
1 
 

 / _____ 21בג"ץ       בירושלים העליוןבבית המשפט 

 בשיבתו כבית משפט גבוה לצדק                                              

  

 58-04426-22ארגון מתנדבים לזכויות אדם, ע.ר. מס'  -יש דין"" .1

                                    580342087מתכננים למען זכויות תכנון, ע.ר. מס'  -"במקום" .2

 כולם באמצעות עו"ד שלומי זכריה ו/או עו"ד ליאור צור  

 03.5275274; פקס: 03.5275273יפו, טל': -, תל אביב 12מרח' דוד חכמי  

 העותרים                                                                                                                 

 - נגד  -

 מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, אלוף תמיר ידעי  .1

 ראש המנהל האזרחי בגדה המערבית, תת אלוף פארס עטילה .2

 הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש בגדה המערבית, יוסי סגל .3

 כולם באמצעות ב"כ מפרקליטות המדינה,   1-3המשיבים  

 02.6467011, פקס:  02.6466590, ירושלים, טל': 29דין -רח' צאלח א 

 

 המשיבים  

 עתירה למתן צו על תנאי 

יבקשו העותרים מבית המשפט להורות למשיבים   צו על תנאי, במסגרתה    1-3זוהי עתירה למתן 

 לבוא וליתן טעם, באם יחפצו, ולהורות לנמק בתצהיר תשובה, כדלקמן:  

)"הוראות מעבר"( לצו בדבר ועדות עררים   5)"סייג לתחולה"( וסעיף    4מדוע לא יבוטלו סעיף    ( א)

 (. "2013)להלן: "הצו" או "צו  2021-(, התשפ"א 2013ושומרון( )מס' ( )יהודה 28)תיקון מס' 

 .1נספח מצ"ב ומסומן כ 2013העתק מצו 

 

מדוע לא יפורסמו לציבור הרחב, ובפרט לציבור הרלוונטי, כלל התוספות, ההרחבות והדיוקים  ( ב)

להכרזות על "אדמות מדינה" שהן תוצרי עבודת צוות קו כחול של המנהל האזרחי, שנעשו 

, ותינתן האפשרות להגיש עליהן  2013מסגרת בחינת הכרזות עבר, לפני יום תחילתו של צו  ב

)להלן: "ועדת   1967-(, תשכ"ח172ערר לוועדת העררים מכוח הצו בדבר ועדות עררים )מס'  

 העררים"(. 

 

מדוע לא יפורסמו מראש הפרמטרים לאישור או   :2013לצו    5לחלופין, וככל שלא יבוטל סעיף   ( ג)

  5של קידום הליכי ערר לוועדת העררים על ידי ראש המנהל האזרחי בהתאם לסעיף    דחייה

 .של התוצריםומבי הפאשר מאפשר להגיש עררים לפרסום  וקן באופן, לאחר שית2013לצו 
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 פתח דבר 

 

מחייב הקפדה יתרה    59ג לצו מס'  2...עניין מסירת התעודה לפי סעיף  "

ודה תנוסח בפירוט הנאות, אשר יאפשר  על נהלים, שיבטיחו, כי התע

למי שקורא אותה להבין, מהו הרכוש, שאליו היא מתייחסת, וכי תעודה 

  ]...[ מחובתן של רשויות השלטון זו תימסר לכל מי שנוגע בדבר. 

- , כדי שיובהר לכל מי שעלול להיפגע עללנקוט כל צעד דרוש

מסתמכות,  הן  מה  על  הרשויות,  כוונת  מהי  ההחלטה,  ידי 

,  ובאיזו דרך הוא יכול להביא השגותיו ועררו לידי דיון והכרעה

וכי יינתן לו זמן מספיק לאיסוף החומר הדרוש להוכחת טענתו ולהגשת  

, פ"ד  אל נאזר ואח' נ' מפקד יהודה ושומרון ואח'  285/81" )בג"ץ  הערר

 ( הח"מ. הדגשות הוספו, (1982) 701( 1לו)

 

- (, התשפ"א 2013( )יהודה ושומרון( )מס'  28עניינה של עתירה זו בצו בדבר ועדות עררים )תיקון מס'   .1

)יהודה ושומרון( )מס'  "(, אשר תיקן את הצו בדבר ועדות עררים  2013צו  " או "הצו)להלן: "  2021

 . "(צו ועדות עררים)להלן: " 1967-(, התשכ"ח172

"תיקוני" גבולות הכרזה על רכוש  נשוא עתירה הייתה לאפשר הגשת עררים כנגד    2013מטרת צו   .2

ג לצו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה ושומרון(  2ממשלתי )המכונה גם "אדמות מדינה"( לפי סעיף  

 "(. צו בדבר רכוש ממשלתי )להלן: " 1967-(, התשכ"ז59)מס' 

תיקוני"  דל רב שנים, במסגרתו רשויות האזור היו מבצעות "תיקון זה נדרש לאחר חשיפה של מח .3

ונמים  ', על דרך של הוספת מאות ד80-רכוש ממשלתי כפי שבוצעו בשנות הלהכרזות קודמות על  

. תיקונים אלה היו מוסתרים מהציבור הרחב, ובפרט הציבור הפלסטיני, אשר לא  ות אלהלהכרז

 תווספו  הידע כלל כי דונמים אלה  

ו .4 גילוי הדבר,  בית המשפט  לאחר  רחבה מצד  ביקורת  רבים,  הליכים משפטיים  של  שורה  לאחר 

המשיבים המדינה,  מבקר  מצד  היתר  בין  נוקבת,  ציבורית  ביקורת  לצד  בטובם    הנכבד  הואילו 

 ת. רחבות" הכרזה עתידיו"השרות של ביקורת שיפוטית על  אפלאפשר 

מקרים צופי פני  הרי שהוא בוצע רק ביחס ל,  ורך וראוי זה, הגם שבא באיחור ניכרלצד צעד מב .5

של תיקון הכרזות קודמות,    רועים יא 260- למעלה מלעותרים על  עתיד. ביחס למאות מקרים )ידוע  

התקנת הצו המתקן בשנת  הקונקרטיים ואת מיקומם(, כפי שבוצעו עד למבלי לדעת את המקרים  

 הגשת ערר באופן חופשי ובלתי מוגבל., המשיבים אינם מאפשרים 2021

המשלם  או .6 של  החלטתם  היא  מכך,  להחמור  מפרסום  ייבים  העניין  פוממנע  לבעלי  ובפרט  בי 

א, כי המשיבים  א אפוכרזה. יוצהפלסטינים, את כל אותם מקרים בהם בוצעו בעבר הרחבות הה

המקרים בפני הציבור.  נמנעים מהצגת מלוא  מעשיהם הפסולים, ו בוחרים להמשיך ולהסתיר את  

כל אותם מקרים נעדרי  החלטותיהם, את האפשרות להגיש ערר על    עים במושיבים מונבפועל, המ

 פרסום.  

את    לצד מחדל זה, בולטת לרעה התנהלותם המפלה של המשיבים, אשר בעבר ידעו היטב להעביר .7

לידיעתם של הרשויות המן " כל אות ליות הישראליות הפועלות בתחומי  פוניציהרחבות" הכרזה 
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א, מטעמים בלתי סבירים בעליל  , אולם אליביםע מצוי ברשות המש המיד  –האזור. רוצה לומר  

 ובלתי חוקיים באופן מובהק, בוחרים להמשיך ולחסות אותו 

ת"  וך של "טעויות משפטיוצף ארוהחלטותיהם של המשיבים, מבקשים ליצור רבפועל, מדיניותם   .8

 יחויות רבות ממילא. על הסדר הציבורי באזור הסובל ממת שרק עשויות להעיב עתידיות, 

הן    –רוט, בפועל עמדת המשיבים ותיקון החקיקה שהוצא על ידם  כתב העתירה בפיכפי שיוצג ב .9

והן באשר לצמצום האפשרויות להגשת ערר ביחס למקרים    באשר למניעת הפרסומים האמורים

ומדים בסתירה מובנית לחובות המוטלות על המשיבים על פי הוראות  כל אלה עכי    –  הקודמים 

 רשויות מנהליות ישראליות. מי וכן חובות הרשויות כאומי ההומניטרי, הדין המקו הדין הבינל

כפי שקיבע זאת בית המשפט  הווה אבן דרך  לא בכדי הבאנו בפתח העתירה מבג"ץ אל נזאר, אשר מ  .10

כוש ממשלתי.  כרת המשיבים באשר לביצוע הכרזות והגדרות של מקרקעין  הנכבד בהתוויית פעילו

וגד  אוי ונבים לכרסם בהלכה זו, הכל באופן בלתי חוקי, בלתי סביר, בלתי רכעת, מבקשים המשי

 יסוד מנהליות בסיסיות.  מושכלות  

 

 חלק ראשון : המסגרת העובדתית הנדרשת לעתירה 

 הצגת הצדדים (א)

יש דין", הינו עמותה רשומה בישראל הפועלת למען הגנה על זכויות האדם  , ארגון "1העותר מס'   .11

של התושבים המוגנים בגדה המערבית, הכפופים לשלטון הכיבוש הצבאי הישראלי. העותר מתעד  

שיטתיות בזכויות אדם ומסייע לנפגעים לממש את זכויותיהם היכן שאלה נפגעות על ידי  פגיעות  

ותושבים   דיני התפיסה הלוחמתית. הארגון  הרשויות הישראליות  ישראלים בשטח המצוי תחת 

מקרים שבהם ישראל אינה מיישמת את חובתה על פי עקרונות המשפט הבינלאומי להגן    מצביע

, לרבות זכות הקניין  על הפלסטינים, ופועל למען ביצורן של זכויות הקיימות על פי עקרונות אלה

 ה מוגנת בשטח המצוי תחת כיבוש. י יינה של אוכלוסיודרכי הזיהוי וכללי הזיהוי של הגנה על קנ

  1999עמותה רשומה שנוסדה בשנת    היא  ",  מתכננים למען זכויות תכנון  –  "במקום ,  2מס'    תהעותר .12

, בישראל  לחזק את הקשר בין מערכות התכנון לזכויות האדם על ידי מתכננים ומתכננות במטרה  

העמותה פועלת בכלים מחקריים ומקצועיים כדי לקדם שוויון  ובשטחים הנתונים תחת שליטתה.  

זכויות וצדק חברתי בתחומי התכנון, הפיתוח והקצאת משאבי קרקע, ומסייעת לקהילות המצויות  

 . בנחיתות מקצועית, כלכלית או אזרחית בכל הנוגע למימוש זכויותיהן בשדה התכנון

הינו מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, אזור המצוי תחת דיני התפיסה הלוחמתית    1  המשיב מס' .13

. בהתאם להוראות הדין הבינלאומי, בידי המשיב מצויות הסמכויות כמי שמייצג את  1967משנת  

 . 2013הוא שהתקין את צו   1חליף הריבון בשטח, וזאת באופן זמני. המשיב מס' 

חי, האחראי על ההיבטים האזרחיים של השלטון הישראלי  הוא ראש המנהל האזר   2המשיב מס'   .14

שבגדה המערבית, ואשר בין היתר ממונה על "הצוות לתיחום אדמות מדינה", המכונה    Cבשטח  

לבחינת ותיקון    האזרחי   במנהל  הפועל   ,"כחול   קו  צוות"  ין עין ולחלופאו צוות סטאטוס מקרק   גם

  2. המשיב מס'  1998הכרזות על רכוש ממשלתי שבוצעו מכוח הצו בדבר רכוש ממשלתי עד שנת  

בצו   לפני    2013הוסמך  שבוצעו  כחול  קו  צוות  תוצרי  את  להביא  יתאפשר  מקרים  באילו  לקבוע 

 לדיון בוועדת העררים.    2013תחילתו של צו  

הנטוש בגדה המערבית, הפועל במנהל האזרחי  הוא הממונה על הרכוש הממשלתי ו  3המשיב מס'   .15

בגדה המערבית. לפי הצו בדבר רכוש ממשלתי,    Cואשר אחראי על ניהול הרכוש הממשלתי בשטח  
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הוא הגורם המוסמך להוציא תעודה אשר קובעת כי נוצרה חזקה שמקרקעין מסוימים הם בגדר  

יות "הכרזה" מלאה, או חתימה  רכוש ממשלתי )המכונים גם "אדמות מדינה"(. תעודה זו יכולה לה 

על פעולת צוות קו כחול, אשר נוגעת להכרזות קודמות, באופן שמוסיף או גורע שטחים מההכרזות  

 קיימות. 

כח  .16 קו  צוות  כי  ייאמר  האמור  המנהל  ול  בהקשר  של  הפיקוח  יחידת  במסגרת  הפועל  צוות  הינו 

  ו רק אחד מחבריו של הצוות , הינ 3המשיב מס' ות.  ונציג יחידת הפיקוח עומד בראש הצו רחי, האז

יועמ"ש, נציג  כגון  נציג קמ  )לצד חברים אחרים  ונציג  נציג תחום תשתיות,  רישום מקרקעין  "ט 

ואחרים(.   מדידות  בין  קמ"ט  הגורדי  הקשר  של  יצירת  ופרשנויות  הרחבות  ובין  הפיקוח  יחידת 

אחת ממטרות הצוות היא לדייק את ההכרזות, על דרך של  מדה כי למעשה  ת את העחזקהכרזה, מ

כפי  בלתי חוקית  הבד של הבניה  יאפשר הכשרה בדיעהוספת דונמים להכרזות קודמות, באופן ש

 וזאת תחת אכיפת הדין ביחס אליה.   שבוצעה על ידי ישראלים,

 

 הפרקטיקה של הרחבת הכרזות קודמות על "אדמות מדינה" ועבודת "צוות קו כחול" (ב)

שבה   .17 המרכזית  הדרך  הן  ממשלתי,  רכוש  על  חז  נוטליםהכרזות  בגדה  המשיבים  במקרקעין  קה 

של המאה העשרים, כאשר   70-המערבית. הכרזות כאמור בוצעו בגדה המערבית החל מסוף שנות ה

הצו המקנה לממונה על    .שמבוצע מכוח הצו בדבר רכוש ממשלתי  הליך פומביהליך ההכרזה הוא  

( סמכות לאשר בכתב שמקרקעין כלשהם  3"( )שהוא המשיב  הממונההרכוש הממשלתי )להלן: " 

על פי רוב,  ייחשבו רכוש ממשלתי, כל עוד לא הוכח אחרת, וליטול חזקה ברכוש הממשלתי ולנהלו.  

לטובת ההתיישבות הישראלית בשטחי האזור או    3שיב  המקרקעין המוכרזים מוקצים על ידי המ

 ם דומים.  צרכי

ערריםבדבר  המקורי  צו  הלפי   .18 וש  ועדות  מטעם  (172רון()מס'  ומ)יהודה  חתומה  תעודה  כנגד   ,

  -   כי מקרקעין הם במעמד של רכוש ממשלתי ניתן להגיש ערר לוועדת העררים  ,הממונה הקובעת

. תושבי האזור הגישו ברבות השנים  שיפוטית, בלתי תלויה ובעלת מומחיות רלוונטית  ערכאה מעין 

נמצא   כאשר  ההכרזה,  מתחום  שטחים  לגריעת  הביאו  שלעיתים  כאמור,  ההכרזות  כנגד  עררים 

   .ם רכוש ממשלתי, גם לשיטת המשיבים עצמם, לראות בהניתן היהשלא שמדובר במקרקעין 

מהלך העשורים האחרונים נמתחה ביקורת רבה על שיטת  , ייאמר כבר כעת כי בבמאמר מוסגר .19

כ המשיבים  "ההכרזות"  ידי  על  נהוגה  שזו  לפועל  ואופן   2-3פי  המניפולטיבי  גם    ,הוצאתה  כמו 

מכתב העתירה, לא  חלק    אינםכיוון שהדברים  אולם    חורי הכרזות אלה ואחרות, המניעים שמא 

 נרחיב בעניין.  

פועל במנהל האזרחי "הצוות לתיחום אדמות מדינה",    1999במקביל למנגנון ההכרזות, החל משנת   .20

גם   "  "כחול   קו  צוות"המכונה  כחול)להלן:  קו  בבחינת  צוות  הוא  הצוות  של  העיקרי  תפקידו   .)"

ותיקון תחומי הכרזות על רכוש ממשלתי )המכונות "אדמות מדינה"( שבוצעו  על ידי הממונה מסוף  

 .  1998' של המאה שעברה, עד שנת  70-ת ה שנו

שנעשו לפני הקמתו, שנים    מדינה"אדמות  בפועל, צוות קו כחול הרחיב וצמצם הכרזות כאמור על "   .21

פנימיות   לבדיקות  בהתאם  פומביותאחורה,  בגדה    ובלתי  שלמים  שטחים  כך,  אצלו.  שנערכו 

ידי הרשויות   על  כל    רכוש ממשלתיכהמערבית התווספו למה שמוגדר  ללא הליך של הכרזה או 

פרסום פומבי או יידוע של בעלי עניין, ומכאן שגם ללא מתן כל אפשרות להשיג על כך או לבקש  

"דיוק" או "הבהרה" של   זאת  ביחס להרחבות אלה. המשיבים מכנים  ביקורת שיפוטית  עריכת 

ם לא  אלפי אזאת, על אף שההשלכה הישירה של פעולות אלה היא צירוף של  ההכרזה המקורית.  
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פגיעה בזכויות קניין של תושבים פלסטינים מוגנים,    תוך  ,דונמים להכרזות קיימות  עשרות אלפי

 שלהם זכויות בשטחים אלה.

פורסמו על ידי מבקר המדינה, במסגרת דו"ח   2016הנושא לא נמלט מביקורת ציבורית. כך, בשנת   .22

פעילות יחידת הפיקוח והאכיפה והיבטים     - שכותרתו "אזור יהודה והשומרון    ב, בחלק 66שנתי  

 "( הדברים הבאים: 2016דו"ח מבקר המדינה בהסדרת מקרקעין" )להלן: "

לא קבע אמות מידה סדורות וכתובות לאופן ביצוע הפרשנות    בביקורת עלה, כי המנהא"ז "

לבחון,   שיש  ולקריטריונים  ההיסטוריים  ההכרזה  לגבולות  הנוגע והבירור  בכל  במיוחד 

במפות ההכרזה המתוקנות. אשר על כן, כתוצאה מהפרשנות שניתנה על    להוספת שטחים

המדינה   אדמות  של  תחומן  שהורחב  ייתכן  כחול",  "קו  צוות  ההכרזה ידי  לתחום  מעבר 

בלי שצוות "קו כחול" ערך בירור מעמיק וממצה הנוגע לאפשרות קיומן של  ההיסטורית,  

." )עמ'  זכויות בעלים על הקרקע שנתווספה לגבול ההכרזה, ואשר מבוסס על הליך פומבי

 ; ההדגשה הוספה( 114

המדינה   מבקר  דו"ח  של  הרלוונטיים  מהעמודים  העוסק )החלק    2016העתק 

 . 2נספח ( מצ"ב ומסומן כ122-113, עמ' ת קו כחולבצוו

בכל הנוגע לאיכות עבודת צוות קו כחול והסבירות לטעות לכאורה בעבודתו, שכאמור נעדרת כל   .23

 בירור מעמיק לגבי בעלויות בשטחים שמתווספים להכרזות, נקבע בדו"ח:

עשה את עבודתו  כפי שעלה, נוהלי העבודה של צוות "קו כחול" אינם קובעים, כי הצוות י"

ורישום  מקרקעין  הסדר  לצורכי  מדידה  ממפות  נדרשת  שהיא  כפי  גבוהה  דיוק  ברמת 

אינם נדרשים לעמוד בדרישות    "קו כחול "הזכויות בספרי המקרקעין. משכך, עובדי צוות  

ומדידה   מיפוי  בעזרי  בשימוש  מחויבים  ואינם  מוסמכים,  מודדים  של  מקצועיות 

 ( 2016לדו"ח מבקר המדינה   115." )עמ' מתקדמים

רובן המכריע של  שפורסמו במסגרת הליכים שונים,    כאן המקום לציין, כי על פי נתונים רשמיים .24

האדמות שהוכרזו כ"אדמות ציבור" מוקצה לטובת יישובים ישראלים בתחומי הגדה המערבית  

,  2020]  מועצת הכפר עין יברוד ואח' נגד הכנסת  72055/1ולשימוש ישראלים בלבד )ראו למשל, בג"ץ  

לפסק דינה של כבוד    35לפסק דינה של כב' הנשיאה, א' חיות; וכן פס'    48פורסם באר"ש[, פסקה  

 ((.   2020, פורסם באר"ש ) עבד אלפתאח סאלחה נ' שר הביטחון 953/11הנשיאה חיות בבג"ץ 

אולם לא קיים כל מסד  ,  בשגרהמות  עוד נציין כי הכרזות "רגילות" על אדמות מדינה אמנם מתפרס .25

 נתונים מוסדר או שכבת נתונים גיאוגרפית המרכזת את מלוא ההכרזות שבוצעו עד כה. 

, היקפן המדויק ומיקומן של אותן תוספות מאוחרות  לצד העדר מידע בנוגע להכרזות הפומביות .26

פורסמו במלואם, אם כי להכרזות קודמות על "אדמות מדינה" על ידי צוות קו כחול מעולם לא  

   :קיימים מספר מקורות שהתייחסו להיקף עבודת הצוות

עבודת צוות קו כחול בגדה המערבית" שפורסם על    –לבן שחור  -כך, לפי דו"ח המחקר "כחול  •

ועד לסוף שנת    1998מאז הקמת צוות קו כחול בשנת    1, 2016ידי ארגון "כרם נבות" מדצמבר  

מיפויים ביחס לאדמות שהוכרזו בעבר כ"אדמות מדינה". מדובר על    263ביצע הצוות    2015

   לדו"ח(.  46דונם )עמ'  268,000- מיפוי שטח של למעלה מ

 
   –הדו"ח המלא על נספחיו מצוי באתר האינטרנט בכתובת הבאה   1

05c1ffae0108.filesusr.com/ugd/cdb1a7_1361e28e775f45b7aa4af6e82c918211.pdf-ba04-4b7a-b11c-https://f35bf8a1   

https://f35bf8a1-b11c-4b7a-ba04-05c1ffae0108.filesusr.com/ugd/cdb1a7_1361e28e775f45b7aa4af6e82c918211.pdf
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מתכננים    -במקום  7986/14בבג"ץ    29.4.2015נתונים תואמים עולים מתגובת המדינה מיום   •

)למע ואח'  נ' ראש המינהל האזרחי  יידון  18.2.2020)  (18.2.2020ן זכויות תכנון ואח'  )שעוד   )

 מתחמים שונים".    262להלן(, לפיה "עד היום נבחנו על ידי צוות "קו כחול" 

 . 3נספח מצ"ב ומסומנת כ 7986/14בבג"ץ  29.4.2015גובת המדינה מיום ת

 

והכרעות עררים שהוגשו נגד הכרזות קודמות ובין  בחלק מהמקרים, נוצרה "חפיפה" בין הכרזות   .27

ש כחול  קו  צוות  בעניין- תוצרי  שארע  כפי  כך,  ההכרזות.  את  סביב    "דייקו"  שנסבו  ההכרזות 

בעבר  .עליההתנחלות   בשנת    ,אם  שבוצעו  הכרזות  התקבלו    1984בעקבות  ואלה  עררים  הוגשו 

בחלקם והמקרקעין נגרעו מההכרזה, הרי שתוצרי צוות קו כחול שנעשו שנים לאחר מכן, החליטו  

או "להזיז" את מיקום המקרקעין בניגוד לקביעות שהתקבלו במסגרת וועדת    –   באופן חד צדדי  –

העררים, או במקרים החמורים יותר, לקבוע "על דרך הדיוק" כי המדובר ברכוש ממשלתי, וזאת  

 מבלי לעדכן את העוררים בעניין, ותוך קביעת עובדות בשטח ביחס לאדמותיהם וקניינים. 

ם נמנעו מליתן פומבי לאותם תוצרים של צוות קו כחול שהרחיבו )לצד גריעה( של  כאמור, המשיבי .28

שנוספו   השטחים  לגבי  המידע  את  השנים  לאורך  קיבל  שכן  מי  זאת,  תחת  קודמות.  הכרזות 

המקומיות   הרשויות  הן  כחול,  קו  צוות  ידי  על  מדינה"  כ"אדמות  והוכרו  המקוריות  להכרזות 

 (.  2016לדו"ח מבקר המדינה   118למשל בעמ'  הישראליות בגדה המערבית  )ראו

 

 תיקון לצו ועדות עררים   -2013הרקע להתקנת צו  (ג)

כאמור, התושבים הפלסטינים לא היו מודעים כלל לאותן תוספות שטחים שהוכרו בדיעבד כרכוש   .29

ממשלתי כתוצאה מקביעות צוות קו כחול במשך שנים )יכונו להלן גם "תוצרי צוות קו כחול"(.  

אחרים  התכנוניים וההליכים  חא במסגרת  אוראגב  ,  למעשה, פרקטיקה זו התגלתה ממש במקרה

, אשר גם עומד ברקע  לתה כלל פרקטיקה זוהבולט בו התגמקרה  ה.  לתא שטח מסוייםהנוגעים  

שהוכנה וקודמה עבור ההתנחלות עלי בשנים    237, הוא המקרה של תכנית מס'  2013התקנת צו  

2013-2014  . 

  נחשפה אי התאמה בין גבולות התכנית וגבולות שטח השיפוט האמורה  במסגרת ההתנגדות לתכנית   .30

,  " במקוםאדמות מדינה" על  המקורית והפומבית  אל מול השטח שהופיע בהכרזה    של ההתנחלות 

כי להכרזה שבוצעה בשטח בשנות ה   , "התווספו" מאות דונמים  80-וכך התגלה, לגמרי במקרה, 

 .  2012משנת  כל פומביות של צוות קו כחול שנעדרההחלטה ב

החלטות מוסדות  האזרחי בגדה המערבית וכן נגד    ראש המנהלבעקבות גילוי זה הוגשה עתירה נגד   .31

מתכננים למען זכויות תכנון ואח' נ'    -במקום  7986/14התכנון בעניין התכנית, היא העתירה בבג"ץ 

 "(. בג"ץ במקום, פורסם באר"ש( )להלן: "18.2.2020) ראש המינהל האזרחי ואח' 

כי תוצרי  לפסוע מחצית הדרך, והחליט  , החליט המנהל האזרחי  במקום  ץבבג"לאחר מספר דיונים   .32

צוות קו כחול   והלאה,עבודת  בעניי כן  ו  יפורסמו מעתה    נם, שיוגשו להכרעת תתאפשרנה השגות 

זאת, בשונה מההליך הקבוע בצו ועדות עררים, שמעגן אפשרות הגשת ערר  המנהל האזרחי.    ראש

 ( לוועדת עררים. על הכרזות על רכוש ממשלתי )"אדמות מדינה"

נוהל המסדיר את הליך הפרסום וההשגה בפני ראש    2015בהתאם לכך, נכנס לתוקפו באוגוסט   .33

האזרחי לבדיקת  על    - 2המשיב    - המנהל  צוות  נוהל  "תיקון  שכותרתו  הכרזות,  "עדכוני"  אותם 

 הליך הפרסום והפנייה לגביו".    –גבולות אדמות המדינה 
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וחלט בעקבות העתירה בעניין פרסום והשגות, נגע רק לאותם  יודגש, כי השינוי האמור שעליו ה .34

תוצרי צוות קו כחול שייקבעו החל מקבלת הנוהל, והוא לא חל על כל אותם "עדכוני" הכרזות  

מיום   המדינה  בתגובת  כאמור  מועד.  אותו  ועד  הצוות  הקמת  מעת  שבוצעו  שטחים  ותוספות 

-שיינתנו על   עתידיותבכל הנוגע להחלטות     -כן  הנה כי  לעיל(: "  3)נספח    במקוםבבג"ץ    29.4.2015

די "צוות קו כחול" הרי שיינתן להן פומבי ואף יוכל כל הרואה עצמו נפגע מהן לנקוט בהליך בפני  י

 ." ]ההדגשה הוספה[ רמ"א, ובמידת הצורך לעתור בעניין לבית המשפט המוסמך

הנוהל האמור עודכן  והלאה.    2015כך, כאמור, מפורסמים לציבור רק תוצרי צוות קו כחול משנת   .35

 פגמים וליקויים רבים שהתגלו בו. , לאחר 2016במהלך שנת  

לתכנית   .36 בבג"ץ    237באשר  העתירה  בבסיס  שהייתה  עלי  ההכרזה  במקוםעבור  שעדכון  אף  על   ,

כי    2012המקורית נעשה בשנת   ולפני מועד תחולת השינוי במדיניות הפרסום, החליטה המדינה 

 המנהל האזרחי בהתאם לנוהל החדש.יתאפשר להשיג עליה בפני ראש 

הוגשה עתירה נוספת    לאחר בחינת יישומו בפועל של נוהל ההשגות על כשליו ובעיותיו,  ,בהמשך .37

של ראש המנהל  וכן את ההכרעה הקונקרטית    20162015-ו  הכללי משנת    את הנוהלהן  התוקפת  

בעניין התוספות להכרזה מ  ראש    91/1953, היא העתירה בבג"ץ  2012-האזרחי בהשגה שהוגשה 

 . "(בג"ץ קריות( )להלן: "8.11.2020) מועצת הכפר קריות ואח' נ' ראש המינהל האזרחי ואח' 

  במקום בג"ץ  בעקבות עתירה זו והצו על תנאי שהוצא בה במסגרת הדיון שהתקיים בשתי העתירות ) .38

ראש המנהל האזרחי, כי לאור    בענייננו,  2  , ובראשם המשיבנקבע על ידי המשיבים  ,(קריותובג"ץ  

וכי   הקודמת  מעמדתם  בהם  חוזרים  הם  המשפט  בית  כחולהערות  קו  צוות  תוצרי  אותם   -על 

ביקורת שיפוטית בפני ועדת העררים,    תתאפשר   - "עדכוני" הכרזות קודמות על רכוש ממשלתי

וות  תוצרי צאך ורק ביחס ל  זאת, .  בהתאם  תיקון חקיקה, לאחר שיתבצע  בדומה להכרזות 'רגילות'

שבהם עלו טענות קונקרטיות זה מקרוב,  תיקון החקיקה, וכן במקרים "   לאחרקו כחול שיפורסמו  

עמדה   ."ובכללם המקרה נושא עתירה זו ומקרים נוספים התלויים ועומדים לפני בית משפט זה

 .  8.11.2020ביום  קריותבבג"ץ זו קיבלה תוקף של פסק דין במסגרת פסק הדין שניתן 

 . 4נספח מצ"ב ומסומן כ 8.11.2020"ץ קריות מיום פסק הדין בבג

נוספות שהוגשו הן נגד הנוהל והן נגד יישומו הקונקרטי  למען הסדר הטוב יצוין, כי היו עתירות   .39

חזמה נ' ראש המנהל    825/19: בג"ץ  2015ביחס להרחבות הכרזה או דיוקי הכרזה שבוצעו לאחר  

ואח'  בנבו2021-3-7]  האזרחי  פורסם  יכונה  ,  להלן  עד"  –;  עדי  המועצה    /166103בגץ  [;  "בגץ 

נ' ראש המינהל האזרחי נפת טולכרם  בג"ץ  2021-3-22]  המקומית "סנירייה"  , פורסם באר"ש[; 

 , פורסם באר"ש[ 2020-12-10]  עיריית חברון נ' ראש המינהל האזרחי 1959/16

כחול באזור עלי שעמדו במרכז    כך, לגבי המקרקעין שהתווספו ל"אדמות המדינה" על ידי צוות קו .40

, הוחלט כי לאחר תיקון החקיקה יתאפשר להגיש ערר שיידון בפני ועדת  הנזכרות לעיל  העתירות

 העררים.  

  237במסגרת תכנית מס'    , יוקפא קידום ההליכים התכנונייםאלהכי ביחס למקרקעין    הוחלטעוד   .41

תרי בניה על בסיס התכנית  הקנייני, וכן לא יינתנו ה   םעד להכרעה על ידי ועדת העררים בעניין מעמד

   ביחס למקרקעין אלה. 

הוגשה    2014כאמור, מקרה רלוונטי נוסף שיש להזכיר הוא עניינו של המאחז "עדי עד", אשר בשנת   .42

עתירה לפינויו לאור אי חוקיותו ובין היתר, לאור העובדה שחלקו מוקם על מקרקעין פרטיים של  

ראש מועצת    /148395העתירה בבג"ץ    –ת וג'אלוד  מוע'ייר, קריו-תושבי הכפרים תורמוסעיא, אל
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עבד רבחי  תורמוסעיא,  ואח'-הכפר  הביטחון  שר  נ'  ואח'  מוחמד  "  אלרחמן  בג"ץ  )להלן: 

 "(. תורמוסעיא

על   .43 המורה  מוחלט  צו  יוצא  שלגביהם  המבנים  מספר  את  לצמצם  מנת  ועל  זו,  עתירה  בעקבות 

בד ולהסדיר  פרטיים  מקרקעין  על  בנייתם  לאור  החליטה  הריסתם  מהמאחז,  שיותר  כמה  יעבד 

, על ידי  1991המדינה לבצע בחינה נוספת של ההכרזה המקורית על "אדמות מדינה" באזור משנת 

צוות קו כחול. זאת, לאחר שצוות קו כחול כבר בדק, לדברי המדינה, את גבולות ההכרזה המקורית  

בשנת  2000בשנת   הסתיימה  הנוספת  הבחינה  למתן  .  2017.  באשר  המשיבים  עמדת  שינוי  לאור 

ההכרעה שניתנה בסופו של יום בבג"ץ עדי עד דומה עד זהה לזו    כולת הגשת ערר לוועדת העררים,י

 שניתנה במסגרת בג"ץ קריות. 

 

 לצו  5-ו 4ההסדר הקבוע בצו וסעיפים  -2013צו  (ד)

מושא עתירה זו הוא אותו תיקון חקיקה שעליו החליטה המדינה בעקבות העתירה בבג"ץ    2013צו   .44

, המעגן את הזכות להגיש ערר לוועדת העררים בגין שינויים בגבולות הכרזות  י עדעדובבג"ץ    קריות 

 קודמות על רכוש ממשלתי.  

ת עררים, את  הצו מוסיף לתוספת לצו ועדות עררים, המונה את ההחלטות שבהן מוסמכת לדון ועד  .45

 : (2013לצו   2)סעיף   הפרט הבא

. קביעת הממונה על הרכוש הממשלתי בעניין תיקון, פירוש ודיוק גבולות הכרזה לפי  34"

, וזאת רק ביחס  1967-(, התשכ"ז59ג לצו בדבר רכוש ממשלתי )יהודה ושומרון( )מס'  2סעיף  

גבולות תחום   נכלל בתחום ההכרזה, באופן המשנה את  נכלל או שלא  כי  לשטח שנמצא 

כרזה. על אף האמור, קביעת תחום ההכרזה שלא השתנתה אינה מקימה עילה לערר  הה

 ."  בפני ועדת העררים

שבאה בעקבותיה, וועדת    3כלומר, ניתן להגיש ערר כנגד החלטת צוות קו כחול והחלטת המשיב   .46

וסוג זה    - העררים תדון, בעניין שטחים שנגרעו מהכרזה וכך אינם מוכרים עוד כרכוש ממשלתי, או  

בעניין שטחים שנוספו לתחום ההכרזה הקודמת וכך הוכרו כרכוש    -הוא בליבת ענייננו באופן טבעי  

 ממשלתי. 

מופיע בתוספת לצו ועדות עררים בנפרד מהפרט העוסק בהכרזה על    2013הפרט החדש שמוסיף צו   .47

שטחים שלגביהם הייתה הכרזה "רגילה"    -ג לצו בדבר רכוש ממשלתי2רכוש ממשלתי לפי סעיף  

של הממונה על כך שהם רכוש ממשלתי. ההבדל במהות בין שני הפרטים, שעשוי להצדיק הבחנה  

 בהליך קבלתם או בטיפול בהם, נעלם מעינינו, ועל כך להלן בחלק המשפטי.   ביניהם

כי הדיון בערר לגביו יתקיים כברירת מחדל בפני דן יחיד,    2013, קובע צו  34לגבי פרט חדש זה, מס'   .48

)סעיף   ועדות העררים להורות אחרת מטעמים שיירשמו  נגיד  זאת,  2013לצו    1אלא אם מצא   .)

לפי צו ועדות עררים היא כי דיון בערר יתקיים בפני מותב של שלושה, וככלל  כאשר ברירת המחדל  

 רק בהסכמת הצדדים רשאי הנגיד להורות כי דיון בערר יתקיים בפני דן יחיד. 

 .  2013לצו   5-ו  4לצד האמור, במרכז עתירתנו עומדים סעיפים  .49

 , שכותרתו "סייג לתחולה" קובע כי: לצו 4סעיף  .50

לתוספת לצו העיקרי, אשר נחתמו ופורסמו    34קביעות כאמור בפרט  צו זה לא יחול על  "

 ." לפני יום תחילתו של צו זה
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"אדמות    -כלומר .51 על  קודמות  הכרזות  בגבולות  שינויים  על  לערור  הזכות  כאמור  עוגנה  אמנם 

לא חל על כל שינוי שנעשה לפני  זה    -מדינה", לרבות תוספות שטחים ל"אדמות מדינה", אולם

 .  2021בינואר  28לפני  - 1320תחילת צו 

, ללא פרסום ויידוע, כ"אדמות ציבור" על ידי צוות קו כחול במסגרת  בעברכך, כל השטחים שהוכרו   .52

ועד    1998משנת  שינוי והרחבה של הכרזה קודמת ולא בהכרזת הממונה בהליך הפומבי הרגיל,  

  2013ות לדעת עליהם וצו  אין ולא הייתה כל אפשר  –  2015למועד תחילת נוהל ההכרזות בשנת  

 כעת שולל כל אפשרות לטעון ולהשיג בעניינם בפני ועדת העררים.  

עלי    קריותמדובר בשטחים שהם בדיוק באותו סטטוס של אלה שנדונו בבג"ץ   .53 שהוכרו    - בעניין 

צו   תחילת  לפני  רבות  שנים  מוכרזות"  כי    -2013כ"אדמות  הוחלט  ההליכים  ניהול  שבעקבות 

מדובר בעצם בכל אותם שטחים שהם עיקר עבודתו של צוות קו כחול  ינם ערר. יתאפשר להגיש בג

, ולגביהם לא  2013אלה מוחרגים כולם מהתיקון שבצו    –מיום הקמתו ובמשך מעל שני עשורים  

 .  יתאפשר לטעון ולהגיש ערר בפני ועדת העררים, כברירת מחדל

המשיבים אף סבורים כי אין ולא קמה עליהם כל חובה לפרסם את    – אולם לא פחות חשוב מכך   .54

דבר הרחבות ההכרזות הקודמות, ומשכך אף מבקשים להותיר בעלטה את המצב העובדתי ביחס  

 לעוררים פוטנציאלים.  

  -שכותרתו "הוראות מעבר" ומאפשר לראש המנהל האזרחי  2013לצו    5סעיף  בהמשך לכך, ממשיך   .55

שיקול דעת עמום ופרוץ ביחס לאותם מקרים המוחרגים    -צוות קו כחול, הממונה על  2המשיב  

 :5הנ"ל. כך קובע סעיף   4במסגרת סעיף 

, הורה ראש המנהל האזרחי באזור יהודה ושומרון כי ועדת 4)א( על אף האמור בסעיף  "

לתוספת לצו העיקרי שנחתמה ופורסמה   34העררים תדון בערר שהוגש על קביעה לפי פרט 

ם תחילתו של צו זה, תדון בו הוועדה. ראש המינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון  לפני יו

 יורה כאמור במקרים חריגים בלבד.

 ." 2021ביולי  26)ב( תוקפו של סעיף קטן )א( הוא מיום חתימת צו זה ועד ליום 

, שהוא  2המשיב    –  הגדרה מעורפלת שלא ברור מה פירושה    –אם כן, "במקרים חריגים בלבד"   .56

כי כנגד תוצרים    –לא ברור לפי אילו קריטריונים    –ממילא האחראי על צוות קו כחול, יכול להחליט  

, כן יתאפשר להגיש ערר שיידון  2021ועד ינואר    1999מסוימים מתוך כל תוצרי צוות קו כחול משנת  

אף    שנקבע באופן שרירותי לחלוטין מועד    –  2021יולי    וזאת, רק עד לתום חודש בוועדת העררים.  

 הוא. 

כי המנהל האזרחי נסמך על סמכות המשיב   .57 לצורך    5הנ"ל מכוח סעיף    2בהמשך התברר,  לצו, 

בדבר האפשרות להגיש ערר על תוצרי    עדי עדבעניין עלי ובבג"ץ    קריותמימוש התחייבויותיו בבג"ץ  

)ולפי    2021בינואר    2013צוות קו כחול שנדונו בהליכים אלה, שהרי הינם מלפני תחילתו של צו  

 מוחרגים מזכות הטיעון והערר(.   4סעיף 

איו"ש   יועמ"ש  נציג  של  העותריםבתשובות  צו    לפניות  הוצאת  בהגשת  2013בעקבות  שעסקו   ,

העררים בעניין תוצרים אלה לפי התחייבויות המדינה, צוין כי המנהל האזרחי נכון לאפשר את  

בסעיף   הקבועה  לסמכות  "בהתאם  העררים  לצו  5הגשת  על    .2013"  חובה  אין  כי  נקבע  כן  כמו 

המשיבים ואלה מעולם לא התחייבו לפרסם את תוצרי צוות קו כחול לצורך מתן האפשרות להגשת  

 הערר.  

מצ"ב ומסומנות   18.5.2021מיום    תשובות נציג יועמ"ש איו"ש בעניין שתי הפניות הללו

 . 5נספח כ
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נועדה לאפשר את עמידת המדינה בהתחייבויותיה    2013לצו    5כך, נראה כי הקניית הסמכות בסעיף   .58

כי יתאפשר להגיש ערר במקרים הקונקרטיים שהובאו בפני בית המשפט העליון כמפורט לעיל,  

בעניינםבעקב שנוהלו  ההליכים  לאות  ותו  קריטריונים  .  ,  של  היעדרם  לאור  להלן,  שיידון  כפי 

זו סמכות  עצמו(  להפעלת  בפני  מינהלי  פגם  שהוא  שימוש  )מצב  בה  יהיה  האם  כלל  ברור  לא   ,

 למקרים אחרים ומהם אותם מקרים.   

רק ביחס לחלק    – למיטב ידיעת העותרים, למעט המקרים שנדונו בפני בית המשפט הנכבד, וגם הם   .59

הפכו    5-ו 4הוגשו עררים כנגד תוצרי צוות כחול שקדמו להוצאת הצו. למעשה, סעיפים    אל –מהם  

לאות מתה: כיוון שלא היו כל פרסומים ומתן הודעות פומביות אודות הרחבות הכרזה שבוצעו  

מקרים, נותרו חבויים מהעין. לא ניתנה    260  -למעלה מ  , כל אותם2016/2015י הנוהל משנת  לפנ

בעניינם האפשרות להגיש ערר, ולכן לא הוגש ערר. פוטנציאל הפרות הדין והפגיעה בקניינה של  

למצב    –ה המוגנת ביחס למקרים אלה עשוי להפוך למוחלט ובלתי הפיך, או לחלופין  יהאוכלוסי 

 לצדדים שלישיים.  ת שיכולה לגרום לנזקים גם עובדה מוגמרשל 

מי    –צב המקדש "מזל משפטי"  והעדר הפרסום של אותם תוצרי הכרזה יוצרים למעשה מ 2013צו   .60

או עדי עד(, יתמזל מזלו ויוכל    עלי שגילה על דרך המקרה כי בוצעה הרחבת הכרזה )כמו במקרי  

ה מאות  הוספת  לבחינת  ערר  ומי  להגיש  מזלו  דונמים.  עליו  שפר  ביקורת  לדרכו    – שלא  בחינת 

הרחבה או "דיוק הכרזה"  תע בעוד מספר ימים כי בוצעה  שיפוטית אינה קיימת, גם אם יתגלה לפ 

 כאמור.  

 

 לקדם הכשרה מסיבית של בניה בלתי חוקית על הרחבות ההכרזות הקודמותברקע הדברים: הרצון  

ברקע הדברים, נבקש לייחד מספר מילים לעמדות הסותרות לכאורה של המשיבים ביחס להכרזות   .61

 .  ןיהיהן והשלכותת, משמעויו רכוש ממשלתיעל 

אחד מדגלי המאבק של המשיבים מבקש להרחיב את היקף תחולתו של הצו בדבר רכוש ממשלתי,   .62

 59מס'    הנזכר לעיל. צו  59לצו מס'    5בסעיף  ובפרט את עקרונות תקנת השוק כפי שאלה מופיעים  

 :  כי 5קובע בסעיף   זה

סקה שנעשתה בתום לב בין הממונה ובין אדם אחר בכל נכס שהממונה  כל ע       .5"

העחש בשעת  יוכח  בו  אם  גם  בתקפה  ותעמוד  תיפסל  לא  ממשלתי,  לרכוש  סקה 

 "  שהנכס לא היה אותה שעה רכוש ממשלתי. 

עמדת היועץ המשפטי לממשלה, כי יש בסעיף זה כדי לראות וליצור תקנת שוק או "מעין תקנת   .63

לקדם  שוק" ביחס להליכי ההקצאה של מקרקעין. היועץ המשפטי לממשלה פעל רבות על מנת  

חול גם בשלל מקרים )גם במקרים בהם לא הייתה עסקה  יפרשנות מרחיבה זו של הסעיף, כך ש

למרכיבי   כתחליף  וזאת  במלואם(,  בסעיף  המופיעים  מהרכיבים  חלק  התקיימו  לא  או  בפועל, 

 .  2017-ההפקעה אשר נפסלו במסגרת החוק להסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון, התשע"ז 

המשפטי לממשלה גובשה ותוחמה בין היתר על ידי חוות הדעת מטעמו של היועץ  עמדתו  

 . 6נספח כ ומסומנת, ומצ"ב 2016כפי שהונפקה בחודש דצמבר 

ג, דרישת תום הלב מבחינת עמדת הרשויות והיועץ המשפטי  5כפי שעולה ממסמך זה, ובפרט סעיף   .64

המשיב   בו  במצב  להסתכם  יכולה  סבורים  3לממשלה,  התקשר  עמו  דברים  והגורם  במצב   ,

כי המקרקעין הינם בגדר  סובייקטיבי, תוך השענות על הכרזה על רכוש ממשלתי שנעשתה כדין,  
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אז נוצרת  חזקה בדבר תום ליבם של הצדדים. המטרה של חוות הדעת, כאמור,  -אורכוש ממשלתי.  

 היא לאפשר קידום הליכי הכשרה בדיעבד של מאות אם לא אלפי מקרים של בינוי בלתי חוקי.  

ועקרונותיה .65 הדעת  חוות  של  אותם  שילוב  כל  של  הערר  יכולת  והעדר  הפומביות  העדר  עם  יחד   ,

עשרות אם לא מאות מקרים, של הרחבות ודיוקי הכרזות, ואלפי הדונמים המוסתרים בין כנפי  

דיוקים אלה אשר לא ניתן להם פומבי, מקדם למעשה מהלכים ומדיניות של הכשרת המבנים, תוך  

 מוגנת בשטח כבוש.  יה י פוטנציאל עצום לפגיעה במקרקעין של אוכלוס

מצויה בימים אלה לדיון נוסף בפני בית המשפט הנכבד במסגרת    5סוגיית היקף ומשמעות סעיף   .66

ס  6364/20דנ"א   נ'  ליום    , אלחה ואח'ושר הביטחון  . סוגיית  2021-10-3אשר הדיון הנוסף קבוע 

ולא לסוגיות המועלות בעתירה זו,    בדבר רכוש ממשלתילצו    5הדיון הנוסף עוסקת בשאלת סעיף  

לדיוקי   ביחס  המשיבים  ידי  על  הננקטים  ההסתרה  ולמהלכי  זו  לעתירה  השלכה  קיימת  כי  אם 

כחול, על חוקיות ההכרזות הנובעות מאלה,  והרחבות קודמות כפי שהותוו במסגרת תוצרי צוות קו  

 עם גורמים אלה.   3וכפועל יוצא, התקשרויות של המשיב  

לענייננו, ומהווה את אותו "דיבור כפול" של המשיבים, הוא כיצד  שמקבל משנה חשיבות  אולם מה   .67

וכיצד, מהצד השני, ביחס לכל אותם מקרים    5מצד אחד מבקשים להרחיב את היקף תחולת סעיף  

ברבים,   לפרסמם  לא  אותם,  להצניע  המשיבים  מבקשים  הכרזות,  והרחבות  דיוקי  בוצעו  בהם 

ולאפשר את היווצרות כל אותן "טעויות" העומדות בסיס עקרונות תקנת השוק או מעין תקנת  

 ?  השוק

, אשר עליו דובר עוד במסגרת  בדבר רכוש ממשלתילצו    5יתיות אשר נובעת מסעיף  חרף כל הבעי .68

  : ר כי לא ניתן לאחוז בחבל משני קצותיוו וכן תעמוד לעניין הדיון הנוסף, בר  מצפה כרמיםפרשת  

מצד אחד לרומם את מרכיבי תום הלב תוך השענות על הכרזות והדיוקים/ התוספות/ ההרחבות  

 השני לא לתת לכל אלה פומבי או יכולת להתנגד להכרזות אלה.  שנלוו אליהן, ומהצד 

,  במקוםבעקבות העתירה בבג"ץ  2015/2016 ל שחובר על ידי המשיבים עוד בשנתיוער, כי גם הנוה  .69

מהגדרת מקרקעין פרטיים כרכוש ממשלתי, ואף    מנעי, את החובה לה2הנוהל   ד' של   ף בע, בסעיק

 ה ברכוש הממשלתי, לרבות  ע ל אפשרות של פגירואה בכ

בגדר ד.  " הינם  להקצאה  או  לתכנון  המיועדים  המקרקעין  כי  לוודא  הריבון  רכוש   חובת 

חמור על פגיעה    לאומי המנהגי המטילים איסור  -ממשלתי נגזרת הן מהוראות המשפט הבין

והן '  ברכוש הפרט  יישובים  , 11.11.1979  מיום   145, מהחלטת הממשלה מס  הרחבת  לפיה 

   ".אדמות בבעלות המדינה  "ש והקמת יישובים חדשים תיעשה עלבאיו

לאומי  ור החמור המוטל מתוקף המשפט הבינאיס לא ברור אם כן, כיצד הכרה בחובות המשיבים וה .70

  יל לפרסום הרחבות ההכרזות או התנהלות המשיבים באופן שיוב  2013לתוך צו  לא מצאו את דרכם  

יה בדבר ותצמצם או תמנע את הפרת  אפשר בחינה עצמאית בלתי תלואו דיוקיהם ברבים, באופן שי

 המשפט הבינלאומי.  

 

 

 

 

 
 עולות בשטחים/ המנהל האזרחי, בקישור הבא:  בנוסחו העדכני, מצוי באתר האינטרנט של מתאם הפ הנוהל  2

https://www.gov.il/he/departments/policies/statelanddemarcationteamstaffingbluelineteamworkpro
ceduree     

https://www.gov.il/he/departments/policies/statelanddemarcationteamstaffingbluelineteamworkproceduree
https://www.gov.il/he/departments/policies/statelanddemarcationteamstaffingbluelineteamworkproceduree
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 מיצוי הליכים  (ה)

 ובא לידיעת העותרים בעתירות קריות ועדי עד דבר התקנת הצו האמור.  ה  2021בחודש פברואר  .71

  24.3.2021לאחר עיון בצו ובחינת אפיקים אחרים ונוספים הרלוונטיים אליו, פנו העותרים ביום   .72

לצו    2, למשיב  1למשיב   ביחס  טענותיהם  ופירטו את  על אי  2013וליועץ המשפטי לאזור  , בדגש 

 והמשמעות הנגזרת מהם.  2013לצו  5-ו 4החוקיות של סעיפים 

חסות הגורמים לחוקיות הקביעה כי לא תתאפשר ככלל  , את התיי1בפנייתם ביקש העותר מס'   .73

לצו( והמשמעות הנגזרת מכך    4)סעיף    2021השגה על כל הכרעות צוות קו כחול שנעשו עד לינואר  

בקביעתו    2כי גם לא יפורסמו כלל הכרעות אלה; לעמימות בדבר השיקולים שינחו את המשיב  

טית של ועדת העררים על הכרעות צוות קו  באילו מקרים כן תתאפשר זכות טיעון וביקורת שיפו

 לצו(.    5להכריע בכך )סעיף  2כחול הכפוף לו, ולניגוד העניינים המובנה בעצם הסמכתו של המשיב  

אינן חוקיות הן על פי המשפט    2013לצו    5- ו  4העותרים אף הבהירו כי לשיטתם, הוראות סעיפים  

ן על פי דיני המשפט המנהלי המחייב את  את סמכות החקיקה שלו וה  1הבינלאומי שמקנה למשיב 

 המשיבים. 

 .  7נספח מצ"ב ומסומן כ 24.3.2021מיום  1מכתבו של העותר 

התקבלה תשובת נציג לשכת היועץ המשפטי לאיו"ש למכתבו של הח"מ. התשובה    7.4.2021ביום   .74

מהווים  , לפיה תוצרי צוות קו כחול אינם  קריות מפנה לעמדת המדינה כפי שהובאה במסגרת בג"ץ  

הכרזות חדשות על רכוש ממשלתי או "הרחבות", אלא מתן פירוש ודיוק להכרזות שנעשו בעבר.  

עוד צוין כי לפי העמדה אין הכרח לקיים הליכי ערר על תוצרי צוות קו כחול, אלא ש"מטעמים  

רק ביחס לתוצרים כאמור שיפורסמו לאחר כניסתו לתוקף    -מעשיים" נכונה המדינה לאפשר זאת

(, ואילו לגבי תוצרי העבר לא יתאפשר ערר, למעט לגבי  2013יקון החקיקה )כלומר של צו  של ת

ומקרים מעטים נוספים שנמצאים בהליכים בבית המשפט   קריותהתוצרים מושא העתירה בבג"ץ 

 ונטען בהם כנגד מנגנון ההשגות לראש המנהל האזרחי כפי שהוצע על ידי המדינה בתחילה. 

 .8נספח מצ"ב ומסומן כ 7.4.2021ין בלשכת יועמ"ש איו"ש מיום מכתבו של רמ"ד מקרקע

וכוללני,   .75 כללי  באופן  נטענו  במכתבך  שהועלו  הטענות  מקום,  "מכל  כי  לסיום  בתשובה  צוין  עוד 

 וממילא אינן נשענות על מקרה פרטני."  

ניתנו כל התייחסות או מענה  קריותלמעשה, מלבד חזרה על עמדת המדינה במסגרת בג"ץ   .76 , לא 

בפניית העותרים, הן באשר לחוסר הפרסום של תוצרי עבר של הצוות והן  מהותי לטענות שהועלו  

 , בשלל היבטים כפי שפורט במכתב מיצוי ההליכים. 2013לצו   5-ו  4דבר אי חוקיות סעיפים  ב

 יודגש, כי קיים טעם כפול לפגם בתשובת המשיבים:  .77

הראשון, נובע מכך שהעותרים מלינים על סעיפים בצו של מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, אשר  

  מכאן .  ה בשטח הכבוש ותחולתו כללית וכוללת, וחורגת ממקרה פרטני כזה או אחר,הוא דבר חקיק

כי הטענות שיופנו לא ישענו על מקרה פרטני, ולא נדרש גם שישענו על מקרה פרטני,  מאליו  ברור  

זה   בהיבט  הסיום  הערת  ברורה  לא  עצמו.  הצו  הוראות  סבירות  ובאי  חוקיות  באי  יעסקו  אלא 

 "ש. במכתבו של נציג יועמ"ש איו 

של הרחבות ההכרזות   פרסום  בהעדר  כי  נובע מהעובדה  המשיבים,  בתשובת  לפגם  הטעם השני 

, אז למעשה התגלתה אגב אורחא  במקום)כפי שארע בבג"ץ    2015/  2016- שקדמו לתיקון הנוהל מ

ב כפי שנעשתה  כלל  2011-הרחבת הכרזה  ניתן  ברורה עמדת  ל(, לא  פנות במקרים פרטניים! לא 
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המשיבים, היכן שהם טוענים להעדר מקרים קונקרטיים אם במו דבר החקיקה שיצא תחת ידם  

 ם אינם מאפשרים כלל את היוולדם של אותם מקרים! ה

ם בדבר העדר חובת הפרסום של תוצרי צוות קו כחול לצורך מסירת  לאור תשובת המשיבים, עמדת .78

או דיוקי  גד הרחבות  נ שהוגשו כהעדרם של עררים    ולמיטב ידיעת העותרים אף מידע ביחס לערר,  

ברי כי לא נותרה כל אפשרות אלא מפניה לבית המשפט    כרזות שלא פורסמו בעבר, כמפורט לעיל,ה

 הנכבד. 

 

III –  מסגרת הטיעון המשפטי 

 הילך הטיעון המשפטי בעתירה יהיה כדלקמן:   .63

 

החלטות המשיבים ביחס  ורמטיביות החלות על פעולות ותחילה נסקור את שלושת המסגרות הנ

יני  המשפט הבינלאומי ההומניטרי של דלשטח, ראשיתו במסגרת הנורמטיבית העליונה הנובעת מ 

; ועקרונות וחובות המשפט המנהלי החלות על המשיבים כנציגי  ; החובות מן הדין המקומיהכיבוש

 ל.  גם שאלה פועלות מחוץ לתחומי מדינת ישרא רשויות שלטון ישראליות, ה

 

ס להבטים הקונקרטיים של הפגיעה בזכויות התושבים  ביח  תפרשנה טענות העותריםלאחר מכן  

כפי שהיא מוצגת על ידי המשיבים: על  לווית לכך  ניות הנוהמדי  2013ים כתוצאה מצו  סטינהפל

הפגיעה בזכות הקניין של התושבים המוגנים; על הפגיעה בזכות הטיעון, זכות השימוע ועל העדר  

תי  השקיפות בהעדר הפרסום האמור; על שלילה בפועל של זכות הגישה לערכאות, במובנה המהו

  2013, ראש המנהל האזרחי, אשר צו  2בו מצוי המשיב  והדיוני כאחד; על ניגוד העניינים המוסדי  

וע מתי יתאפשר דיון בפני וועדת העררים ביחס להחלטות שהתקבלו על ידו  קובע כי בסמכותו לקב

ים  כללי , שקופים  על הבעייתיות שבהעדר קריטריונים ברוריםחלופי,  ועל ידי כפיפיו; וכן כטיעון  

ייאשר או יידחה את האפשרות להגשת    ביחס למקרים בהם   2ופומביים לקבלת החלטת המשיב  

 עררים כאמור.  

 

I -   המשפטית החלה על המשיבים מסגרת הנורמטיבית 

 המשפט הבינלאומי ההומניטרי   .א

, מערכת הדינים שחלה בשטח היא זו של  1967מאז כיבוש כוחות צה"ל את הגדה המערבית בשנת  .64

(, כפי שגם התקבל בפסיקת בית  Belligerent Occupationהתפיסה הלוחמתית )דיני    -הכיבושדיני  

ראש מועצת הכפר    2055/17המשפט העליון וכן בעמדתה העקבית של המדינה )ראו, למשל, בג"ץ  

 "((. בג"ץ חוק ההסדרה( )להלן: "9.6.2020) עין יברוד ואח' נ' הכנסת ואח'

  דיני התפיסה הלוחמתית מעוגנים בעיקר באמנת האג בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה  .65

"(, באמנת ג'נבה הרביעית בדבר הגנה על  תקנות האג והתקנות הנספחות לה )להלן: "  1907משנת  

"(, בהוראות המנהגיות הקבועות  אמנת ג'נבה הרביעית)להלן: "   1949אזרחים בעת מלחמה משנת  

 ובעקרונות הכלליים של המשפט הבינלאומי.   1977בפרוטוקולים הנלווים לאמנות ג'נבה משנת 
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ותקנות האג משקפות משפט מנהגי ועל כן מחייבות את צה"ל ואת רשויות המדינה    אמנת האג .66

הפועלות בשטח הכבוש. בנוסף, חלה גם אמנת ג'נבה הרביעית, אשר ישראל אישררה ואשר לפחות  

 חלק מהוראותיה הוכרו כמנהגיות.   

עומד בראש  הוא ה   ,1, שהוא המשיב  "(המפקד הצבאימפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית )להלן: " .67

הסמכה  מכוח בשטח זה  יםפועל 3-ו 2המשיבים הממשל הצבאי שהוקם בשטח עם כיבושו, כאשר 

 לאותן הגבלות.  פיםוכפו שלו

חרף שליטתו האפקטיבית של המפקד הצבאי בשטח, הוא אינו הריבון בשטח שכן כיבוש השטח   .68

הכיבוש של  מהותו  הכובש.  לכוח  בשטח  ריבונות  העברת  כולל  הלוחמתיתהתפי  -אינו  היא    -סה 

  ן שהוא זמני. כך, סמכות המפקד הצבאי וסמכויות כלל רשויות הכוח הכובש הפועלות בשטח ה 

וחלוזמני שנים    ות ת,  יכולה להימשך  זו  זמניות  בשטח.  שולט אפקטיבית  ככל שהממשל הצבאי 

זה    על-ארוכות, ולא נקצב לה זמן במשפט הבינלאומי, אולם מדובר בשלטון זמני במהותו ועקרון

לפסק דינה של הנשיאה    2-3משליך על סמכויות הכובש והפעלתן )ראו גם בג"ץ חוק ההסדרה, בפס'  

 (. חיות

לתקנות האג. תקנה זו היא שקובעת    43הכלל העליון של דיני התפיסה הלוחמתית מצוי בתקנה   .69

באי  על ליחסים בין השלטון הצ-את המסגרת הכללית לפעילות כוח כובש בשטח כבוש, ומהווה כלל 

לאזרח של השטח הכבוש )התקנה אף כונתה בספרות "חוקה בזעיר אנפין" של הכיבוש, ראו לעניין  

 ((. 1983) 197( 2, פד"י לז) אבו עיטה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית 69/81זה: בג"ץ 

 בנוסחה המלא:  43להלן תקנה  .70

האמצעים שביכולתו  בעבור סמכות השלטון החוקי למעשה לידי הכובש, עליו לנקוט בכל  "

מנת   כיבוד על  תוך  הציבוריים,  והחיים  הסדר  את  האפשר  במידת  ולהבטיח  להחזיר 

 " ]ההדגשה הוספה[. החוקים שבתוקף בארץ, אלא אם כן קיימת מניעה מוחלטת לכך

אם כך, ליבת חובתו של המפקד הצבאי בשטח הכבוש היא להחזיר ולהבטיח את הסדר והחיים   .71

לפסיקת בית המשפט העליון, סמכות זו כוללת הן את הבטחת צרכי הביטחון  הציבוריים. בהתאם 

ג'מעית    393/82)בג"ץ    הכבושה  של הכוח הכובש עצמו והן את הבטחת צרכי האוכלוסייה המקומית

נ אלמסאוליה  אלמחדודה  אלתעאוניה  אלמעלמון  יהודה    'אסכאן  באזור  צה"ל  כוחות  מפקד 

  (."(עניין ג'מעית אסכאן)להלן: " (1983) 797, 785( 4, פד לז) ושומרון

שיקוליו של המפקד הצבאי בהפעלת סמכויותיו השלטוניות בשטח תחומים על ידי שני הקטבים   .72

כהגדרתם    אשר מהווים אנשים מוגנים,  -טובת הנכבשיםו ביטחון הכוח הכובש    :הנזכרים לעיל

ראש מועצת ענאתא    53240/1ראו, למשל, בג"ץ    - באמנת ג'נבה הרביעית )וכפי שהתקבל בפסיקה

ואח'  בגדה המערבית  כוחות צה"ל  נ' מפקד  אין המפקד הצבאי רשאי לשקול  .  ((7.1.2019)  ואח' 

 אינטרסים אחרים בעת הפעלת סמכויותיו. 

שהובהר .73 ו   כפי  את    נשנהחזור  לשקול  רשאי  הצבאי  המפקד  אין  העליון,  המשפט  בית  בפסיקת 

בשת, ככל שאינם משליכים על  האינטרסים הלאומיים, הכלכליים, הסוציאליים של המדינה הכו

, והשיקול  המוגנת  האינטרס הביטחוני של הכוח הכובש או על האינטרס של האוכלוסייה המקומית

של ביטחון הכוח הכובש נוגע לצרכי הביטחון של הכוח הכובש בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית,  

הרח במובנו  הכובשת,  המדינה  ישראל,  מדינת  של  הלאומי  הביטחון  לצרכי  )עניין  ולא  ג'מעית  ב 

 לפסק הדין(.  13, פס'  אסכאן

,  1, המשיב  המפקד הצבאי  אתלתקנות האג עולה עיקרון מרכזי המנחה    43מסיפא תקנה  בנוסף,   .74

שבתוקף בשטח הכבוש ערב כיבושו, אלא אם  שימור הדין    והוא  –  בנוגע לסמכויות החקיקה שלו
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, וכפי שנקבע בפסיקה,  43. בהתאם לסמכויות המפקד הצבאי כנגזר מתקנה  יש מניעה מוחלטת מכך

( ( כדי לשרת צורך  1רשאי המפקד הצבאי לשנות את הדין הקיים בשטח הכבוש לשתי תכליות: 

( כדי להטיב עם האוכלוסייה המקומית המוגנת ולענות על  2צבאי ביטחוני של הממשל הצבאי; )

 (. טהאבו עיצרכיה )ראו, למשל, בעניין 

בהקשר האמור, סמכות החקיקה של המפקד הצבאי, כפי שנקבע זה לא מכבר על ידי בית המשפט   .75

בעניין ע"א   ואח    7668/18הנכבד במסגרת פסק הדין  נגד אנג'ל  ואח'  בג"ץ  סאלחה  )במשולב עם 

; להלן "פרשת מצפה כרמים"[, הינה  2020(, ]פורסם באר"ש,  סאלחה נ' שר הביטחון ואח'  953/11

 לכלל הקובע כי יש לשמר את המצב המשפטי כפי שהיה עובר לכניסת כוחות צה"ל.  חריג 

הנשיאה  לפסק דינה של כב'  32-ו  34, בפסקאות מצפה כרמיםעוד נקבע במסגרת פסק הדין בעניין  .76

 , כפי שתוחמו להלן: 43חיות, ביחס להלכות בעניין תקנה 

של פגיעה בזכויות מקרקעין, בהקשר    43בכל הנוגע לסמכות המפקד הצבאי מכוח תקנה  "

עם  בלעדי  באופן  המיטיב  הסדר  העדפת  כדי  עד  משתרעת  אינה  זו  סמכות  כי  נפסק 

בזכויות  פגיעה  התושבים הישראלים באזור או עם צרכי המדינה המחזיקה בשטח תוך 

  הקניין של התושבים המוגנים".

 , נקבעו הדברים הבאים: 34ובהמשך, בפסקה 

"על שינוי הדין כאמור לעלות בקנה אחד עם החובות המוטלות על המפקד הצבאי לשמור 

התושבים המוגנים, ובפרט על  על הסדר והחיים הציבוריים באזור ולהגן על זכויותיהם של

 " זכות הקניין שלהם

לכלל המורה על הותרת המצב הקיים  אם כך, חקיקה חדשה מטעם המפקד הצבאי הינה חריג   .77

. בהתאם לאמור בשיטת המשפט הנהוגה במחוזותינו, חריגים יש לפרש על דרך  43על פי תקנה  

תהצמצום.   או  שתכליתה  ובפחקיקה  הכבושה,  באולכוסיה  הפוגע  הסדר  יוצרות  ועל  וצאותיה 

אותן   עם האוכלוסיה הנהנית מהקצאות  בין אם כרים  מקרקעין המוגדרמיטיב  כוש ממשלתי, 

רוש" ההכרזה. משכך, הסדר חקיקתי  " או "פירך "דיוקהוגדרו כך על דרך ההכרזה ובין אם על ד

 המשמש כחליף הריבון באזור.  1במגבלות המוחלים על המשיב ואינו עומד בתנאים ו זה, פסול

 

 הוראות הדין המקומי  כפי שהותקנו על ידי המפקד הצבאי  .ב

כידוע, המשפט, השיפוט והמנהל של מדינת ישראל לא הוחלו בגדה המערבית. במנשר בדבר סדרי   .78

, שהוציא המפקד הצבאי עם כיבוש  1967- (, תשכ"ז2שלטון ומשפט )אזור הגדה המערבית( )מס'  

 הגדה המערבית, נקבע כי:  

תוקפו,  ( יעמוד ב1967ביוני  7המשפט שהיה קיים באזור ביום כ"ח באייר תשכ"ז ) .2"

ידי, ובשינויים   עד כמה שאין בו משום סתירה למנשר זה או לכל מנשר או צו, שיינתנו על 

 ." הנובעים מכינונו של שלטון צבא הגנה לישראל באזור

של המשפט הבינלאומי ובהתאם להם, חלים בגדה המערבית    כך, לצד דיני התפיסה הלוחמתית .79

שכוללים את הדין הירדני וכן דינים עות'מאניים ודינים    - הדינים שחלו בה ערב כניסת כוחות צה"ל

מנדטוריים של המנדט הבריטי שהושארו בתוקף בשטח על ידי ירדן כריבון הקודם, וכן תחיקת  

 . ן המקומי הקייםהמפקד הצבאי, שלעיתים ערכה שינויים בדי
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בענייננו תחיקת המפקד הצבאי הרלוונטית כוללת בעיקר את הצו בדבר רכוש ממשלתי ואת צו   .80

 ועדות עררים שהוציא המפקד הצבאי.  

, לקבוע בתעודה בכתב כי רכוש כלשהו,  3הצו בדבר רכוש ממשלתי מסמיך את הממונה, המשיב   .81

במקרה של מקרקעין(, וזה ייחשב כרכוש  לרבות מקרקעין, הינו רכוש ממשלתי )"אדמות מדינה"  

" או  הכרזה על רכוש ממשלתי" או "הכרזהממשלתי "כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר" )להלן: "

 "(:הכרזה על אדמות מדינה "

רכוש    ג.2" הוא  כלשהו  רכוש  כי  בידו  חתומה  בכתב  בתעודה  הממונה  אישר 

 ." היפוכו של דבר ממשלתי, ייחשב אותו רכוש לרכוש ממשלתי כל עוד לא הוכח

 

את   .82 קובעת  אינה  היא  במהותה;  דקלרטיבית  היא  ממשלתי  רכוש  על  כאמור  הכרזה  כי  יובהר 

המהותי לדין  בהתאם  נקבעות  אשר  במקרקעין,  המהותיות  העות'מני    - הזכויות  הקרקעות  חוק 

. אולם, ההכרזה קובעת חזקה ראייתית לגבי היות המקרקעין רכוש ממשלתי והיא  1858משנת  

, לרבות הקצאתם. 3ת הלכה למעשה את נטילת החזקה במקרקעין וניהולם על ידי המשיב  המאפשר

אחרת   חתומה  תעודה  כל  )או  ההכרזה  משנעשתה  "דיוק    –בפועל,  בדבר  תעודה  גם  ולענייננו, 

נציג   -הכרזה" מהווה תעודה חתומה לכל דבר ועניין( והיא חלוטה, עוברת החזקה בקרקע לממונה 

סמך לעשות בה עסקאות לרבות הקצאתה לשימוש של אחרים, כפי שהוזכר  הכוח הכובש, אשר מו

 לעיל בחלק העובדתי. 

ותינתן האפשרות  ג "כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר", מתחייב כי יתאפשר  2מן הביטוי בסעיף   .83

אחרת  לטעון    -  להוכיח  טריבכלומר,  רכוש  עצמאי  ונל  בפני  אינם  מקרקעין  אותם  כי  ולהוכיח 

ונה. מכאן, נדרש גם לתת פומבי לקביעת  ממשלתי, אלא מהווים קניין פרטי, בניגוד לקביעת הממ 

  הממונה, כדי שבעלי העניין ידעו ויוכלו להוכיח "היפוכו של דבר". הדברים עולים כפשוטם מהסעיף 

 .  ישראליה  מרכזי במשפט המנהליוהם בגדר מושכלות יסוד של הגשמת זכות הטיעון, עקרון 

ואכן, כאמור, הכרזת הממונה על "רכוש ממשלתי" נעשתה בהליך פומבי, שנועד להביא לידיעת   .84

כרכוש במקרקעין  חזקה  לתפוס  הרשויות  כוונת  את  בבג"ץ    הציבור  שתואר  כפי  חוק  ממשלתי. 

לפסק דינה של הנשיאה חיות(, ההליך כולל בדיקות בפנקסי רישום המקרקעין,    13)פס'    ההסדרה

והוצאת   בשטח  בולט  באופן  המקרקעין  גבולות  סימון  קודמות,  משנים  אוויר  ובתצלומי  בשטח 

 ר בנפות השונות.  שמתפרסמת על ידי תלייתה במפקדות תיאום וקישו  -3המשיב  -תעודת הממונה

ג לצו בדבר רכוש  2לצד הפרסום, נקבעה גם הדרך לממש את זכות הטיעון שעוגנה כאמור בסעיף   .85

העררים   ועדות  צו  במסגרת  נקבע  הדבר  ממשלתי.  רכוש  אינם  המקרקעין  כי  ולהוכיח  ממשלתי 

רט  שהוציא המפקד הצבאי. הצו כונן את ועדות העררים שפועלות בגדה המערבית והוא כאמור מפ

בתוספת שלו צווים של המפקד הצבאי שעל החלטות שניתנו מכוחם ניתן להגיש ערר, שבו שתדון  

לצו בדבר רכוש ממשלתי2ועדת עררים. אחד מפרטי התוספת הוא סעיף   כי    -ג  הכרזת הממונה 

 רכוש, לרבות מקרקעין, הוא רכוש ממשלתי. על הכרזה זו ניתן לערור לוועדת העררים. 

, הכרעות ועדת העררים יתקבלו ככלל על ידי מותב של שלושה, שבו  המקורי   ריםלפי צו ועדות ער .86

הכשרה   בעל  יהיה  הוא  גם  ביניהם  המותב  )ויו"ר  משפטית  הכשרה  בעל  הוא  אחד  חבר  לפחות 

צו ועדות עררים מחייב כי הוא יהיה בעל הכשרה משפטית    -משפטית(. גם במקרים של דן יחיד 

 .  ב(3-א ו3, 3)סעיפים  

עררים מסדיר את נושא קביעת סדרי הדין ודיני הראיות של ועדת העררים, קובע    כמו כן, צו ועדות  .87

את אי תלותה ואי כפיפות חבריה למרות מפקד, והיא, אם כן, מהווה גוף מעין שיפוטי, בלתי תלוי.  
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הכרעתה היא בגדר המלצה למפקד הצבאי )למעט במקרים של ערר כנגד החלטות הוועדה לרישום  

מ  אינם  אשר  כבדת  ראשון,  משמעות  ישנה  להכרעותיה  אולם,  לדחותה,  יכול  אשר  כאן(,  עניינו 

 משקל, לאור אופייה האמור וההליך היסודי המתנהל בפניה.  

 

 הוראות ועקרונות המשפט המנהלי הישראלי  .ג

ועל הרשויות הישראליות שפועלות תחתיו   .88 לעיל, חלים על המפקד הצבאי  לצד הדינים שנסקרו 

י בשטח הכבוש גם עקרונות המשפט המנהלי הישראלי. כפי שהובהר  ומקיימות את הממשל הצבא 

בפסיקה, המשמעות היא כי נושאי תפקיד ישראלים הפועלים בשטח הכבוש נושאים עמם חובה  

חלק   היותם  מעובדת  המתחייבות  המידה  אמות  פי  על  גם  לעיל,  שנסקרו  לדינים  בנוסף  לנהוג, 

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' אלוף    358/88  מרשויות המנהל הישראלי )ראו לעניין זה בג"ץ 

 (;(.  1989) 540-539, 529( 2, פ"ד מג)פיקוד המרכז

לפסק דינה של כב' הנשיאה א' חיות, כללים אלה באים    5, בפסקה  חוק ההסדרהכפי שנקבע בבג"ץ   .89

 :  במקור(בנוסף על החובות מן הדין הבינלאומי והדין המקומי )הדגשה 

. מקור נוסף של דינים החלים באזור הוא עקרונות היסוד של המשפט המינהלי  5" 

הנוגעים לשימוש בסמכות שלטונית   בין היתר, מדובר  הישראלי,  ציבור.  עובד  של 

בכללים של הגינות מהותית ודיונית ובכללי מידתיות המחייבים את המפקד הצבאי  

בפעולתו ]...[. תחולתם של עקרונות אלה אין בה משום החלה של המשפט הישראלי  

הפועלים   ישראלים  תפקיד  נושאי  כי  היא  החלתם  משמעות  תושביו.  ועל  באזור 

המתחייבות מעובדת   הנוספות ובה לנהוג על פי אמות המידה בשטח נושאים עמם ח 

 ."  היותם חלק מהרשות המינהלית הישראלית 

משקילת   .90 הימנעות  לב,  תום  כגון  והדיונית,  המהותית  ההגינות  כללי  את  כוללים  אלה  עקרונות 

ונית  מתן זכות שימוע לפני פעולה שלטו  שקיפות  איסור אפליה, איסור ניגוד עניינים,שיקולים זרים,  

 העשויה לפגוע בפרט, וכן את החובה לנהוג בסבירות ואת כללי המידתיות. 

נורמטיביים    ה לסיכום, המסגרת הנורמטיבית החל .91 בשטח הכבוש מורכבת מרבדים של מקורות 

הכוללים את: כללי המשפט הבינלאומי הפומבי ובפרט דיני הכיבוש )דיני התפיסה הלוחמתית(;  

בשטח   קיים  שהיה  המקומי  המפקד  הדין  של  הביטחון  תחיקת  אליו;  צה"ל  כוחות  כניסת  ערב 

 .הצבאי; וכן עקרונות היסוד של המשפט המנהלי הישראלי

 

II   –  ו הדין  הבינלאומיסתירת  הפרות  שעולים  מחייב  ההומניטרי  ה  המשפט  כפי 

    2013לצו   5- ו 4מסעיפים 

 ושבים המוגנים פגיעה בזכות הקניין של הת  (1)

  צד מדיניות ועמדת המשיבים כי אינם מחוייבים לבפרט      5-ו  4מדת העותרים היא כי סעיפים  ע .92

של  ב "דיוקיתהרחבו"הפרסום  או  המפקד    ""  חובות  את  סותרות  בעבר,  שנעשו  כפי  ההכרזות 

עובדי   כלפי  המתחייב  מינימלי  מנהלי  סטנדרט  כל  וכן  הנכבד  המשפט  בית  פסיקת  את  הצבאי, 

 . 1-3ציבור, הם המשיבים  

מהווה תיקון לצו ועדות עררים, ושניהם הם דברי חקיקה של המפקד הצבאי, אשר כאמור    2013צו   .93

ימנע משינוי הדין שהיה חל בשטח ערב כיבושו על ידי צה"ל אלא אם הדבר בלתי נמנע,  מחויב לה

 לתקנות האג.   43בהתאם לסיפא תקנה 
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אינם    2013לצו    5-ו  4בהמשך לכך ולפסיקה בדבר עקרון מרכזי זה, כפי שתוארה לעיל, סעיפים   .94

המפקד הצבאי: הם בוודאי  מקיימים אף אחת מן התכליות המותרות לשינוי הדין הקיים על ידי  

לא עונים על צורך צבאי ביטחוני של הממשל הצבאי, שכן הם אינם עוסקים בנושא עם השלכה  

צבאית או ביטחונית, אלא בשאלת זכות הטיעון של פלסטינים בדבר זכויות הקניין שלהם. כמו כן,  

צרכיה, כאשר הם    הם בוודאי לא נועדו להיטיב עם האוכלוסייה הפלסטינית המקומית ולענות על

שעובר   ממשלתי  כרכוש  במקרקעין  פומבית  לא  )הכרה  בקניינה  חשאית  פגיעה  מעגנים  בעצם 

המשיב   של  ולניהולו  חריגים  3לחזקתו  במקרים  )אלא  הפגיעה  בדבר  טיעון  זכות  שלילת  תוך   )

  לפי ראות עיניו )ללא אמות מידה מוגדרות להפעלת סמכותו( וזאת ממילא   2שעליהם יחליט המשיב  

ליום   עד  ו26.7.2021רק  הרחבות  -דה,  בוצעו  בהם  מהמקרים  שבזעירים  זעיר  לחלק  רק  פקטו, 

 (. הההכרז

בעוד שצו ועדות עררים מהווה שינוי הדין שהיה קיים בשטח הכבוש, אך לגביו ניתן לטעון    -ויודגש  .95

שבכך שמסדיר זכות ערר כנגד החלטות שונות של הממשל הצבאי המשליכות על חיי התושבים  

  –   2013בדמות צו  בשטח, הוא מיטיב עם התושבים הפלסטינים המוגנים, לגבי התיקון החדש לו  

לצו. מדובר בתחיקת המפקד הצבאי אשר במפורש    5-ו   4בפירוש לא ניתן לטעון כך, לאור סעיפים  

מגבירה את הפגיעה בזכויות התושבים הפלסטינים, ואשר לא נעשתה לטובתם ולצרכיהם )להיפך  

 מכך(.

אי על פי גדרי  מהווים הוראות דין שחורגות מסמכות החקיקה של המפקד הצב  5-ו   4כך, סעיפים   .96

סמכותו לפי דיני התפיסה הלוחמתית, כפי שגם פורשו והוכרו בפסיקה הישראלית. על כן, עליהם  

 להתקינם.   1להיפסל בשל חוסר סמכות של המשיב  

נוגע לזכות מוגנת בסיסית ומרכזית ביותר של    2013יתרה מכך, כפי שעולה בתיאור העובדתי, צו   .97

אחת החובות המוטלות על הכוח הכובש  זכות הקניין שלהם.    - התושבים הפלסטינים בשטח הכבוש

 .  התושבים המוגניםעל הרכוש והקניין של  שמירה מתוקף המשפט הבינלאומי ההומניטארי היא

 לתקנות האג, על הכובש לכבד קניין פרטי ואסור לו להחרימו: 46כך, לפי תקנה   .98

Art. 46. Family honour and rights, the lives of persons, and private 

property, as well as religious convictions and practice, must be 

respected.  

Private property cannot be  confiscated. 

קניין התושבים  על בסיס תקנה זו חזר וקבע בית המשפט העליון כי המפקד הצבאי מחויב להגן על   .99

הפלסטינים וכי הגנה זו כוללת הן חובה להימנע מפעולות הפוגעות בקניינם והן חובה לבצע פעולות  

לפסק דינה    40, פס'  חוק ההסדרההמבטיחות שקניינם לא יפגע על ידי אחרים )ראו, למשל, בג"ץ  

חיות(. הנשיאה  בהכר  של  ביטוי  לידי  בא  אף  כאמור  הפגיעה  נוהל  איסור  במסגרת  המשיבים  ת 

 .  2016ועדות העררים משנת  בדבר הצו  ההשגות שקדם לתיקון  

כללים    דןאוג  לפי .100 בדבר  מקיף  מחקר  שפרסם  הבינלאומי,  האדום  במשפט  הצלב  מנהגיים 

לצורך צבאי   הבינלאומי ההומניטרי, קיים איסור מנהגי להרוס או לתפוס רכוש של האויב, אלא

 הכרחי: 

Rule 50. The destruction or seizure of the property of an adversary is 

prohibited, unless required by imperative military necessity. 

החובה המנהגית היא לכבד    -קר, בפרט לגבי רכוש פרטי בשטח כבושכמו כן, לפי אותו מח .101

 רכוש פרטי ולהימנע מהחרמתו, אלא אם הריסתו או תפיסתו נדרשת לצורך צבאי הכרחי:  
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 Rule 51. In occupied territory: 

[…] 

(c) private property must be respected and may not be confiscated;  

except where destruction or seizure of such property is required by imperative 

military necessity.     

אם כך, דיני הכיבוש אוסרים על החרמת רכוש פרטי, ואילו מאפשרים תפיסה של רכוש פרטי   .102

ן הרחבות ודיוקי הכרזות  מתן הפומביות לאות  איאה ממת כתוצרה הנגהפגיעלצורך צבאי בלבד.  

תחת שרביט הביקורת השיפוטית העצמאית,  בירן בוצעו בעבר, לצד העדר היכולת הממשית להעש

 ך אסורה.  שקולה לפגיעה והחרמה שלא כדין של קניין פרטי, ומשכ 

 ()א( מן הכלל אל הפרט 1)

צו  ב .103 כחול    2013ענייננו,  קו  צוות  של  לשינויים  בנוגע  הטיעון  זכות  את  להסדיר  מבקש 

"אדמות מדינה"; שינויים    -על מקרקעין כרכוש ממשלתי   3בגבולות הכרזות קודמות של המשיב  

כוללים   ממשלתיאשר  כרכוש  וחדשים  נוספים  במקרקעין  לכך  הכרה  בהמשך  מועברים  אשר   ,

 . 3 לחזקתו ולניהולו של המשיב 

והלאה    2021בינואר    2013בעוד שלגבי תוצרי צוות קו כחול כאמור מיום תחילתו של צו   .104

שוללים כברירת מחדל כאמור את זכות הערר לצו    5-ו  4ניתנת זכות הערר לוועדת העררים, סעיפים  

)למעט מקרים חריגים שאותם יקבע,    2021ועד לינואר    1998לגבי כל תוצרי צוות קו כחול משנת  

 (. 26.7.2021עד ליום   2ראה לנכון, המשיב אם י

מעבר לכך, ואולי אף ראשית לכל אלה: בהעדר פרסום פומבי של אותם תוצרי צוות קו   .105

 כחול, אשר הרחיבו או דייקו הכרזות קודמות, לא ניתן כלל אף לנסות ולהכנס תחת החריג האמור. 

תושבים  .106 מידי  העברת מקרקעין  מנגנון, אשר מאפשר מצב של  בצו  מעוגן  כך, למעשה, 

כפי שקורה   -, וממנו3פלסטינים, שלהם טענות לזכויות קניין בהם, לחזקתו ולניהולו של המשיב  

המקרים של  המכריע  ברוב  אזרחיות    -כאמור  התנחלויות  לטובת  המערבית,  בגדה  לישראלים 

טי  זכות  ללא  זאת,  כך, עבורם.  כנגד  לטעון  מכך  שנפגעו  הפלסטינים  לתושבים  שתאפשר  עון 

להוכיח זכויותיהם במקרקעין ואת העובדה שלא מדובר ברכוש ממשלתי, ולקיים דיון בנושא בפני  

 .  אשר הוסמכה לכך -ועדת העררים

טיבם  .107 על  לעמוד  שקשה  כך  מוסדרים,  לא  המערבית  בגדה  המקרקעין  רוב  היות  לאור 

י, זכות הטיעון בענייננו וקיום דיון מעמיק בפני ועדת העררים שלה מומחיות  מבחינת מעמד קניינ

התושבים   של  הפרטי  בקניין  אקטיבית  מפגיעה  להימנע  בכדי  וקריטיים  הכרחיים  הם  בנושא, 

 הפלסטינים. 

נוגדת לחלוטין את חובות המשיבים,   2013לצו    5-ו  4על כן, שלילת זכות זו על ידי סעיפים   .108

של    בראשם,  1והמשיב   הפרטי  הקניין  על  להגן  והפסיקה,  ההומניטרי  הבינלאומי  המשפט  לפי 

האוכלוסייה הפלסטינית המוגנת. משכך, סעיפים אלה לא יכולים לעמוד, בהיותם סותרים את  

 המשפט הבינלאומי ההומניטרי ודיני התפיסה הלוחמתית המחייבים את המשיבים.  

אשר אינה פועלת לפרסומם של כל אותם   , לצד התנהלות המשיבים2013לצו    5-ו  4סעיפים   .109

תוצרי צוות קו כחול, תופסים ברשתם גם מצבים שבהם מדובר במקרקעין אשר יש לתושב פלוני  

לגביהם כל זכות    שולליםועל אף זאת    -זיקה קניינית אליהם, ובכל זאת הוכרו כרכוש ממשלתי 

    .3יוקצו על ידי המשיב  טיעון וכל אפשרות להוכיח בעלות או זכויות במקרקעין אלה, בטרם
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המשיב   .110 הכרזת  הפומבי   3ללא  ההכרזה  הליך  התקיים  שלא  היא  המשמעות  כאמור, 

, המאפשר לנפגעים מההחלטה לדעת עליה, וכן לא ניתנה כל אפשרות להתנגד  3שמקיים המשיב  

לקביעות צוות קו כחול בדבר היות השטחים רכוש ממשלתי ולהוכיח "היפוכו של דבר", כלשון 

בדבר רכוש ממשלתי. כך, ממילא גם לא ניתנה אפשרות לקיים הליך של ערר על קביעה זו   הצו

 . בפני ועדת עררים, בהתאם לקבוע בצו ועדות עררים

מדובר למעשה בהכרזה חדשה על מקרקעין כרכוש ממשלתי, בהליך שהוא "עוקף הכרזה",   .111

 דות עררים.  הסותר את הוראות הדין הקבועות בצו בדבר רכוש ממשלתי ובצו וע

ויודגש עוד, כי הצו בדבר רכוש ממשלתי אוסר במפורש על אצילת סמכות ההכרזה שבסעיף   .112

( לצו  5)3, לעומת סמכויותיו האחרות אשר ניתנות לאצילה )סעיף  3ג לגורמים שממנה המשיב  2

 בדבר רכוש ממשלתי(.

מיום    .113 איו"ש  יועמ"ש  נציג  של  ממכתבו  סטייה  7.4.21כעולה  להצדיק  בכדי  בוטה  ,  כה 

מהדינים ומתכליותיהם, כפי שיפורטו להלן, המשיבים מנסים להמשיג את אותן הכרזות ותוצרי  

מתן פירוש נכון ומדויק להכרזות  צוות קו כחול על שטחים נוספים כרכוש ממשלתי שלא כדין כ"

 ."  קודמות שנעשו בעבר

ש ממשלתי על  כך, מנסים המשיבים ליצור הבחנה מלאכותית בין מקרקעין שהוכרו כרכו .114

הממונה,    -3, לבין מקרקעין שהוכרזו ככאלה על ידי המשיב  1999ידי צוות קו כחול החל משנת  

ג לצו בדבר רכוש ממשלתי. זאת, על אף שמהותית אין כל הבדל: ככל שבפועל  2כמעוגן בסעיף  

רשאי  ובכך  ממשלתי,  לרכוש  לכן,  קודם  ככזה  הוכר  שלא  מקרקעין,  שהופכת  בהחלטה  מדובר 

לנהלו ולהקצותו, המהות היא אותה מהות ואין כל הצדקה להבחין. הניסיון לכנות זאת    3יב  המש

בשם אחר )כגון "פירוש" להכרזות קודמות( לא משנה את מהות ההחלטה בדבר היות מקרקעין  

 "רכוש ממשלתי", ואת ההליך שנדרש לבצע בהתאם לדין כנגזר ממהות ההחלטה. 

במקום  קה גם מעיני בית המשפט העליון בדונו בבג"ץ  נדמה שהבחנה מלאכותית זו לא חמ .115

גם בצאתנו לצורך הדיון מן ההנחה, כי אין צורך בהכרזה חדשה,  בעניין עלי, בקובעו כי: "  7986/14

קראו לכך איך    -" כלומרי, ואנו סבורים כי יש להידרש לכך.ברי כי יש צורך במנגנון טיעון ראו

הכולל זכות טיעון )ופרסום כנגזר מכך(, כפי שנעשה לגבי    שתקראו, ההליך צריך להיות הליך תקין 

,  2015-5-7, החלטה מיום  במקוםבעניין    7986/14בג"ץ    הכרזות "רגילות" שנעשות ע"י הממונה )ראו

 פורסם באר"ש(.  

למעשה, ההבדל היחיד הוא בעובדה שלא נעשה לגבי אותם מקרקעין שהוכרו על ידי צוות   .116

ש ממשלתי, ובהמשך על פי צו ועדות עררים, ככל שמי קו כחול ההליך הנדרש על פי הצו בדבר רכו

 שנפגע מההחלטה מבקש לערור עליה. 

על    .117 בעבר  עמד  העליון  המשפט  וחשיבותה בית  כרכוש   תכליתה  מקרקעין  על  הכרזה  של 

(, ועל מנגנון מתן הפומביות של הכרזה זו  59לצו בדבר רכוש ממשלתי )מס'    2לפי ס' ג   ממשלתי

.  די שיוכלו לערור נגדה ולטעון טענותיהםכ  והבאת המידע לכדי הנוגעים בכך באשר לזכות הטיעון, 

   -הבאנו את הדברים בפתח כתב העתירה, אולם בשל חשיבותם נביאם בשנית 

מחייב הקפדה יתרה על נהלים,    59ג לצו מס'  2...עניין מסירת התעודה לפי סעיף  "

ודה תנוסח בפירוט הנאות, אשר יאפשר למי שקורא אותה להבין, שיבטיחו, כי התע

מהו הרכוש, שאליו היא מתייחסת, וכי תעודה זו תימסר לכל מי שנוגע בדבר. ]...[  

מחובתן של רשויות השלטון לנקוט כל צעד דרוש, כדי שיובהר לכל מי שעלול להיפגע  

ובאיזו דרך הוא יכול  ידי ההחלטה, מהי כוונת הרשויות, על מה הן מסתמכות,  -על
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זמן מספיק לאיסוף החומר  יינתן לו  וכי  ועררו לידי דיון והכרעה,  להביא השגותיו 

אל נאזר ואח' נ' מפקד יהודה    285/81" )בג"ץ  הדרוש להוכחת טענתו ולהגשת הערר

 ((. 1982) 701( 1, פ"ד לו)ושומרון ואח'

ווי המפקד הצבאי בנוגע  כלומר, הדגש הוא בתכליות העומדות בבסיס ההליך המעוגן בצ  .118

כנגדה.   לערור  האפשרות  ומתן  ויידוע,  פרסום  ממשלתי:  כרכוש  במקרקעין  פרסום להכרה  ללא 

, כך על תןהפועלות באזור מפרות את חוברשויות  דרוש", המשיבים והת כל צעד  "נקיט-ויידוע ו

 פי פסיקתו של בית המשפט הנכבד.  

קבע  נ אף    ארוכה של פסקי דין. במקרה אחרהנכבד שב ואשרר עמדה זו בשורה  בית המשפט   .119

כדי להביא לידיעת מי היכולים להיפגע מכך את עמדת בעבר כי כל ייעודו של הליך ההכרזה הוא "

הממונה על    4999/06" )ע"א  ד לההממונה בדבר היות הרכוש רכוש ממשלתי, על מנת שיוכלו להתנג

 ((15.2.09)  שותפות מוגבלת  -הרכוש הנטוש והממשלתי באזור יהודה ושומרון נ' מחצבות כפר גלעדי

הכרה   .120 הכוללות  כחול,  קו  צוות  תוצרי  בדמות  הכרזה"  "עוקף  מסלול  יצירת  כן,  אם 

ממשלתי   כרכוש  נוספים  האמוריםבמקרקעין  בכללים  עמידה  צווי ללא  תחת  חותרת  המפקד    , 

 הצבאי והתכליות שבבסיסם ותחת המשפט הבינלאומי ההומניטרי, ואינה חוקית.  

צו   .121 בפועל  כחול,  קו  צוות  תוצרי  של אותם  הפרסום  בהעדר  בפועל,  לכך,  וכן    2013מעבר 

שהובאה לעיל, בדבר    אל נזארהמדיניות הנוהגת על ידי המשיבים עומדת בסתירה חזיתית להלכת  

בדבר הכרה ברכוש כרכוש ממשלתי לידיעתם    3דה חתומה מטעם המשיב  החובה להביא את כל תעו

של הנוגעים בדבר. המשיבים אינם יכולים מצד אחד למנוע או להגביל באופן דרקוני ושרירותי את  

האפשרות להגשת עררים על תוצרים קודמים של צוות קו כחול והרחבות אחרות, ומצד שני, למנוע  

וגעים בדבר על הפעולה שננקטה על ידם, בין אם זו הכרזה, בין  כליל את הבאתם לידיעתם של הנ

 .ם"דיוק הכרזות קודמות", כלשונ  -אם זו הרחבת הכרזה ובין אם המדובר ב

בעניין   .122 עד  ו  קריותכפי שהמקרים  עלי  עדי  בעניין  בפערים סמנטיים:  אין המדובר  הראו, 

  20%דונמים נוספים )סדר גודל של    600- התווספו להכרזה על דרך הדיוק שבה, סדר גודל של כ

, עת  משמעותי גם הואוספות הינו  תדונמים(. במקרה עדי עד היקף ה  2200-מהכרזה מקורית של כ

דונמים,    284דונמים, התווספו אגב "דיוק" או "פרשנות" של ההכרזה, סך של    1400  -להכרזה של כ

. אין כל מקום להניח כי בכל אותם עשרות מקרים אחרים,  ההכרזה המקורימשטח    20%של  היקף  

 כות של כל אלה ברורות.  לשהיקף המקרקעין שהתווסף להכרזה המקורית הינו פחות מכך. הה

א  5-ו   4סעיפים   .123 מעגנים  כרכוש לצו  שהוכרזו  שטחים  בין  מלאכותית  הבחנה  אותה  ת 

"עוקף    עיכאמצ  , לשטחים שהוכרו כרכוש ממשלתי על ידי צוות קו כחול  3ממשלתי על ידי המשיב  

דין  הכרזה" עוקף  מסלול  אותו  בדיוק את  בדיעבד)!(,  עבור האחרונים,  יוצרים  הללו  . הסעיפים 

 נטית ואת תכליותיהם.  הסותר את צווי המפקד שהיו בתוקף בתקופה הרלוו 

לפי סעיפים אלה, המקרקעין שהוכרו כרכוש ממשלתי, כ"אדמות מדינה", על ידי צוות קו  .124

לא יתאפשר להגיש בגינם ערר )ומכך שגם    -(  2021ינואר    28כחול בניגוד לדין עד ליום תחילת הצו )

מקרים חריגים  , על אף הקבוע בצו בדבר רכוש ממשלתי ובצו ועדות עררים, אלא בלא יפורסמו(

לפי ראות עיניו    - הממונה על צוות קו כחול, דיון בפני ועדת העררים  2בלבד שבהם יאשר המשיב  

בלבד )כאמור, בהיעדר פרסום, ככל הנראה    2021ועד לתום חודש יולי    -וללא קריטריונים מוגדרים

כגון    -כים מדובר בכל אותם המקרים שבהם המדינה כבר התחייבה לאפשר ערר בעקבות ניהול הלי

 ענייני עלי ועדי עד(. 



22 
 

אשר בא לתקן    -קריותובג"ץ    במקוםכך, אותו תיקון חקיקה שעליו סוכם כתוצאה מבג"ץ   .125

את הפרות הדין וההליך הבלתי תקין שהתגלו בהליכים הנוגעים ל"רכוש הממשלתי" בעלי, בעצם  

נעשו על ידי צוות  שולל את אותו תיקון המתחייב מן הדין מכל אותן הכרות ב"רכוש הממשלתי" ש 

 קו כחול עד לאחרונה, בדומה למקרה של עלי.  

מחילים על אותם תוצרי צוות קו כחול, בדיעבד, דין אחר אשר סותר    5-ו  4בכך, סעיפים   .126

שכאמור   שבבסיסם,  התכליות  ואת  עררים  ועדות  ובצו  ממשלתי  רכוש  בדבר  בצו  הקבוע  את 

שהיוו את הדין החל בתקופה בה התקבלו תוצרי  מתחייבות מחובות המפקד הצבאי; אותם צווים  

, חל ועוסק כולו במקרים  2013לצו    5-ו  4צוות קו כחול. מסלול עוקף דין זה, אשר יוצרים סעיפים  

 שנעשו לפני כניסת סעיפים אלה לתוקף. 

סעיפים   .127 מהווים  האמור,  הדין    2013לצו    5-ו  4לאור  את  הנוגדים  חוקיים  בלתי  סעיפים 

עצמו אשר חלו והיו בתוקף    1, והסותרים חזיתית את צווי המשיב  1המשיב    הבינלאומי וחובות

סעיפים   עוסקים  שבה  הינ   5- ו  4בתקופה  אף  אלה  הוראות  לת   ןלצו.  של    ן ומהות  ן כנובסתירה 

פסיקות ענפות של בית המשפט הנכבד, למן פסק הדין בעניין אל נזאר ועד לפסקי הדין בעניין חוק  

 , כפי שהובאו לעיל. ההסדרה ובפרשת מצפה כרמים

 

 פגיעה בזכויות תושבים מוגנים ללא שקיפות ופרסום וללא מתן זכות טיעון ושימוע   (2)

אבן פינה היא בדיני המינהל הציבורי שהרשות המינהלית, בהיותה נאמן של  הלכה היא כי " .128

,  319  289(  1, פ"ד נב)בע"מ נ' משרד האוצר  קונטרם  164/97" )בג"ץ  הציבור, חייבת לנהוג בהגינות

חובות,  1998)  323 מספר  נגזרות  הפרט,  כלפי  המנהלית  הרשות  על  המוטלת  ההגינות  מחובת   .))

לרבות החובה לגלות מידע מהותי. הפסיקה גם קשרה בין חובה זו לבין חובת השימוע )מתן זכות  

 טיעון(:

מידע  " לגלות  מקור החובה  גם  היא  זאת חובת ההגינות  חובה  הנדון.  העניין  לפי  מהותי 

מוטלת, בראש ובראשונה, על הרשות המינהלית כלפי האזרח. היא באה לידי ביטוי בחובת 

השימוע המוטלת על הרשות לפני שהיא מקבלת החלטה שיש בה כדי לפגוע באזרח. כדברי  

 :189 [, בעמ'27אבו רומי נ' שר הבריאות ] 656/80בג"ץ  השופט ברק ב

קיימים כהלכתה את זכות השמיעה, אם אין מפנים את תשומת לבו  "...אין מ

 "  .של הפונה למידע, שנתקבל בעניינו, ומאפשרים לו להגיב עליו כראוי"

 לפסק דינו של השופט זמיר(.  27, פס' קונטרם)עניין 

תכנון   .129 על  לה השפעה  שיש  מנהלית  של החלטה  פרסום  בחובת  בפרט  כן הכירה הפסיקה 

, כנגזר מעקרונות של הגינות מנהלית, וכן של שיתוף הציבור ושקיפות שלטונית,  פעולות הפרט. זאת

המבטיחים את תקינות פעולת הרשות, משרתים את הביקורת הציבורית על פעולותיה ותורמים  

שוחט ואח' נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה    2339/12להגברת אמון הציבור בשלטון )ראו עע"מ  

 . ((19.8.13) כפר סבא

ניתן לראות כי בשאלות הנוגעות למקרקעין ואשר להן השלכה על זכויות הקניין של הפרט,   .130

 כי היעדר פרסום החלטה מהווה פגם היורד לשורש העניין: הנכבדחזר וקבע בית המשפט 

בית־משפט זה לא אחת, כי בהיעדר" נקבע בפסיקת  פרסום של הודעה בדבר   כך, למשל, 

קמר דיני הפקעת מקרקעין    מקרקעין, אין ההודעה מקבלת תוקף )ראו א׳כוונה להפקיע  

בעמ׳  [12] בה״ש    191,  המופיעות  כן152והאסמכתאות  כמו  באי־   ,(.  בית־המשפט  ראה 
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פגם היורד   1965תשכ״ה־    ,פרסומה של הפקדת תכנית כנדרש על־פי חוק התכנון והבניה

עצמם נפגעים מן התכנית את    לשורש העניין, משום שהיעדר הפרסום שלל מאלה שראו

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה,    ח׳לף נ׳   527/74)ראו בג״ץ    זכותם להגיש התנגדות לתכנית

  ("הדרישה לפרסם בעיתון בשפה הערבית  שם הפגם בפרסום נבע מאי־קיום[  4]מחוז הצפון  

  610-609,  600(  1, פ"ד נד)ארד נ' בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  2837/98)רע"א  

 (( ]ההדגשה הוספה[.2000)

עוד נקבע כי ככלל, כאשר הפרסום נועד להגן על זכויות, המחדל מלפרסם יוביל לבטלות   .131

 לפסק הדין(.  48, פס' שוחטההחלטה, בעיקר כאשר הנוגע בדבר לא ידע אודותיה )ראו עניין 

לחובת הפרסום, , הקשורה בטבורה  זכות הטיעון של אדם כנגד החלטה שעלולה לפגוע בו .132

 היא ממושכלות היסוד של המשפט המנהלי המחייב גם את הרשויות בגדה המערבית.   גם

כאשר ישנה פגיעה באינטרס מוגן של הפרט באופן ישיר וממשי, מחויבת הרשות  נקבע כי   .133

, וכי הרשות תימנע מהחלטה בזכויותיו של אדם בטרם תעניק לו  מתן זכות טיעון -בחובת השימוע

  מדינת ישראל נ' חסין געאביץ  1038/08עע"מ  , למשל,  )ראונאותה להשמיע את טענותיו.  הזדמנות  

(; בג"ץ  31.10.2017)   זיאדה נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח'  794/17בג"ץ    ;(.200911.8)

ירושלים  7805/00 עיריית  מבקרת  נ'  ירושלים  עיריית  מועצת  חברת  נז) אלוני,  פ"ד   ,4  )577  ,598  

(2003)).   

 

 מן הכלל אל הפרט ()א( 2)

כאמור, המצב הנתון כיום הוא כי הכרעות צוות קו כחול ביחס למקרקעין כי הם מהווים   .134

רכוש ממשלתי, נעשו באופן פנימי ומעולם לא פורסמו בפומבי או הובאו לידיעת תושבים פלסטינים  

משנת   שהתקבלו  ההכרעות  לכל  ביחס  הפחות  לכל  זאת,  עניין.  שבה  2015שנת    ועד  1998בעלי   ,

, התחייבות המדינה לפרסום הכרעות עתידיות כאמור,  במקוםניתנה, במסגרת ההליכים בבג"ץ  

 מהעת ההיא והלאה )ופורסם תיקון לנוהל בהתאם(. 

צו   .135 ביחס לפרסום הכרעות    2013תיקון החקיקה שנעשה בחקיקת  מושא עתירתנו שותק 

לא היה    2013" בהליך פנימי וחשאי. אם צו צוות קו כחול, אשר הכירו במקרקעין כ"אדמות מדינה 

תוצרי עבודת צוות קו    כל, המשמעות הייתה כי הצו קובע זכות ערר על  5-ו  4כולל את סעיפים  

(, ומכך היה משתמע גם כי הם יפורסמו,  2021כחול, לרבות אלה שבוצעו לפני יום תחילתו )בינואר  

בכך היה נעשה תיקון, גם אם בדיעבד,    שכן תנאי מקדים ליכולת לערור הוא לדעת על ההחלטה. 

ביחס לתוצרי קו כחול   נקודתי  כפי שהוחלט לבצע באופן  זה בעבר,  לכל ההפרות שנעשו בהליך 

 שנעשו עבור עלי ועדי עד בעקבות ההליכים שנוהלו בעניינם. 

, אשר מחריגים  5-ו 4את סעיפים   2013לא פסע בדרך זו, ובחר לחוקק בצו  1אולם, המשיב  .136

את תוצרי צוות קו כחול שנעשו לפני יום תחילתו ולא מאפשרים הגשת ערר בעניינם ככלל,  כאמור 

והלאה    2015ומכך משתמע גם שלא יהיה פרסום שלהם, כפי שהיה עד כה )למעט תוצרים משנת  

 בהתאם להתחייבות המדינה כאמור(. 

קו כחול    כל ההכרעות של צוות  –   2013גם לאחר התקנת צו    –כך, לעניין חובת הפרסום   .137

, לא יפורסמו  2015ועד שנת    1998המכירות במקרקעין כרכוש ממשלתי ללא יידוע ופרסום משנת  

יובאו לידיעת הציבור, ובעלי העניין הפלסטינים לא יהיו מודעים להכרה זו בשטחים רבים   ולא 

ה  כ"אדמות מדינה" )אלא עד שיגלו זאת, אולי, בדרך המקרה, לאחר שכבר הוקצו השטחים או נעש 
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בהם שימוש כלשהו על ידי הרשויות בגדה המערבית, או במסגרת הליכי תכנון, על דרך המקרה,  

כפי שארע בפרשת עלי/ קריות(. מדובר בהפרה בוטה של חובת הפרסום של החלטות מנהליות,  

 בפרט כאלה המשליכות על זכויות הפרט. 

ורש את האפשרות להגיש  שוללים באופן מפ  2013לצו    5-ו   4סעיפים    –לעניין זכות הטיעון   .138

, גם אם במקרה נודע  2021ערר כנגד כל תוצרי צוות קו כחול שהתקבלו עד ליום תחילתו בינואר  

הצוות.   ידי  על  מדינה"  כ"אדמות  במקרקעין  מאוחרות  הכרות  אותן  על  הפלסטינים  לתושבים 

ם בלבד  במקרים חריגי  -2הסעיפים מכפיפים את זכות הטיעון להחלטתו השרירותית של המשיב  

וזאת  (, באם נודע במקרה על תוצרי קו כחול כלשהם,  2)ככל שבכלל יהיו כאלה לעמדתו של המשיב  

 .עד למועד שרירותי כשלעצמו, ולאחריו שוללים אותה מכל וכל

בהתאם לקריטריונים המוצגים בפסיקה, אין ספק שאי פרסום הכרעות צוות קו כחול בדבר  .139

בדבר כך שהנוגעים  מדינה",  כ"אדמות  באותם    - סיווג מקרקעין  לזכויות  טענות  תושבים שלהם 

לא מודעים כלל לאותן הכרעות ובהתאם נשללת מהם כל אפשרות להתנגד להן, מהווה   -מקרקעין 

החובו של  בוטה  לשורש  הפרה  היורד  פגם  בבחינת  שהיא  המנהלי,  במשפט  ביותר  הבסיסיות  ת 

העניין. הכרעות צוות קו כחול פוגעות באופן ישיר בזכויות הקניין של התושבים הפלסטינים, אשר  

הממשל הצבאי בגדה המערבית מחויב להגן עליהן. אותן הכרעות תוצרי צוות קו כחול אינן יכולות  

 ומתן זכות טיעון בעניינן.    לעמוד, ללא פרסומן בציבור

כחול   .140 קו  צוות  תוצרי  כל  את  לפרסם  מחויב  האזרחי  המנהל  כי  מצא  המדינה  מבקר  גם 

 ולאפשר לטעון בעניינם:  

מפסיקת בג"ץ האמורה ומחוות הדעת של יועמ"ש איו"ש עולה, כי מטעמים של  "

מי  לאו- חובת ההגינות של רשות שלטונית כלפי התושבים ועל פי כללי הדין הבין

הישראלי,   המינהלי  שתוצאת  והמשפט  מי  כל  את  בפרטים  ליידע  המנהא"ז  על 

עבודת צוות "קו כחול" רלוונטית לגביו, ולאפשר לו להשמיע את טיעוניו, וזאת  

פלסטינים   -כדי לצמצם עד כמה שניתן את הפגיעה בזכויות התושבים באיו"ש  

 הוספה[  ( ]ההדגשה117, עמ'  2016." )דו"ח מבקר המדינה  וישראלים

הרשויות   .141 לידיעת  מובאים  כחול  קו  צוות  שתוצרי  בכך  כי  המדינה,  מבקר  הוסיף  עוד 

  - המקומיות של ההתנחלויות בגדה המערבית, אך אינם מובאים לידיעת כל בעלי העניין )כלומר 

התושבים הפלסטינים(, יש משום פגיעה בחובת ההגינות של הרשויות בגדה המערבית )דו"ח מבקר  

 (.  118, עמ' 2016המדינה 

קבע במפורש בית המשפט העליון כי ביחס  ,  במקוםכאמור לעיל, במסגרת ההליכים בבג"ץ   .142

הנזכרת לעיל(. יוזכר, כי שם נדונו    7.5.2015)החלטה מיום    לתוצרי קו כחול נדרש מנגנון טיעון ראוי

,  2013לצו    5- ו  4, אשר כיום היו נופלים תחת החריג שיוצרים סעיפים  2011תוצרי קו כחול משנת  

, רק לאחר שהמדינה  קריותלולא היו מנוהלים ההליכים הקונקרטיים בעניינם. בהמשך, בבג"ץ  

קבעה שמנגנון הטיעון בעניין תוצרים אלה יהיה בדמות הגשת ערר לוועדת העררים וקיום דיון בפני  

הצהרת  גוף זה, מצא בית המשפט כי ניתן לסיים את ההליך תוך שהוא נותן תוקף של פסק דין ל

 המדינה האמורה.  

, מעבר לכך ששותק ביחס לחובת הפרסום ומותיר את 2013לסיכום, ההסדר המעוגן בצו   .143

בניגוד לחובה במשפט המנהלי, גם שולל מפורשות ובאופן   -המצב הנוכחי של היעדר פרסום על כנו 

יו כאלה  גורף את זכות הטיעון מכלל המקרים, ומכפיף אותה במקצת מקרים חריגים, אם בכלל יה 

ובכך יש    -  2, לשיקול דעתו הבלתי מוגדר של המשיב  2021בפועל, ורק לתקופה שעד חודש יולי  
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הפרה בוטה של זכות הטיעון הבסיסית והיסודית במשפט המנהלי, המחייבת את המפקד הצבאי  

 וכפיפיו.  

לעמוד.  יכולים    2013לצו    5-ו  4לאור כל האמור, אין המצב הנוכחי יכול לעמוד ואין סעיפים   .144

כל אותן    -יש לאפשר הגשת ערר כפי שמציע התיקון בסעיף העיקרי שלו על כל תוצרי צוות קו כחול

הכרות במקרקעין בגדה המערבית כ"אדמות מדינה" על ידי הצוות, וכנגזר מכך יש ליתן פומבי לכל  

 התוצרים הללו.  

האמור בדו"ח  , כפי שעולה מהתנהלות זו חורה במיוחד, לאור העובדה כי ברבות השנים .145

תוצרי    קריות,-ו  במקוםסגרת ההליכים הקודמים בבג"ץ  מעמדות המשיבים במ   קר המדינה ואףבמ

מועברים היו  כן  כחול  קו  שבש  צוות  שכעניין  לידיעתם  בדמות  גרה,  הישראליות,  הרשויות  ל 

 ומיות הפועלות באזור.  המועצות האזוריות והמק

מאין   .146 ביצירת  כן,  אם  נתהמדובר,  שהמסד  גזירה  הטלת  או  מאין,  יש  אינם  ונים  שיבים 

, בוודאי כאשר המשיבים  יכולים לעמוד בה, אלא דרישה שהיא אלמנטרית באופן בסיסי ביותר

להע את  דאגו  אולם  ביר  באזור,  גורמים  של  לידיעתם  שונות  ופרשנויות  דיוקים  הרחבות,  אותן 

 מים אחרים.  גורגורמים מאד מסויימים, ותוך הסתרת העניין מ 

 

  שלילת זכות הגישה לערכאות (3)

שלכה נוספת של היעדר הפרסום ושלילת זכות הטיעון ביחס לתוצרי צוות קו כחול שבין  ה .147

 היא למעשה שלילת זכות הגישה לערכאות של התושבים הפלסטינים.    2021לינואר   1999

זכותו של כל אדם להביא את עניינו בפני ערכאות שיפוטיות מוסמכות, הוכרה   -זכות זו  .148

,  ראובן יעקב נ' מנהל מס שבח מקרקעין חיפה  3115/93שנאמר בע"א  כזכות יסוד בשיטתנו. כפי  

 (:  1997) 558,  549(  4פ"ד נ)

גם  " מאפשרת  היא  ולממשן.  השונות  זכויותיהם  על  להגן  החברה  לבני  מאפשרת  היא 

   -ביקורת שיפוטית על פעולות השלטון, שהרי

שלטון  המשפט מתערב, נפגם עקרון  -בלא דיין אין דין, 'ובמקום שאין בית "

החוק. שלטון היודע מראש כי הוא לא נתון לביקורת שיפוטית, הוא שלטון  

, בעמ'  217/80העשוי שלא להשליט את החוק, והעשוי להביא להפרתו' )בג"צ  

 ."  (157בעמ'   , [6ראש הכנסת ] -סיעת "כך" נ' יושב 73/85(" )בג"צ 441

 

ן של תושבים מוגנים, ללא  בקבלת תוצרי צוות קו כחול, אשר להן השלכה על זכויות קניי  .149

כל פרסום ויידוע, למעשה נשללת מבעוד מועד האפשרות של בעל זכויות במקרקעין הרלוונטיים  

לדעת על העוול שנגרם לו ולפנות בעניין לערכאות שיפוטיות ולדרוש סעד. מעבר לכך ששלילת זכות  

ב לזכויות  הטוענים  גישת  את  שוללת  העררים  ועדת  בפני  המפורשת  לפורום  הטיעון  מקרקעין 

שיפוטי במהותו לצורך הבאת טיעוניהם, בהיעדר הפרסום נשללת כל אפשרות אפילו לפנות לבית  

 משפט מוסמך בעניין.  

כך, בהתנהלות החשאית ובסירוב הרשויות ליתן פומבי להכרעות צוות קו כחול החל משנת   .150

כותו לגשת לערכאות  , לא יכול התושב הפלסטיני לממש את ז2015ולכל הפחות עד לשנת    1999

 שיפוטיות ולטעון טענותיו ואולי לזכות בסעד.  
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הסמכת ראש המנהל האזרחי לקבוע מתי יתאפשר דיון בפני ועדת    -ניגוד עניינים מוסדי (4)

 העררים  

לבעל תפקיד ציבורי אסור להימצא במצב שבו קיים פוטנציאל לניגוד עניינים בין אינטרס  .151

לבין אינטרס אחר שאף עמו הוא קשור. מדובר בעיקרון   הקשור להפעלת סמכותו כעובד ציבור 

דרור    9485/08יסוד במשפטנו ותחולתו אינה מותנית בקיום הוראה סטטוטורית מפורשת )בג"ץ  

ו נ'  20-עזרא  )ולנת"ע(  אח'  עקרוניים  תכנוניים  לנושאים  המשנה  הימצאות  30.1.2021)  ועדת   .))

עובד הציבור   ידי  על  זרים  ולשקילת שיקולים  פנים  עניינים מעלה חשש למשוא  ניגוד  במצב של 

 בקבלת החלטותיו וכן פוגעת באמון הציבור ברשויות המנהל.  

שות בין האינטרס הציבורי שעליו  האיסור על ניגוד עניינים חל לא רק על מצב שבו יש התנג  .152

מופקד עובד הציבור לבין אינטרס אישי שלו, אלא גם על ניגוד עניינים מוסדי, שבו עשויה להיות  

  11745/04הנ"ל; בג"ץ    9485/08התנגשות בין שני אינטרסים ציבוריים שעליהם הוא אמון )בג"ץ  

 "((.עניין רמות( )להלן: "084.9.20)  רמות למען הסביבה נ' המועצה הארצית לתכנון ולבניה

ודי   .153 למעשה  הלכה  מתקיים  העניינים  ניגוד  כי  להשתכנע  צורך  אין  הפסיקה,  פי  על 

בפוטנציאל לניגוד עניינים, כאשר המבחן הוא אובייקטיבי: האם אדם סביר היודע את כל פרטי  

אף תפקיד  העניין היה מוצא שמילוי תפקיד מסוים על ידי עובד ציבור נעשה ללא משוא פנים על  

או שמא עיסוקיו האחרים של עובד הציבור מצביעים על כך שלא    אחר שיש לאותו עובד ציבור,

יוכל לפעול במסגרת תפקידו ללא דעה קדומה ומשוא פנים )במקרה של ניגוד עניינים מוסדי( )ראו,  

 (. רמותלמשל, עניין 

 מן הכלל אל הפרט ()א( 4)

כמי שממונה על    2בענייננו מתקיים ניגוד עניינים מוסדי מובהק בין תפקידו של המשיב   .154

 החדש.    2013לצו  5צוות קו כחול, לבין התפקיד שאותו הוסמך למלא בסעיף  

שאינם מוגדרים אלא   -מוסמך להורות במקרים חריגים 2לצו, המשיב  5כאמור, לפי סעיף  .155

שר לדון בהם בפני ועדת העררים; כלומר, כי תתאפשר זכות  כי יתאפ  -נתונים לשיקול דעתו הבלעדי 

צוות קו כחול,   מן המקרים שבהם קבע  עיניו, באילו  לפי ראות  זה שיקבע,  בעניינם. הוא  טיעון 

יתאפשר לתושבים    –(2021לינואר    1999הפועל תחתיו, כי מקרקעין מהווים רכוש ממשלתי )בין  

יא את טענותיהם בפני ועדת העררים. וזאת, רק עד  המוגנים הנפגעים מהקביעה להתנגד לה ולהב

מקרה    26.7.2021ליום   בשום  העררים  לוועדת  ערר  להגיש  עוד  יתאפשר  לא  שלאחריו  כאמור, 

 .  2021בינואר   28לבין  1999שהוכרע על ידי צוות קו כחול בין  

המשיב   .156 מקרקעין    2כך,  בדבר  קביעות  נכונות  כנגד  לטעון  יתאפשר  מתי  להכריע  נדרש 

אדמות מדינה", בעוד שבגוף שעליו הוא ממונה גובשה העמדה בדבר היות המקרקעין "אדמות  כ"

מדינה". במצב זה, קיימת אפשרות ממשית לכך שגם אם יפעל על מנת לקדם את מה שנתפס בעיניו  

צוות קו כחול, על    -כאינטרס ציבורי אמיתי, הוא יעדיף מראש את עמדת הגוף שעליו הוא ממונה 

ה כי קיימות טענות טובות נגד קביעה כזו, המצדיקות להורות על דיון בפני ועדת עררים. פני כל טענ

)השוו   מוסדי  עניינים  לניגוד  אסור  פוטנציאל  מתקיים  אלה,  מעין  במצבים  כי  קבעה  הפסיקה 

 לפסק הדין(.  18, בפס'  רמותלקביעות בעניין 

  2שתפקידו של המשיב    על פי המבחן המקובל, כל אדם סביר המצוי בפרטי העניין יזהה  .157

כראש המנהל האזרחי הממונה על צוות קו כחול מצביע על כך שלא יוכל להפעיל סמכותו לפי סעיף  

 ללא דעה קדומה ומשוא פנים.  5
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אם נבקש להשוות למקרה אחר, אך שניתן להסיק ממנו לענייננו, ניתן לראות את פסק הדין   .158

מסגרת אישור תכנית. בפסק הדין נקבע כי כאשר  אשר עוסק בניגוד עניינים מוסדי ב  רמות בעניין  

חשש   קיים  תכנית,  לאותה  להתנגדויות  בקשר  בדיון  משתתף  התכנית  את  שיזם  גוף  של  נציג 

שכן מחד יש לו אינטרס לקדם את אישור התכנית אינהרנטי לניגוד עניינים מוסדי של אותו נציג, "

יינית וללא משוא פנים בהתנגדויות לאותה שיזם הגוף בו הוא חבר, ומנגד הוא נדרש לדון בצורה ענ

 ".  תכנית עצמה

בפסק דין זה נקבע, כי מתכננת המחוז שחברה בגוף שהגיש את התכנית )הוועדה המחוזית לתכנון  

)או לכל הפחות באפשרות   עניינים מוסדי  בניגוד  ושפעלה לשם קידומה, הייתה מצויה  ולבנייה( 

ותה בדיון הפנימי של הולנת"ע שבו דנו בהתנגדויות  ממשית לניגוד עניינים מוסדי( מעצם השתתפ

 לתכנית והוחלט על אישורה. מכאן, נקבע שההחלטה על אישור התכנית בטלה. 

הוא לא רק  -ראש המנהל האזרחי  -2אם נחיל את הקביעות הנ"ל על ענייננו, הרי שהמשיב  .159

לו   שיש  וכמובן  זה,  צוות  על  הממונה  הוא  כחול, אלא  קו  צוות  ברור לאשר  נציג מתוך  אינטרס 

וליישם את קביעת הצוות שמורכב מעובדיו וכפיפיו, בדבר מקרקעין המהווים רכוש ממשלתי, ללא  

, הוא הגורם שהוסמך  2013לצו    5שיובאו כנגדה טענות והיא תוכח כלא נכונה. מנגד, לפי סעיף  

אותן קביעות של    לקבוע באילו מן המקרים כן תינתן זכות טיעון וכן יתאפשר להתנגד ולערור כנגד

הוא מצוי בניגוד עניינים מוסדי ברור,   2הצוות הכפוף לו. כך, מעצם הסמכתו האמורה של המשיב 

 וזאת גם לפי אמות המידה של הפסיקה.  

. כך, אין מדובר רק בעצם רמותניגוד העניינים בענייננו הוא אף מובהק מזה שנפסל בעניין  .160

ולא רק    -מכריעים בטענות, אלא בכך שהוא המכריע  במסגרת דיון פנימי שבו  2השתתפות המשיב  

ועדת    -משתתף בפני  ולערור  תינתן אפשרות להתנגד  בכלל  היחיד)!(, בשאלה האם  ואף המכריע 

 עררים כנגד קביעות הצוות שעל עבודתו הוא אמון וממונה.  

הוא שהגוף המבוקר, או לכל הפחות הממונה על    2013לצו    5בענייננו, המצב שיוצר סעיף   .161

לטעון כנגדן ולהעמידן בפני ביקורת    -הגוף המבוקר, מחליט מתי והאם ניתן לבקר את פעולותיו

 שיפוטית של ועדת העררים. 

"  שנדון לעילהכרוך בטבורו לפגם של ניגוד העניינים המוסדי  נדון פגם נוסף "   רמותבעניין   .162

זכות טיעון שווה למתנגדים לתכנית, כאשר למגישתה מתכננת   והוא אי מתן  הדין,  פסק  כלשון 

 המחוז ניתנה זכות כזו בעצם השתתפותה בדיון שבו אושרה התכנית. וכך נקבע: 

ידי הרשות המנהלית מבלי לשמוע את עמדת הצד " על  שמיעת עמדתו של צד אחד 

דת לכללי הצדק הטבעי ולעקרונות העומדים בבסיס  מנוג  –"האידך גיסא"    –שכנגד  

יש   שלגביה  בסוגיה  להכריע  הנדרשת  מנהלית,  רשות  על  שומה  המנהלי.  משפטנו 

מחלוקת בין שני צדדים ומאפשרת לאחד הצדדים להשמיע את טיעוניו בפניה, ליתן 

השמיעה   חובת  את  הרשות  מפרה  כן  אלמלא  שכן  האחר,  לצד  אף  דומה  הזדמנות 

((. 1976)  489-490,  484(  1)בן ציון נ' שר המשטרה, פ"ד לא  387/76בג"ץ  או  ההוגנת )ר

חובה זו היא חלק כחלק מחובת ההגינות המוטלת על הרשות המנהלית בכל פעולותיה,  

 ." שיפוטי ובין אם לאו-וזאת בין אם יסווג תפקידה של אותה רשות כתפקיד מעין

  2013לצו    5-ו   4הטיעון על ידי סעיפים    בענייננו, הדבר מתקשר בהמשך ישיר לשלילת זכות .163

כפי שנדונה לעיל, כאשר המשמעות המעשית היא כי ביחס להחלטה בדבר היות מקרקעין רכוש  

אחת צד  עמדת  רק  נשמעה  האזרחי    -ממשלתי,  המנהל  מן  חלק  הוא  שכן  כחול,  קו  צוות  עמדת 
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עומד המשיב   המשיב  2שבראשו  גם  פועל  ואשר במסגרתו  על    3,  חותם  של  )אשר  מפה מתוקנת 

 "אדמות מדינה" בהתאם להכרעת צוות קו כחול(.  

כל הגורמים הנ"ל הינם חלק מאותה מערכת, וכך העובדה שלא ניתנת זכות טיעון לתושבים  .164

פלסטינים מוגנים הרואים עצמם כנפגעים מהכרעות צוות קו כחול, או הכפפתה להחלטת המשיב  

 זועקת לשמיים.  לתקופה קצובה, היא הפרת הגינות בסיסית ה 2

 

 2טיעון החלופי: קביעת קריטריונים ברורים ופומביים לקבלת ההחלטה על ידי המשיב כ (5)

)ולא כך היא(, ובמידה    5-ו   4עמדת העותרים היא כי גם אם ניתן היה לאשר את סעיפים   .165

ויתפרסמו כל אותם תוצרי צוות קו כחול, הרי שלא ניתן להותיר את הקריטריונים לאישור הגשת  

כך שיהיו נתונים לביקורת ציבורית    אלה מפורסמים וידועים מראששש המנהל האזרחי , מבלי  לרא

 .  ערר, כמו גם קידום הליכי צפיות אצל התושבים המעוניינים בהגשת ושיפוטית

משיקולים    2הפגם האמור של ניגוד העניינים מתעצם והחשש לקבלת החלטה של המשיב   .166

בפני   טיעון  יתאפשר  בצו להכריע באילו מקרים  כי הסמכתו  ענייניים מתגבר, לאור העובדה  לא 

( הינה בלתי מוגבלת ונעדרת כל אמות  2021-ל 1999ים )לגבי הכרעות צוות קו כחול בין ועדת הערר 

מידה, או לכל הפחות לאור כך שאמות המידה שלאורן הוא אמור להכריע, ככל שישנן כאלה, אינן  

 או חקיקת משנה אחרת מכוחו.    2013מפורסמות או מובאות לציבור במסגרת צו 

החקיקה .167 סמכות  המערבית  המשיב    בגדה  הצבאי,  המפקד  של  שמוציא 1היא  והצווים   ,

 מהווים חקיקה ראשית בשטח.   1המשיב 

עקרון חוקיות המנהל הוא מיסודות המשפט המנהלי הישראלי. הוא קובע את כפיפותה של   .168

הרשות המנהלית לחוק, ומתיר לה לפעול רק מכוח הסמכה מפורשת בחוק. העיקרון חל על המשיב  

, הכפופים כאמור לעקרונות היסוד של המשפט המנהלי )ראו, למשל,  2יב  וכמובן שגם על המש  1

לפסק    5, ובפרט פס'  מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון נ' מוחמד עליאן  10190/17דנג"ץ  

ברק דפנה  השופטת  של  )-דינה  " 9.9.2017ארז  )להלן:  עליאן(  מעניקה  דנג"ץ  חקיקה  כאשר   .))"

ותר, של שיקול דעת רחב ולא מוגדר, בפועל התכלית של הכפפת  לרשות המנהלית סמכות רחבה בי 

מדובר בשלטון החוק במובן הפורמלי בלבד,    -הרשות המנהלית לחוק ולמגבלותיו אינה מתקיימת

-132,  97-99, כרך א, עמ'  משפט מינהלידפנה ברק ארז,    -אך לא במובן המהותי )ראו בהקשר זה  

133 (2010 .)) 

ת אדם בפרט, הפסיקה קבעה מימים ימימה כי כאשר הפעולה  בהתאם לכך, ביחס לזכויו .169

המנהלית פוגעת בזכויות יסוד דרושה לכך הסמכה ברורה, חד משמעית ומפורשת בחקיקה )וזאת  

לפסק    13, פס'  עליאןנקבע אף ביחס לסמכויות שהופעלו על ידי הרשויות בשטח הכבוש( )דנג"ץ  

 דינה של הנשיאה חיות(. 

עורך דינו מכוח  עוד נקבע   .170 ביחס לתקנה שהגבילה את פגישת אסיר עם  בפסיקה, למשל, 

בתקנה  מן ההגבלות שנקבעו    עוצמתה של הזכות העלולה להיפגעהסמכה כללית בחקיקה, כי "

ואין די בהסמכה  בחקיקה הראשית,    ומפורטתמחייבות הסמכה מפורשת    ומהות הפגיעה,  )ב(29

האגודה לזכויות האזרח בישראל נ'    1437/02." )בג"ץ  לפקודת בתי הסוהר  132שבסעיף    הכללית

 ( ]ההדגשות הוספו[. 2004)  746( 2, פ"ד נח) השר לביטחון פנים

ככלל, התקבל בפסיקה כי מידת הפירוש והפירוט הנדרשת של הוראה מסמיכה היא תלוית   .171

ב הפגיעה  נסיבות, ובין היתר יש לשקול את מהות הזכות הנפגעת והאם מדובר בזכות מוגנת ואת טי
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לפסק דינה של הנשיאה חיות    27,  13-14, פס'  עליאןבזכות, היקפה ועוצמתה )ראו, למשל, דנג"ץ  

 ((.  30.4.2020) 33-31, פס' עמותת הפורום החילוני נ' שר הבריאות 1550/18(; בג"ץ 9.9.2017)

במקביל לכך, כלל ההסדרים הראשוניים, המהווה עיקרון מנהלי אשר מחזק את עיקרון   .172

 : כיקיות המנהל במובנו המהותי, מחייב חו

"מקום שפעולת שלטון מעוגנת בתקנה או בהוראת מינהל, מן הראוי הוא כי  

מידה העקרוניות המונחות ביסוד הפעולה יעוגנו  ה - המדיניות הכללית ואמות

בג"ץ  )  בחקיקה ראשית שמכוחה הותקנה התקנה או נעשתה הוראת המינהל." 

( )להלן:  1998)  502,  481(  5, פ"ד נב) שר הביטחוןרובינשטיין ואח' נ'    3267/97

 "(.  עניין רובינשטיין"

בהתאם לדרישת ההסמכה המפורטת בחקיקה לפגיעה בזכויות אדם, על פי כלל ההסדרים  .173

המסמיך  הראשוניים,   החוק  על  אדם,  בזכויות  פגיעה  בה  שיש  סמכות  בהקניית  מדובר  כאשר 

הס להפעלת  העקרוניות  המידה  אמות  את  עמ'  רובינשטיין)עניין    מכותלקבוע  לפסק    515-513, 

הדין(. בהסמכת רשות מנהלית בחקיקה לפעול ולהחליט בענייני זכויות אדם, תוך הקניית סמכות  

הרשות   דעת  שיקול  את  שמגדרות  מידה  אמות  קביעת  וללא  פירוט  ללא  ביותר  הרשות    -רחבה 

 ות עיניה ללא מגבלה ממשית. מוסמכת למעשה לעשות כרצונה ואף לפגוע בזכויות אדם לפי רא 

התייחסות לסכנות שבהקניית שיקול דעת רחב ובלתי מוגדר לרשויות המנהל ניתן למצוא  .174

גם בהקשר הדיון בדבר הנחיות מנהליות וחובת הרשויות לקבוע לעצמן כללים מנהליים או הנחיות  

 מנהליות, הכוללים אמות מידה ברורות שלאורן הן מפעילות סמכותן.  

קבעו  שעניינה "הנחיות מנהליות", נ   1.0002נחיית היועץ המשפטי לממשלה מס'  במסגרת ה .175

 הדברים הבאים:

ככל ששיקול הדעת של המינהל הציבורי מתרחב, שלטון החוק עלול להתרופף. כך  "

ידי כלל שנקבע מראש  -הדבר משום שהתוצאה המשפטית בכל מקרה נקבעת פחות על

ידי  - ל שלטון החוק, ויותר עלידי הרשות המחוקקת, כפי שנדרש על ידי העקרון ש-על

בכך  ידי הרשות המינהלית לפי שיקול דעתה.  - החלטה המתקבלת לגבי אותו מקרה על

 ".   טמונה סכנה גם לעקרונות של שוויון בפני החוק, מינהל תקין וטוהר המידות

אכן, אף פסיקת בית המשפט העליון חייבה במקרים שונים כי ייקבעו קריטריונים ברורים  .176

להפעלת סמכויות שהוקנו לרשות מנהלית, בכדי להבטיח מנהל תקין, למנוע אפליה ושרירותיות  

(  27.7.2009)  זנו נ' מדינת ישראל  3676/08ולקיים את חובות ההגינות והסבירות. כך, למשל,  ברע"פ  

"(, נפסלו החלטות רשות הרישוי על פסילת רישיונותיהם של נהגים מכוח סמכות  עניין זנו"  )להלן:

 שבפקודת התעבורה, משום שהסמכות הופעלה ללא קביעת קריטריונים. 

 :  זנווכך קבע בית המשפט בעניין   .177

רשות מנהלית אינה יכולה להפעיל את כי    –בהקשרים שונים    –בית משפט זה עמד על כך  "

 . ]...[ לא אמות מידה ברורות, ענייניות ושוותסמכותה ל

ללא אמות מידה וכללים ברורים, אשר לאורם על רשות הרישוי להחליט האם לפסול את רישיונו  

בסעיף   פי סמכותה  על  נהג,  שוויון    56של  בחוסר  חוטאות  הרי שהחלטותיה  לפקודת התעבורה, 

 ." ל התקיןולעיתים בשרירותיות מעצם טיבן, ונוגדות את כללי המינה

ואך לאחרונה התייחס בית המשפט העליון לסוגיה, בהרכב מורחב, בדונו בעתירות בדבר  .178

 הסתייעות באיכוני השב"כ בתקופת הקורונה:   
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כך  " על  לא אחת  עמד  זה  לעצמן בית משפט  לקבוע  נדרשות  מנהליות  שרשויות 

אכן, "ראוי  .  מידה, קריטריונים או הנחיות שיתוו את הפעלת שיקול דעתן  אמות

)בג"ץ    "דעתה-שלטונית, שתקבע לעצמה קריטריונים להפעלת שיקול  הוא לרשות

((. ]...[ אף שבעבר עמד בית  1997)   74,  1(  4חורב נ' שר התחבורה, פ"ד נא)  5016/96

בעיקר במצבים  להפעלת שיקול דעת מנהלי  המשפט על הצורך באימוץ אמות מידה  

, בספרות הובעה  מפלה או שרירותי  ןשבהם התעורר חשש לשימוש בסמכות באופ

השפעתה על חייהם של  מבחינת  "   העמדה שלפיה חשיבותה של הסמכות המופעלת

היא להקים חובה לאמץ    ", יכולה אףאנשים או מבחינת השפעותיה הציבוריות

ארז משפט מינהלי  -)דפנה ברק  אמות מידה והנחיות להפעלת שיקול הדעת המנהלי

א   רא 2010)  234-233כרך  מנהליים"  (;  כללים  לקבוע  "החובה  דותן  יואב  גם:  ו 

הנוגעות שם צוין כי בהחלטות )התשנ"ד( )להלן: דותן(,  470-469, 437משפטים כג 

יסוד בחירויות  לפגיעה  ולדרישה    ישירות  שיפוטית  להתערבות  הצדקה  קיימת 

האגודה לזכויות    6732/20." )בג"ץ  (דעתה  מהרשות לקבוע כללים להפעלת שיקול

"(  בג"ץ איכוני השב"כ(( )להלן: "1.3.2021)  בישראל ואח' נ' הכנסת ואח'  האזרח

 ]ההדגשות הוספו[. 

להסתייע   .179 להמשיך  תבחר  שהממשלה  ככל  כי  הנכבד  המשפט  בית  קבע  לאמור,  בהמשך 

ההיקף   בדבר  דעתה  שיקול  להפעלת  קריטריונים  לגבש  עליה  המסמיך,  לחוק  בהתאם  בשב"כ 

שר החוק המסמיך עצמו במקרה זה כן הגדיר שיקולים כלליים  ההסתייעות )וזאת, יובהר, אף כא

 שעל הממשלה לבחון בטרם תפעיל סמכותה(. לפי בית המשפט העליון בבג"ץ איכוני השב"כ: 

קריטריונים כאמור נחוצים הן כדי להתוות את שיקול דעתה של הממשלה והן כדי לאפשר פיקוח  "

 ". ות הכרוכות בפגיעה חמורה בזכויות יסודפרלמנטרי וביקורת שיפוטית אפקטיבית על החלט

 מן הכלל אל הפרט ( 1()5)

בזכויות של תושבים מוגנים, הסמכות הרחבה   .180 פגיעה  ענייננו  לאור האמור, בפרט כאשר 

צריכה להיות מוגדרת באמות מידה וקריטריונים ברורים, פומביים    -2לצו למשיב    5שניתנה בסעיף  

צו   במסגרת  ייקבעו  אלה  אם  בין  להפעלתה,  וגלויים  ייקבעו    2013ושקופים  אם  בין  המסמיך, 

שיקבע המשיב  במסגרת הנחיות מ  יפורסמו בהתאם לחובת הפרסום של    2נהליות  )אשר  לעצמו 

 ((. 2010)  239-235, כרך א, משפט מינהליראו דפנה ברק ארז,  - הנחיות מנהליות

)המהווה חקיקה ראשית בגדה המערבית( סמכות    2013לצו    5המפקד הצבאי העניק בסעיף   .181

קרים של הכרעות צוות קו כחול על  לקבוע באיזה מהמ  -2המשיב    -חדשה לראש המנהל האזרחי

יתאפשר לערור כנגד ההכרעות בפני ועדת העררים. מדובר    2021"אדמות מדינה" שנעשו עד ינואר 

בסמכות עם השלכה ישירה על זכויות היסוד של התושבים הפלסטינים: מעבר לעצם זכות הטיעון,  

- כולתם להתנגד לקביעה החדלסמכות זו השלכה ישירה על זכות הקניין של התושבים המוגנים. י

צדדית כי אדמותיהם מהוות רכוש ממשלתי ולהוכיח את זכויותיהם במקרקעין בניגוד לקביעת  

כגון פרנסה וקיום   -צוות קו כחול, ובכך למנוע פגיעה אנושה בזכות הקניין שלהם ובזכויות נגזרות

 .   2מינימלי בכבוד, למעשה נשללת מהם ומועברת לסמכות והחלטת המשיב 

,  2לצד ניגוד העניינים הגלום בכך, כמתואר לעיל, המדובר בהקניית סמכות רחבה למשיב   .182

קריטריונים או  מידה  אמות  כל  ללא  יסוד  בזכויות  וכלליים  -הפוגעת  עקרוניים  לא  לאופן    -אף 
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המשיב   את  להדריך  אמורים  שיקולים  ואילו  הסמכות  מן    2הפעלת  איזה  ובקביעתו  בבחירתו 

 מצדיק" ליתן זכות טיעון בפני ועדת העררים.  המקרים, אם בכלל, "

זו של המשיב    2013לצו    5סעיף   .183 ואמת מידה להפעלת סמכות  הנחייה  כל  למעט  2נעדר   ,

ה כי הוא יפעילה "במקרים חריגים בלבד". כך, לא ברור כלל מהם מקרים חריגים לענייננו,  ההנחי

קריטרי או  מידה  אמות  איזה  לפי  ובכלל  מובן,  באיזה  המשיב  חריגים  יקבל  החלטות    2ונים 

משמעותיות אלה, בדבר זכות הטיעון של תושבים פלסטינים בעניין זכויות הקניין שלהם. כמו כן,  

עצמו בדבר האופן שבו    2אמות מידה או קריטריונים של המשיב    2013לא נקבעו או פורסמו לצד צו  

 יפעיל סמכותו זו.  

בעניין זה, ואף    2תיות בהחלטות המשיב  כך, כעולה גם מהדיון לעיל, נפתח פתח לשרירו .184

של   מוחלט  וודאות  חוסר  יוצר  הדבר  כן,  כמו  ואחידות.  שוויון  והיעדר  זרים  שיקולים  לשקילת 

, ואפילו לדעת  2התושבים הפלסטינים לגבי זכויותיהם וחוסר יכולת להתמודד עם החלטות המשיב  

ולתכנן את צעדיהם בפניו  עניינם  יש להם מקום להביא את  גם בבג"ץ  האם  כפי שעלה  בנוסף,   .

של   הסמכות  הפעלת  על  אפקטיבית  שיפוטית  ביקורת  לבצע  האפשרות  נפגמת  השב"כ,  איכוני 

 ענייניות שיקוליו, הפעלתה השוויונית וכדין, בהתאם לעקרונות המנהל הציבורי.   - 2המשיב 

אפשר בהיעדר קריטריונים גלויים, ישנה אפשרות גם שבפועל לא יהיו כלל מקרים בהם י .185

לתושבים המוגנים לטעון כנגד הפגיעה בזכויותיהם, ולא תהיה כל אפשרות לעמוד על    2המשיב  

 חוקיות וסבירות הפעלת שיקול דעת המשיב שזו תוצאתה. 

ות והגינות: האם מצופה מתושבים מוגנים, חלקם הדבר אף מתחייב מעקרונות של שקיפ .186

ב מצויה  אינה  שהפרוטה  פשוטים  חקלאים  הרחבה  הגדול  במתכונת  בוודאי  ערר,  להגיש  כיסם, 

ייצוג  נלוות אליו, להשקיע משאבים וכספים רבים בגיוס והתקנות ה  2013הנדרשת על פי תיקון צו  

משפטי ושאר חוות דעת ומסמכים, ורק לאחר מכן, יחליט ראש המנהל האזרחי האם לאשר את 

 או?  הגשת הערר ואם ל

לקבוע   .187 המשיבים  נדרשים  העליון,  המשפט  בית  והלכות  המנהלי  המשפט  עקרונות  לאור 

, ככל שסעיף  2013לצו    5הקבועה בסעיף    2ב  קריטריונים ברורים וגלויים להפעלת סמכותו של המשי

 זה יישאר על כנו.  
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IV - אחרית דבר 

 

הינה פועל יוצא של שורת הליכים במסגרתם נחשפה התנהלותם הקלוקלת    2013התקנת צו   .188

של המשיבים, אשר בהיחבא, החליטו כחלק מנוהל פנימי על "שיפוץ" הכרזות קודמות על רכוש  

גרימת פגיעה אנושה    תוךיידוע הציבור,    ללא  אפשרות של מתן זכות ערר,ממשלתי. זאת, ללא כל  

 חות המעצמה הכובשת.ובחובות המשיבים כלפי קניין פרטי של תושבים מוגנים על ידי כ 

נועד ליתן מזור לחלק מהמרכיבים הללו, באופן הצופה פני עתיד בלבד. ביחס    2013תיקון צו   .189

הרחבות, דיוקים ותוספות של הכרזות שונות כפי שבוצעו בעבר על ידי המשיבים    260  -כ  לכל אותן

בחת  לכל הפחות, הפכו באמים,  עשרות אלפי דונתחת צוות קו כחול, לא ניתן למעשה כל מענה.  

 ות אלה.  ת החלטהרלוונטי אודו כרכוש ממשלתי, וזאת ללא כל ידוע הציבורלילה להיות מוגדרים 

באדיקות .190 נמנעים  המשיבים  כי  לעובדה  מנת  פרסום  מ  מעבר  על  ברבים,  מקרים  אותם 

)בניגוד   אליהם  מיודע  יהיה  הרלוונטי  מבקר    למדיניותשהציבור  מדו"ח  שעולה  כפי  המשיבים, 

המדינה, כן להעביר מידע זה לידי הרשויות המקומיות הישראליות הפועלות באזור(, הרי שהטלת  

כנ ערר  להגיש  האפקטיבית  היכולת  והעדר  השרירותיות,  השונות,  "דיוקים"  המגבלות  אותן  גד 

, נעדרי פומביות ביחס לנמעניהם, וללא  המתפרשים על פני עשרות ומאות דונמים, נותרים חבויים

 צדדיות ונסתרות אלה.  -כל אפשרות להשיג או לערור על קביעות חד

על האמור בו והנעדר ממנו, אינו תואם למגבלות המושתתות על המפקד    2013בפועל, צו   .191

תקנה פי  על  בפסיקה,   43  הצבאי  הוגדרו  שאלה  כרשויות  ולחובות    כפי  המשיבים  על  המוטלות 

כמפורט לעיל.    פי הריבון בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית, הכלמנהליות הפועלות כאופן זמני כחלי

אל  מעבר לכך, העדר הפומביות של אותם תוצרי עבר, חותר תחת פסק הדין המנחה והמכונן בעניין  

לאספנים  נזאר היסטורי,  לפריט  להפכו  המשיבים  מנסים  וכעת  עשורים,  כארבעה  לפני  שניתן   ,

 בלבד. 

ם בעתירה, יתבקש בית המשפט הנכבד מכל המתואר לעיל, ולאור שלל הנימוקים המופיעי .192

 להוציא צו על תנאי בעתירה, ולאחר קבלת תצהיר התשובה מטעם המשיבים להפכו למוחלט.  

כמו כן, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים בגין עתירה   .193

 כדין.  זו )ובכלל זאת השבת האגרה ששולמה בעתירה(, וכן לשאת בתשלום שכ"ט בצירוף מע"מ

  

העובדות המופיעות בפרק העובדתי של כתב עתירה זה נתמכות בתצהירה של הגב' זיו שטהל מטעם  
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