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 שלום רב,
 

זור יהודה כהתאחדויות בלתי מותרות בא מרשיכםת ועל הכרז השגהמענה ל הנדון:
 ושומרון

 2622ר פברואב 3מיום  :כםשל

 כללי

 3מיום  ביקשתם כי מפקד כוחות צה"ל באיו"ש יבטל את החלטתו כם שבסמךהשגתב .1
אגודה לתמיכה  -"אלדמיר "; "מוסד אלחקהכריז על הארגונים  במסגרתה ,2621בנובמבר 

("; פלסטין )די.סי.איי.פי -"התנועה העולמית להגנה על ילדים "; באסיר ולזכויות אדם
)להלן:  "מרכז ביסאן למחקר ולפיתוח"-יחוד ועדות האישה הפלסטינית" ו"א

 .זורכהתאחדויות בלתי מותרות בא "(הארגונים" או "ההתאחדויות"

מפקד כוחות צה"ל באיו"ש, אשר לכי הטענות המפורטות בפנייתכם הוצגו נבקש לעדכנכם  .2
לדחות  לאחר עיון מחודש במידע המודיעיני החסוי ושמיעת עמדת גורמי הביטחון, ,החליט

 תות בלתי מותריוכהתאחדו מרשיכםעל  ותההכרזאת  על כנן להותירו את השגתכם
 מטעמים שיפורטו להלן. ,זאת .באזור

 ההשגה עיקרי

הציבורית שהתעוררה סקרתם בהרחבה את פעילות מרשיכם, ואת הביקורת בהשגתכם  .3
 פירטתם מספר טענות, לאחר מכן. מותרותת מרשיכם כהתאחדויות בלתי והכרזלאחר 

 להלן עיקרן: .נגד ההכרזותכ משפטיות

תקנות על הן נשענות שכן  ,טון החוקלמנוגדת לעיקרון החוקיות ולשההכרזות ראשית,  .א
שר הביטחון ם אאך ורק ת למפקד הצבאי להכריז על התאחדות בלתי מותרת והמאפשר

 ., והכרזה כזו לא ניתנההכריז עליה ככזו

שכן  ,ת לכללי הצדק הטבעי, לקיומו של הליך הוגן ולזכות הטיעוןומנוגדההכרזות שנית,  .ב
אפשרת התמודדות אפקטיבית תלא משוגלויות  שאינן על ראיות מנהליותהן מבוססות 

מאחר שההכרזה  כי טענתם ,. עוד בהקשר זהמראש שימועשניתנה זכות מבלי הכל , וןעמ
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שהחלטתו  הרי, ידי המפקד הצבאי-ניתנה על על הארגונים כהתאחדויות בלתי מותרות
 .מוסדי בניגוד עניינים נגועה ות אלהבהשגה על הכרז

 .ניםהארגופעילות לחלוטין את הן מונעות שכן  ,ההכרזות אינן מידתיותשלישית,  .ג

 שפורטו במכתבכם שבסמך. המשפטיות להלן נתייחס לטענות  .4

 ההכרזה על הארגונים כהתאחדויות בלתי מותרות

ל הארגונים כהתאחדויות עמהמידע המודיעיני שהוצג בפני המפקד הצבאי טרם הכרזתו  .5
הארגונים בצורה ברורה כי עלה מידע מודיעיני מוצק, רב ומהימן, בלתי מותרות, שהוא 

שהוא  ,ארגון הטרור "החזית העממית לשחרור פלסטין" שלזרועות  ,פקטו-דה ,הם
גורמי הביטחון ביחס לסיכון הרב עמדת . אשר על כן, ולאור התאחדות בלתי מותרת

 3ביום  הכריז מפקד כוחות צה"ל באיו"ש, ולסדר הציבורילביטחון ם הנשקף מפעילות
 .תות בלתי מותריוכהתאחדוהארגונים על  2621בנובמבר 

שימוש באזור בפרט, ארגוני הטרור הפועלים טרור בכלל והארגוני עושים  לא אחתכידוע,  .1
לשם הרחבת פעילותם האסורה  ,הנחזות כאגודות תמימות ,בכסות אזרחית של "עמותות"

של ארגוני הטרור. כך, בכסות אותן עמותות, המבצעות פעולות הומניטאריות לגיטימיות 
הארגונית  םהן לצורך קידום פעילות ,הטרור ניארגו יםלטובת האוכלוסיה האזרחית, פועל

הן לצורך וכספים וסיוע לתשתיות הטרור השונות, לרבות באמצעות העברת  ,והצבאית
 .  לארגון אידאולוגית לגיוס פעילי טרור-התשתית הרעיוניתוהרחבת "הכשרת הלבבות" 

  בית המשפט העליון לא אחת:על כך עמד  .7

ין, ואינם ניזונים מן האוויר. ארגוני "ארגוני הטרור אינם צומחים יש מא
הטרור, וחמאס ביניהם, ככל מסגרת ארגונית המאגדת בני אדם ורותמת 

זקוקים לתקציבים משמעותיים  –אותם לקידום מטרה משותפת 
ולבסיס תמיכה חברתי לצורך פעילותם השוטפת. על כן, עליהם להישען, 

ל את פעולות מחד גיסא, על זרוע "צבאית" שתפקידה להוציא לפוע
הטרור, ומאידך גיסא, על זרוע "אזרחית" שתפקידה לספק לארגון את 

 כסף ופעילים.  -חומר הדלק המניע את פעילותו הצבאית 

לאמיתו של דבר, הדברים מורכבים אף יותר. חלק מן הפעילות 
"האזרחית" עניינה בגיוס כסף ומשאבים אשר מיועדים להיות 

לת אופי צבאי. עם זאת, לא אחת מתורגמים במישרין לפעילות בע
הפעילות "האזרחית" של ארגוני הטרור מיועדת ל"הכשרת הלבבות", 
היינו לפעילות של חינוך ורווחה שנועדה לגייס אהדה לארגון הטרור 
ולפעיליו כטובים ומיטיבים, וזאת על מנת ליצור תשתית לפעילותו 

ן לשפוט פעילות העתידית של הארגון. בשל זיקה זו בין הדברים, לא נית
"אזרחית" כאמור רק ביחס למעשים שהיא כוללת בפועל, אשר עשויים 

 נ'עאשור  17/4814להיות, בעומדם לבדם, רצויים או חיוביים" )ע"פ 
 (.מדינת ישראל

 וכן:

"פעילות טרור מתאפשרת לא רק על ידי התארגנות ואימונים לפעילות 
פעילות ארגונית החותרת מבצעית, אלא, לא פחות מכך, גם באמצעות 

להגשים את התכלית המבצעית בדרך של השגת מימון שיזרים חמצן 
לפעילות הארגון. לא ניתן לבודד באופן אמיתי בין הפונקציה האזרחית 
של פעילות ארגון הטרור לבין הפונקציה הצבאית, ואבחנה והפרדה 

רץ פורום משפטי למען א 1111861בג"ץ ) ביניהם היא שגויה ביסודה"
 (.ישראל נ' ראש הממשלה
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 ובמקום אחר:

"נכון הוא כי סיוע כספי למסיבת בוגרי בי"ס תיכון או חלוקת מתנות 
למשפחות נזקקות, או עזרה לאסיר משתחרר עשויים להיות, כשלעצמם, 
מעשים "תמימים" בהקשרים אחרים. אולם בהקשר שלפנינו פעולות 

-זרחית, יש לו פן צבאיאלה קשורות בהנהגת גוף אשר, בצד פעילותו הא
טרוריסטי שנועד להשגת תכלית של לוחמת טרור המכוונת לפגוע פגיעות 
בנפש באזרחי מדינת ישראל. על פני הדברים, פעילותו האזרחית של 
הארגון נועדה לסייע לפעילות הצבאית ולשמש בסיס ותשתית לה. לא 

חית הוכח בפנינו אחרת. משכך, לא ניתן לבודד בין הפונקציה האזר
לפונקציה הצבאית בפעילותו של הארגון, וכל אבחנה והפרדה ביניהם 
היא מלאכותית ושגויה. הפונקציה האזרחית מזינה את התכלית 
הצבאית, והתכלית הצבאית מספקת את העילה והתכלית לפעילות 
הכספית האזרחית ולהזרמת המימון הנדרש לפעילות הארגון, ובכלל זה 

ולקיום פעילויות חברתיות בין צעירי הארגון גם למעשי עזרה לנזקקים, 
עבידאת  1152865כדי לעודד את מעורבותם והשתייכותם לארגון" )בש"פ 

 (.נ' מדינת ישראל

הכללי של ארגוני הטרור  "(מודוס אופרנדידפוס הפעולה )ה", המתייחסים לדברים אלו ./
זרועות  , כאמור,המהוויםבהם עסקינן  לארגוניםביחס באופן קונקרטי גם נכונים , זורבא

העוטפים עצמם ושל ארגון הטרור האלים והרצחני החזית העממית לשחרור פלסטין, 
 .חז"עה ארגוןהותם כחלק אינטגרלי מבכסות של פעילות "אזרחית" לשם הסתרת ז

כפי שפורט בהרחבה , פעילותם הגלויה של הארגוניםאין בהצגת  , מובן כיממילא .1
הטרור  ארגוןהיותם זרועות של מונה המלאה לגבי אופיים וכדי לשקף את הת ,בהשגתכם

את הצורך הביטחוני הממשי בהפסקת פעילותם לטובת אין בה כדי לאיין , וממילא החז"ע
ארגון הטרור. על רקע זה, החליט המפקד הצבאי, כאמור לעיל, להכריז על הארגונים 

 כהתאחדויות בלתי מותרות. 

 הכרזת שר הביטחון

( לתקנות ההגנה, 1)4/אינה עומדת בתנאי תקנה טענתם כי ההכרזה  כםהשגתכאמור, ב .16
 בשל העובדה שההכרזה אינה נסמכת על הכרזה קודמת של שר הביטחון. 

טענה יחס לבידיכם בכי ככל הנראה נפלה שגגה  נבהיר ,מבלי להתייחס לעצם הטענה .11
  קיימות בישראללהוראות הדין שהיו האמורה. כך, הציטוט שפורט בהשגתכם מתייחס 

 . באזור חלותולא להוראות הדין ה, 2661-חקיקת חוק המאבק בטרור, התשע"ו טרם

בשילוב הוראות  ,1145באזור, היינו תקנות ההגנה )שעת חירום(, החלות הוראות הדין  .12
, מחייבות אך 1117-(, תשכ"ז2המנשר בדבר סדרי שלטון ומשפט )יהודה ושומרון( )מס' 

כוחות צה"ל באיו"ש, ואין כל דרישה למעורבותו של שר הביטחון ורק את הכרזת מפקד 
 להכרזה קודמת מטעמו. דרישה בהליך או 

 הכרזה בהתבסס על מידע מודיעיני

ביסוס ההכרזות על מידע שאינו גלוי, פוגע ביכולתם נטען בהרחבה בהשגתכם כי עוד  .13
 האפקטיבית של מרשיכם להתמודד עם המיוחס להם. 

החל  דין, הן בפרקטיקה מקובלת וארוכת שניםכידוע היטב, קיימת  דחות.ידין טענה זו לה .14
והן בשיטות  לאומי הנוגעים בדבר-, הן בכללי המשפט הביןאזור, הן במשפט הישראליב

כדוגמת זו שתכליתן מניעתית, החלטות מנהליות לקבל  המאפשרתמשפט אחרות, 
שהתקבלה על ידי המפקד הצבאי, בהתבסס על ראיות מנהליות חסויות, לרבות מידע 
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, המתחייב לשם השמירה על הסדר הכרח בל יגונהזו היא בגדר  פרקטיקהמודיעיני. 
 הציבורי וביטחון האזור. 

מנהליות הרשות המנהלית מוסמכת לבסס את החלטתה גם על ראיות לפיה  תפיסה זו,  .15
מבוססת היטב בשלל פסיקותיו של בית המשפט העליון, שהכיר פעם אחר פעם,  חסויות,

הרשויות המינהליות, ובתוכן מפקד כוחות צה"ל באיו"ש, לבסס את  ן שלבאפשרות
זאת, לרבות ביחס לצעדים שחומרתם אינה פחותה  1החלטותיהן על מידע שאינו גלוי.

לא . עודלים, צווי הגבלה ופיקוח ומהכרזה כאמור, כדוגמת מעצר מנהלי, הריסת בתי מחב
כי מעלה , בהשגתכם אותן ציטטתםאף עיון בפסיקות בית המשפט העליון  זו אף זו,

התיר בית המשפט העליון את ההסתמכות פסקי הדין האמורים המכרעת של  םבמרבית
 לשם נקיטת הצעדים המנהליים הנדרשים. חסויות על ראיות מודיעיניות 

של המפקד  לעתור לבית המשפט העליון נגד ההחלטה רשיכםמ זאת ועוד, באפשרות .11
על ההחלטה  שיפוטיתובמסגרת הליך זה מוסמך בית המשפט להעביר ביקורת  הצבאי,
 . כאחד כלל המידע, הגלוי והמודיעיניולעיין ב

 מידתיות וסבירות ההכרזות

, יודגש כי טרם החליט המפקד ותסבירות ההכרזלביחס למידתיות ו יכםאשר לטענות .17
 םשההעובדה בקפידה ת, נשקלה ות בלתי מותריוכהתאחדוהארגונים הצבאי להכריז על 

בהרחבה  פירטתםאותה  ,הבלתי חוקית, פעילות "אזרחית" םפעילות, לצד יםמקיימ
הארגונים, אולם, לאחר בחינה של המידע המודיעיני הקיים בעניין ו .במסגרת השגתכם

ארגון הטרור של  ותזרועכמשמעי על כך שארגונים אלו משמשים -ן ברור וחדהמצביע באופ
, וכי ההנובע מפעילותם מחייב את הפסקת הסיכון לביטחוןש המפקד הצבאי, מצא החז"ע

 .והסדר הציבורי ביטחוןההוצאתם מחוץ לחוק הכרחית לשם שמירה על 

באופן מוטעה כי לשם הכרזה על התאחדות טענתם בהשגתכם יובהר כי  ,למעלה מן הצורך ./1
נדרש "להראות ולהוכיח באופן חד משמעי וברור שעיקר הפעילות של באזור בלתי מותרת 

לא מצאנו תימוכין לפרשנות זו הארגון ו8או מטרותיו וחזונו הינם בלתי חוקיים...". 
לקבל  ני הטרורלארגופרשנות זו מאפשרת  .בהוראות הדין או בכל מקור משפטי שהוא

גם פעילות אזרחית  ,"חסינות" מפני הכרזות, לו רק יבצעו, בצד פעילותם הטרוריסטית
 . , ומובן כי לא ניתן לקבלהבהיקף משמעותי

המידע המודיעיני מצביע על כך  ,בהם עסקינן, נבהיר כי ביחס לארגונים שמעבר לנדר .11
לשחרור ית היותם חלק מארגון החזית העממדבר  שבליבת ייסודם ופעילותם עומד

 . פלסטין

 טענות נוספות

בדיעבד. רק כי קיים טעם לפגם בכך שזכות השימוע ניתנה לארגונים  השגתכםעוד נטען ב .26
בהקשר זה, ומבלי להאריך בעניין, נבקש להפנותכם לפסיקת בית המשפט העליון בסוגיות 

 מראש, עשם נקבע באופן ברור כי שיקולי ביטחון עשויים לגבור על זכות השימו 2דומות,
 ולהוביל לכך שהחלטה מנהלית תתקבל ללא שימוע כלל, או שתינתן זכות שימוע בדיעבד. 

, ולאור הסיכון אשר נשקף מפעילות מרשיכם לביטחון, הוחלט לאפשר למרשיכם בענייננו .21
, ות, כפי שצוין בהכרזןימים מפרסומ 14בדיעבד, ותוך  ותלהגיש השגה בכתב נגד ההכרז

 עמים לבקשתכם.מועד שהוארך מספר פ
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כי המפקד הצבאי אינו מוסמך לבחון את השגת הארגונים מאחר שהוא  על ידכם עוד נטען .22
 מצוי ב"ניגוד עניינים מוסדי", בהיותו הגורם שהכריז עליהם כהתאחדויות בלתי מותרות. 

לא מצאנו שיש ממש בטענה זו. כידוע, האפשרות להשיג בפני הגורם מקבל ההחלטה  .23
בשונה מדינת ישראל. החל ב ןאזור ובדיהחל בבדין ב של פעולות מנהליות נעשית במגוון רח

אינה לשמש  האפשרות להשיגהמטרה העומדת בבסיס מתן , מהתפיסה המוצגת בהשגתכם
ערכאה מעין שיפוטית לבחינת שיקול דעתו וסבירות החלטתו של המפקד הצבאי, אלא 

א המידע הרלוונטי לשם קבלת ומלהבאת  על מנת לאפשרלשמוע את טענות הגורם המשיג 
בשנית.  החלטהלשם שקילת ה -ניתנה בדיעבד  זכות הטיעוןהחלטה מושכלת, ובמקרה בו 

מעבר לכך, כאמור לעיל, ככל רשות מנהלית, על החלטות המפקד הצבאי בעניין זה, ניתן 
 להגיש עתירה לבית המשפט העליון.

לאומי כדי -ע לכללי המשפט הביןמעבר לאמור, לא מצאנו שיש בטענות מרשיכם בכל הנוג .24
להעלות או להוריד לעניין סמכות ביצוע ההכרזה, שכן אף לגישתכם רשאי ואף חייב 
המפקד הצבאי לדאוג ולשמור על הביטחון והסדר הציבורי, ולעניין אופן הפעלת סמכות 

 זו, הובהר לעיל כי היא נעשתה באופן סביר ומידתי.

 לסיכום

עיון מחודש במידע המודיעיני , עיון מדוקדק בטענות הארגוניםולאחר על רקע כל האמור,  .25
החסוי הקיים בעניינם ושמיעת עמדת גורמי הביטחון, החליט המפקד הצבאי לדחות את 

  .באזור השגתכם, ולהותיר על כנן את ההכרזות על מרשיכם כהתאחדויות בלתי מותרות

כפי ששבנו וציינו , פי דיןהאסורה על  ,פעילותםלהפסיק לאלתר את על מרשיכם , משכך .21
 .בפניכם, כבר ממועד ההכרזה
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