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 בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק 
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  ------------דוא"ל: 

 -דגנ-
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  . מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון 2 
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 אח' 142-. מחמוד יונס ו3

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

 02-6257546; פקס: 02-6233695טל': 
  ------------דוא"ל: 

 עתירה לדיון נוסף

של , ובהתאם להחלטה 1984-]נוסח משולב[, התשמ"ד)ב( לחוק בתי המשפט 30התאם לסעיף ב

, מוגשת בזאת העתירהעל הארכת מועד להגשת  11.5.2022הרשמת השופטת שרית עבדיאן מיום 

אבו  413/13בבג"ץ  4.5.2022עתירה לקיום דיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט העליון מיום 

 . "פסק הדין"( להלן:עראם נ' שר הביטחון )

 .'אמצורף ומסומן  4.5.2022מיום  413/13הדין בבג"ץ העתק פסק 

  '.במצורף ומסומן  11.5.2022העתק החלטת כב' הרשמת מיום 
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 מבוא

מאות מתושבי אזור מסאפר ם של ותיהעתירהדוחה פה אחד את ניתן פסק הדין  4.5.2022יום ב .1

שהמשיבים העותרים  קשויבבעתירותיהם  שנות התדיינות. 22לאחר  ,יטא שבדרום הר חברון

בני משפחותיהם מבתיהם בכפרים אשר בשטח המכונה שטח ואת  םתואמלהעביר בכפייה  יימנעו

, 5.1.1999מיום  1999-ס', התשנ"ט/6/99צו סגירת שטח מס' קשו העותרים כי יעוד ב .918אש 

יבוטל,  918מזרחית לעיר יטא והמכונה שטח אש -המורה על סגירתו של האזור שמדרום

קיים חיים תקינים כדין, בהתאם לחובתו באופן שיאפשר להם למגוריהם בכפריהם יוסדרו שו

 .של המפקד הצבאי על פי הוראות דיני התפיסה הלוחמתית

 :הלכות חדשות שלושפסק הדין קובע  .2

אינו אלא רשות הניתנת על ידי בית המשפט להתחיל "צו על תנאי היא בקביעה כי האחת,  .א

. "על תנאי בעתירהעל כן, אין פגם בבחינת טענות סף כבר לאחר שניתן צו ובהתדיינות, 
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משך כל קביעה זו, כפי שיפורט בהמשך, מותירה את העותרים על סף דלתו של בית המשפט 

ההלכה שנהגה עד תנאי, וסותרת את -מרוקנת מתוכן את מוסד הצו עלתקופת ההתדיינות, 

שאין לו תימוכין בפסיקה  מפליג שלבי. זהו חידוש-הליך הדיון בבג"ץ כהליך דו היום בדבר

חמורה וקשה מבחינת השלכותיה על עותרים באשר הם, זו היא הלכה חדשה  או בספרות

 . , וכן תפגע קשות ביעילות הדיוניתותפגע בערכים של ודאות משפטית וסופיות הדיון

שחוק ישראלי גובר על המשפט הבינלאומי. זו אכן ההלכה בכל הקשור  בקביעהה, היא יהשני .ב

ליחס בין חקיקת הכנסת לבין המשפט הבינלאומי, אבל קביעה זו עומדת בסתירה חזיתית 

לכל ההלכות שקבעו שצווי המפקד הצבאי הם בגדר חקיקת משנה ויש לבחון אותם בין היתר 

כמו כן פסה"ד  מחייבת את המפקד הצבאי.גם לאור המשפט הבינלאומי, שהוא נורמת העל ש

אופן אשר חורג התיר למפקד הצבאי להשתמש בשטח הכבוש בכלל ובקניין פרטי בפרט ב

תקנות בדבר ל 46-ו 52לחלוטין מן המגבלות המנויות בדין הבינלאומי, כפי שקבועות בתקנות 

 -מ , הנספחות להסכם האג הרביעי1907דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה משנת 

 משנת אמנת ג'נבה בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמהל 53ולסעיף  ("תקנות האג" :)להלן1907

מבלי לבחון את חוקיות השימוש במקרקעין  ,וזאת. ("אמנת ג'נבה הרביעית")להלן:  1949

הלכה אשר מפרקת תיצור  ןכנעל  ות אלהקביעהותרת לתקנות האג.  43לפי הוראות תקנה 

, הביקורת השיפוטית על פעולותיו של המפקד הצבאי בשטחים הכבושיםשל את הפרדיגמה 

 ומאיינת את תחולתו של הדין הבינלאומי.

ה של תושבים מוגנים בשטח הכבוש בניגוד להוראת יהשלישית, היא בהתרת העברה בכפי .ג

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

  רטי.ביטחוני קונק

לדין הבינלאומי ולפרשנות ת בסתירה מובהקת להלכות קודמות, ושעומד ,ואל הכרעותבשל  .3

והן לפרדיגמת  לשורשי המשפט המנהלי,הן הרחבות, היורדות  ןבשל השלכותיה ;המקובלת שלו

עלולות להביא לכדי העברה  הקשות והפוגעניות הןתוצאותישומשום  ;הביקורת השיפוטית

 ההלכות שנקבעו של ןוקשיות ןחידוש ן,חשיבות תנובע, כפויה של מעל אלף גברים, נשים וילדים

 .. מכאן העתירה לקיום דיון נוסףפשע מלחמה לאפשר ביצועו שלאשר עלול  ,פסק הדין

 זו מצורפות שלוש חוות דעת משפטיות: לבקשה .4

מטעם פרופ' איל בנבנישתי, פרופ' דוד , 413/13בבג"ץ האחת היא חוות דעת שצורפה לעתירה  .א

 ,Whewell Professor of International Lawפרופ' בנבנישתי הוא קרצמר ופרופ' יובל שני. 

Director of the Lauterpacht Centre for International Law, Cambridge University  

ומחה למשפט הומניטרי, יועץ לצלב ופרופסור אורח, האוניברסיטה העברית בירושלים. מ

פרופסור דוד קרצמר הוא  האדום בהכנת מהדורה חדשה לקומנטר על אמנת ג׳נבה הראשונה.

מומחה למשפט  ,באוניברסיטה העברית בירושליםבפקולטה למשפטים פרופסור אמריטוס 

הומניטרי; יועץ לצלב האדום בהכנת מהדורה חדשה לקומנטר על אמנת ג׳נבה הרביעית. 

בפקולטה למשפטים פרופסור יובל שני הוא ראש הקתדרה למשפט בינלאומי פומבי 

 מומחה למשפט בינלאומי ולזכויות אדם. ,באוניברסיטה העברית בירושלים

"חו"ד בנבנישתי, קרצמר חוות הדעת של פרופ' בנבנישתי, פרופ' קרצמר ופרופ' שני )להלן: 

 .גנספח ( מצ"ב ומסומנת ושני"
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הוכנה על ידי פרופ' מייקל  ,413/13, אשר צורפה גם היא לעתירה בבג"ץ השנייהחוות הדעת  .ב

פרופ' בותה בתחום המשפט הציבורי בעת כתיבת חוות הדעת עסק (. Michael Botheבותה )

מתמחה בתחום המשפט הוא ( שבפרנקפורט, גרמניה וGoetheבאוניברסיטת גתה )

)כתאריהם  ו משפטנים בינלאומיים נוספיםהבינלאומי. לחוות דעתו של פרופ' בותה הצטרפ

פרופ' אמריטוס למשפט בינלאומי באוניברסיטת (, Eric David: פרופ' אריק דיוויד )דאז(

( ונשיא המרכז למשפט בינלאומי שם; פרופ' Université libre de Bruxelles – ULBבריסל )

(, פרופ' אמריטוס למשפט בינלאומי וליחסים Hanspeter Neuholdהנספטר ניוהולד )

(, עוזר פרופסור למשפט Erik Koppeבינלאומיים באוניברסיטת וינה; ד"ר אריק קופ )

 Pierre-Marieמרי דופו )-( שבהולנד; פרופ' פיירLeidenבינלאומי פומבי באוניברסיטת ליידן )

Dupuy פרופ' במכון ללימודים ריזפ(, פרופ' אמריטוס למשפט בינלאומי פומבי באוניברסיטת ,

 Institut de Droitבינלאומיים וללימודי התפתחות בג'נבה וחבר במוסד למשפט בינלאומי )

International ופרופ' אלן פלה, פרופ' למשפט בינלאומי באוניברסיטת מערב פאריס ;)

(Université Paris Ouest Nanterre La Défense). 

נספח  נים( וכתבי ההצטרפות מצ"ב ומסומ"חו"ד בותה"ן: חוות הדעת של פרופ' בותה )להל

 .ד

חמישה פרופסורים מומחים למשפט בינלאומי פומבי, אשר חוות הדעת השלישית הינה מטעם  .ג

פרופ' ארנה  פרופ' איל בנבנישתי,הוכנה לצורך עתירה זו לדיון נוסף. חוות הדעת הינה מטעם 

מומחיותם של פרופ' ופרופ' יובל שני. קרצמר בן נפתלי, פרופ' אליאב ליבליך, פרופ' דוד 

נפתלי היא פרופסור מן המניין -ארנה בןבנבנישתי, פרופ' קרצמר ופרופ' שני הוצגה לעיל לעיל, 

ומופקדת הקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא בפקולטה למשפטים, המסלול האקדמי 

פרופסור אליאב ליבליך ו עמיתת מחקר בכירה במכון ון ליר בירושליםוכן המכללה למנהל 

מומחה למשפט בינלאומי . אוניברסיטת תל אביבבהינו פרופסור חבר בפקולטה למשפטים 

 .פומבי, משפט הומניטרי ודיני השימוש בכוח

איל בנבנישתי, ארנה בן נפתלי, אליאב ליבליך, דוד קרצמר ויובל  חוות הדעת של הפרופסורים

 .הנספח ( מצ"ב ומסומן "חו"ד מומחים")להלן:  שני

 ואלה נימוקי הבקשה:

  תמצית הרקע העובדתי

מזרחית -שטח הנמצא מדרום' של המאה הקודמת הכריז המפקד הצבאי על 80-ראשית שנות הב .5

 היה ידוע, למרות שכבר אז 918שטח אש  שלימים כונהכשטח אש  לעיר יטא שבדרום הר חברון

' 90-מתגוררים מאות תושבים מוגנים. במהלך שנות השבאזור פזורים כפרים היסטוריים בהם 

, לאחר שחידשו את 1999ם של חלק מתושבי הכפרים, ובשנת יהחלו המשיבים לפעול לפינוי

 תושבים מבתיהם. 700ח פיסי, וההכרזה על שטח האש, העבירו בכפייה, תוך שימוש בכ

, על ידי האגודה לזכויות עותרים, ראשי משפחות 117נגד פינוי כפוי זה הוגשה עתירה בשם  .6

עותרים  82( ולה התווספה עתירתם של חמאמדה נ' שר הביטחון 517/00האזרח בישראל )בג"ץ 

( אבו עראם נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש 1199/00"ד שלמה לקר )בג"ץ נוספים באמצעות עו
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המשפט צו הוציא בית  "(. הדיון בעתירות אוחד ולבקשת העותריםראשונותהעתירות ה)להלן: "

 , לעבד את אדמתםביניים המתיר לעותרים לשוב לבתיהם, להתגורר בהם, לרעות את עדריהם

 ולהמשיך לקיים את חייהם כפי שהיו קודם לפינוי.

שנים ואיתן גם צו הביניים. במשך אותה  12במשך  היו תלויות ועומדותהעתירות המקוריות  .7

במשך להימשכות ההליכים  גרמותם, אשר ארכות, לבקש 27-תקופה ניתנו למשיבים לא פחות מ

קיים בית המשפט הנכבד דיון מקדמי בעתירות המקוריות  17.4.2012שנים ארוכות. ביום 

, בה פרשו את עמדתם 19.7.2012ובעקבותיו הגישו המשיבים הודעה מעדכנת לבית המשפט ביום 

שר הביטחון החליט הודיעו ש ביחס לצורך בשטח האש ובאשר לפינוי התושבים ממנו. המשיבים

עמדו על כוונתם לעשות שימוש  להחריג את השטח הצפון מערבי מאזור האימונים הרטוב, אבל

ברוב שטח האש לטובת אימונים באש חיה, ובהתאם לכך, גם על כוונתם לפנות את רוב תושבי 

 השטח )תושבי שמונה מתוך תריסר הכפרים(.

, תוך הראשונותעל מחיקת העתירות  7.8.2012ביום בעקבות הודעת המשיבים הורה בית המשפט  .8

עתירות חדשות נגד עמדתם המעודכנת של  וגישיהעותרים ש הותרת צו הביניים על כנו עד

בני אדם,  1,000-ל עלמנגד גירושם של העותרים ושאר תושבי האזור,  עתירות חדשות המשיבים.

צבאיים, בפרט למטרות  יהם ונגד השימוש באדמות התושבים לצורך אימוניםמגור ממקומות

בג"ץ הוגשה העתירה  16.1.2013ביום  .2013הוגשו בראשית שנת  ,עליהן הצהירו המשיבים

עותרים, כולם  143בשם  1039/13ץ בג"הוגשה העתירה  7.2.2013ביום עותרים ו 108בשם  413/13

הכפרים אותם ביקש המפקד הצבאי לפנות על מנת להשתמש בשטח כשטח  תתושבי שמונ

מיד לאחר הגשת העתירה  (."העתירות"או  "העתירות החדשות")להלן: מונים באש חיה אי

להעביר בכפייה את העותרים ואת בני  ים, ניתן צו ארעי אשר אוסר על המשיב413/13בבג"ץ 

משמע העתירות החדשות היוו המשך ישיר של  משפחותיהם מבתיהם אשר בשטח האש.

 קודמותיהן.

דונם. אין חולק כי חלק ניכר  33,000-חל על שטח המשתרע על פני כ 918אש ההצו לסגירת שטח  .9

 12,000-על פי מידע רשמי של המינהל האזרחי, כ: מהאדמות באזור הינן אדמות בבעלות פרטית

דונם,  5,600-מסך אדמות השטח, ממופות כאדמות פרטיות. כ 36%-דונם, היינו למעלה מ

-נה מוכרזות, אשר רובן נמצאות בחלקו הצפוןמכלל השטח, הם אדמות מדי 18%-שמהווים כ

  לאימונים באש חיה.יותר מערבי של השטח, היינו דווקא בחלק שאינו מיועד 

התקיים הדיון הראשון בעתירות, במהלכו הציע בית המשפט הנכבד כי הצדדים  2.9.2013ביום  .10

יצחק פרופ' ט )בדימ'( הועבר הדיון לגישור לפני כב' השופ 24.10.2013יפנו להליך גישור, וביום 

פרופ' זמיר עשה כל אשר לאל ידו על מנת לצמצמם את המחלוקות ולקדם פתרון אף שזמיר. 

התעלמו מאורחות חייהם של בשטח ההצעות שהציגו המשיבים לעניין האימונים  ,מוסכם

תחת זאת העותרים ומצרכיהם הבסיסיים. שאלותיהם והשגותיהם של העותרים לא זכו למענה ו

הודיעו הצדדים כי הליך  1.2.2016. ביום םהימקודמ יםקש מתווים על שולחן המו"מ והונח

 משפט. ההגישור לא צלח, ועל כן חזר הדיון להתנהל לפני בית 

נקטו המשיבים כלפיהם. זו שהעותרים ממדיניות של יד קשה  ושתם הליך הגישור, סבל לאחר  .11

 סיכנוואת תנועתם  הגבילואשר  ,תנועה בשטחבאה לידי ביטוי בחסימות חוזרות ונשנות של צירי 

ובמסוקים  ,אנשי רפואה ומורים אשר משמשים בין היתר גםאת חייהם, בהחרמה של כלי רכב 
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אשר גורמים לנזק של ממש לשדות ולצאן ומשבשים את והמנמיכים טוס מעל כפרים ושדות, 

  .הכפריםחייהם של תושבי 

 : ציא בית המשפט הנכבד צו על תנאיהו שבסופוהתקיים דיון בעתירות  11.1.2017ביום  .12

"עתירות אלה עניינן השימוש בשטח אש שחלק ניכר ממנו אדמה פרטית, וכנמסר 

נחוץ לאימוני צה"ל, המבקש לפנות בצורה זו או אחרת, על בסיס זמני או בחלוקה 

קרקעית את העותרים או חלקם לתקופת האימונים. הגישור שנערך לא צלח; 

השימוש בשטח האש  המדינה העלתה בפנינו הצעות לחלוקת שטח או זמנים לעניין

וגם לעניין "פיילוט" של מספר שעות, אך הן אינן מקובלות לעת הזאת על העותרים. 

אנו סבורים כי ראוי להגיע לפשרה מוסכמת, שתאפשר אימונים שהם חיוניים לדעת 

צה"ל, ופגיעתם בעותרים תהיה מעטה ככל הניתן. איננו רואים מנוס בשלב זה 

וכך אנו מחליטים, אך אין בו כדי להצביע על נטיה מהוצאת צו על תנאי כמבוקש, 

מצדנו לפתרון בינארי. התשובה תידרש גם לפתרונות החלופיים, ובאופן קונקרטי 

תוגש עמה תכנית אימונים מינימלית העשויה להיות מקובלת על צה"ל, שנעיין בה 

 בהסכמה במעמד צד אחד".

וכן מתווה אימונים למשך חצי  תשובתםהגישו המשיבים את  ,2018ץ במרכעבור למעלה משנה,  .13

שנה. המשיבים הדגישו כי התוכנית הינה תוכנית ראשונית ובכוונתם להגביר במשך הזמן את 

לפי המתווה שהוגש ביקשו המשיבים לקיים  כמות האימונים ואת השטח עליו הם מתפרסים.

מהם  8גילי כיתה, מהאימונים הללו הם תר 9אימונים באש חיה במשך חצי שנה.  15לכל הפחות 

ימים בחצי שנה. במהלך האימונים האלה יידרשו  44ימים, סך הכל  4ימים ואחד מהם  5משכו יי

להתפנות  מרכז רבתח' תושביחלק מוחילווה  רבתח' תושביז, חלק מג'אמ רבתח' תושביכל 

שבועות בשישה חודשים. ששת האימונים הנוספים הם תרגילי חוליה, כל אחד  9מבתיהם למשך 

 רבתח' תושביכל ימים בחצי שנה. במהלך האימונים הללו יידרשו  30ימים, סה"כ  5מהם למשך 

להתפנות  נבה'יג רבתח' תושביחלק מות יפח רבתח' תושבימרכז, חלק מ רבתח'כל תושבי תבן ו

ימים  74-המשיבים פינוי של תושבים ל דרשובסך הכל  .שבועות בשישה חודשים 6-הם למבתי

חורגים לעבר השטחים אותם החריגו המשיבים  במתווהבנוסף לכך משפכי הירי  בחצי שנה.

עצמם משטח האש הפעיל, על כן גם באזור זה יהיו הגבלות תנועה וסגירת שטחי מרעה, זאת 

 עצמם אשר מעוגנת בפסק הדין בעתירות הראשונות.בניגוד להתחייבות המשיבים 

הוגשה בקשת "המועצה הכפרית  24.2.2021ביום . 2021הדיון הסופי בעתירה התקיים באוגוסט  .14

לאור זאת נקבע דיון נוסף בבקשת מסאפר יטא" להצטרף להליך במעמד של ידיד בית משפט. 

תוך שלושת מבעתירה, ומאחר ששניים  האחרוןדיון ההתקיים  15.3.2022ביום ההצטרפות. 

 שמע מחדש, וכך היה.יהשופטים במותב התחלפו, ביקשו העותרים שהתיק י

 העתירה לדיון נוסףפסק הדין שבמוקד 

. השופט ןלגופפה אחד הן על הסף והן  ונדח והעתירות החדשותניתן פסק הדין,  4.5.2022יום ב .15

קיבל את טענת פסה"ד העיקרי אליו הצטרפו בהסכמה שופטי ההרכב,  שכתב ראת ,מינץ

המשיבים כי דין העתירות להידחות על הסף, הן בשל השיהוי שנפל בהגשתן והן בשל אי ניקיון 

. בפסק הדין נכתב כי העתירות לוקות , זאת על אף שניתן בעתירות צו על תנאיריםתכפיים של העו
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שנה לאחר ההכרזה על השטח  20-הן במישור האובייקטיבי, כ בשיהוי מובהק, ארוך ומשמעותי,

שמקשה על בירור השאלה האם התגוררו העותרים מגורי  כשטח אש; והן במישור הסובייקטיבי,

העובדה שחלף זמן רב מאז הגשת העתירות ועד כן נקבע כי ". 1980קבע בשטח עובר לשנת 

ליטול את העוקץ מהשיהוי העמוק שדבק ההכרעה בהן, אף אם אינה נוחה, אין בה אפוא כדי 

כך שהמשיכו בשל  השופט מינץ כי העותרים אינם נקיי כפייםבנוסף קבע  .(25 )פיסקה "בעתירות

  .בזמן שהעתירות היו תלויות ועומדות יתחוקבנייה בלתי ב

קודת המוצא של פסק הדין היא כי המפקד נ את העתירות גם לגופן. השופט מינץבנוסף, דחה  .16

לפי פסק הדין, י מוסמך להכריז על שטחים סגורים ולאסור את הכניסה אליהם ללא היתר. הצבא

מדובר בסמכות רחבה שנועדה לשרת אינטרסים ביטחוניים צבאיים, ובכלל זה תיחום שטחי 

 אימונים לצורך הכשרת לוחמים ושמירה על כשירותם. 

לצו בדבר הוראות  318לפי סעיף  לא קיבל את טענות העותרים כי הפעלת הסמכות השופט מינץ .17

מנוגדת להוראות המשפט הבינלאומי, ובעיקר להוראות אמנת ג'נבה הרביעית. לפי פסק  ביטחון

הדין, גם בהנחה שיש לבחון את פעולות המפקד הצבאי באזור בהתאם להוראות האמנה 

נלאומי, "המנהגיות", כאשר הוראת חוק מפורשת בחוק הישראלי עומדת מול כללי המשפט הבי

 הדין הישראלי מכריע.

( לאמנת 1)49בנוסף קבע בית המשפט כי אין מקום לטענת העותרים שהתמקדה בהוראת סעיף  .18

ג'נבה הרביעית. ראשית, לפי פסק הדין, מדובר בהוראה הסכמית אשר אינה משקפת משפט 

גירוש המוניים כי "...אין בין הוראה זו, אשר נועדה למנוע מעשי  קבענ –בינלאומי מנהגי. שנית 

ה או השגת מטרות מדיניות ישל אוכלוסייה בשטח כבוש לשם השמדתה, ביצוע עבודות כפי

 .(32)פיסקה  שונות, לבין נסיבות ענייננו, מאומה"

המרכזית שבמוקד הדיון היא האם התגוררו העותרים מגורי מכאן קבע השופט מינץ כי השאלה  .19

כי המסקנה הברורה העולה ממכלול  ,קבע אלה זולגבי שקבע באזור שטח האש עובר להכרזתו. 

לפי פסק  החומרים היא כי ערב ההכרזה על שטח האש לא היו מגורים קבועים בגבולותיו. אמנם,

עתירה לבג"ץ אינה ככלל המסגרת המתאימה לבירור מעמיק של שאלות עובדתיות " הדין

 ."במקרה הזה לא מדובר בשאלה עובדתית סבוכה כלל", אך "מורכבות

לפיהם עיון בצילומי האוויר, הן אלה שהגישו המשיבים והן אלה שהגישו העותרים,  זאת, על סמך .20

קבע כי אף בעין בלתי מיומנת ומקצועית מתגלה "מסקנה חד משמעית וברורה כי הדין עם 

כי קיומם של אימוני תקיפה מהאוויר שנערכו על ידי חיל בנוסף נקבע . (34" )פיסקה המשיבים

מחזקים את הטענה כי השטח לא  1993בר למועד ההכרזה על שטח האש ועד לשנת האוויר עו

מן העבר השני קבע בית המשפט שחוות הדעת עליהן מסתמכים העותרים אינן . שימש למגורים

 מסייעות להם. 

השופטים עמית וגרוסקופף הצטרפו לחוות דעתו של השופט מינץ, ושניהם הוסיפו כי קיימת  .21

ברות בין הצדדים, כדי למזער את הנזק שנגרם לעותרים. השופט גרוסקופף עדיין אפשרות להד

כי "...הרשויות הצבאיות המופקדות על תכנון השימוש בשטחי אש יבחנו מטבע  ,אף הביע תקווה

הדברים, הן את צורכי הצבא והן את האילוצים הקיימים בשטח, בטרם יורו על חידוש האימונים 

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

 האזרחית הטוענת לזכויות בשטח".

 לאחר מתן פסק הדין

פסק הדין החלו המשיבים בפעולות אינטנסיביות המשנות באופן ניכר את פרסום מיד לאחר  .22

מציאות חייהם של העותרים. החרמת כלי רכב והריסות מבנים הפכו דבר שבשגרה, מחסומי 

תושבים, מבקרים ופעילים מעוכבים  בעיקר בכניסות וביציאות מן הכפרים.דרכים נפרסו בשטח, 

  תדיר. מורי בתי הספר נאלצים לצעוד ברגל ברבים מן הימים מחשש שרכבם יוחרם.

עובדים. משל שטח האש החלו המשיבים לחפור תעלות עמוקות, חלקן בשדות  בחלק הדרומי .23

 תפיסה לכביש פטרול בעומקו של השטח. בנוסף, הוציאו המשיבים צו

 ביוני החלו המשיבים לערוך מעין מפקד אוכלוסין. עברו בין הכפרים 12-ו 11בסוף השבוע של  .24

, ולקחו את פרטי בהם ובין הבתים דבע, תבאן, מג'אז וספיי תחתא-ג'ינבה, פחית, חלת א

 התושבים.

יפעלו על מנת למזער  ןוהחזקות לפיה נדמה שכל הכוונות הטובות שיוחסו למשיבים בפסק הדין, .25

יד קשה, לנהוג באת הנזק לעותרים הוכחו כשגויות. תחת זאת, מדיניותם של המשיבים היא 

ונדמה שהם עושים ככל יכולתם לייאש את התושבים ולהפוך את חייהם לבלתי נסבלים, ותוך 

 נערכים לביצוע גירוש המוני. עולה החשש כי הם כדי כך 

 דיון נוסףטעמי העתירה ל

 דחייה על הסף של עתירה לאחר שניתן בה צו על תנאי

לאחר  ה. העותרים יטענו כי דחייה על הסף של העתירהבדחיה על הסף של העתיר רק זה עניינופ .26

של בית המשפט הנכבד ומרוקנת מתוכן את מוסד  הלכותשניתן בה צו על תנאי עומדת בניגוד ל

העתירות אינם עומדים בקנה אחד עם ה על הסף של יטעמים לדחיגם ה הצו על תנאי. בנוסף,

  .פסיקתו העקבית של בית המשפט הנכבד

הוא ניתן פסק הדין מושא בקשה זו הוא בעתירות שהוגשו לאחר מחיקת העתירות הראשונות.  .27

נקבע רק אז שנות התדיינות, ולאחר שבית המשפט הנכבד הוציא מלפניו צו על תנאי,  22לאחר 

חו את סף דלתו של אולם ג' במשכן בית המשפט הנכבד, וזאת מחמת שיהוי כי העותרים לא צל

 . והעדר ניקיון כפיים של העותרים בהגשת העתירות

 האם ניתן לדחות על הסף עתירה שהוצא בה צו על תנאי?

דחות על הסף בגין שיהוי וחוסר ניקיון ינקבע כי דין העתירות לה לפסק הדין 25-28פסקאות ב .28

 נו כי יהנימוק שהובא לקביעה העל אף שניתן בהן צו על תנאי.  -כפיים 

, היינו 'על תנאי'"...משמעותו של צו על תנאי היא שמתן הסעד נגד המשיבים הוא 

צו '((. 2017) 436כרך ד  משפט מינהליארז -מושעה עד לקבלת תשובה )דפנה ברק

על תנאי אינו אלא רשות הניתנת על ידי בית המשפט להתחיל בהתדיינות, כלומר, 

להעביר את העתירה אל הרשות המינהלית ולהזמין אותה לתת תשובה לטענות 
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((. על כן, אין פגם 2014) 1646כרך ג  הסמכות המינהלית)יצחק זמיר  'שבעתירה

 (28 )פיסקה ".רהבבחינת טענות סף כבר לאחר שניתן צו על תנאי בעתי

לצו על תנאי  אור ירוק להתחיל בהתדיינות.משמעותו של צו על תנאי אינה רק כפי שיפורט להלן,  .29

בו על העותרים  –יש תפקיד בהליך הדיון בבג"ץ: הוא מסמן את המעבר בין השלב הראשון בהליך 

לגופה; לבין להידחות על הסף, אלא להידון שלא להוכיח כי יש בעתירתם ממש וכי היא ראויה 

אין לקבלה. למעשה, לשכנע כי  מועבר הנטלבו העתירה נדונה לגופה ועל המשיבים  –השלב השני 

 של דחייה על הסף.  והיפוכצו על תנאי הוא 

הקביעה כי לא כך, פירושה שהשלב הראשון של ההליך אינו מסתיים, ושנטל ההוכחה הראשוני  .30

רובץ על העותרים למעשה עד תום ההליך. זהו חידוש שאין לו תימוכין בפסיקה או בספרות. 

משום שהוא  –עותרים ברורה; אך יש לו גם השלכות על הציבור כולו ההשלכותיו החמורות על 

 העקרוני ומערים מכשולים חדשים בפני בירור טענות נגד הרשויות. מרחיק את הדיון 

תנאי, ולראיה פסקי דין -פסק הדין, כי אין מניעה לדון בטענות סף לאחר מתן צו על קובעעוד   .31

רבים עושים זאת. אך כפי שיפורט להלן, פסקי הדין שעושים זאת דנים בטענות הסף כדי להבהיר 

גופה. הדיון במסגרתם מאשרר את ההחלטה על בעתירה  וןילדך מדוע הן נדחות כך שנסללת הדר

 מתן צו על תנאי ולא עומד במתח עמה. 

 פי הפסיקה והספרות -תפקידו של צו על תנאי במסגרת הליך הדיון בבג"ץ על

-פי רענן הר-שלבי, כאשר לכל שלב בו מטרה שונה. על-אמור, הליך הדיון בבג"ץ הוא הליך דוכ .32

קובעות שיטת דיון מיוחדת  1984-דין בבית המשפט הגבוה לצדק, התשמ"ד"תקנות סדר הזהב, 

במינה. התקנות מחלקות את הדיון לשני שלבים עיקריים: )א( הליכי דיון בבקשה לצו על תנאי. 

השלב הראשון הוא שלב סינון  )ב( הליכי הדיון לקראת החלטה בעתירה לגופה ומתן צו סופי.

אלה שיגיעו לדיון לגופו של עניין ולכאלה שיידחו על כהעתירות לובסיומו מחולקות העתירות 

סדר הדין זהב -" )רענן הראותן עתירות שהגיעו לדיון לגופו של ענייןב ניםהסף. בשלב השני ד

נטלי ההוכחה משתנים בין השלב (. זהב-הר( )להלן: 1991) 15 בבית המשפט הגבוה לצדק

יינות בתחום המשפט הציבורי, מוטל על העותר בשלב הראשון של ההתדהראשון לשני. כך, "

הטוען נגד חוקיותם של חוק, של תקנה או של החלטה מינהלית, הנטל לעורר ספק מהותי 

((. "משהרים העותר את 1999) 267, 241( 5פ"ד נג) צמח נ' שר הביטחון 6055/95בחוקיות" )בג"ץ 

קיות או נפל פגם במעשה הרשות חו-הנטל הראשוני המוטל עליו והראה כי לכאורה מתקיימת אי

חוקיות, יעבור הנטל אל הרשות המינהלית להראות כי לא נפל במעשיה -העלול להצביע על אי

 תאטרון ירושלים לאמנויות הבמה נ' שר העבודה והרווחה 8150/98ובהחלטותיה פסול" )בג"ץ 

 ((. 2000) 445, 433( 4פ"ד נד)

)הר זהב, שלב השני נפתח עם מתן הצו על תנאי" "המה מסמל את המעבר מהשלב הראשון לשני?  .33

"הגשת עתירה אין פירושה שהעותר זכאי לקבל צו על תנאי. בבית המשפט הגבוה  –ויודגש (. 21

לצדק אין העותר זוכה בדיון לגופו של ענין כדבר שבזכות אלא 'תנאי מוקדם לכך הוא, כי יש 

נסיבות המזכים אותו בצו על תנאי'" )הר ביכולתו של העותר להצביע, כי מתקיימים תנאים ו

המשיב  –תנאי "סדר הטיעון משתנה -בשלב שלאחר מתן צו עלמציינת כי ארז -ברק( 19זהב, 

טוען תחילה, אחריו טוען העותר, ולאחר מכן בית המשפט רשאי להרשות למשיב להתייחס 

הנטל הראשוני שהיה לטענות העותר. סדר טיעון זה נותן ביטוי לעובדה שהעותר כבר הרים את 
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תנאי. כמו כן, מתן האפשרות למשיב לומר -מוטל עליו בכך שהניח בסיס מספיק להוצאת צו על

קבלת העתירה"  –את 'המילה האחרונה' משקף את הסיכון שהוא חשוף לו לכאורה בשלב זה 

 ((. ארז-ברק( )להלן: 2017) 443-444כרך ד משפט מנהלי ארז -)דפנה ברק

. אך רשות להתחיל בהתדיינותפירושו  ךתנאי א-סק הדין קובע כי מתן צו עלבניגוד לאמור, פ .34

נ' שרת  בישראל האגודה לזכויות האזרח 7647/16בבג"ץ השופט מינץ כבר הביע את עמדתו זו 

בדעת מיעוט קבע הוא (, שם "בג"ץ תיקוני מירי רגב"( )להלן: 13.5.2020)נבו  התרבות והספורט

 . על כך השיב לו המשנה לנשיאה מלצרמעביר את הנטל הראיה למשיבים.צו על תנאי איננו כי 

: "כדי שלא להרבות פולמוס עם חברי, ארשה לעצמי רק להעיר כי )בהסכמת הנשיאה חיות(

מתעלמת ממשמעות העובדה שהוצא  –עמדתו שהעותרת לא עמדה בנטל הבאת הראיות והשכנוע 

ה היא שהנטל עבר אל המשיבה להראות כי לא נפל תנאי. נפקותו של נתון חשוב ז-בעתירה צו על

קשר פגם במעשיה או בהחלטותיה )והעותרת מוחזקת כמי שהרימה את הנטל שרבץ עליה בה

במילים  מלצר(.המשנה לנשיאה דינו של -לפסק 85" )שם, בפס' תנאי-האמור, כבר בשלב הצו על

חור ולא בוחנים שוב אם תנאי פירושו שהשלב הראשון נחתם. לא חוזרים לא-אחרות: צו על

 העותרים צולחים את הסף. כך מתחייב גם מן הערכים של ודאות משפטית וסופיות הדיון.

 תנאי -דיון בטענות סף לאחר הוצאת צו עלאופי ה

תנאי מחזק את המסקנה הנ"ל, כולל שלושת -יון בפסקי דין שניתנו בעתירות שהוצא בהן צו עלע .35

 477( 2פ"ד ס) מראעבה נ' ראש ממשלת ישראל 7957/04בג"ץ  :28פסקי הדין שמוזכרים בפסקה 

)נבו עואודה נ' מדינת ישראל  2988/15; בג"ץ (פרשת מראעבה")להלן: " (2006) 545-546,

פח -, פס' פהמדיו נ' נציבות בתי הסוהר 4386/16בג"ץ ו; ("פרשת עואודה")להלן:  (18.12.2016

שם אף הועלתה על ידי העותרים הטענה כי נכתב כי ", לגביו ("מדיו "פרשת( )להלן: 13.6.2017)

  ".עילות הסף התייתרו

בטענות הסף, אשר  תנאי מתאפיינים בדיון )לרוב קצר(-פסקי דין בעתירות שהוצא בהן צו על .36

וניתן לעבור לדיון העיקרי. גם אם מניחים שבית המשפט אכן דן בשלב נדחות מבהיר מדוע הן 

הרי  (הדין את החלטתו משלב מוקדם יותר לדחות אותן-ק בפסקהזה בטענות הסף )ולא רק מנמ

 תנאי.-שהוא לא שועה להן. באופן זה, התוצאה המתקבלת קוהרנטית להחלטה בדבר מתן צו על

פ"ד  ,המרכז האקדמי למשפט ועסקים נ' שר האוצר 2605/05בג"ץ הדוגמאות רבות. למשל:   .37

(, שם נדחתה הטענה כי העתירה לוקה "הסוהר עניין הפרטת בתי"( )להלן: 2009) 558-559( 2סג)

(, 2005) 580-ו 555( 2פ''ד נט) ,המועצה האזורית חוף עזה נ' כנסת ישראל 1661/05בשיהוי; בג"ץ 

עיריית  1308/17מיצוי הליכים; בג"ץ -שפיטות, סעדים חלופיים ואי-שם נדחו הטענות לאי

הטענות שהעתירה אינה בשלה,  נדחו(, שם 19.6.2020 ,)נבו 35-36, פס' סילואד נ' הכנסת

נדחו הטענות בדבר שיהוי,  ם, שמראעבהפרשת תיאורטית, וכי לעותרים אין זכות עמידה; ו

 מיצוי הליכים. -היעדר זכות עמידה ואי

ידי העותרים הטענה כי -, אכן הועלתה על(4602/16)בג"ץ  מדיואחת העתירות שנדונה בפרשת ב .38

אי )בו אף נכתב במפורש "נטען גם שיהוי אך ציינו כי לא מצאנו תנ-מאחר שהוצא בעתירה צו על

בית (. 4.4.2017תנאי, מיום -סעיף ח' לצו עלממש בטענה"( עילות הסף )בכללן שיהוי( התייתרו. 

 .אך בפועל דחה אותן –המשפט לא התייחס במישרין לטענה שעילות הסף התייתרו 
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 פרשת"( )להלן: 29.5.2003 ,)נבו "ד הצבאי לערעוריםהתובע הצבאי הראשי נ' ביה 620/02בבג"ץ  .39

השופטת ביניש: בית המשפט התייחס לטענה במישרין. כך כתבה ( "הראשיהצבאי התובע 

ומ' נאור( לא מצא כי יש בטענות המשיב  "ההרכב אשר דן בעתירה )השופטים: מ' חשין, ד' דורנר

כוח המשיב חזר על -תנאי. יצוין כי בא-כדי להצדיק דחיית העתירה על הסף והורה על מתן צו על

)בפסקה  תנאי לא מצאנו כי יש עוד מקום לדון בהן"-טענות הסף גם בפנינו, אך משניתן הצו על

4) . 

הכלל. שם התגלעה בין עיד על הכלל המהיוצא מן שאליה מפנה פסק הדין היא  ודהאעופרשת  .40

תנאי, -העותרים למדינה מחלוקת כספית על הפרשי הצמדה וריבית. לאחר שהוצא בעתירה צו על

טענה המדינה כי לעותרים עומד סעד חלופי, ובית המשפט קיבל את טענתה. פסק הדין מדגיש כי 

י, איננו רואים עילה "משעומד לעותרים סעד חלופי, במחלוקת שכולה מתחום המשפט האזרח

אין מדובר במחלוקת מתחום  ,להתערבותנו ואנו דוחים את העתירה מטעם זה בלבד". בענייננו

 המשפט האזרחי, ולעותרים לא עומד סעד חלופי.

דחייתה של עתירה על הסף לאחר שהוצא בה צו על תנאי, הינה חריגה משמעותית  –לסיכום  .41

, והשלכותיה כבדות משקל ורחבות טווח. כלל זה של בית המשפט הנכבד ההלכה המושרשתמ

חשוב במיוחד כאשר עוסקים בטענות סף שניתן לבררן בתחילת ההתדיינות, כגון טענת השיהוי. 

במהלך ההתדיינות ולכן לא ניתן  מתבססות על אירועים שהתרחשוחריגים לכלל זה הן טענות ש

  ר את המשך בירור המקרה לגופו.קיומו של סעד חלופי, אשר מאפשעל היה לבררן מראש, או 

 על טענות הסף להתברר בהזדמנות הראשונה האפשרית

ל הטוען טענת סף בדבר שיהוי בהגשת העתירה להעלותה בהזדמנות הראשונה האפשרית, ועליה ע .42

(. ההיגיון שבכלל של בירורן 1688להתברר בשלב מוקדם של ההליך, ככל שניתן )זמיר, כרך ג 

המוקדם של טענות הסף הינו יעילות דיונית; מקום בו טענות סף עלולות לייתר את ההליך, יש 

ליך מצוי בראשיתו. כשמדובר בטענת שיהוי, שעשויה לייתר את ההליך מהטעם לבררן כשהה

שמאוחר מדי לנהלו, העלאת הטענה בשלב מאוחר בעייתית במיוחד. קבלה מאוחרת של טענת 

שיהוי פירושה שלמימוש זכות יש זמן מוגבל, אבל לשלילת זכות מהטעם שהמימוש מאוחר מדי, 

 אין תאריך תפוגה. 

דאי שאין מקום להעלותה לראשונה ווי צריכה לעלות בהזדמנות הראשונה, בוטענה בדבר שיה .43

ראוי שנות התדיינות. משלא עלתה הטענה בתגובות המשיבים בעתירות הראשונות,  13אחרי 

  .בעתירות החדשות להעלותהשלא לאפשר היה 

 טענת השיהוי 

 (לא מוצדק בהגשת עתירהאיחור די שתתקבל טענת שיהוי צריך שיתקיים שיהוי סובייקטיבי )כ .44

על ו (כתוצאה מהגשת עתירה באיחורלמשיבים או לצדדים שלישיים נזק ) ,או שיהוי אובייקטיבי

מידת הפגיעה בעקרון שלטון החוק שבית המשפט לקבוע כי לא חל החריג לטענת שיהוי, כלומר 

חברה להגנת אי התכלת נ' ה 2273/03)עע"מ  אינה מצדיקה את דחייתהכתוצאה מקבלת הטענה 

(. בענייננו, 355-372ארז, -; ברק1917-1972(; זמיר, כרך ג 7.12.2006)נבו  86-87, פס' הטבע

ללא ביסוס ובניגוד למבחנים  הקביעה שמתקיימים שיהוי סובייקטיבי ואובייקטיבי התקבלה

 שקבעה הפסיקה, וכלל לא נבחן אם חל החריג.
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העתירות הוגשו בעקבות הפינוי  .איחורגשו בכי העתירות לא הושיהוי סובייקטיבי לא היה  .45

, שהוא מאותה השנה ס'/6/99הן תקפו את חוקיותו של צו סגירת שטח מס' ו 1999ההמוני של 

זו  .על העתירות היה לתקוף צו מוקדם יותרהצו שמכוחו בוצע הפינוי. לכן, אין יסוד לטענה ש

ודת הזמן הרלוונטית לבחינת : "נק2012הייתה גם עמדת המשיבים בהודעתם המעדכנת משנת 

 7 " )בפס'1999הסוגיה מושא העתירה שלפנינו הנה מועד הוצאת הצו מושא העתירה קרי שנת 

 להודעה(.

לגבי ו, בעל השלכות מתמשכות לשטח היא מעשה 'מתחדש'מהעותרים , מניעת הגישה יתר על כן .46

פרוקצ'יה: "הכלל הוא, כי מעשים מסוג זה טענות שיהוי מאבדות מתוקפן. כדברי השופטת 

פעמיים ולא למעשים או -למעשים או למחדלים חד –על דרך העיקרון  –'טענת השיהוי נועדה 

על דרך  –והולכים... פעולה בלתי חוקית נמשכת והולכת ניתן לטעון כנגדה -למחדלים נמשכים

(; 1999) 110( 1ד)פ"ד נ נ' מנהל המכס ומע"מ סופרפארם 4140/95גם לאחר זמן' )בג"ץ  –העיקרון 

מכאן, כי וכן, ". "((2008) 197עילות הסף  –ספר שני  המשפט המינהליאליעד שרגא ורועי שחר 

גם בהנחה כי חל שיהוי ניכר בהגשת העתירה, נדרשת הבחנה בין שיהוי המתייחס לשנים הרבות 

שלפניו.  שקדמו למועד הגשת העתירה, לבין אותו היבט בעתירה הנוגע להווה ולתקופה הסמוכה

העתירה מתפרשת, בין השאר, גם על מחדלו של השר בהפעלת סמכותו בשבועות, בחודשים 

ארז נ'  1878/09ובשנים הסמוכים לפני הגשתה, ולגבי אלה הולכת טענת השיהוי ונחלשת" )בג"ץ 

 לגבי" ונחלש"הולך  הואהיה שיהוי  אילו גם, כן אם((. 13.7.2011)נבו  17, בפס' שר האוצר

 .העתירות להגשת שקדמה ההתקופ

( יש 25)פסקה  "אין בפי העותרים כל טענה המצדיקה שיהוי זה" ה בפסק הדין כיקביעבניגוד ל .47

הצהירו כי עד  517/00עתירות הסברים למועד הפנייה להליכים משפטיים. העותרים בבג"ץ ב

הם לא קיבלו צווי פינוי מן השטח, לא ראו אימונים צבאיים בו, או לא ידעו  1999-לפינוי ב

פי נתוני המינהל -צוין כי על 413/13לעתירה(. בעתירה בבג"ץ  6-11שמדובר בשטח צבאי )פס' 

 12-נמסרו צווי פינוי ב 1999-לעומת זאת בהוצאו ונאכפו צווי פינוי מעטים;  1999עד האזרחי, 

 לעתירה(.  54-64תושבים נעקרו מן השטח )פס'  700-כפרים וכ

מראעבה נקבע כי המועד להגשת עתירה הוא המועד שבו הפגיעה בזכותם של העותרים  פרשתב .48

לעת אלפי מנשה הסתיימה כשנה נעשית מוחשית: "לטענת המדינה, הקמת גדר ההפרדה במוב

וחצי לפני הגשת העתירה. העותרים יכלו לתקוף את הצווים לתפיסת המקרקעין שנמסרו להם 

.... העותרים מציינים בתגובתם לתשובת המדינה כי 2003ובתחילת שנת  2002בסוף שנת 

לדעתנו,  יום במובלעת נכנסו למתכונת קבועה...-מודעותם לפגיעה התגבשה רק לאחר שחיי היום

הדין עם העותרים. מקובלת עלינו טענתם כי הם לא יכלו לעמוד על היקף הפגיעה בזכויותיהם 

דינו של הנשיא ברק(. -לפסק 95בטרם נכנסו חייהם במובלעת אלפי מנשה למתכונת קבועה" )פס' 

יה מביתם, אז התרחשה יובענייננו, העותרים פנו לבקשת סעד מבית משפט זה לאחר שפונו בכפ

 פגיעה הממשית בהם ואז נתגבשה תודעתם. ה

. בכתב למשיבים לא הייתה סיבה להניח שהעותרים לא יפנו להליכים משפטיים נציין גם, כי

התשובה לעתירה ציינו המשיבים כי הם נערכו לשלם פיצויים בעקבות סגירת השטח, כלומר הם 

לו להתכונן להליך משפטי(. היו מודעים לכך שהמהלך שהם מבצעים פוגע בזכויות משפטיות )ויכ

הם פנו בבקשה  –מן התיאור של פעולות האכיפה עולה כי התושבים לא שקטו על השמרים 
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לרשויות, הלינו או התנגדו. למשיבים לא הייתה לפיכך סיבה להניח שהם ויתרו על זכויותיהם 

-החלש" על שיהוי סובייקטיבי הוא "היסוד, לבסוףלכתב התשובה(.  45-66-ו 33בשטח )ר' פס' 

נחום נ' ראש  2285/93)ר' למשל בג"ץ  פי הפסיקה, והתפיסה כיום היא שאין להעניק לו משקל רב

עיריית הרצליה נ' הוועדה המקומית  8723/03עע"מ ; 1994) 640 (5, פ"ד מח)עיריית פתח תקווה

טקסי "המרכז" נ' כנסת  8179/05(; בג"ץ 2004) 734, 728( 6פ"ד נח)לתכנון ובנייה, חוף השרון 

)נבו  12, פס' אברג'ל נ' משרד הבינוי והשיכון 688/08(; בג"ץ 2006) 844, 820( 2פ"ד סא)ישראל 

2010.)) 

שיהוי אובייקטיבי: המשיבים לא הציגו הוכחות לנזק ממשי. פסק הדין מחדש בקבעו שיהוי  .49

העתירה "עלול" היה לגרום . המשיבים טענו כי האיחור כביכול בהגשת על בסיס נזק תיאורטי

בלי להציג נתונים שתומכים בכך. יתר על כן, כאשר הודיעו המשיבים בשנת  –להם לנזק ראייתי 

לצו הבינים  1לבית המשפט כי "ימונה גורם לבירור שאלת המגורים בשטח והזכויות בו" )ס'  2000

 אייתי. בירור כזה בשל נזק ר יש קושי בעריכת(, הם לא טענו כי 29.3.2000-מ

כאשר הפגיעה מושא העתירה פוגעת בזכויות יסוד, או  .לא נבחן אם חל החריג לטענות שיהוי .50

שהיא נוגעת בעניינים המעלים סוגיות קשות שפוטנציאל הפגיעה בהן רב, משקלו של השיהוי 

-יורד: "ככלל, המשקל שייתן בית המשפט לטענת שיהוי מושפע גם ממידת חומרתה של אי

נת כנגד הרשות. גם כאשר השיהוי של העותר הוא חמור בית המשפט מביא החוקיות הנטע

בחשבון לא רק את האינטרסים של הצדדים הנוגעים להתדיינות אלא גם את האינטרס הציבורי 

 (.365ארז, -במובנו הרחב מהיבט חומרתה של ההפרה שהעתירה נסבה עליה" )ברק

כאשר זכויות יסוד היו מוטלות על הכף או  נזכיר כי בית המשפט לא היסס לדחות טענות שיהוי .51

הפרטת בתי הסוהר נקבע למשל: פרשת כאשר העתירות העלו שאלות משפטיות כבדות משקל. ב

"אף אם נניח לטובת המדינה והזכיינית כי דיני השיהוי חלים אף ביחס לעתירות חוקתיות, וכי 

יבי מצד העותרים, הרי נוכח במקרה דנן התקיימו הן שיהוי אובייקטיבי והן שיהוי סובייקט

הן מבחינת עקרונות המשטר בישראל והן  –חשיבותן החוקתית של הסוגיות המועלות בעתירה 

אין מקום לדחות עתירה זו מחמת שיהוי  –מבחינת ההשפעה על זכויות האדם של האסירים 

 (.8בהגשתה" )פס' 

אך "עקרון שלטון החוק  נקבע כי אכן מתעוררת סוגיה של שיהוי סובייקטיבי, מדיו פרשתב .52

שיח חדש נ'  244/00במובנו הרחב... מחייבנו לברר את העתירה לגופה" )פס' פח(. ואילו בבג"ץ 

(, נקבע: "העתירות מעלות שאלות משפטיות שאינטרס 2002) 55, פס' 25( 6פ"ד נו) ,שר התשתיות

ת וחברתיות רחבות הציבור בהן הוא גדול במיוחד. הן נוגעות להחלטות בעלות השלכות כלכליו

 היקף... אינטרס זה מטה את הכף לכיוון שמיעת העתירות ובחינת השאלה אם נתקבלו כדין". 

בענייננו נטען כי פינוי התושבים מנוגד להוראות היסודיות ביותר של דיני התפיסה הלוחמתית,  .53

א שלובראשן האיסור המוחלט על העברה כפויה, והאיסור על שימוש ברכוש השטח הכבוש 

 6פוגע בזכויות הבסיסיות של התושבים ובני משפחותיהם )פס'  לצורך ניהולו; וכן כי הפינוי

לעתירה(. דחיית העתירות על הסף בעילה של שיהוי אינה עולה בקנה אחד עם הכללים שפורטו 

 לעיל. 

 .כי פגם שדבק בחלק מהעותרים יחול על כולםחידוש נוסף הטמון בפסק הדין הוא הקביעה  .54

. כאמור 2013-מהעותרים פנו לראשונה להליכים משפטיים ב 192ין, כי ומצ ןדיהלפסק  25בפס' 



14 

 

לעיל, כשמדובר בסוגיה מתחדשת, כלל לא ברור שראוי לתת לכך משקל. אך גם אם מגיעים 

לא ניתן לדחות מאותה  –חרף החריג קבלו למסקנה שלגבי חלק מן העותרים חל שיהוי, ושראוי ל

 .2000שעתרו כבר בשנת  העותרים תירתם שלעהסיבה את 

 חוסר ניקיון כפיים

ילת סף נוספת לדחיית העתירה הינה "היעדר ניקיון כפיים מוחלט" של העותרים. הנימוק שניתן ע .55

לדחייה בעילה זו הינה שהעותרים "חסו תחת כנפיהם של צווי הביניים שהוצאו לאורך השנים 

אף  אחריםלק מצווי הביניים שניתנו בהליכים אשר אסרו על העתקתם מהשטח", כאשר "ח

נמנים על העותרים שלפנינו( לא ינקטו פעולות  חלקםהותנו במפורש בכך שתושבי המקום )

להמשך הבניה הבלתי חוקית במקום", אך למרות זאת "הבניה בשטח )שאין צורך לומר כי היא 

 התגברה בשנים האחרונות". בניה בלתי חוקית וללא היתר בהיעדר התכנות תכנונית בשטח האש(

 )ההדגשות אינן במקור(.( 26 )פסיקה

עניינן של העתירות הן בצווי הפינוי שהוצאו לעותרים, אשר חיו בבתיהם בחסות צו הביניים  .56

באופן חסר תקדים בחר בית המשפט להעניש את העותרים על שמקצתם הפרו צווי שניתן בהן. 

ת וים מתייחס אך ורק לפעולות של עותר שקשורביניים בעתירות אחרות. חוסר ניקיון כפי

הדיון בעתירה  לעתירה הנדונה בפני בית המשפט הנכבד, ולא להליכים אחרים להם העותר צד.

איננו פרס על התנהגות טובה ואין מענישים עותר בדחיית עתירתו בשל מעשים שעשה ושאין בהם 

בשל נישה קולקטיבית של עותרים הפרה של צו הביניים שהוצא בעתירה הנוכחית. בכל מקרה ע

 גדר הלכה חדשה וקשה. מעשים של מקצתם פסולה והיא ב

החיים חזקים מכל צו ביניים. אף שבית המשפט הנכבד מצא אמירה זו "מקוממת", הרי שלא  .57

ניתן להתעלם מכך שההליכים נמשכו יותר משני עשורים. העותרים אינם מכחישים כי לאורך 

טח הנדון מבנים ללא היתר. אין בידי העותרים כל ברירה אחרת, השנים הוקמו בכפרים שבש

ממילא אין אפשרות ממשית לקבל היתר בנייה בכפר לא מוכר שהמשיבים מסרבים לתכננו, 

בפרט כאשר הכפר כולו מצוי בגדרו של שטח צבאי סגור. ברי, שאין לצפות שחייהם של התושבים 

כים. בכל מקרה, לאורך כל שנות ההתדיינות שנים של התמשכות ההלי 22יעצרו מלכת לאורך 

היתה הסכמה כי סוגיית הבנייה החדשה בכפרים שבשטח האש חורגת מגדר העתירה נגד צווי 

 הפינוי, ונדונה בהליכים נפרדים. 

, על כן הדרישה לניקיון דרסטיסגירת דלתות בית המשפט בגין העדר ניקיון כפיים הינה צעד  .58

, טחוןיקוואסמה נ' שר הב 320/80כפיים הינה רק בעניינים הקשורים במישרין לעתירה. בבג"ץ 

שעסקה בגירוש ללא מתן זכות שימוע, עלתה השאלה מהו חוסר ניקיון כפיים  113( 3פ"ד לה)

 שעשוי לסגור בפני אדם את דלת בית המשפט, ועל כך אמר מ"מ הנשיא חיים כהן: 

מקפיד עם עותר, שיהיו כפיו נקיות אלא בדברים, הכרוכים  בית המשפט "אין

בית  במישרין בעתירתו: לא גילה בעתירתו את כל העובדות, אלא העלים מעיני

בית  עובדות חשובות, הרי אינו נקי כפיים; קל וחומר, כשניסה להטעות את המשפט

כשורה באותן העניין, אשר  בטענות כוזבות ביודעין; נהג שלא כחוק או שלא המשפט

אומרים לו, נקה כפיך שלך תחילה; וכיוצא  בית המשפט בו עותר הוא לסעד מאת

בית  באלה דברים, שאינם עולים בקנה אחד עם מושגי היושר, אשר את סעדו

נדרש לתת לו. מה שאין כן כשכפיו של העותר מוכתמות בדם או בדיו,  המשפט
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עליו נסבה עתירתו: מן המפורסמות היא, ששערי שנשפכו ללא כל קשר עם העניין, ש

משפט זה פתוחים לרווחה לפני כל אדם, ויהא הוא הנבזה והמסוכן והמושחת -בית

יוכיחו.  בתי הסוהר והעתירות הרבות הבאות אלינו מאסירי – שבפושעים

זכות  שלא כדין זה לא יסבול, שרשות מרשויות המדינה תשלול משפט -שבית כשם

זכות  שלא כדין רח שומר חוק, כן ובה במידה לא יסבול, שתישללחוקית מאת אז

חוקית כלשהי מאת אדם, שהורשע בפלילים או שנחשד על חיי פשע. גם משכמותם 

פי הסמכה מפורשת בחוק ובמסגרת -ניתן לשלול זכות מזכויותיהם החוקיות רק על

גרת זו, שלא משפט זה שומר בהקפדה על מס-העניינית והדיונית שנקבעה בחוק; ובית

ניתנו בשל  שצווי הגירוש ,יחרגו ממנה. ושמא התכוונו המשיבים בטענתם לעובדה

משפט -אותן ההסתות וההדחות, אשר, לטענתם, פוסלות את העותרים מלעתור לבית

לבין נושא עתירתם. אם כך  ניקיון כפיהם-אי ונמצא הקשר ההדוק שבין -זה 

ניקיון זה של כפות העותרים הביא לידי -: איהתכוונו, לא כיוונו דעתם לחוק ולהיגיון

כן ממילא מעין תנאי מוקדם הוא, ולא מניעה או מכשול, -נגדם, ועל צווי הגירוש מתן

ניקיון זה לא היו מגרשים אותם, ולא -שהרי יש להניח, שבלעדי אי -לעתירה שלפנינו 

עתה עילה המשמש לעותרים ל, המחד באותו -תוך כדי ביצוע הגירוש  -היו נכשלים 

-משפט זה בשל אי-לעתירתם. מטבע הדברים הוא, שכל עתירה, הבאה לפני בית

, באה מאת עותר, החשוד 112או  111שבתקנות  ההוראות הדיוניות שמירת

; ורק עותר כזה זקוק וזכאי 108בתקנה  בהתנהגות פסולה, הנכנסת בגדר התקלות

 פסקה ג .בית המשפט" לסעד מאת

 ק כהן: הסכים איתו השופט יצח

חבריי הנכבדים חלוקים בדעתם בשאלה, אם ניתן לראות בהתנהגות העותרים או "

משפט -מישהו מהם אחרי מתן צו הגירוש העדר ניקיון כפיים, אשר גורם לכך שבית

זה לא ישעה לבקשת עותר, שאינו נקי כפיים. אני מוכן להסכים עם מ"מ הנשיא, 

משפט זה, צריך להיות מוגבל רק -לביתשניקיון הכפיים, הנדרש מעותר, אשר פונה 

נקי 'לעניינים, הנוגעים לנושא העתירה. לדעתי, אין לדרוש מעותר, שיהיה לא רק 

 6פסקה  ".'בר לבב'אלא גם  'כפיים

להבדיל אלף אלפי הבדלות בעניינינו, פה אין ולא נטען כי העותרים פגעו במישהו, סיכנו אדם או  .59

, , משום שלא עומדת להם כל אפשרות לבנות כדיןאדמתם יצרו סיכון. הם בנו ללא היתר על

המשיב משום ש העותרים כלואים במעגל קסמיםלמעשה, . לאחר שביתם הוכרז כשטח אש

 הכריז על אדמותיהם וכפריהם כשטח אש, הוא אשר מסרב לאפשר להם לבנות כדין.ש

לדחיית עתירה על הסף, בחשבון את התוצאות שיש  להביאבנוסף, נקבע בעבר כי על בית המשפט  .60

נשים, גברים  1,000ובעיקר שעה שעל הכף עומדות זכויות יסוד, ובענייננו העברה בכפייה של מעל 

 37/49וילדים. האיזון הזה מושרש עוד מראשית פסיקותיו של בית המשפט הנכבד: בבג"ץ 

בית משפט זה,  (, נקבע: "אמנם1949) 729, 716פ"ד ב גולדשטיין נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים 

בדרך כלל, לא יושיט יד עזרה לאדם הממשיך בעשיית פעולה המהווה עבירה על החוק. ברם, 

במקרה שלפנינו שקול בעינינו גורם שהוא יותר חשוב, והיינו: כי תהא זאת תוצאה מסוכנת והרת 
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ד מתן הסעד המבוקש, שהשלטונות יפעלו וישתמשו בכוח נג-ידי אי-אסון כללי אם נאפשר, על

 האזרח, במקום שאין להם סמכות חוקית לכך". 

לסיכום: טענת חוסר ניקיון הכפיים התקבלה מבלי שהוגדר כלפי מי היא מופנית, ובעניין שאינו 
 מעניינה של העתירה.

סמכותו של המפקד חוסר היחס בין נורמה של דיני הכיבוש הבינלאומיים והדין הפנימי, ו

 כלליים הצבאי לסגור שטח לצורך אימונים

לפסק  31-ו 30ניינו של פרק זה הוא בהנחות היסוד ובקביעות המשפטיות הקבועות בפסקאות ע .61

הדין. נבקש להראות כי בשתי הפסקאות הללו, תוך הישענות על הנחות יסוד אשר עומדות 

בסתירה חזיתית להלכה הפסוקה העוברת כחוט השני בפסיקותיו של בית משפט נכבד זה, נקבעה 

, שתוצאתה היא פירוק הפרדיגמה של הביקורת השיפוטית על פעולותיו של המפקד הלכה חדשה

 הצבאי בשטחים הכבושים. 

המסקנה לגבי אי נחיצותו של הדיון במגבלות הדין הבינלאומי נשענת בפסק הדין על הנחת יסוד,  .62

 :לפסק הדין 31אשר לפיה כל חקיקה מקומית גוברת על הוראות הדין הבינלאומי. כך בפסקה 

לצו בדבר  318אין לקבל את טענות העותרים כי הפעלת סמכות מכוח סעיף "

הוראות הביטחון עומדת בסתירה חזיתית להוראות המשפט הבינלאומי, ובכלל 

זה ובעיקר להוראות אמנת ג'נבה הרביעית ]...[ על כן, גם אם נניח כי יש לבחון את 

, אין חולק כי 'המנהגיות'פעולות המפקד הצבאי באזור בהתאם להוראות האמנה 

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

 הדין הישראלי מכריע". 

קביעה זו סותרת במפורש הן את הפסיקה העקבית של בית משפט נכבד זה והן את הדין  .63

נייננו אלא בכל הבינלאומי החל באזור, ומהווה הלכה אשר קשיותה אינה באה לידי ביטוי רק בע

בין הוראות הדין הבינלאומי, ולמעשה לעניין בו תעלה סתירה בין צו שיוציא המפקד הצבאי 

 מבטלת את ההגבלות של דיני התפיסה הלוחמתית על פעולות המפקד הצבאי בשטחים הכבושים.

במקום הקביעה המושרשת לפיו  –פסק הדין העמיד את הפירמידה הנורמטיבית על ראשה 

מהמשפט הבינלאומי נקבע שהמפקד הצבאי שואב את סמכותו את סמכותו  צבאי יונקהמפקד ה

מהצווים שהוא עצמו מתקין. בכך העניק בג"ץ למפקד הצבאי כוח בלתי מוגבל ובלתי מרוסן 

 נפרט להלן:שבכוחו לגבור על כל נורמה של המשפט הבינלאומי. 

 מטיבית העליונהרצו צבאי אינו יכול לסתור את הוראות המסגרת הנו

סמכויותיו של המפקד הצבאי בשטח הכבוש באות לו מדיני התפיסה הלוחמתית החלים  ,כללכ  .64

הרביעית, והפרוטוקול 'נבה גאמנת ובבשטח הכבוש. עיקרם של הכללים מעוגנים בתקנות האג 

(. דינים אלו הם המסגרת "הפרוטוקול": )להלן 1977משנת 'נבה גהמשלים הראשון לאמנות 

הנורמטיבית העליונה החלה בשטח והוראותיהן מחייבות את המפקד הצבאי בכל פעולותיו 

 בשטח הכבוש. 

במסגרת הסמכויות שמקנה הדין הבינלאומי למפקד הצבאי נתונה לו הסמכות לשנות את   .65

ש ושמירה ערב הכיבוש ולהוציא צווים שתכליתם ניהולו של השטח הכבו חלה החקיקה שהיתה
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על בטחון האזור. כמובן שחקיקה כזו אינה יכולה לסתור את הנורמה העליונה שמתוקפה 

 נחקקה. זהו כלל יסוד במשפט והלכה מושרשת בפסיקותיו של בית משפט זה. 

כך, צו צבאי, כל צו, אינו יכול לסתור את הדין שמעניק סמכות למפקד לחוקק בשטח הכבוש,  .66

 (:"עניין מצפה כרמים"( )להלן: 27.8.2020) לאחה נ' שר הביטחוןס 953/11כפי שנפסק בבג"ץ 

"דיני התפיסה הלוחמתית מקנים למפקד הצבאי את הסמכות לשנות את 

לתקנות הנספחות לאמנת האג  43החקיקה החלה באזור )ראו תקנה 

)להלן:  1907הרביעית בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה משנת 

אף נפסק כי "מקום שכיבוש צבאי נמשך עת רבה, עד ((, וברוח זו תקנות האג

שהושג שלום, חובתו של המחזיק כלפי האוכלוסיה האזרחית אפילו מחייבת 

אותו לשנות מן החוקים, שכן צרכי החברה משתנים במרוצת הזמן, והחוק 

ואולם, על שינוי הדין כאמור חייב לענות על אותם הצרכים המשתנים" ]...[. 

עם החובות המוטלות על המפקד הצבאי לשמור על הסדר לעלות בקנה אחד 

והחיים הציבוריים באזור ולהגן על זכויותיהם של התושבים המוגנים, 

 ..." ובפרט על זכות הקניין שלהם

 לפסק הדין של הנשיאה חיות, ההדגשה נוספה(. 34)פסקה 

אותו התקין המפקד הצבאי מתוקף  ,לצו בדבר הוראות ביטחון 318זהו הדין גם לגבי סעיף  .67

. והמקנה לו סמכות להורות על סגירת שטח לתקנות האג 43הסמכות הנתונה לו בהתאם לתקנה 

 53לתקנות האג ואת הוראת סעיף  52-ו 46 צו זה אינו יכול לסתור את הוראותיהן של תקנות

ברכוש פרטי ובין  לאמנת ג'נבה, המגדירות את המותר והאסור בשימוש ברכוש האויב, בין אם

( 1)49ה שאסורה לפי סעיף יאם ציבורי. הוא גם אינו יכול להכשיר העברה כפויה של אוכלוסי

 לאמנת ג'נבה. 

: לפי ההלכה הפסוקה, המפקד הצבאי אינו יכול להוציא צו המתיר לו לחרוג מן המגבלות לסיכום

עתירה זו בכל הנוגע לשאלת המוטלות עליו מתוקף הדין הבינלאומי. הקביעה בפסק הדין מושא 

מהווה  בשטח הנתון תחת תפיסה לוחמתית עליונות הדין הישראלי ככל שזה נוגע לצווים צבאיים

היוצרת קושי משפטי ומעשי, ומבטלת הסותרת הלכה מושרשת מזה עשרות בשנים והלכה חדשה 

 בוש.הלכה למעשה את כלל ההגנות שמעניק הדין הבינלאומי לתושבים המוגנים בשטח הכ

 הבסתיר אינה מתירה למפקד הצבאי לפעול 1945(, שעת חירום)גם סמכות הנובעת מתקנות ההגנה 

 לחובותיו לפי הדין הבינלאומי

סיקתו העקבית של בית המשפט הנכבד היא כי כל פעולותיו של המפקד הצבאי בשטח הכבוש פ .68

הדינים אשר משרטטת  נתונות למגבלות שנובעות מהוראות הדין הבינלאומי משום שזו מערכת

 את גבול סמכויותיו:

"המפקד הצבאי אינו חופשי להגשים בשטח המוחזק על ידו בתפיסה לוחמתית 

כל פעולה שביסודה מונח שיקול ביטחוני. שיקול דעתו של המפקד הצבאי מוגבל 

על ידי המערכת הנורמטיבית שבמסגרתה הוא פועל, ושממנה הוא יונק את כוחו. 

י אינו הריבון בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית ]...[ עליו לפעול אכן, המפקד הצבא

 ".בגדרי הדינים הקובעים את סמכותו שלו במצב של תפיסה לוחמתית
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 807( 5, פ"ד נח)מועצת הכפר בית סוריק נ' ממשלת ישראל 2056/04בג"ץ 

 . 33קה (, פס"פרשת בית סוריק" )להלן:

אך  ערב הכיבוש,מחויב המפקד הצבאי לכבד את החוקים הנוהגים בשטח  43אמנם, לפי תקנה  .69

בשלו נאסר על הכובש  אופיו של הכיבוש כמשטר זמני של נאמנות,מהחובה הזו נובעת מטבעו ו

המשפט הבינלאומי בין שני  ובלנפתלי וי-בן רנהלבצע שינויים ארוכי טווח השמורים לריבון )א

אינה מחייבת את המפקד  125. תקנה "(בן נפתלי ושני)להלן: " (179-180( 2006) מלחמה לשלום

הצבאי לסגור שטחים, אלא מעניקה בידו סמכות כללית לעשות כן. הפעלת הסמכות מתוקפה של 

מוגבלת ע"י הדינים החלים בשטח. הצבא שואב את  ,של המפקד הצבאי פעולהתקנה, ככל 

וחמתית של המשפט הבינלאומי ההומניטרי )וכפי שפירטנו סמכותו ישירות מדיני התפיסה הל

ג'מעיית  393/82לעיל, זוהי הלכה שמושרשת היטב בפסיקות בית משפט נכבד זה, ראו גם: בג"ץ 

, עניין מראעבהלחוו"ד של השופט ברק;  10קה ס, פי785( 4, פ"ד לז )אסכאן נ' מפקד כוחות צה"ל

כך, במקרה של התנגשות בין דין מקומי של שטח (. לפילפסק דינו של הנשיא ברק 16 פסקהב

יכול הכוח הכובש להפעיל את סמכויותיו, גם אם אלה באות לו מהדין  –כבוש לדיני הכיבוש 

המקומי, רק במסגרת הכללים שמתירים לו דיני הכיבוש המעניקים לו את סמכויותיו 

 מלכתחילה. 

ד הצבאי מכלל חובותיו לפי הדין עצם קיומה של סמכות כללית אינה יכולה לפטור את המפק

 הבינלאומי

שמעותה המעשית של נקודת המוצא שנקבעה בפסק הדין לגבי עליונות הצו הצבאי, הינה שכל מ .70

סגירת שטח מותרת ללא כל מגבלה ואין צורך בביקורת שיפוטית על תכליתה ועל אופן מימושה. 

שטחים פוטר אותו מכל החובות לפי קביעה זו, הצו הצבאי המסמיך את המפקד הצבאי לסגור 

המוטלות עליו מתוקף הדין הבינלאומי, מהמגבלות על השימוש ברכוש פרטי או ברכוש ציבורי 

ה. משמעות נגזרת היא כי לתושבי השטח הכבוש אין יוכן מהאיסור על העברה כפויה של אוכלוסי

 כל הגנה על זכויותיהם ורכושם. 

ות המפקד הצבאי לסגור שטחים, מנוגדת להלכה גם קביעה זו, הנוגעת באופן ישיר לסמכ .71

הפסוקה. פסק הדין עליו הסתמך השופט מינץ כדי לבסס את סמכות המפקד הצבאי לסגור 

 (2006) 844( 1, פ"ד סא)מוראד נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון 9593/04שטחים, בג"ץ 

כותו של המפקד הצבאי (, עוסק כולו בסוגיה של חוקיות הפעלת סמ"עניין מוראד")להלן: 

פסק הדין מושא עתירה זו סותר את ההלכה ואולם, לסגירת שטח לפי מגבלות הדין הבינלאומי. 

מתיר למפקד הצבאי למנוע גישה לאדמות שלא בכך שהוא , מוראדשנקבעה בפסק הדין בעניין 

גירת לתכלית שמירה על ביטחון האזור, ובאופן שאינו עומד בהגבלות שקבע בית המשפט על ס

שטחים בעניין זה. אבל עוד לפני מסקנות פסק הדין, לא ניתן להתעלם מההלכה הנוגעת לאופן 

בחינת חוקיות הפעלת הסמכות בכלל, ומזו הנוגעת לחובה להפעילה בהתאם למגבלות הדין 

 הבינלאומי בפרט:

"העותרים אינם חולקים על עצם קיומה של הסמכות האמורה אלא על 

ו המפקד הצבאי בהפעלת סמכותו בנסיבות שתוארו האופן שבו מנחה עצמ

לפיכך, השאלה שלפנינו היא, האם מפעיל המפקד הצבאי את סמכותו  .לעיל
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כדין בכל הנוגע לסגירת שטחים חקלאיים בפני תושבים פלסטינים שהם 

 הבעלים או המחזיקים של שטחים אלה.

שלבית: בשלב הראשון -דועל מנת לענות על השאלה המתעוררת עלינו לקיים בחינה 

נבקש לעמוד על התכלית שלשמה מופעלת הסמכות לסגירת שטחים על ידי המפקד 

הצבאי וכן נבחן את השיקולים השונים שעל המפקד הצבאי לשקול בבואו להורות 

על סגירת שטחים באזור. בשלב השני עלינו לבחון מהו האיזון הראוי בין שיקולים 

, מוראדעניין ) ".עולותיו של המפקד הצבאי בענייננואלה והאם איזון זה נשמר בפ

 .(12פסקה 

בחינת התכלית לסגירת השטח. בעניין  שלבית הוא-הדוהשלב הראשון בבחינה  ,מוראדלפי הלכת  .72

תכלית סגירת השטח היתה שמירה על הסדר והביטחון באזור. שם, אם כך, תכליתם של  מוראד

עיקרית של הצבא בשטח הכבוש. זה אינו המקרה סמכותו ה מימושהייתה צווי סגירת השטח 

. על בפסק הדין שאלת התכלית לשמה הופעלה הסמכות כלל לא נדונה, מעבר לכךשלפנינו, אך 

המגבלות שמטיל הדין הבינלאומי בנוגע לתכלית השימוש ברכוש פרטי או ציבורי בשטח  ,כן

 בחשבון.הובאו הכבוש כלל לא 

רת שטח מהווה פגיעה בזכויות אדם ולכן על הפעלת הסמכות היא כי סגי מוראדההלכה בעניין  .73

לקביעות המגבילות  ההובילאלו הפעלת מבחנים בעניין מוראד,  .לצלוח גם את מבחני המידתיות

את סמכותו של המפקד הצבאי לסגור שטחים: "השימוש באמצעי של סגירת שטחים, תוך 

הוא נעשה לשם הגנה על התושבים עשוי להיות מידתי רק כאשר  צמצום למינימום ההכרחי,

 לעיל". 21 – 20הישראלים, בכפוף למגבלות ולתנאים עליהם עמדנו בסעיפים 

אינה ייחודית. זוהי ההלכה העקבית הנוגעת לחוקיות  מוראדהדרך בה פסע בית המשפט בעניין  .74

לפסק הדין מהווה הלכה  31פעולותיו של המפקד הצבאי ולבחינתה. על כן, האמור בפסקה 

שעומדת בסתירה חזיתית לעצם מהותה של הביקורת השיפוטית. בית המשפט הנכבד  ,דשהח

פסק פעם אחר פעם כי גם במקרים בהם עומדת למפקד הצבאי סמכות, הרי שיישומה של 

 הסמכות כפוף למגבלות הדין הבינלאומי. 

 :352( 6פ"ד נו) ,עג'ורי נגד מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית  7019/02ץבג"כך נפסק גם ב

 Belligerent) "המוסמך המפקד הצבאי של אזור הנתון לתפיסה לוחמתית

Occupation)   לקבוע כי תושב האזור יוצא ממקום מגוריו ויועבר למקום

מגורים אחר באותו אזור? נטען בפנינו כי סמכות כזו אינה נתונה למפקד 

 ,forcible transferהצבאי, ולו בשל כך, שזו העברת כפייה וגירוש )

deportation לאמנת ג'נבה  49( האסורים על פי המשפט הבינלאומי )סעיף

הרביעית(. נקודת המוצא שלנו הינה כי לשם מתן מענה על שאלת סמכותו של 

אין די בקביעה כי הצו המתקן )או כל צו אחר של מפקד האזור( מפקד האזור, 

של תושב האזור. מעניק סמכות למפקד הצבאי לתחום את מקום מגוריו 

הטעם לכך הוא, שסמכותו של המפקד הצבאי לחוקק את הצו המתקן נגזרת 

 ".מדיני התפיסה הלוחמתית. הם מקור סמכותו, ועל פיהם ייקבע כוחו

 ברק )ההדגשה אינה במקור( נשיאלפסק דינו של ה 13פסקה 
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 ,Yael Ronen, "ABU ‘ARAM: DISPLACEMENT OF PERSONSראו לעניין זה גם: )

DISPLACEMENT OF LAW", "Articles of war", Liber Institute.) 

לסיכום: בין אם סמכותו הכללית של המפקד הצבאי לסגור שטחים מעוגנת בצו הצבאי ובין אם  .75

צריכה , אין די בקיומה של הסמכה זו. חוקיות פעולת המפקד הצבאי תקנות ההגנהמנובעת  היא

להתאים למגבלות המוטלות עליו מתוקף הדין הבינלאומי. שחרורו של המפקד הצבאי ממגבלות 

, אשר סותרת את פסיקתו העקבית של בית משפט זה וקשה הלכה חדשה והדין הבינלאומי הינ

השלכותיה החמורות של הלכה זו על יישום  .מראשית ימי הכיבוש הישראלי על הגדה המערבית

 דיון נוסף בהרכב מורחב. ןאף ה ותהמפקד הצבאי מצדיק סמכויותיו של

בשל כך שבית המשפט הנכבד קבע בהינף קולמוס כי חוק ישראלי גובר על המשפט הבינלאומי  .76

הוא ראה עצמו פטור מלדון בטענות מרכזיות של העותרים לפי המשפט הבינלאומי: ראשית, 

להשתמש בשטח הכבוש כמגרש האימונים שלה, ומותר לה לקיים אך  שאסור למעצמה הכבושת

ורק אימונים שקשורים קשר הדוק לשמירה על ביטחון האזור הכבוש; ושנית, שחל איסור 

להתאמן על קרקע פרטית. אם עתירה זו תועבר להרכב מורחב ואם ההרכב המורחב יקבל את 

להמשיך ולדון בטענות העותרים על  טענת העותרים שההלכה שנקבעה היא שגויה הוא יתבקש

 פי המשפט הבינלאומי שלא נדונו כלל בפסה"ד.

 ה אסורהימימוש צווי הפינוי מהווה העברה בכפי

 (1)49לפסק הדין, ובקביעה כי אין מקום לדיון בהוראות סעיף  32 פיסקהניינו של פרק זה הוא בע .77

יה של מוגנים, במקרה של העברה בכפייה של ילאמנת ג'נבה הרביעית, האוסר על העברה בכפ

  העותרים ובני משפחותיהם מבתיהם באזור שהוכרז כשטח אש. נביאו כאן:

( 1)49לא למותר לציין כי אין מקום לטענת העותרים שהתמקדה בהוראת סעיף " .32

בהוראה הסכמית אשר אינה  לאמנת ג'נבה הרביעית, שכן לא רק שנקבע כי מדובר

אף אין בין הוראה זו, אשר נועדה למנוע מעשי ...משקפת משפט בינלאומי מנהגי 

יה או יגירוש המוניים של אוכלוסייה בשטח כבוש לשם השמדתה, ביצוע עבודות כפ

 ".נות, לבין נסיבות ענייננו, מאומההשגת מטרות מדיניות שו

( בפרט, נסמכת על פסקי 1)49הקביעה אודות מעמדה ההסכמי של אמנת ג'נבה בכלל, ושל סעיף  .78

של המאה הקודמת, ואינה לוקחת בחשבון את השינויים והתמורות שחלו שמונים הדין משנות 

אומית, הן באמנות נוספות, הן ל, הן בעמדת הקהילה הבינהאחרונות שניםמהלך ארבעים הב

. סופה הזה משפט הבינלאומי לצדק והן בפסיקתו של בית המשפט הנכבדבפסיקותיו של בית ה

ה במקרה שלפנינו, משום שתכלית י( אינו חל על העברה בכפי1)49של הפסקה, בה נקבע כי סעיף 

ה או השגת מטרות יהתקנה היא למנוע מעשי גירוש המוניים לשם השמדתה, ביצוע עבודות כפי

כי רק ת של פסיקתו של בית משפט זה, שפסק בעבר מדיניות שונות, מהווה הרחבה משמעותי

 ה יחידים אשר נשקף מהם סיכון בטחוני. יניתן להעביר בכפי

 יה מהווה משפט מנהגייהאיסור על העברה בכפ

 שמוניםכל משפט גם המשפט הבינלאומי ההומניטרי הוא משפט דינאמי ומתפתח, ומאז שנות הכ .79

( לאמנת ג'נבה מעמד הסכמי, שלמרות 1)49של המאה הקודמת, אז קבע בית משפט זה כי לסעיף 
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חתימתה ואשרורה של ישראל את האמנה הוא אינו בגדר דין מחייב, חלו תמורות משמעותיות 

: בשולי ובשבילי גבול האקטיביזם הוא הקו הירוק"שלף ליאון  ;130-133בעמ'  בן נפתלי ושני)

((. כיום 1993) 778-771 ,757, יז עיוני משפט "המשפט הגבוה לצדק בשטחים ביתהפסיקה של 

הוא מנהגי. קביעה זו נסמכת  1949העמדה המקובלת היא שמעמדן של ארבע אמנות ג'נבה משנת 

שערך הצלב האדום: המקיף על מקורות פרשנות רשמיים של הדין הבינלאומי, ובראשם המחקר 

(Beck, Customary International -and Louise Doswald Marie Hecnkaerts-Jean

, CUP, 2005)). ICRCHumanitarian Law 457 ( 

כך נקבע גם בחוות הדעת בדבר חוקיות השימוש והאיום בשימוש בנשק גרעיני של בית הדין  .80

 הבינלאומי לצדק: 

It is undoubtedly because a great many rules of humanitarian law applicable 
in armed conflict are so fundamental to the respect of the human person and 
“elementary considerations of humanity” as the Court put it in its Judgement 
of April 9, 1949 in the Corfu Channel case (I.C.J. Reports 1949, p. 22), that the 
Hague and Geneva Conventions have enjoyed a broad accession. Further, 
these fundamental rules are to be observed by all States whether or not they 
have ratified the conventions that contain them, because they constitute 
intransgressible principles of international customary law. 

International Court of Justice, Advisory Opinion: Legality of the Threat or 
Use of Nuclear Weapons, 8 July 1996, par. 79 

כל הוראותיה של אמנת ג'נבה נהנות ממעמד מנהגי  לפיה ,מקבלים את הפרשנות גם אם לא .81

 49קיים קונצנזוס רחב ביותר. הסכמה זו נובעת מהיות סעיף  49מובהק, הרי שלגבי סעיף 

לאמנת ג'נבה הרביעית, ועל כן  147מהסעיפים שהפרתם נחשבת להפרה חמורה לפי סעיף 

באחריות פלילית אישית  האחראים או המבצעים של העברה כפויה של תושבים מוגנים נושאים

 למעשיהם. 

גם בכך כיום המנהגי הן של הסעיף והן של הסנקציה על הפרתו באה לידי ביטוי ם ההכרה במעמד .82

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

 Rome -( )אמנת רומא  ICC (CourtInternational Criminal-לחוקת ה (vii)(a)(2)8על פי 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 .))" 

משמעי -(, קבע באופן חד"ICTY": להלןגם הטריבונל הפלילי הבינלאומי ליוגוסלביה לשעבר ) .83

 הסמכות לדון בהפרות חמורות של הוראות אמנת ג'נבה הרביעית אשר מהוותכי נתונה לו 

 "beyond any doubt part of customary international law."  

(Prosecutor v. DUSKO TADIC a/k/a/ Dule), Case No. IT-94-1-T, 
Judgement of 7 May 1997, para. 4). 

ה המנהגי של אמנת ג'נבה הרביעית בכלל, במעמדמצד המוסדות הרשמיים בנוסף להכרה  .84

גם בכתביהם של לכך ניתן למצוא הסכמה  ,ה בפרטישל אוכלוסי הוהאיסור על העברה כפוי

 ראו לדוגמה: .מלומדים רבים ובולטים

Jean S. Pictet (ed.), Commentary: IV Geneva Convention Relative to the 
Protection of Civilian Persons in Time of War (Geneva, International Committee 
of the Red Cross, 1958), p.9  



22 

 

T. Meron, “The Geneva Conventions as Customary International Law” American 
Journal of International Law, LXXXI, 1987, p. 348 Cherif Bassiouni, “Crimes 
Against Humanity”, Kluwer Law International, 1999, p. 204) 

 בחוו"ד המומחים( 3)להרחבה בעניין זה ראו פרק 

לא נותר  הרביעיתהתמורות לא פסחו גם על בית משפט נכבד זה, ויחסו למעמדה של אמנת ג'נבה  .85

מלדון בטענות שהועלו בפניו בדבר השינוי אמנם נמנע . בית המשפט שמוניםכשהיה בסוף שנות ה

בצריך עיון, אך זאת משום שהסתמך על  ןשחל במעמדה של אמנת ג'נבה הרביעית, והותיר

התחייבותה לקיים את הוראותיה ההומניטריות של  בדברהצהרותיה העקביות של המדינה 

האמנה. התחייבות זו ייתרה את המחלוקת בנוגע לסעיפים ההומניטריים. על כן, כאשר התעוררה 

של אותם הסעיפים, בחן בית משפט זה באופן עקבי את הנורמות  םסוגיה הנוגעת להוראותיה

 פקד הצבאי ומגבילות את סמכותו.הכלולות באמנת ג'נבה הרביעית כנורמות המחייבות את המ

"אשר לאמנת ג'נבה הרביעית, חזר בפנינו בא כוח המשיב על עמדתה של מדינת 
בכל  -שאינה משקפת לטענתו משפט מנהגי  -ישראל בדבר אי תחולתה של אמנה זו 

כפי שנהגה ממשלת  -הנוגע לאזור יהודה והשומרון. עם זאת, הודיע לנו מר ניצן 
 M. Shamgar, “The Observance of Internationalימה )ראו ישראל מימים ימ

262 (1971) Isr. Y.H.R.Law in the Administered Territories", 1  )-  כי ממשלת
ישראל החליטה לנהוג על פי חלקיה ההומניטריים של אמנת ג'נבה הרביעית. על רקע 

שוטות בעניין זה, ונוכל הכרזה זו, שוב אין לנו צורך לבחון הטענות המשפטיות הלא פ
להשאירן בצריך עיון. נמצא, כי לצורך העתירות שלפנינו אנו מניחים כי המשפט 

 78כפי שהוא משתקף באמנת ג'נבה הרביעית )לרבות סעיף  -הבינלאומי ההומניטרי 
 חל בענייננו." -שבה( ובוודאי באמנת האג הרביעית 

 .ברקלפסק דינו של הנשיא  13, פסקה עג'ורי פרשת

 s Supreme Court Issues ’, IsraelYuval Shany ,Amichai Cohen)ראו לעניין זה גם  
Regressive Judgment on West Bank Deportations. "LAWFARE" 19.5.2022) 

 מביאפסיקתו העקבית של בית המשפט הנכבד היא שגם אם אינו מכריע בשאלה, הוא אם כך,  .86

בעניין מעמדה של אמנת ג'נבה, ואינו חוזר עוד בדין הבינלאומי בחשבון את העמדה המקובלת 

 לפיה הוראותיה הסכמיות ואינן מחייבות את ישראל בשטחים:  ,על הקביעה

"כמו כן, גישתן ארוכת השנים של ממשלות ישראל הייתה להכיר בתחולת 
החלקים ההומניטאריים של אמנת ג'נבה בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה 

(, הגם שאמנה זו בעת כינונה הייתה אמנת ג'נבה הרביעית)להלן:  1949משנת 
בעיקרה קונסטיטוטיבית )... לעמדה הגורסת כי במרוצת השנים הפכו 

המשפט נפתלי ויובל שני -אות הכלולות באמנה למנהגיות, ראו ארנה בןההור
 AEYAL(; נפתלי ושני-בן( )להלן: 2006) 133-131הבינלאומי בין מלחמה לשלום 

GROSS, THE WRITING ON THE WALL: RETHINKING THE 
INTERNATIONAL LAW OF OCCUPATION (2017)  :(. עוד ראו גרוס)להלן

לפיה כיום הוראות אמנה זו מחייבות במלואן את ישראל,  ןדינשטייעמדתו של 
 "(.30, בעמ' שם

לפסק דינה של  3( )פס' 9.6.2020) ראש מועצת הכפר עין יברוד נ' הכנסת 2055/17בג"ץ  

 הנשיאה חיות(. 

שענות בית המשפט הנכבד על הוראותיה של אמנת ג'נבה לבחינת חוקיות פעולות הצבא ילה

 הגדה באזור צה"ל כוחות מפקד נ' הפרט להגנת המוקד 3278/02ראו גם: בג"ץ  ,בשטחים

 14בפס'  ,מראעבה; פרשת 827בעמ' , בית סוריקפרשת  ;(2002) 385,396 (1, פ"ד נז )המערבית

 לפסק דינו של הנשיא ברק.

https://www.lawfareblog.com/contributors/yshany
https://www.lawfareblog.com/contributors/acohen
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 חל בענייננו האיסור על העברה בכפייה של תושבים מוגנים

לפיו חל איסור על כל גירוש או העברה  ,קובע את העיקרוןהרביעית ( לאמנת ג'נבה 1)49עיף ס .87

 (2)49כפויה של תושבים מוגנים, למעט החריג שבסעיף 

"Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of 
protected persons from occupied territory to the territory of the 
Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are 
prohibited, regardless of their motive." 

הסעיף מתייחס לכל העברה של תושבים מוגנים ממקום מושבם, בין אם מדובר על העברה 

(transfer""( בתוך השטח הכבוש ובין אם על העברה אל מחוצה לו )"deportation וראו( )"

( של travaux preparatoire(. כך עולה במפורש מדברי ההכנה )מומחיםלחו"ד ה 3.5-3.8סעיפים 

 :ICTY, וכן מפסיקת הרביעית אמנת ג'נבה

"521. Both deportation and forcible transfer relate to the involuntary and 
unlawful evacuation of individuals from the territory in which they 
reside. Yet, the two are not synonymous in customary international law. 
Deportation presumes transfer beyond State borders, whereas forcible 
transfer relates to displacements within a State. 

522. However, this distinction has no bearing on the condemnation of 
such practices in international humanitarian law. Article 2(g) of the 
Statute, Articles 49 and 147 of the Geneva Convention concerning the 
Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Geneva 
Convention), Article 85(4)(a) of Additional Protocol I, Article 18 of the 
ILC Draft Code and Article 7(1)(d) of the Statute of the International 
Criminal Court all condemn deportation or forcible transfer of protected 
persons. Article 17 of Protocol II likewise condemns the “displacement” 
of civilians.”  

(ICTY, Prosecutor v. Radislav Krstic, IT-98-33-T,Trial Chamber, 
Judgment, (2001) (footnotes omitted)) 

 Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Volראו גם: 

IIa (1949)  'לחו"ד בותה. 3-4' לחו"ד המומחים ועמ 3.6-3.13ס'  ;827עמ 

יהא מניעו אשר יהיה. העמדה המקובלת כיום  -ובלשון הסעיף  –האיסור הוא גורף וללא כל סייג  .88

 3.6)ראו ס'  קבוצות כאחדלפרטים ול מתייחסבספרות ובפסיקה הבינלאומית היא שהאיסור 

, וצוטטה בפסק הדין מושא עפויש לציין, כי הפרשנות שנקבעה בפרשת  .(לחוות דעת המומחים

יה לצורך עבודות יפיה תכלית הסעיף למנוע גירושים המוניים של קבוצות אוכלוסעתירה זו, ל

 ,((1988) 28, 4( 2, פ"ד מב)עפו נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 785/87ה )ראו בג"ץ יכפי

עיוני דינשטיין "גירוש משטחים מוחזרים" ' למשל יורם ספגה ביקורת נוקבת ממלומדים )ר

התיר בית המשפט גירוש של יחידים מפני שהשתכנע שנבע  עפו((. בפרשת 1988) 403יג  משפט

מהם סיכון ביטחוני, וזאת משום שגירוש כזה הולם את חובתו של המפקד הצבאי לשמירה על 

  :הביטחון

לאמנת ג'נבה הרביעית יש לקרוא )בין היתר( לאור הוראת  49"את הוראות סעיף 
, לפי הלשון 49יסור הדווקני הקבוע בסעיף לתקנות האג הנ"ל, באופן שהא 43תקנה 

אבהיר  .הנ"ל 43כפשוטה, לגרש אזרחים יסויג לעומת החובה הקבועה בתקנה 
כל אימת מתושבי אותם שטחים אל מחוצה להם,  יחידיםעמדתי: ניתן לגרש 

. שהמשך נוכחותם עלול לפגוע בביטחון הציבור ובסדר הציבורי בשטחים המוחזקים
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בתנאי שאין במקרה הנתון דרך אחרת חוץ מגירוש כדי לגונן על כל זאת אכן, 
 לפסק הדין של השופטת בן פורת( 67." )עמ' אוכלוסיית השטחים

 םסיכון ביטחוני, או שהעברת יםמהוומעולם לא נטען כי העותרים בעניין מושא עתירה זו,  .89

תתרום לביטחון האזור. כל חטאם של העותרים הוא שכפריהם מצויים בקרבת בסיס  םמבית

טירונים בסמיכות לקו הירוק. הא ותו לא. על כן קביעתו של בית המשפט הנכבד מהווה הלכה 

לפיה לא נדרש כלל סיכון ביטחוני כדי להתיר העברה בכפייה של תושבים מוגנים. די בכך  ,חדשה

השתמש בשטח לצרכיו הכלליים. זוהי הלכה חדשה אשר אינה עומדת שהמפקד הצבאי יבקש ל

בקנה אחד עם הפרשנות הנוהגת לדין, ומרחיבה באופן קיצוני את פסיקותיו הקודמות של בית 

 המשפט הנכבד.

( לאמנת ג'נבה על 1)49למעשה, מאז ראשית ימי הכיבוש תכולתו של האיסור הקבוע בסעיף  .90

דאז, הראשי הורה הפרקליט הצבאי  1967י במחלוקת. כבר בשנת ה שנותהמקרה שלפנינו לא הי

אלוף משנה מאיר שמגר כי "אין לקבוע בתור שטחי אימונים באש בשטח הגדה המערבית, אלא 

, והוגשה ע"י 11.7.1967שטחים בלתי מאוכלסים ובלתי מעובדים...". בהנחיה שפרסם ביום 

ה אזרחית לצורך אימונים הינה הפרה יי אוכלוסי, נקבע במפורש כי פינו15.9.2016העותרים ביום 

 של האיסור על העברה כפויה של אזרחים, ובמילותיו:

"אין לפנות אוכלוסייה אזרחית משטחים כדי ליצור שטחי אימונים עבור צה"ל,  
זאת הן מטעמים מדיניים והומניטאריים והן מטעמים הכרוכים בהוראות המשפט 

ר הגנת אזרחים בידי מלחמה, שישראל צד לה, לאמנה בדב 49סעיף הבינלאומי. 
אוסר מפורשות העברת כפיה של אזרחים בשטחים כבושים, פרט למקרים בהם 
צורכי לחימה מיידיים מחייבים זאת. במקרה שלנו אי אפשר לומר שצרכי לחימה 
מחייבים במפגיע את פינוי השטחים המיועדים להיות שטחי אימונים ומכאן 

האוכלוסייה משטחים אלה תהווה הפרת הוראות האמנה שפינוי ]ב[כפיה של 
 ." )ההדגשות אינן במקור(הנ"ל

המכתב מטעם הפרקליט הצבאי הראשי מאיר שמגר )חתום על המסמך בשמו של 
 15.9.2016ותעתיקו, אשר הוגשו ביום  11.7.1967הפצ"ר רס"ן דוד כוס(, מיום 

 ונספח  מצורף ומסומן

על העברה בכפייה אינו מותנה בתושבות קבע של התושבים באמנת ג'נבה האיסור כמו כן,  .91

היתר מאת המפקד הצבאי לבנות או לשהות קבלת דאי שאינו מותנה בובמקום. האיסור בו

תלות בהיתר מאת זאת משום ש .מרוקנת את האיסור מתוכן הרי התניה כזו היתהשבשטח, 

)ד( לצו בדבר הוראות 318סעיף אפיק בירוקרטי לגירוש אדם מביתו. צור ייכולה להמפקד הצבאי 

ניתן לפנות כל אדם ששוהה ללא היתר בשטח קובע כי ביטחון, אשר עוסק בצווי סגירת שטח, 

שסגר המפקד הצבאי, למעט תושבים קבועים. אך סעיף זה אינו יכול להכשיר העברה כפויה של 

 ,ההגנה מפני גירוש( לא מחייב "תושבות קבועה" לצורך 1)49זאת משום שסעיף  .תושבים מוגנים

 (, הרי שזו זיקה של "בית".1)49וככל שנדרשת זיקה למקום לצורך תחולת האיסור שבסעיף 

כאמור, מאז ניתן פסק הדין מושא עתירה זו, נוקטים המשיבים יד קשה בשטח והופכים את חיי  .92

רוש" בסעיף "העברה כפויה או גיהעותרים ובני משפחותיהם לקשים מאוד. לעניין זה יש לציין כי 

. ההעברה 1999-לאמנה אינם מתייחסים רק למצבים בהם הפינוי נעשה בכוח, כפי שקרה ב 49

 היא "כפויה" ואסורה גם כאשר היא בדרך של יצירת נסיבות הגורמות לאנשים המוגנים לעזוב.

 :ICTYכך נקבע בפסיקתו העקבית של 
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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. 

ICTY, PROSECUTOR v. Mladen NALETILIC and Vinko 
MARTINOVIC, IT-98-34-T, Trial Chamber, Judgment (2003) (footnotes 
omitted).  

 וגם:

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). 

 

ים את היסוד הנפשי של העבירה יאין צורך בכוונה לגרש כדי לק ICC-לחוקת ה 30גם לפי סעיף  .93

 ה, אלא די בידיעה לגבי תוצאה צפויה שכזו:ישל העברה בכפי

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. 
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3. 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.  

 ראו גם:

The ICC Elements of Crime, Article 8 (2) (a) (vii)-1: War crime of unlawful 
deportation and transfer, para. 3: “The perpetrator was aware of the factual 
circumstances that established that protected status.” 

, ומוציא מגדרי ההעברה בכפייה האסורה גם עפואת הלכת  עד מאד פסק הדין מרחיב לסיכום: .94

ההתפתחויות מזאת תוך התעלמות מהשינויים והמונים, אשר אינם מהווים סיכון בטחוני. 

מעמדה המנהגי של אמנת  הגורפת לגבידין, הן בהסכמה שהתרחשו בעשורים שחלפו ממתן פסק ה

 והן בפסיקתו של בית המשפט הנכבד.ג'נבה הרביעית במוסדות בינלאומיים ובקרב מומחים, 

 סוף דבר

עתירה זו לדיון נוסף מחדש בשלושה עניינים מרכזיים, וקביעותיו הן הלכות חדשות  שאמו הדין פסק

מתבקש בית המשפט  בשל כל אלה. רחבות השלכותיהן אשרוקשות, הסותרות הלכות קודמות ו

 הנכבד להורות על קיומו של דיון נוסף בהלכות שנקבעו בפסק הדין.

 2022ביוני  19

______________  ______________ 

 , עו"דיפל רוני  דן יקיר, עו"ד

 ב"כ העותרים


