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,שלו� רב

דו:הנדו& לעניי& מגבלות תנועה" בצל�"ח" התייחסות לטיוטת

הפניית  :להל& תגובתנווהתקבלה במשרדנושבנדו&ח"דולהתייחסותנו לטיוטת

.ח בצל� שבנדו&"נתבקשנו למסור התייחסותנו לדו.1

ולאחר מכ& נתייחס לטענות, לעניי& מגבלות התנועה המוטלות באזור, באופ& כללי, תחילה נתייחס.2
.שהעובדות הרלוונטיות מצויות בידיעתנוככל,ח"פרטניות המועלות בדו

,ח"כי התייחסות זו אינה מתיימרת להיות התייחסות כוללת לטענות המפורטות בהרחבה בדו, נדגיש.3
. שכ& מרבית הטענות הינ& עובדתיות ואי& באפשרותנו להתייחס אליה&

ת לגורמי� אינה מאפשר, למותר לציי& כי הצגת דוח ובו מקרי� פרטניי� נטולי פרטי� מזהי�.4
צה, הרלוונטיי� בוהפרטניי� לבחו& את המקרי�,ל"ובראש� ע�, המועלי� ולבדוק ולהתמודד כנדרש

. המוזכרותהטענות 

כ&.5 בג, כמו וחלק& עוד& תלויות,*"חלק ניכר מהטענות המועלות בדוח זה נדחו זה מכבר על ידי
.* בשלבי דיו& שוני�"ועומדות בבג

 כללי+מגבלות תנועה.א

, של מדינת ישראל�ח אינו מתייחס כלל לצרכי הביטחו& הלגיטימיי"כי הדו, בר בפתח הדברי� נציי&כ.6
כי חלק מהגבלות,ח הוא שייתכ&"כל שנאמר בדו.ש"העומדי� בבסיס מגבלות התנועה המוטלות באיו
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על כי הגבלות אלה נשא+ח" לדעת מחברי הדו+א  נראה, התנועה היו במקור לצרכי� ביטחוניי� רו
. תיל� ג� לאחר שהצור  הביטחוני חל, וה& משמשות כיו� למטרות פסולות

.מופרכת מ& היסודח"קביעה נחרצת זו של מחברי הדו, בכל הכבוד.7

בראשית, נזכיר,ש"אשר לצור  הביטחוני הכללי העומד בבסיס מגבלות התנועה המוטלות באיו.8
, ע� מתקפת טרור עזה וחסרת תקדי�, 2000מאז ספטמבר, כי מדינת ישראל מתמודדת, דברינו

.וה& כלפי הישראלי� המתגוררי� והנעי� באזורבאשר ה� המופנית ה& כלפי תושבי מדינת ישראל

כב, לדוגמא, ראו,זה, לעניי&.9 נ 7957/04*"בג(בפרשת אלפי מנשה, ברק)'בדימ(הנשיא' דברי ' מראעבה
:כדלהל&,))2005( 3333,)3(2005 יו&על+די&תק,ראש ממשלת ישראל

לו" + הטרור והתגובה

מתקפת טרור עזה נחתה על ישראל ועל. פרצה האינתיפאדה השנייה2000בספטמבר
מרבית פיגועי הטרור). האזור+להל&(הישראלי� שבאזור יהודה והשומרו& ובחבל עזה 

ו את משפחות שלמות איבד. בזקני� ובט,, ה� פגעו בגברי� ובנשי�. הופנו כלפי אזרחי�
ה� ביקשו לשבש. ה� כיוונו לזרוע פחד ובהלה. הפיגועי� נועדו לפגוע בחיי אד�. יקיריה&

פיגועי הטרור. הטרור הפ  להיות איו� אסטרטגי. את אורח החיי� של אזרחי ישראל
ובכלל זה בתחבורה, ה� מתרחשי� בכל אתר ואתר. מבוצעי� בתוככי ישראל ובאזור

של. בבתי קפה ובתוככי בתי� וישובי�, ווקי�במרכזי קניות ובש, הציבורית היעד העיקרי
כ& מכווני� הפיגועי� כלפי הישובי� הישראלי�. הפיגועי� הוא מרכזי הערי� בישראל

בה� פיגועי. ארגוני הטרור עושי� שימוש במגוו& אמצעי�. וכלפי צירי התנועה, באזור
מט, מכוניות תופת,")פצצות אד� מונחות("התאבדות  השלכת בקבוקי, עני חבלההנחת

מספר נסיונות לפיגועי�. ירי פצצות מרגמה וירי רקטות, פיגועי ירי, תבערה ורימוני�
סוכלה כוונה למוטט את אחד, למשל,כ . נכשלו") מגה פיגוע("ביעדי� אסטרטגיי� 
נסיו& אחר ). 2002אפריל(אביב באמצעות מכונית תופת בחניו&+ממגדלי עזריאלי בתל

ה מאז תחילת פעולות ). 2003מאי(יה לפוצ* משאית בחוות מיכלי הגז בפי גלילות שנכשל
. בוצעו בתחומי מדינת ישראל קרוב לאל, פיגועי�2005הטרור הללו ועד לאמצע יולי

כ למעלה. אלפי פיגועי� בוצעו בחבל עזה. פיגועי�9,000+בתחומי יהודה והשומרו& בוצעו
כשבעת אלפי�. מאתיי� מה� באזור יהודה והשומרו&כ. מאל, ישראלי� קיפחו את חייה�

רבי� מהפצועי� הפכו. כשמונה מאות מה� באזור יהודה והשומרו&. ישראלי� נפצעו
השכול. ג� בצד הפלסטיני גר� העימות המזויי& להרוגי� ופצועי� רבי�.לנכי� קשי�

.והכאב שוטפי� אותנו

נערכו פעולות צבאיות כנגד.הישראל נקטה בשורה של צעדי� להגנה על חיי תושבי
של. ארגוני הטרור ה& נועדו להכריע את תשתית הטרור הפלסטינית ולמנוע הישנות�
בג(פיגועי הטרור  נ3239/02*"ראו צה' מרעב ד"פ,ל באזור יהודה והשומרו&"מפקד כוחות

נ3278/02*"בג; פרשת מרעב+להל&. 349)2(נז צ' המוקד להגנת הפרט ל"המפקד כוחות
נז"פ, באזור הגדה המערבית פעולות אלה לא נתנו מענה מספיק לצור  המיידי ). 385)1(ד

..." אנשי� תמי� המשיכו לשל� בחייה� ובשלמות גופ�. בהפסקת פעולות הטרור הקשות
)ההדגשה הוספה(

כב.10 י בלחימה המתמשכת בטרור ניצבי� כוחות הביטחו& בפנ, אהרו& ברק)'בדימ(הנשיא' כפי שציי&
כדי לתת מענה לאיומי� המופני� כלפי מדינת ישראל וכלפי הישראלי�. איומי� שוני� ומגווני�

לנקוט בצעדי� ביטחוניי� מסוגי�,וא, לעיתי� מחויב, המפקד הצבאי רשאי, המתגוררי� באזור
.לאיומי�, ככל האפשר, שיהיה בה� כדי לתת מענה, שוני�

נוקט המפקד הצבאי בצעדי�, ועל חייה� של תושבי האזורכחלק מחובתו להג& על מדינת ישראל,כ .11
כב. שמטרת� סיכול פיגועי טרור, ביטחוניי� השופטת' סמכות זו א, הוכרה בפסיקה בפסק דינה של

אז( נ 9593/04*" בבגשבייני) כתוארה צה' ראש מועצת הכפר יאנו& ל באזור יהודה"מפקד כוחות
:כדלקמ&,)פרשת הכפר יאנו&–להל&()2006(4362)2(2006על+תק, והשומרו&
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כי.12" אזור יהודה ושומרו& מוחזק על ידי מדינת ישראל בתפיסה לוחמתית ואי& מחלוקת
מוסמ  להורות בצו על סגירת, המופקד מטע� מדינת ישראל על האזור, המפקד הצבאי

ה, או כל חלק ממנו, השטח כולו . סגורובכ  למנוע כניסה או יציאה של אנשי� מהשטח
על פי המשפט הבינלאומי, סמכות זו של המפקד הצבאי נגזרת מכללי התפיסה הלוחמתית

ולסדר הציבורי, לביטחונ�, ומחובות המפקד הצבאי לדאוג לשלו� תושבי האזור, הפומבי
, לתקנות בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה52וסעי,)g(23סעי,: ראו(באזור 

מהנספחות לאמנת האג הרביע ג53סעי,;)תקנות האג: להל&(1907+ית נבה' לאמנת
ג: להל&(1949, הרביעית בדבר הגנת אזרחי� בימי מלחמה *"בג;)נבה הרביעית'אמנת

נ302/72 כז"פ, ממשלת ישראל' חילו סמכות זו )).* חילו"בג: להל&(179– 178, 169)2(ד
, ראו(ו הוראות הביטחו&לצ90של המפקד הצבאי עוגנה ג� בחקיקת הביטחו& בסעי, 

נ6339/05*"בג; 179, 174בעמודי�,* חילו"בג: למשל צה' מטר ,ל בחבל עזה"מפקד כוחות
נט"פ  ..").852– 851, 846)2(ד

 במקרי�,איו� הטרור אשר גבה את חייה� של למעלה מאל, מאזרחי מדינת ישראל מחייב, לצערנו.12
הא, מסוימי� צור  זה נובע מ& העובדה שהטרור הפלסטיני. זורהגבלה של חופש התנועה בתוככי

.תו  הפרה בוטה וחמורה של המשפט הבינלאומי, פועל מתוככי האוכלוסייה האזרחית ותחת חסותה
.הטלת מגבלות תנועה בתוככי האזור, במקרי� מסוימי�, מציאות מורכבת זו מחייבת

הא, כי לצד מגבלות אלו, יש להדגיש.13 ועושה מאמצי�, וכלוסייה המקומיתהמפקד הצבאי מכיר בצרכי
על הקשיי� הנגרמי� לאוכלוסיה שאינה, ככל הנית&, בכדי להקלמרובה תו  הקצאת משאבי� רבי� 

להילח� בטרור ולהבטיח, תחת המשפט הבינלאומי, כל זאת במקביל למילוי חובתו. מעורבת בטרור
.את הסדר והחיי� הציבוריי� באזור

, נעשי� מאמצי� רבי� לש� הקלה על האוכלוסייה המקומית, תנועהג� כאשר מוטלות מגבלות,כ .14
וה& בכ  שנית& דגש מיוחד לחופש, ידי וידוא קיומ& של חלופות סבירות לתנועת הפלסטיני�+ה& על

.צוותי� רפואיי� ותושבי� הזקוקי� לטיפול רפואי, התנועה של אמבולנסי�

כי המפקד, אישר בשורה ארוכה של פסקי די&,*"בשבתו כבג, כי בית המשפט העליו&, לבסו, יודגש.15
, הצבאי מוסמ  להטיל מגבלות תנועה בתוככי האזור לצור  מת& מענה לצרכי� ביטחוניי� לגיטימיי�

.כל עוד מגבלות אלו עומדות במבח& המידתיות

הצבת מחסומי� וחסימות בכבישי�.ב

� על ידי כוחות הביטחו& המוצבי,ח עוסק בהרחבה באמצעי� הפיזיי�"אחד הפרקי� של הדו.16
כי,ח נטע&"בדו. מחסומי� מאוישי� ומחסומי פתע ניידי�, חסימות פיזיות+ש"בכבישי� באיו

שהמעבר ביניה� מבוקר, אמצעי� אלה מיועדי� לביתור אזור יהודה והשומרו& למקטעי� מקטעי�
. ומוגבל

ב,ח"בניגוד לנטע& בדו.17 ש נועדו"כבישי� השוני� באיוהמחסומי� המוצבי� על ידי כוחות הביטחו&
למטרות ביטחוניות מובהקות וה� מהווי� נדב  חשוב ביותר במאמ* הכולל של כוחות הביטחו&

מחסומי� אלו נועדו להקשות על תנועת מפגעי�. לשבש את הפעילות של ארגוני הטרור הפלסטיני�
באופ&, י� בתו  האזורנועדו למנוע תנועת מפגע המחסומי�. והעברת אמצעי לחימה בתוככי האזור

וכ& נועדו, בדרכ� לביצוע פיגועי� בי& בתו  האזור ובי& בעור, מדינת ישראל, חופשי ובלתי מפוקח
 ).B+וAבעיקר שטחי(להימלט לתו  שטח מסוי�, לאחר ביצוע פיגוע, להקשות על המפגעי�

שחלק�(ש"המוצבי� באיו במחסומי� השוני� נעצרו אלפי פעילי טרורבשני� האחרונות, ולראיה.18
וכ& נתפסו במחסומי� אמצעי,)סייעני� ועוד, בכירי� בארגוני טרור, היו מתאבדי� פוטנציאליי�

שהיו מיועדי� לביצוע פיגועי� כנגד מטרות, לרבות חגורות נפ* וכלי נשק שוני�, לחימה רבי�
. ואזרחי� חפי� מפשעישראליות

ת מחסומי� אלה סוכלו בשני� האחרונות עשרות וא, מאות נית& לומר בוודאות כי בעזר, למעשה.19
. שכוונו כנגד מטרות ישראליות, פיגועי חבלה

צה,ש"אשר לבעיות המתעוררות בשל הצבת המחסומי� באיו.20 ל מודעי� לה& היטב"הרי שכוחות
,י�ל מספר נהל"הוצאו בשני� האחרונות בצה, בי& היתר. ככל הנית&, וערוכי� לית& פתרונות ראויי�
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המיועדי� להסדיר את אופ& הטיפול באוכלוסיה המקומית המתגוררת באזור ועוברת במחסומי�
. המוצבי� בתוככי האזור ובמחסומי� בי& ישראל לאזור

בשיפור התשתיות של עמדות) מיליוני� רבי�(מערכת הביטחו& השקיעה משאבי� רבי� מאוד, בנוס,.21
הא, הבידוק השונות . וכלוסיותכדי להקל על מעבר כלל

. נוחות ולעיכובי� מסוימי� בתנועה בתו  האזור+ש גורמת לאי"הצבת המחסומי� בכבישי� באיו, אכ&.22
של, בהתחשב באפקטיביות הביטחונית המוכחת של מחסומי� אלה, אול� וחשיבות� למאמ* הכולל

בא, לצמצ� את הפגיעה באוכלוסיהשננקטו על מנת והאמצעי�, המלחמה בטרור מצעי הרי שמדובר
. נחו* ביותר ומידתי

השופט מישאל, לנשיא בית המשפט העליו&)'בדימ(נדמה כי יפי� לענייננו דברי� שכתב המשנה.23
: בפסק הדי& בעתירה שעסקה בנושא מחסומי� באזור שכ�, חשי&

קל" אלא שחייבי� אנו לתת את דעתנו, כולנו נסכי� כי מצב� של תושבי הכפרי� אינו
כפי שהסביר לנו. קולי הביטחו& אשר הביאו להכבדה על הנסיעה בדרכי�בעת ג� לשי+בה
על, כוח המדינה+בא העיר שכ� מהווה מקור למחבלי� היוצאי�,פה+ה& בכתב וה&

וכל אות� אמצעי� שנקט בה� הצבא לא באו, למשימות הרג והרס בשטחי� ובישראל
 ...דה ובשומרו&אלא כדי להג& על חייה� של תושבי ישראלי� ומתיישבי� ביהו

+וע� כל האמפתיה שנחוש כלפי העותרי�, כוח העותרי�+שמענו את טיעוניה� של באי
כי+רוב� בוודאי לא חטאו, למיצער, והרי כול� או  לא נמצאה לנו עילה לומר למשיב

יכול היה, אכ&. מעשי� שעשה חורגי� ה� משדה הסבירות או מ& המידתיות הראויה
א  לא נמצא לנו שהדר  שהל  בה נפלו,� אחרות להג& על החיי�המשיב לנקוט ג� בדרכי

צה'נ' חס& עלאונה ואח 2847/03*"בג". בה פג� או סירכה ל ביהודה"מפקד כוחות
 . ושומרו&

:ובפסק די& אחר שעסק בהצבת מחסומי� באזור בית לח�.24

י על תושב, לא במעט, אלה מכבידה'ג+אי& ספק כי חסימת היציאה החופשית מבית"
תא"היא שכונת, השכונה המערבית אי". קומי+טלי נוחות רבה+לתושבי השכונה נגרמת
ולמרות, אד�+ואול� המחסומי� שהוקמו במקו� נועדו להצלת חיי.כ +והכול מסכימי� על

מ&, פה ששמענו+כל הנאמר בעתירה ובטיעוני� על לא נמצא לנו כי שלטונות הצבא חרגו
מפקד כוחות'נ'א ואח'למיא ערג 2410/03*"בג". אד�+חייהמידה הראויה בבקש� להג& על 

.ל ביהודה והשומרו&"צה

הגבלות ואיסורי� על תנועה בכבישי�.ג

כי קיי� מספר רב של כבישי�, נטע&.ח מתייחס לכבישי� בה� מוגבלת תנועת פלסטיני�"הדו.25
.ש בפרט" ותושבי איועבור אזרחי ישראל בכלל, או כמעט בלעדי, באופ& בלעדי, המותרי� לשימוש

ש מתאפשרת תנועה של פלסטיני� ללא צור " של הכבישי� באיוברוב המוחלטכי, לטענה זו נשיב.26
והצעד הינו, בה� קיי� צור  ביטחוני מובהק בדבר,ספורי� ובודדי�רק במקרי�. בהיתר מסוי�

. נוקט המפקד הצבאי הגבלת תנועת פלסטיני� בציר, מידתי

הד, למשל,כ .27 תנועת כלי רכב,ח"כפי שאכ& מצוי& בדו. 443ח הינה כביש"וגמאות המובאות בדואחת
זו"מה שלא צוי& בדו. בעלי לוחיות זיהוי פלסטיניות מוגבלת באופ& חלקי בציר זה ח הוא שהגבלה

ע י המפקד הצבאי בלית ברירה ובתגובה לשורה ארוכה של אירועי טרור רצחניי� לאור "הוטלה
את, הכביש . חייה� של מספר אזרחי� ישראליי� ופצעו רבי� אחרי� שנעו על הכביששגבו

י�להסכהמפקד הצבאי לא יכול היה, בכל ההבנה לחשיבות חופש התנועה של האוכלוסייה המקומית.28
את+ 443בה כל ישראלי שנע לאור  כביש, ע� המציאות הביטחונית של ראשית אירועי הלחימה  ש�

. נפשו בכפו

כי.29 צרכי� ביטחוניי� חייבו הטלת מגבלות תנועה דווקא על אזרחי�, במקרי� רבי�יש להזכיר
שהנסיעה"A"נזכיר את כלל הכבישי� בשטחי, כדוגמה.ח" עובדה שלא צוינה בדו+ישראלי� בלבד 
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וצירי� רבי�) אלא א� בהיתר פרטני הנית& על ידי הגורמי� המוסמכי�(בה� נאסרה על ישראלי�
בכ .ל האזוראחרי� המפוזרי�

ב, ע� זאת.30 התא� למציאות הביטחונית ובמידת חשוב להבהיר כי מתבצעת בחינה שוטפת של הדברי�
. ובכפו, לאילוצי ביטחו& מתבצעות הקלות לטובת האוכלוסיה המקומיתהאפשר 

אכיפה מפלה של דיני התעבורה.ד

ש.31 ג�,י"מדיניות האכיפה במחוז והינה של אכיפה מוכוונ, בשטח ישראלכמו  כלפי עבירות עיקשתת
 על בסיס ואי& בה משו� אפליה, נועדה למטרת הצלת חיי�והיא, תנועה הגורמות לתאונות דרכי�

. משוללת כל יסודוכל טענה אחרת הינה, כלשהו

ש.32 תהא אשר, בהתעל� מזהות הנהגי�,י עוצרי� רכבי� באופ& שוט, ושגרתי"שוטרי התנועה במחוז
בוב, מחוזבאור הרכב האוכלוסיהל. תהא על אופ& משמעותי שיעור האוכלוסיה הפלסטינית עולה

כי, שיעור האוכלוסיה הישראלית .הטיעו& המספרי המועלה בדוח אי& לו אחיזה בנתוני�ברי

שמשטרת נתונימ, בניגוד לנטע& בדוח, יתרה מכ .33 סה2006כי בשנת עולהי"מחוז  51,198כ" נרשמו
כ, דוחות ו כנג45%–כאשר מתוכ� . כנגד נהגי� ישראלי�55%–ד נהגי� פלסטיני�

מ(מירב הדוחות, בניגוד למצוי& בדוח, זאת ועוד.34 בגי& עבירות הינ� דוחות, שנרשמו) 85%–למעלה
כל, עבירות איכות חיי� ועבירות בריונות,הגורמות לתאונות דרכי� שמירה על תכלית� הינה אשר

ו . זהות הנהגכל זיקה בינ� לבי& אי&,�טיבאשר מעצ�, הצלת חיי�בטיחות

הטלת כתר על שטחי� מסוימי� באזור.ה

כאשר,"מצור"ח"ה& מגבלות תנועה המכונות בדו,ח"אליה& מתייחס הדו, מגבלות תנועה נוספות.35
. על שטח מסוי� בתוככי האזור" כתר"הכוונה היא להטלת 

מסוי� בתו  האזור הינו יצירת שליטה הרציונאל הביטחוני המרכזי בהטלת הכתר סביב תא שטח.36
המאפשרי� קיו� פיקוח, מלאה אחר היוצאי� מהשטח והנכנסי� אליו על בסיס מחסומי� קבועי�

הכתר, בנוס,. שמשתנה על בסיס הערכות מצב ביטחוניות עתיות, ובקרה על האוכלוסייה המקומית
טחו& בסיכול ניסיונות לפיגועי� מקל על כוחות הבי,ח מהשטח החוצה"מונע זליגה של מפגעי� ואמל

ומעצר מבוקשי� במרחב העיר ומקשה בצורה ניכרת על ארגוני הטרור ביכולת� להוציא פיגועי� אל 
. הפועל

בשל,ש" הוטל כתר על מרבית הערי� באיו2000ע� פרו* האירועי� האלימי� באזור בסו, שנת.37
אל, הצור  הביטחוני שפורטו לעיל  מוקד לפעילות תשתיות הטרור הפלסטיני ומתוכ& היווושכ& ערי�

. שוגרו מרבית הפיגועי� נגד מדינת ישראל

עיר זו הינה המוקד המרכזי ביותר לפעילות. העיר היחידה המצויה בכתר הינה העיר שכ�, בימי� אלה.38
&ה, ולאור  שנות העימות המזוי& יצאו ממנה מספר רב ביותר של פיגועי�,ש"ארגוני הטרור באיו

לא בכדי זכתה העיר לתואר המפוקפק. וה& פיגועי� רצחניי� רבי� בלב מדינת ישראל, בתו  האזור
".בירת הטרור"

החזית, יהאד האסלאמי'הג,ס"החמא: ובמרכז�, במרחב העיר פועלי� כל ארגוני הטרור הפלסטיני�.39
ב. העממית והתנזי� ובמרחב, בכללש"באיו" מפת הטרור"חר, השינויי� הרבי� שחלו ע� השני�
ממשיכות תשתיות הטרור במרחב העיר בניסיונות בלתי פוסקי� להוצאת פיגועי, העיר שכ� בפרט

. ובייחוד פיגועי התאבדות ותופת בתוככי מדינת ישראל, חבלה

 בלבד ניסו תשתיות 2004כי במהל  שנת, מהנתוני� שיש בידינו עולה, ולש� ההמחשה בלבד,כ .40
למהטרור בעיר שכ� לבצע  מכלל הניסיונות של 60%+כאשר היוו, פיגועי� במתווי� שוני�120+על

 נתפסו בגזרה זו לא פחות 2004בשנת.ש להוציא אל הפועל פיגועי� מתו  האזור"ע באיו"ארגוני הפח
כ"בסה, דהיינו( חגורות נפ* נוספות שיצאו מגזרה זו נתפסו בגזרות שכנות11+ו, חגורות נפ*18+מ

). חגורות נפ* שיוצרו בעיר שכ�29 2004ל איתרו בשנת"כוחות צה

ו45 נעצרו 2006מאי+בי& החודשי� מר*.41 וקשי�מב108+ מבוקשי� מהעיר שכ� במחסומי הכתר
נעצרו בממוצע, דהיינו( מתאבדי� פוטנציאליי�30מתוכ�, נוספי� נעצרו בבתיה� במרחב הכתר
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כ  סיכלו כוחות 2006יולי+בחודשי� מאי, בנוס,). מבוקשי� בחודש מהעיר שכ�50+בחודשי� אלו
מ"צה . ושכוונו לעור, מדינת ישראל, שמקור� בעיר שכ�, פיגועי התאבדות14+ל לא פחות

הינו המחסומי�, ובמיוחד הכתר סביב העיר שכ�, נדב  מרכזי בתפיסת הכתר בכלל, שפורט לעילכפי.42
את. המוצבי� על הדרכי� המובילות למרחב הכתר, הקבועי� מחסומי� אלו ה� שמאפשרי� לבצע

ובעזרת� סוכלו בשני�, שעומד בבסיס הצור  הביטחוני בהטלת הכתר, הפיקוח הביטחוני הנדרש
במהל  שנת, למשל,כ . רות וא, מאות פיגועי חבלה שכוונו כנגד מטרות ישראליותהאחרונות עש

כ&. מבוקשי�350+כ נעצרו במחסומי� סביב העיר שכ� 2004 נתפסו במחסומי� אלה אמצעי, כמו
. ועוד, כלי נשק, מטעני חבלה, חגורות נפ* מוכנות להפעלה: לרבות, לחימה רבי�

לא מוטלות ככלל מגבלות על כניסת� ויציאת�, לאור הערכת מצב ביטחוניתו, כי כיו�, יש להדגיש.43
מלבד אלה(הרשאי� לצאת ממתח� הכתר ללא צור  בקבלת היתר כלשהו, של תושבי שכ� וסביבתה

מוטלת א  ורק לתקופות קצרות,ח"מגבלת הגילי� המוזכרת בדו.)המבקשי� לצאת מ& העיר ברכב
שלא נית&, ונית קונקרטית בדבר יציאת מפגע מתחו� העיר שכ�בה& קיימת התרעה ביטח, ביותר

ע(להתמודד עמה באמצעי� אחרי�  שעודנה,* בנושא כתר שכ�"י המדינה בעתירה לבג"כ  ג� הוצהר
 ). 7577/06*"בג+תלויה ועומדת

צה, עוד יש להדגיש.44 את"כי כוחות ל משקיעי� מאמצי� ומשאבי� לא מבוטלי� במטרה לצמצ�
בשני�, בראש ובראשונה. עה באורחות חייה של האוכלוסייה המקומית המתגוררת במרחב הכתרהפגי

האחרונות הושקעו משאבי� וכספי� לא מבוטלי� לשיפור התשתיות במחסומי� הקבועי� סביב 
וזאת במטרה להקל על תנאי המעבר והבידוק של האוכלוסייה המקומית במחסומי�, מרחב הכתר

וכיו� קיימת כוונה להשקיע משאבי� נוספי� בתחו� זה במטרה, שיפור מתמידשיפור זה הינו. אלה
א,)ק שכ�"מת(גורמי המנהל האזרחי, מעבר לכ . להוסי, ולהקל על האוכלוסייה המקומית עושי�

ה� מאמצי� מתמידי� לצמצו� הפגיעה באוכלוסייה המקומית במרחב הכתר ולפתרו& בעיות 
 ני�המופנות אליה� מתושבי� פלסטי

כי.45 אי& כל איסור על מעבר, בעת הזו, ביחס לטענות באשר למעבר פלסטיני� לאזור בקעת הירד& נציי&
א� כי מעבר שכזה כפו, לבידוק ביטחוני דר  מעברי תייאסיר, פלסטיני� לבקעת הירד& רגלית

. ובקעות

גדר הביטחו& ומרחב התפר.ו

ע� 2000החל מסו, שנת, כפי שצוי& בפתח ההתייחסות.46 מצאה מדינת ישראל עצמה מתמודדת
המופנית כלפי תושבי מדינת ישראל והישראלי� המתגוררי�, מתקפת טרור עזה וחסרת תקדי�

גדר הביטחו& מהווה. החליטה ממשלת ישראל על הקמת גדר הביטחו&, לאור זאת. והנעי� באזור
.המוק� א  ורק משיקולי� ביטחוניי�, אמצעי זמני

כי מטרת הגדר הינה, שבה ממשלת ישראל והדגישה, 30.4.06מיו�, רונהבהחלטת הממשלה האח.47
. בפסיקת בית המשפט העליו&, באופ& עקבי, כ  ג� נקבע. ביטחונית

זכותה וחובתה של מדינת ישראל להג& על אזרחיה אינה חלה רק על אלו המתגוררי� בשטחה הריבוני.48
עיקרו& זה זכה להכרה מפורשת.ש"� באיואלא ג� על אזרחי מדינת ישראל המתגוררי, של המדינה

' פארס אברהי� נאסר ואח 2645/04*"בג, לדוגמא, ראו(בשורה של פסקי די&, של בית המשפט העליו&
כב+על25.4.07די& שנית& ביו�+ פסק+' ראש הממשלה ואח'נ הנשיאה בייניש ביחס' ידי הרכב בראשות

.)עילית+למקטע של גדר הביטחו& באזור מודיעי&

ב.49 מתגוררי�, כיו�.ח אינו מבוסס"הרי שהנתו& בדו,"מרחב התפר"אשר למספר התושבי� הפלסטיני�
כ שכ, תושבי�7,000+במרחב התפר בעיקר, תושבי� נוספי�1,000+והשלמת התוואי תביא לכ 

זה,"עוט, ירושלי�"ב .יימצאו במרחב

עליה� הודיעה, בארה ואלפי מנשה'גרבת'ח, תיקוני התוואי המתוכנני� באזור ברטעה, יתרה מזאת.50
ח"הדו. עתידי� להותיר בסופו של יו� במרחב התפר מאות בודדות של תושבי� פלסטיני�, המדינה

זה. התושבי� העתידי� להתגורר במרחב גוש עציו&19,000כולל במסגרת מרחב התפר את בהקשר
בכי במרחב גוש עציו& לא תוחל הכרזה על מרחב התפר ומשו�, יודגש  ". אזור סגור" כ  לא יהא מדובר

א, אשר להכרזה על מרחב התפר.51 +של גדר הביטחו&'וב' הרי שבשלב זה היא הוחלה רק ביחס לשלבי�
.בי& טירת צבי לבי& אלקנה
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* העוסקות במשטר"ש העליו& תלויות ועומדות שתי עתירות לבג"כי בפני ביהמ, מ& הראוי לציי&.52
ואנו, 18.2.07בעתירות אלה התקיי� דיו& ביו�. 9961/03*"בג, 639/04*"בג+ההיתרי� במרחב התפר

.הדי& בה&+ממתיני� למת& פסק

 אלא לא תימנעהגישה אליה�,ש נוספי�"כי ג� לאחר שההכרזה תוחל ביחס לשטחי איו, יובהר.53
על/ו תתאפשר על בסיס תעודות תושב קבוע ידי המנהל האזרחי לבעלי הזיקות+או היתר המונפק

. רחבלמ

תעודות מתאפשרת על בסיס, הכניסה למרחב התפר לאחר שמוחלת לגביו הכרזה על מרחב התפר.54
המונפקות לתושבי מרחב התפר ככל שאלה מוכיחי� את זיקת מגוריה�) ולא היתר(תושב קבוע

את; הקבועה לשטח לא ידוע לנו על מקרה שבו מערכת הביטחו& סירבה להנפיק תעודה למי שהוכיח
כ&. הקבועה לשטח מרחב התפר וריוזיקת מג מחו*(ש"מתאפשרת גישה לתושבי מרחב איו, כמו

בו) לתחו� הגדר . על בסיס היתר כניסה למרחב התפר ושהייה

, הרי שהקמת הגדר לא שינתה את מעמד� של תושבי מזרח ירושלי�, אשר למעברי� באזור ירושלי�.55
.א הביאה לפגיעה ביכולת גישת� לירושלי�ול, שה� תושבי קבע מחזיקי תעודות זהות ישראליות

 מעברי� הפרוסי� סביב12דר , כניסת� ויציאת� של ישראלי� לירושלי� מתאפשרת ללא קשיי�
כניסת� של פלסטיני� לירושלי� מחייבת קבלת. שזמ& ההמתנה בה� קצר באופ& יחסי, ירושלי�

. זאת ללא קשר להקמת הגדרו, 1991היתר כניסה לישראל מאז ביטולו של ההיתר הכללי בשנת 

לו, עתמה+הרי שהשער המוביל לכפר עזו&, עתמה+אשר לעזו&.56  פתוח בכל שעות היממה, המצוי מצפו&
על, לתנועת תושבי הכפר אליו וממנו ידי חיילי�+כאשר בשעות הלילה פתיחת השער מתבצעת

מצויה, ישראלכי בהתא� להחלטות ממשלת, עוד יצוי&. המוצבי� בעמדת שמירה צמודה למעבר
של, מערכת הביטחו& בשלבי� מתקדמי� של תכנו& תוואי גדר מעודכ& באזור הכפר שיכלול פירוק

.מבלי שיידרש מעבר בשער האמור,ש"הגדר מצפו& לכפר וחיבור ישיר בינו לבי& שאר חלקי איו

עליא& 4825/04*" דברי בית המשפט העליו& בבגראו הקשר בי& גדר ההפרדה למשטר ההיתרי�לעניי&.57
) 2006(3736)1(2006על+תק, ראש הממשלה'נ

המסקנה לפיה לא נית& להתוות תוואי גיאוגרפי חלופי לגדר שפגיעתו פחותה אינה.16"
בבחינת מידתיות הפגיעה. את בחינת המידתיות במובנה השני, כשלעצמה, מסיימת

י� והמעברי� לאדמות כרוכי� זה בזה התוואי הגיאוגרפי ומשטר ההיתר, שיוצרת הגדר
...שנותרו מערבית לה

של+מטרתה. הקמת הגדר נובעת מקיומו של צור  ביטחוני חיוני. ...17  להג& על חייה�
כ&, תועלתה הצפויה. אזרחי ישראל מפני פעולות טרור , מנגד. היא רבה עד מאד, א�

לה. הפגיעה בעותרי� אינה קשה וחמורה עד כדי כ  שהיא אינה מידתית קל ראש אי&
הקמת הגדר באזור, כמתואר. בפגיעתה של גדר ההפרדה בתושבי היישובי� העותרי�

כ, בודרוס כרוכה בפגיעה בעשרות עצי� , דונ�45+בתפיסת רצועת קרקע ששטחה הכולל
בניית הגדר באזור שוקבא. ובניתוקה של רצועת קרקע בשטח דומה הנותרת מערבית לגדר

כ שלת, עצי זית130+חייבה העתקת  510ובהותרת, דונ�121פיסת רצועת קרקע בשטח
אי& לומר שמדובר בפגיעה קשה, ע� זאת. דונ� נוספי� מקרקעות הכפר מערבית לגדר

בגי& הפגיעה משול� פיצוי. הפגיעה ברכוש קטנה היא לאי& שיעור...מידתית+במידה בלתי
וואי הגדר באזורת. משטר ההיתרי� מאפשר גישה לאדמות שנותרו מערבית לגדר. ראוי

אינו מותיר תושבי�, הכפרי� א, אינו מנתק את תושבי הכפרי� משירותי� חיוניי�
" טבעת חנק של ממש הפוגעת קשות בחיי היומיו�"ואי& הוא יוצר, פלסטיני� במרחב תפר

אי&, בנסיבות העניי&). 102+110פסקאות, פרשת אלפי מנשה; 855פרשת בית סוריק: השוו(
י הגדר באזור הכפרי� העותרי� מפר את מבח& המשנה השלישי של לומר שתווא

.]ש.ג,.ה.ע–ההדגשות הוספו[."המידתיות

נ+ראש מועצת הכפר אל 6027/04*"ראו ג� בג ) 2006(2665)3(2006על+תק, שר הבטחו&' זאוויה

אינה המסקנה לפיה לא נית& להתוות תוואי גיאוגרפי חלופי לגדר שפגיעתו פחותה.21"
בבחינת מידתיות, עקרונית. את בחינת המידתיות במובנה השני, כשלעצמה, מסיימת

כרוכי� זה בזה התוואי הגיאוגרפי ומשטר ההיתרי� והמעברי�, הפגיעה שיוצרת הגדר
אדמות השייכות לעותרי�).16פסקה, פרשת שוקבא, ראו(לאדמות שנותרות מערבית לה 
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זהבמצב. נותקו על ידי גדר ההפרדה על המשיבי� להבטיח קיומ� של הסדרי, דברי�
עד כמה שנית& מנקודת, באופ& המצמצ�, מעבר ומשטר נגישות סבירי� לאדמות העותרי�

, נמסר כי מדרו� לאלקנה יוצב שער חקלאי. את הפגיעה בה�, המבט של שיקולי הביטחו&
הקמת� של העותרי� אינ� מבקשי�. אשר יפתח בשעות שייקבעו בתיאו� ע� התושבי�

עתירת� אינה עוסקת כלל בהסדרי המעבר. מעברי� נוספי� או שינוי בשעות הפתיחה
זה. ובמשטר ההיתרי� לאור העובדה כי העתירה אינה מופנית כנגד מדיניות, במצב דברי�

אי& אנו נוקטי� בנושא זה כל עמדה ואי& בו כדי, השערי� והסדרי המעבר בגדר הביטחו&
קביעה. תוואי הגדר אינו מפר את מבח& המשנה השני של המידתיותלגרוע מ& המסקנה כי 

זו מבוססת הנחה כי לעותרי� תהיה נגישות סבירה לאדמותיה� באמצעות הסדרי מעבר 
ככל שהנחה זו לא תעמוד במבח& המציאות פתוחה בפניה� הדר  לשוב. סבירי� בגדר

".ולפנות לבית המשפט

 כתוצאה מהקמתש"בחופש התנועה בתחומי איו, לכאורה,ח מצייר תמונה קשה ביחס לפגיעה"הדו.58
. גדר הביטחו&

זה.59 +שכיוונ� דרו�" מרק� חיי�"מ& הראוי לציי& כי כבר לפני שנה נפתחו לתנועה שני צירי, בהקשר
המאפשרי� תנועה רציפה ממרחב ביר, קלנדיה– ביר נבאללה וביר נבאללה–בית חנינא: צפו&

: מערב+מזרח" מרק� חיי�"בימי� אלה מצויה בעיצומה סלילתו של ציר. רא�+נבאללה לרמאללה וא
ג ,א'בית אגז, בית סוריק, בידו(שיאפשר חיבור רצי, בי& גוש הכפרי� המערבי,יב'בי& בידו לבי& אל

על.לרמאללה דר  הצירי� שהוזכרו לעיל)ב"קובייבה וכיו  ידי+סלילת� של הצירי� האמורי� אושרה
בפ"ביהמ . ביר נבאללההדי& בפרשת+סקש העליו&

שיאפשרו, במרחב מעלה אדומי�" מרק� חיי�"מתוכננת סלילת� של שלושה צירי, בעתיד הקרוב.60
מס: בנימי& ובקעת הירד&, תנועה רציפה בי& אזורי יהודה מערב+מדרו�,80' ציר המבוסס על דר 

.הירד&ציר בי& רימוני� לבקעת; ציר בי& עזריה לבי& מזמוריה; מזרח+לצפו&

דר  השערי�, של הגדר" הישראלי"שנותרו בצד, הטענות לגבי קשיי גישה לאדמות החקלאיות.61
כגו&( יש להבחי& בי& שערי� המובילי� לקרקעות בה& הגידולי� עונתיי�:החקלאיי� אינ& מדויקות

לבי& שערי� רבי�, שאמנ� נפתחי� רק בעונות החקלאיות ובתיאו� בשאר השנה) מטעי זיתי�
כל, י� המאפשרי� גישה לאדמות בכל יו�אחר ושעות פתיחת� נעות בי& מספר שעות ביו� לבי&

. שעות היו�

זה, יצוי&.62 המאפשרי� גישה לאדמות חקלאיות דר , כי ניתנה הנחייה לציי& על גבי היתרי�, בהקשר
ה, ג� את מספר השער היומי הקרוב, שער עונתי . שנהעל מנת לאפשר גישה לאדמות במש  כל ימות

, במערכת הביטחו& נער  מעקב צמוד אחר יישו� ההתחייבויות ביחס לשעות פתיחת השערי�
בסמו  לכל שער חקלאי, יתרה מזאת. והעובדות מוכיחות כי כמעט שאי& חריגות בשעות הפתיחה

מוצב שלט עליו מופיעי� מספרי הטלפו& של מפקדת התיאו� והקישור של המנהל האזרחי ושעות 
ה . שערהפתיחה של

אישר, שנית& בהרכב של תשעה שופטי�, די&+ בפסק,אשר למרחב ביר נבאללה ולשכונת אל חלאיילה.63
תו  שגישת� של הפלסטיני� המתגוררי� במרחב,ש העליו& את הקמת גדר הביטחו&"ביהמ

וכניסת� של הישראלי� המתגוררי�, שהוזכרו לעיל" מרק� החיי�"מתאפשרת באמצעות צירי 
עבור תושבי שכונת אל חלאיילה ). קלנדיה(� מתאפשרת באמצעות מעבר עטרות במרחב לירושלי

ג+הוק� מעבר מיוחד בגדר הביטחו&   המאפשר לה� מעבר נוח של גדר הביטחו& לשאר+יב'מעבר אל
.ש"חלקי איו

"מרק� חיי�"כבישי.ז

ע" מרק� החיי�"כי כבישי,ח נטע& בהרחבה"בדו.64 טחו& עבורי מערכת הבי"הנסללי� לאחרונה
תו  הפיכת�,ש"מיועדי� להרחקת אוכלוסייה זו מהכבישי� המרכזיי� באיו, האוכלוסייה הפלסטינית

".כבישי� ישראליי�"ל

הנ, בכל הכבוד.65 ע" מרק� החיי�"כבישי.ל משוללות כל בסיס"הטענות י"הנסללי� בשני� האחרונות
הקש עבור האוכלוסייה הפלסטינית"מערכת הביטחו& באיו  ה� חלק צאת משאבי� רבי� תו 

להחלי, כבישי� אחרי� שהגישה אליה�, בעיקר, אינטגרלי מפרויקט גדר הביטחו& וה� מיועדי�
ע ל"הטענה שכבישי� אלה מיועדי� להפו  כבישי� ראשיי� באיו.י תוואי הגדר"נותקה כבישי�"ש
. אינה נכונה" ישראליי�
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כנדב  חשוב" מרק� החיי�" הרבה של כבישי א, פסיקתו של בית המשפט העליו& הכירה בחשיבות�.66
: נקבע בפרשת ביר נבאללה, למשל,כ . ובלתי נפרד מבניית גדר הביטחו&

סבורי� היינו כי די& הגדר במרחב ביר נבאללה, לולא הוקמו כבישי מרק� החיי�, אכ&"
א  בשל קיומ� של כבישי מרק� החיי� שונה המצב. כדי& הגדר במובלעת אלפי מנשה

אי& לומר שהגדר. המצב בענייננו שונה...נינו מהמציאות שנוצרה בפרשת אלפי מנשהשלפ
הקשר בי& הכפרי� לבי& מרחב רמאללה נשמר. יוצרת טבעת חנק סביב הכפרי� ותושביה�

והוא מאפשר תנועה, כביש זה פתוח לתנועה. קלנדיה+באמצעות כביש ביר נבאללה
א אוחופשית ובלתי מופרעת של תושבי המרחב , דר  מעבר קלנדיה,ל מרחב רמאללה

המשיבי� הודיעו כי הכביש שופר והורחב על מנת להתאימו לנפח התנועה. לירושלי�
של+הקשר בי& הכפרי� לבי& מרחב בידו. הצפוי בו בית סוריק יישמר ע� השלמת סלילתו

 המשיבי�. א, בכביש זה תתאפשר תנועה חופשית ובלתי מופרעת.יב'ג+אל+כביש בידו
מסרו שעד להשלמתו תתאפשר התנועה בי& שני המרחבי� באמצעות תחבורה ציבורית בי&

על, ומש� אל מרחב רמאללה, הקשר בי& בית חנינא לביר נבאללה.יב'ג+בידו לאל ידי+שופר
הקשר בי& תושבי הכפרי� לבי& אדמותיה�, כאמור. ביר נבאללה+סלילת כביש בית חנינא

המשיבי� מתחייבי�. חקלאיי� שיוקמו לאור  התוואייישמר באמצעות מספר שערי� 
להמשי  ולפעול לצמצו� הפגיעה במרק� חייה� של תושבי המרחב כפי שיתחייב מעת 

זה, בנסיבות אלה. לעת , ובהינת& התועלת הביטחונית הרבה הגלומה בגדר הביטחו& באזור
". בלתי מידתיאי& לומר שפגיעתו של תוואי הגדר במרחב ביר נבאללה היא קשה באופ&

נ 4289/05*"בג . ממשלת ישראל' מועצה מקומית ביר נבאלה

מזרח ירושלי�.ח

של, כל השטח המצוי בתחו� המוניציפאלי של העיר ירושלי�, כידוע.67 הינו חלק משטחה הריבוני
ולפיכ  ברור שמערכות, תושבי מזרח ישראלי� מחזיקי� בתושבות קבע ישראלית. מדינת ישראל

.� החלות עליה� שונות מאלו החלות על מי שאינ� ישראלי�הדיני

שה� תושבי קבע מחזיקי תעודות, הקמת הגדר אינה משנה את מעמד� של תושבי מזרח ירושלי�.68
.ירושלי�/ש"זהות ישראליות ושל הפלסטיני� המתגוררי� באיו

ש.69 ל ההיתר הכללי כניסת� של פלסטיני� לירושלי� מחייבת קבלת היתר כניסה לישראל מאז ביטולו
כניסת תושבי� אלה מתאפשרת דר  מעברי� ייעודיי�. וזאת ללא קשר להקמת הגדר, 1991בשנת

וזאת משיקולי ביטחו& ועל מנת לאפשר מת& שירות מהיר ויעיל לתושבי,)ולא דר  כל המעברי�(
.שהינ� בעלי זיקות חזקות יותר לעיר, ירושלי�

רבב ,כבוד

ד"עו, הילה טנא

 הצבאי הראשיטהפרקלי,ל אביחי מנדלבליט"תא: קי�העת

 המשרד לביטחו& הפני�, היוע* המשפטי, מר יואל הדר

ש"ש איו"יועמ,שרו& אפקמ" אל

 כא&, סג& מנהל היחידה,ד בעז אור&"עו


