג'נבה, וזאת מכמה סיבות.

לאמנת ג'נבה נסמכה על פסקי דין רבים  49מעמדו של סעיף אודות על הקביעה  - ראשית .40

(; 1981) 617( 1, פ"ד לח)קוואסמה נ' שר הביטחון 698/80בג"ץ מאוד של בית המשפט הנכבד )

נסראללה נ' מפקד  814/88(; בג"ץ 1988) 801( 3, פ"ד מב)סג'דיה נ' שר הביטחון 253/88בג"ץ 

המבקשים טענו כי חל שינוי במצב  (.(1989) 265( 2, פ"ד מג)רביתכוחות צה"ל בגדה המע

להלן, אין  43-41לאור האמור בסעיפים המשפטי מאז שניתנו פסקי הדין האמורים. אולם 

משקף משפט בינלאומי  49שכן בין אם סעיף ו, זלשאלה דנן צורך להידרש במסגרת דיונית 

י, ממילא במקרה דנן אין מדובר ב"גירוש" הסכמי ובין אם הוא מהווה משפט בינלאומי מנהג

 כמשמעותו בסעיף זה.

לאמנת ג'נבה חל בענייננו, אין הדבר  49כפי שקבע בית המשפט הנכבד, גם אם סעיף  - שנית .41

יכול לסייע לעותרים. סעיף זה נועד למנוע גירוש המוני של אוכלוסייה משטח כבוש, ואין הוא 

כדין לאחר הכרזתו. אף קביעה זו נסמכת על  מונע הרחקת אנשים שפלשו לשטח אש שלא

הלכות ארוכות שנים של בית המשפט הנכבד, ואין מדובר בהלכה חדשה, קשה או מורכבת 

 מן הסוג המצדיק עריכת דיון נוסף.

חלק מה"רציו" של  ואינלאמנת ג'נבה  49מעמדו הנורמטיבי של סעיף  ועיקר: -ושלישית  .42

קיימו מגורי קבע בשטח האש בטרם הכרזתו, מובן  פסק הדין. לאחר שנקבע שהעותרים לא

. סמכותו של המפקד הצבאי הייתה מצומצמתההכרזה על שטח האש הפגיעה בהם עקב ש

להכריז על שטחים סגורים מעוגנת הן בדין הבינלאומי, הן בתחיקת הביטחון, ולאחר 
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היתר. אם  אסור היה לעותרים להיכנס אליו ללא - 918שהמפקד הצבאי הכריז על שטח אש 

העותרים הפרו את הדין הנוהג באזור, נכנסו שלא כדין לשטח האש והקימו בו מבנים ללא 

, ובוודאי שאין אין בכך כדי להפוך את פינויים משטח האש לפינוי הפוגע בזכויותיהם -היתר 

מעילה ' -" ex turpi causa non oritur action. כבר במשפט הרומאי נקבע: "מדובר ב"גירוש"

, ופלישתם של העותרים לשטח האש אינה מקנה להם זכות 'עוולה לא תצמח זכות תביעה בת

בית המשפט הנכבד קבע פעמים רבות שאכיפת הדין להגנה להמשיך לשהות בו. -ראויה

בשטחים מוחזקים אינה רק מותרת לפי המשפט הבינלאומי, אלא היא אף אחת מחובותיו 

 נת ג'נבה. של המפקד הצבאי בהתאם לאמנת האג ולאמ

אכן, אין חולק על כך שבעשרים השנים האחרונות שוהים העותרים בשטח האש. אולם כפי  .43

שקבע בית המשפט הנכבד, רשויות אכיפה פעלו בזמן אמת מספר רב מאוד של פעמים לפינוי 

פולשים משטח האש, והסיבה היחידה שבגללה העותרים שוהים בשטח האש בעשרים השנים 

ביניים שיצא מאת בית המשפט הנכבד. העותרים ניצלו את צו הביניים האחרונות היא צו ה

פעלו בחוסר ניקיון  -כפי שנקבע בפסק הדין  -כדי להעמיק את שהותם בשטח האש, ובכך 

בחטא, אין לראות את מלכתחילה של העותרים בשטח האש נעשתה שמגוריהם כפיים. שעה 

 49א קשר לשאלת פרשנותו של סעיף הרחקתם ממנו כהפרה של הדין הבינלאומי, וזאת לל

 לאמנת ג'נבה.

 סיכום

 שלוש קביעות מרכזיות יש בפסק הדין, וכולן ניתנו פה אחד: .44

העתירות לוקות בשיהוי חמור ומשמעותי, שפגע ביכולתם של המשיבים להתמודד  -האחת 

 עם טענות העותרים. די בשיהוי זה כדי להביא לדחיית העתירות על הסף.

רים פעלו בחוסר ניקיון כפיים בכך שניצלו לרעה את צו הביניים שניתן העות -השנייה 

בעתירות כדי להעמיק את שהותם בשטח האש ולבנות מבנים ללא היתר. די בחוסר ניקיון 

 הכפיים כדי להביא לדחיית העתירות על הסף.

ית העותרים לא קיימו מגורי קבע בשטח האש ערב הכרזתו. טעם זה מוביל לדחי -והשלישית 

 העתירות לגופן.

כלל אינם מבקשים לקיים דיון נוסף באחת משלוש הקביעות הללו. טענותיהם של  מבקשיםה .45

שוליים לעיקר פסק הדין ובאמירות שנאמרו בו כבדרך שהם מתמקדות בעניינים  מבקשיםה

תנאי, בשאלת היחס בין -בשאלה האם ניתן לדחות עתירה על הסף לאחר מתן צו על -אגב 

לאמנת  49נלאומי לבין תחיקת הביטחון ובשאלת מעמדו הנורמטיבי של סעיף המשפט הבי

 ג'נבה ופרשנותו.

שאין כל מקום לערוך דיון נוסף בפסק הדין כדי לברר את הסוגיות סבורים המשיבים  .46

, וזאת מכל הסיבות שפורטו לעיל. לסיבות אלה נוסיף לקיום דיון נוסף המוזכרות בעתירה
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נקבעו באשר לעריכת דיון נוסף בפסקי דין של בית המשפט ל, שהוזכרו לעיאת ההלכות ש

(; 7.6.22) פרידמן נ' ראש מינהל רפואה במשרד הבריאות 2122/22דנג"ץ : גםהנכבד )ראו 

 םקובי נ' שרת הפני 6598/21דנג"ץ (; 15.2.22) בפלונית נ' מפקד יחידת מיט 7302/21דנג"ץ 

דנג"ץ  (;2.9.19) מינהל הרפואה במשרד הבריאותשגב נ' ראש  4325/19דנג"ץ (; 28.11.21)

(. המשיבים סבורים שכל הטענות (25.6.18) םהגדול לערעוריפלוני נ' בית הדין הרבני  2789/18

נים אלו, וממילא אין בהן כדי להצדיק עריכת דיון חשבעתירה לדיון נוסף אינן עומדות במב

 נוסף בפסק הדין.

 להידחות.לקיום דיון נוסף רים כי דין העתירה מכל הסיבות האמורות, המשיבים סבו .47

 

  (4/8/22) חמישי ז' אב תשפ"ב יוםהיום, 

 

 

___________________ 

 יצחק ברט, עו"ד

 סגן בכיר א' במחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה

 

___________________ 

 נועה רוזנברג, עו"ד

 עוזרת במחלקת הבג"צים

 בפרקליטות המדינה

 

 

 


