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  ,שלו� רב

  

  

  2011 	ב "התשע, ח שמירה על זכויות מקימי מבני" ביהודה והשומרו�"ה: הנדו�

  2011 	 ב "התשע, ח הגנה על מחזיקי" במקרקעי� ביהודה ושומרו�"ה    

 

ח שמירה על זכויות "העל  את ההצבעה  מסדר היו� של מליאת הכנסתסירלהלפנות אליכ� בבקשה י רינה

, ח הגנה על מחזיקי� במקרקעי� ביהודה ושומרו�"ה ו2011 –ב "התשע, מקימי מבני� ביהודה והשומרו�

   ").הצעות החוק: "להל� (2011 –ב "התשע

ל קרקעות עאשר נבנו או ייבנו ויות בגדה המערבית התנחלבניית להכשיר ולאפשר מבקשות  הצעות החוק

החל על ההומניטרי לדי� הבינלאומי  לדי� הישראלי ותות החוק מנוגדוהצע. פלסטיניות בבעלות פרטית

� .שטחי� כבושי

בית המשפט העליו� נת� משקל מיוחד לזכות הקניי� של הפלסטיני� בגדה המערבית וא' התייחס  .1

המתיישבת ע� ובאופ� מידתי ובדר) גוע בה אלא לתכלית ראויה אליה כזכות חוקתית שאי� לפ

  :מוראדכ) למשל נקבע בעניי� . עקרונות המשפט הישראלי והמשפט הבינלאומי ההומניטרי

 זכות, כמוב�, היא בענייננו בה להתחשב יש אשר נוספת בסיסית זכות, כאמור"

 זכות וגנתמ המשפטית בשיטתנו. באדמותיה� הפלסטיני� החקלאי� של הקני�

 זו זכות). וחירותו האד� כבוד: יסוד לחוק 3 סעי' (חוקתית יסוד כזכות הקני�

 7862/04 ("בג: ראו (הפומבי הבינלאומי במשפט ג�, כמוב�, מוכרת זכות הינה

 8 פיסקה, )פורס� טר� (ושומרו� ביהודה ל"צה כוחות מפקד' נ דאהר אבו

 באזור לתושבי�, לפיכ))). אהרד אבו די� פסק: להל� (ש� הנזכרות והאסמכתאות
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 מדובר כי מחלוקת אי�, בענייננו. לקניינ� מוגנת זכות לוחמתית בתפיסה המוחזק

. אליה� קניינית זיקה יש שלעותרי� חקלאיי� ובגידולי� חקלאיות באדמות

 נמנעת וכ�, קניינ� את המהוות לאדמות הגישה העותרי� מ�, אפוא, משנמנעת

��בגידולי לטפל האפשרות מה � מתבצעת שבכ) הרי, לה� השייכי� החקלאיי

  ."ממנו ליהנות וביכולת� לקניינ� בזכות� חמורה פגיעה

 מיו� ד"פס (,ושומרו� ביהודה ל"צה כוחות מפקד' נ מוראר 9593/04 ("בג

  .14 פיסקה) 26.6.06

�  :ראו לעניי� זה ג

  .443) 3 (נח ד"פ, המערבית בגדה ל"צה כוחות מפקד' נ הס 10356/02 ("בג

  .766) 4 (נט ד"פ, י"מ' נ לח" בית עיריית 1890/03 ("בג

  .75, 70) 5 (נח ד"פ, הממשלתית העיתונות לשכת' נ סיי( 5627/02 ("בג

 משאבי את� ת מהושולל וה�י� הפלסטיניתושבי� ה מידי שטחי� של להפקעה הצעות החוק יביאו .2

או ייעשו /גות גבול אשר נעשו ותו) כדי הכשרת הש, והכלכלי ניאהאורב לפיתוח� החיוניי� הקרקע

זכויות . חהתפתקניי� ובזכות� לל אלה תושבי� בזכות קשה פגיעה  דבר המהווה,�ישראליעל ידי 

 �, במספר פסקי די�כי , לא למותר לציי�. במשפט זכויות האד� הבינלאומיאלה מוכרות כמוב� ג

מי על השטחי� בית המשפט העליו� את תחולתו של משפט זכויות האד� הבינלאואישר 

 בית הכפר מועצת ראש, צפייה אבו מחמוד חסיי� עלי  2150/07 צ"בג: ראו לעניי� זה(כבושי� ה

 מפקד' נ הס 10356/02 ("בג, )טר� פורס�) (2009 ('ואח הביטחו� שר' נ' ואח' אח 24	ו סירא

 ).443) 3 (נח ד"פ, המערבית בגדה ל"צה כוחות

 פעולה לכל ראויה תכלית כי, היא פסוקה הלכה. ראויה אינה הנדונות � של הצעות החוקתכלית .3

 שציי� כפי, בה� מוצדקת לא פגיעה מתירה ולא האד� לזכויות משקל שנותנת זו היא מינהלית

 :עזה חו( האזורית המועצה בעניי� ברק )דאז(בית המשפט העליו�  נשיא זה בעניי�

 וריותציב מטרות משרתת "היא א�" ראויה "היא תכלית כי ראינו כ�"

 ולמסגרת בצוותא לחיי� תשתית לקיי� במטרה ולחברה למדינה חשובות

 בפרשת ביניש השופטת..." (ולקדמ� אד� זכויות על להג� המבקשת חברתית

�  )."264 'בעמ, ]39 [מנח

, 481 )2( נט ד"פ, ישראל כנסת' נ עזה חו( האזורית המועצה 1661/ 05 ("בג

  .570' בעמ

השטחי�  תושבי של והחוקתיות הבסיסיות בזכויותיה� גורפת וכה חמורה כה בפגיעה לנו עניי� .4

 �. בה� מוחלטת כה לפגיעה ראויה תכלית כל שאי� בשטחי הגדה המערביתהפלסטיני� הכבושי

 כל והכפפתהכבושה  בגדה המערבית המרחב ייהוד הנו ל"הצעות החוק הנ יו� בבסיסעהר, בנוס'

 בלבד זו לא שכ�, ראויה להיות יכולה איננה בהחלט זו תכלית. לעיל שפורט כפי, זה לצור) משאביו

 שיפורט כפי, הבינלאומי למשפט מנוגדת ג� היא אלא, נהליוהמ החוקתי למשפט מנוגדת שהיא

  . בהמש)
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ל באות על רקע מספר החלטות אשר ניתנו על ידי בית המשפט העליו� "כי הצעות החוק הנ, נוסי' .5

טית באזורי� שוני� בגדה יות אשר נבנו על קרקע פרהמורות על הריסה ופינוי מספר התנחלו

בעניי� , שר הבטחו�'  אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות נעמונה 851/06 ("בג(המערבית 

 מגרו�התנחלות בעניי�  ,שר הבטחו�' ראזק נ	יוס( מוסא עבד א 8887/06 (" בג;עמונההתנחלות 

 תוהצע ,לכ) אי) גבעת האולפנההתנחלות   בעניי�שר הבטחו�' אני יאסי� נ'עבד אלג 9060/08( "בגו

 פוגע זה דברי� מצב.  בעניי�העליו� המשפט ביתיישו� בפועל של החלטות  למנוע ונועד החוק

  .במדינה הרשויות הפרדת ובעקרו� החוק בשלטו�

ת החוק מהוות הלכה למעשה הוראות מפקיעות לאדמות פלסטיניות בשטח כבוש והצע, כאמור .6

 כשהתכלית, בו הפלסטיני� התושבי� של היסוד בזכויותתו) כדי פגיעה , המערביתגדה הבאזור 

בגדה  כובש ככוח ישראל מדינת על שחל הבינלאומי למשפט המנוגדת פוליטית הינה שלה העיקרית

 . המערבית

 האוכלוסייה של החיוניי� לצרכיה לדאוג ישראל את מחייב ההומניטארי הבילאומי המשפט .7

ת הפקעאוסר על ו, הכבוש בשטח יסודיי� שינויי� לבצע לא, כיבוש תחת הנמצאת האזרחית

חל , אי לכ). דיי�יימו  חיוניי�שלא לצרכי� צבאיי�שלא לשירות� ולרווחת� ו התושבי� אדמות

 הכוח הכובשסמכויות , א� כ�. פוליטיות מטרותהפקעת רכוש לצור) קידו� על ג� איסור 

י� התושבי� המקומי של צרכיה� להבטחת לפעול בההחו; י שני צירי� עיקריי�"מתוחמות ע

 מעית'ג 393/82( "בג (בתו) המגבלות שנקבעו א' לעניי� זה, והבטחת האינטרסי� הצבאיי� שלו

 במפקדת כדי� רשומה שיתופית אגודה, אלמסאוליה אלמחדודה אלתעאוניה אלמעלמו� אסכא�

; )1983 (785) 4(לז ד"פ ,שומרו�וה יהודה באזור ל"צה כוחות מפקד' נ והשומרו� יהודה אזור

 ויובל נפתלי ב� אורנה; 443) 3 (נח ד"פ, המערבית בגדה ל"צה כוחות מפקד' נ הס 10356/02( "בג

 �אינדנ� הצעות החוק  )).2006(180-179' בעמ 126 לשלו� מלחמה בי� הבינלאומי המשפט שני

 . אלה תחת א' אחד מותנופל

 את ולקד� לשקול מוסמ) ואיננו רשאי איננו צבאיה המפקדכי , לא למותר לשוב ולהזכיר .8

� העליו� משפטה בית כ) על עמד .מדינתו שלוהכלכליי� והסוציאליי� של , הלאומיי� האינטרסי

 :אסכא� מעית`ג בפרשת

 הביטחוניי� האינטרסי� בהבטחת ה� הצבאי המפקד של שיקוליו כי, ראינו

. מזה באזור אזרחיתה האוכלוסיה של האינטרסי� והבטחת מזה באזור שלו

 את לשקול רשאי הצבאי המפקד אי�. האזור כלפי מכוונ� כאלה אלה

� כמה עד, שלו מדינתו של הסוציאליי�, הכלכליי� ,הלאומיי� האינטרסי

 של האינטרס על או באזור שלו הביטחוני האינטרס על השלכה בה� שאי�

 צורכי אול הצבאיי� צרכיו ה� הצבא צורכי אפילו. המקומית האוכלוסיה

 ,ישראל ממשלת` נ דויקאת 390/79 צ"בג (הרחב במובנו הלאומי הביטחו�

 לניצול פתוח שדה אינו לוחמתית בתפיסה המוחזק אזור ).17, 1) 1(לד ד"פ

 שטח של תושביו על להטיל רשאי צבאי ממשל אי�, למשל, כ). אחר או כלכלי

 ,נההמדי של לקופתה א) המיועדי�, מסי� לוחמתית בתפיסה מוחזק

 יהודה אזור מפקד` נ עיטה אבו 493, 69/81 צ"בג (פועל הוא שמטעמה
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, 197) 2(לז ד"פ, עזה חבל אזור מפקדת, המכס על הממונה` נ קנזיל ;ושומרו�

 באזור כבישי� מערכת ולבצע לתכנ� רשאי הצבאי הממשל אי� כ��על. )271

 יצועב של מטרתו וא� זה תכנו� של מטרתו א�, לוחמתית בתפיסה המוחזק

  ". שלו למדינתו" שירות דר) "להוות א) ה� זה

 אלמחדודה אלתעאוניה אלמעלמו� אסכא� מעית'ג 393/82( "בג

 והשומרו� יהודה אזור במפקדת כדי� רשומה שיתופית אגודה, אלמסאוליה

` בעמ )1983 (785) 4(לז ד"פ ,והשומרו� יהודה באזור ל"צה כוחות מפקד' נ

794-795.  

  

כשיר הפקעת אדמות פרטיות בבעלות פלסטיני� תושבי המכוונות כאמור לה, וקהצעות הח, אי לכ) .9

, בנוס'. הרביעית נבה'ג לאמנת 53 לסעי' ה� מנוגדות, הגדה המערבית לצור) בניית התנחלויות

הצעת החוק מנוגדות לכלל המוחלט אשר נקבע במשפט הבינלאומי ההומניטרי אשר מונע העברת 

, זו א' זו לא). נבה הרביעית'לאמנת ג) 6(49סעי' (ל השטח הכבוש אוכלוסייה של הכוח הכובש א

 Extensive (הכבושי� בשטחי� הנכסי� של נרחבת לקיחה כי, קובע ל"הנ לאמנה 147 סעי'

Appropriation (הרביעית נבה'ג לאמנת בוטה הפרה מהווה.  

  

  

 הפלסטיני וברכוש הפלסטינית באוכלוסייה קשותנה תפגע, הצעות החוק כי, יוצא, לעיל האמור כל לאור

 משאביו והפקעת המרחב על שליטה של פוליטיות מטרות לקידו" מיועדת למעשה והלכה כיבוש תחת

 הנכ", לכ, אי. הישראלי למשפט  וה� הבינלאומי למשפט ה� מנוגדת היא כ� ועל ההתנחלויות לצורכי

  .סתהסרת הצעות החוק דנ� מסדר יומה של הכנ על להורות בזאת מתבקשי"

  

  

  

  ,בכבוד רב                

  

  ד"עו, סוהאד בשארה                

                      


