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 המשיבים

   

  לצו על תנאי מתוקנת עתירה 

 עתירהכתב העותרים מתכבדים להגיש  16.2.0213בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

לבוא וליתן טעם,  1-0לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים  על תנאילצו  ןמתוק

 לאלתר הרכושומדוע לא יושב  3.0.13ביום  1המשיב יבוטל צו ההחרמה שהוציא מדוע לא 

, 1על משרדי העותרת  02.0.0210-וה 00.0.0210-בלילה שבין ה נערכהשבפשיטת צה"ל  שהוחרם

  .5נספח נת ושרשימה שלו מצורפת לכתב עתירה זה ומסומ
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 א. פתח דבר

 ,ע"י המשיבים 3.0.0213והוחרם ביום  0210בפברואר עניינה של עתירה זו ברכוש רב שנתפס  .1

 כפי שיפורט להלןפלסטיני , המפעילה ערוץ טלויזיה 1בפשיטה שנערכה על משרדי העותרת 

הוחרם לאחר הגשת העתירה במתכונתה של הציוד חלקו . )להלן: "הרכוש" או "הציוד"(

 .)להלן: "ההחרמה" או "צו ההחרמה"( המקורית

בעיר רמאללה, שמצויה מחוץ לגבולות מדינת ישראל הריבונית ממוקמים  1ת העותרמשרדי  .0

, ומשם נלקח הציוד שמוחזק הרשות הפלסטינית ה אזרחית וביטחונית שלשבשליט Aובשטח 

 . משנה וחציבידי המשיבים זה למעלה 

מוגש זה  וכתב עתירה מתוקןהחרמת הרכוש גרמה וגורמת נזקים עצומים לעותרים תפיסת ו .3

ולאחר שבעקבות הגשת  לא צלחולהשבתו, לרשויות הרלבנטיות  הם של הח"מלאחר שפניותי

המתייחס לחלק מהרכוש בלבד חרמה המשיב על צו ההעתירה במתכונתה המקורית חתם ה

 .שכפי שייטען להלן הינו בלתי חוקי ונעדר כל סמכותו

תפיסת הרכוש נעשה ללא הפשיטה על משרדי העותרת וייאמר כבר עתה כי הכל מצביע על כך ש .5

כל בסיס חוקי, ייתכן אף שללא ייעוץ משפטי בטרם הפשיטה, כאשר המשיבים מפריחים 

נתפרה בדיעבד הצדקה וכאשר רק לאחר הגשת העתירה  ,הסברים שונים וסותריםלאחריה 

משפטית ונחתם צו ההחרמה1 העותרים יראו כי לצו החרמה זה אין כל בסיס משפטי ולא קדם 

 . לו הליך הוגן וראוי כדרישת פסיקת בית משפט נכבד זה

 הישראלי המנהליפט המשבניגוד לכללי המשיבים העותרים יטענו כי בהחרמת הרכוש פעלו  .5

הוגן תוך הפרת זכותם של העותרים לשימוע ו ,תוך חריגה מסמכותללא סמכות או למצער, 

ם הקשות בזכויות הקניין והעיסוק של המשיבים בפעולתם פגעוהעותרים יטענו כי  ולטיעון.

 .מבלי שבידם הצדקה חוקית לפגיעה כאמור

ההסכמיות והמינהגיות התחייבויותיה  לש מהווה הפרה רכושהעותרים כי החרמת העוד יטענו  .7

. בין היתר, העותרים יטענו כי המשיבים הפרו התחייבויות הבינלאומיות של מדינת ישראל

עקרונות וכן ב כללי איגוד הבזק הבינלאומיב ,פלסטיני-הישראלי בינייםהבהסכם  הקבועות

 .ים של המשפט ההומניטארי הבינלאומימנהגי

בטרם נפרט את טענות העתירה נבקש בדברי הפתיחה לומר את זאת: התנהלות המשיבים  .6

בפרשה זו שתתואר להלן, היא התנהלות מכוערת, אדנותית וחמורה שלא היה עולה על דעת 

 הרשויות להפעיל כנגד עסק ישראלי. 

וקדמת פשטו באישון לילה על תחנת טלוויזיה לגיטימית ופופולרית, ללא הודעה מ המשיבים

ומסרו להם כי יש  מטעמה מישהו עם או אנשיה עם בדברים באווללא שאי פעם קודם לכן 

תפסו רכוש רב שאין כל קשר בינו לבין הטענות שהועלו לאחר  הםבעיה כלשהי עם תפקודה; 
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 הושחתזאת מחשבים רבים ועמדות עריכה,  ובכלל, שנתפס הרכוש שלמכן כלפי התחנה; רובו 

 לאחר ואף משנה למעלה במשך מעשיהם את להסביר סירבו המשיבים; בוטה נדליזםובו

 בטרםלא קיימו לעותרים שימוע כנדרש  המשיבים; המתוקנת במתכונתה העתירה הגשת

 סירבוואף  ומושכלתרצינית  התמודדות שיאפשר טענות פירוט להם העבירו ולאהחרמה 

 המשיבים, ולבסוף; כושהר את להחרים כששקל הצבאי המפקד ךחומר שעליו הסתמ להעביר

 שנעשתה פלילי בהליך לגביו נקבעש לאחר רקעשו שימוש בסמכות שנועדה להחרמת רכוש 

 פלילית;  חקירה התקיימהלמרות שלא נוהל כל הליך פלילי ואף לא  ,עבירה או באמצעותו בו

את כל הפגמים האלו לאחר הגשת העתירה, אבל הם בחרו  למשיבים הייתה הזדמנות לתקן

 להתחפר בהגנה על מעשה חמור ונעדר כל הצדקה.

   

 הצדדים לעתירהב. 

עיר פעילותה ב מרכז .Wattan TV ששמה היא תחנת טלוויזיה פלסטינית 1העותרת מס'  .0

 ., שם משרדיה ומשם היא משדרת )להלן "התחנה"(רמאללה

    .1העותרת הינו מנהל  0העותר מס'  .2

הוקמה ע"י שלושה ארגונים לא ממשלתיים  אשר הינה תחנה מסחרית פרטית התחנה .12

  .של הארבעה בבעלותם המשותפת היא מצויהפלסטינים ומשקיע פרטי ו

 : הםהפרטי  והמשקיעהארגונים הלא ממשלתיים  שלושה .11

  The Palestinian Hydrology Group (PHG) .א

  Al Reef Company owned by the Agricultural Relief Committee (ARC) .ב

 Palestinian Medical Relief Committee NGO (PMRC) .ג

 Mr. Hazem Arafat Quaran .ד

-ובאי פלורליזם בקידום דוגלים והם ובבריאות בחינוךאלו עוסקים בחקלאות,  ארגונים

היחידה העצמאית נובע ייחודה, שכן המדובר בתחנה מהרכב הבעלויות של התחנה אלימות. 

  .ממשלתיים-ארגונים חוץכמעט מלאה של בבעלות מצויה באזור הגדה המערבית ש

פופולארית ביותר מבין לברמאללה, נחשבת למובילה ושממשרדיה כאמור התחנה, שמשדרת  .10

עובדת בשותפות עם תחנות טלוויזיה מקומיות ואף משתפת פעולה היא התחנות הפלסטיניות ו

 נלאומיות המשדרות בערוצי לווין ברחבי העולם.פרודוקציות עם תחנות בי-בקו
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הסוכנות האמריקאית לפיתוח  התומכים בתחנה ובהם אומייםלנישנם מספר גופים בי .13

 . פיהאיחוד האירוו, The Middle East Partnership Initiative (MEPI), (USAID)בינלאומי 

פי כללי המשפט הבינלאומי -המחזיק עלהוא מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית,  1המשיב מס'  .15

ההומניטארי בענפו הנוגע לדיני תפיסה לוחמתית, בכל סמכויות הניהול והמינהל של השטח 

 . באזור ריבוןה-חליףמשמש כהכבוש ולפיכך 

התלוו לכוחות צה"ל  0של המשיב אנשי משרדו  .הינו שר התקשורת במדינת ישראל 0המשיב  .15

רכושם. כמו כן, תצהירו של מר  פיסתים והיו מעורבים בתבליל הפשיטה על משרדי העותר

שוברט, סמנכ"ל בכיר לניהול ספקטרום ורישוי תדרים במשרד התקשורת מצורף להודעת 

לעתירה  0צירפו העותרים את המשיב  , ומטעמי זהירות,. על כן15.0.13המשיבים מיום 

 זו.  מתוקנת

 

 יהרקע העובדתג. 

Iאופי שידורי התחנה .: 

ורישיונה נחתם על ידי שר  1כתוצאה ישירה של הסכם הביניים 1227בשנת  הוקמה התחנה .17

בהתאם לסמכותו שנקבעה בחקיקה של המועצה  ניתהמידע הראשון של הרשות הפלסטי

להיות בין במהרה עצמאית והפכה  -. התחנה נוסדה כתחנה חילוניתהלאומית הפלסטינית

 . התחנות הנצפות ביותר ברשות הפלסטינית

יש והפלסטינית לקידום הדמוקרטיה וזכויות אדם ברשות מוניטין מכובד בשל תרומתה תחנה ל .16

מייצגת את קולו של הציבור הפלסטיני על ידי מתן פלטפורמה חופשית לכל מי שיגידו שהיא 

אין היא משתייכת או עצמאותה המקצועית וב ידועההתחנה שחפץ להשמיע את קולו ודעותיו. 

בתוכניות אירוח  ותמתבטא עצמאות זוכזה או אחר. או גורם רשמי מזוהה עם זרם פוליטי 

  רבות, דיווחי חדשות, תוכניות ופרסומים שהפכו לחלק בלתי נפרד מחייו של הציבור הפלסטיני.

רבית ברחבי הגדה המע לקהל צופיה הרחבשזכו לפופולאריות עצומה, זמינים  שידורי התחנה .10

התחנה  שעות ביממה באמצעות שידור לוויני ושאינו לוויני וכן באמצעות האינטרנט. 05 עזהו

שמה לה למטרה לקדם באמצעות שידוריה פלורליזם, סובלנות, וקידום פתרון הסכסוך 

 USAIDולכן גם קיבלה סיוע משתי הסוכנויות האמריקאיות ) הישראלי פלסטיני בדרכי שלום

הינו כלל האוכלוסייה  של התחנה קהל היעד. המוחרם נרכש בכספן( , אשר הרכושMEPI-ו

נוער. התכנים המשודרים נוגעים לסוגיות הילדים והקהל הנשים,  לע עם דגשהפלסטינית 

                                                 

פלסטיני בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה שנחתם בוושינגטון בין מדינת ישראל לבין -הסכם הביניים הישראלי 1

 להלן: "הסכם הביניים". –00.2.1225אש"פ ביום 
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הבוערות של החברה הפלסטינית ומטרתם להעלות את המודעות הציבורית ולקדם דיון ציבורי 

דיווחיה זכויות לנשים, בריאות, סביבה וחינוך. והבעת דעה חופשית בשלל נושאים כגון שוויון 

של התחנה נתפסים בקרב האוכלוסייה הפלסטינית כאמינים, מקצועיים ושאינם חוסכים 

רבים לבוגרי אוניברסיטאות  כמו כן, התחנה מספקת מקומות עבודה והתמחותבביקורת. 

י בסקטור חיונדומיננטי ו נדבך, התחנה ממלאת התקשורת. כפי שניתן לראותבתחום 

      בכלל. התקשורת ובחיי האוכלוסייה הפלסטינית 

 

II .התחנה ההסדרה החוקית של שידורי: 

, שהוקצה לה ברישיון מטעם Mhz  732.052בתדר התחנה משדרת בהתאם לדין הפלסטיני .12

 International -ההרדיו של  מגזרלהודעה על הקצאה זו דווחה אשר הרשות הפלסטינית, ו

Telecommunication Union )"שהינו,  , בהתאם לכללי האיגוד)להלן: "איגוד הבזק הבינלאומי

כפי שיפורט בחלק המשפטי, הארגון הבינלאומי האמון על הסדרת השימוש בספקטרום 

 .    האלקטרומגנטי

 6נספח  סטינית מצ"ב ומסומןשיון מטעם הרשות הפליהר העתק          

מצ"ב  איגוד הבזק הבינלאומי מהרשות הפלסטינית אלמסמך הקצאת התדרים  העתק          

      5נספח ומסומן 

 החוקית וההסמכה הנורמאטיבית המסגרת על, בפרוטרוט נעמוד, המשפטי בחלק, בהמשך .02

 .באזור טלוויזיה בתדרי שימוש רישיונות להענקת

 

III .הפשיטה על משרדי העותרים      : 

בשעה שתיים לפנות בוקר לערך,  02.0.10-ל 00.0.10-בלילה שבין הלפני למעלה משנה וחצי,  .01

אנשי פי דיווחי התקשורת היו -שעלבבגדי פקחים שני אזרחים פשטו על התחנה כוחות צה"ל ו

הציגו לאנשי לא הפושטים  .יחידת הפיקוח האלחוטי של אגף הספקטרום במשרד התקשורת

באיומי נשק כל צו או מסמך אחר, והחרימו לילה מאוחרת במשרדים  התחנה שהיו באותה שעת

  משבשת תדרי רדיו ישראלים. ציוד שידור ורכוש פרטי בטענה שהתחנה

 דלתות התחנה כתוצאה מהפריצה האלימה. לרהיטים, ולנזק רב נגרם לרכוש,  .00

 5נספח  מצ"ב ומסומן תמונות שצולמו ע"י עובדי התחנה לאחר הפשיטה העתק           

אנשים: שומר הבניין, מר סאלח בקר; עיתונאי  חמישההאירוע שהו בבניין התחנה בעת  .03

צלם התחנה, מר טאהר; -ההפקה, מר עבדול רחמן אל סלמה; מנהל -התחנה, מר חמזה אל

שלושה מהם, מצויידים במצלמה, ניגשו לשער . , והגרפיקאי, מר איברהים מילהםאחמד זאקי

 שהכוח הצה"לי הגיע ודרש להיכנס.הכניסה בשתיים בלילה כ
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ועוד שני אנשים לבושים  פי עדותם של אנשי התחנה, הכוח היה מורכב משמונה חיילים-על .05

במדי פקחים. מר זאקי אמר לחיילים כי מדובר בתחנת טלוויזיה פרטית שאין אליה זכות 

ת המצלמה סלמה לכבות א -אחד החיילים השיב בערבית ופקד על מר אל , אךכניסה ללא רשות

והוסיף כי יש לו חמש דקות להתקשר להנהלת התחנה. מר זאקי ניסה להתקשר אל מנהל 

השידור, מר מוחמד עטייה, אשר שהה באיסטנבול באותה העת. בטרם עברו חמש הדקות ולפני 

חזקה על לקבל  ודרשושהספיק מר זאקי ליצור קשר עם מר עטייה, נכנסו החיילים בכוח 

סלמה לכבות את המצלמה וזה  -לב זה אחד החיילים צעק על מר אלהתחנה. בש של משדרה

 לבסוף כיבה אותה. 

      מצ"ב ומסומן סלמה ומתעד את תחילת האירוע -הסרט שצולם ע"י מר אל העתק של

     1 נספח

לשבת ולא לזוז בזמן שחייל הם התבקשו מר סלמה ושומר הבניין הוכנסו לחדר החדשות, שם  .05

נלקחו והם לא  שלהם טלפונים הסלולארייםה. כמו כן, אליהםמכוון שמר עליהם כשנשקו 

. באותו הזמן הופרד מר זאקי מהאחרים והתבקש על ידי חייל נכנסות הורשו לענות לשיחות

איים הקצין  בתחילה אך לדבריו סירבזאקי שהזדהה כקצין הממונה להובילם לציוד השידור. 

 . יגרם לתחנה נזק רב של התחנה, משדרל ביל אותםכי אם לא יועליו 

בשלב זה, על פי הוראת הקצין, חייג מר זאקי בשנית אל מוחמד עטייה, שנדרש ע"י הקצין  .07

בטלפון להורות לעובדיו לכבות את משדר התחנה לחלוטין ולהוביל את החיילים לחדר 

 המשדרים. בלית ברירה ולבקשת מר עטייה, כיבה מר זאקי את משדרי התחנה. 

ציוד רב, כגון חלקי מחשבים נייחים  נטלו עימםאת כל קומות התחנה כולל הגג ו סרקוים החייל .06

וניידים שפירקו, עמדות עריכה, משדרים, יחידת שידור, שרתי רשת, מצלמות, ואף החרימו את 

לא רצוי לתדרים שמחוץ לטווח המורשה.  שהשידור "יזלוג" באופןסנן השידור שתפקידו למנוע 

ף התבקש לעזור לחיילים לפרק את המחשבים הניידים של עובדי התחנה שהיו סלמה א -מר אל

 בחדר השידורשאת כל המחשבים  ורקיסירב לעשות כן. החיילים פ הוא בחדר השידור, אך

 52-. החרמת הציוד מהקומה החמישית ארכה  כמהם והוציאו את הדיסקים הקשיחים בעצמם

 יוד למעלית הקומה החמישית. דקות שבסופן לקחו עימם החיילים את כל הצ

לשני לאחר מכן הורו החיילים לשלושה לרדת במדרגות לקומה הרביעית של התחנה, שם צורפו  .00

 והגרפיקאי, מר איברהים מילהם(.  טאהר-)מנהל ההפקה, מר אלהאחרים צוות התחנה אנשי 

הופרדו בשלב זה משאר אנשי הצוות והתבקשו להוביל את כוח החיילים  מר זאקי ומר טאהר .02

המפתחות . כשהשיבו שות למחלקה זומפתחאת הלמחלקת הכספים של התחנה ולתת להם 

. ממחלקת הכספים החרימו פרצו את דלת המחלקה בבעיטות החייליםברשותם, אינם 

 ההמחאות את אףריים והחיילים דוחו"ת כספיים, מסמכי הנהלה, חוזים והסכמים מסח

, וכן המחאות חתומות שנועדו לספקים עובדיםלפברואר משכורות החתומות שנועדו לתשלום 

 . עסקאות שונות של התחנהו
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ותיקיות מהמחלקה נוספים מסמכים שנטלו ולאחר  בקירוב, לפנות בוקר ארבעבשעה  .32

ה בחמישה ג'יפים המסחרית, העמיסו החיילים את כל הציוד על משאית צבאית שהייתה מלוו

 כלשהותיעוד  או אישור התחנה אנשי בידיעזב ללא שהשאיר  הכוחגי'פ נוסף לבן. בצבאיים ו

. כשביקש מר זאקי מהקצין הממונה לערוך רשימת מלאי של הציוד המוחרם הציוד להחרמת

 או לקבל איזשהו מסמך רשמי לצורך מעקב אחר הציוד נענה כי אין צורך בכך, שכן המת"ק

 יחזיר את כל הציוד לתחנה בתום עשרה ימים.

לאחר האירוע פורסמו בעיתונות הישראלית דיווחים על הפשיטה ובהם צוטט דובר צה"ל כמי  .31

שמסר שהכוח הצבאי איבטח פעילות של משרד התקשורת "לסגירת שתי תחנות טלוויזיה 

זרות ונשנות פיראטיות ברמאללה". עוד צוטט דובר צה"ל כאומר: "זאת לאחר בקשות חו

להפסיק את שידוריהן לאלתר, שידורים הפוגעים באופן חמור בתחנות שידור חוקיות 

 בישראל".

"פשיטה על תחנת טלוויזיה בגדה: מפריעה לנתב"ג"  YNETשל ידיעה מאתר  העתק

 1/נספח מצ"ב ומסומן  02.0.0210מיום 

 .באופן מוחלט בכל חלקי הטענה שהשמיע דובר צה"ל יםפרוהעותרים כ .30

פי חוק -ראשית, וכפי שהוסבר לעיל, התחנה איננה תחנה פיראטית, אלא תחנה הפועלת על .33

ומכוח רישיון שניתן לה ע"י הגורם המוסמך להתיר שידורי רדיו וטלויזיה באזור שבו התחנה 

 פועלת.

פשיטה והחרמת השום התראה מטעם משרד התקשורת טרם  ו מעולםקיבללא  ריםהעות שנית, .35

פעילותה, מעולם לא  ולאורך כל שנות  1227הציוד. בנוסף, מאז תחילת שידורי התחנה בשנת 

שרד מו/או מ על רשויותיה ובכללם המינהל האזרחי תלונה מצד מדינת ישראל אצלםהתקבלה 

או לתדרים המצויים  תחנות שידור בישראל שידורים שלללגבי הפרעה  ,התקשורת הפלסטיני

 כדין. כמו כן, מעולם לא נטען כלפי העותרים כי אינם פועלים. ישראלי כלשהו בשימוש

הנזק הכבד שנגרם כתוצאה מהפריצה האלימה ושווי הרכוש שהוחרם מוערכים במאות אלפי  .35

למשך  בעקבות הפשיטה והחרמת הציוד הפסיקה התחנה את שידוריה לחלוטיןדולרים. 

בזכות משדר חלופי אך הרבה פחות חלקית  לשדר החזרהתחנה גם לאחר ש. כשלושה ימים

מבלי כל יום שעובר ב -איכותי, ובשים לב לציוד הרב שנלקח והכולל מחשבים וציוד טכני 

שידורי התחנה שהתפרסו טרם לפשיטה נוסף. כספי נזק  יםגרם לעותרשהציוד שנלקח מוחזר, נ

נזק הכספי בגין אבדן הבכל רחבי הגדה המערבית ועזה, מוגבלים כעת לאזור רמאללה בלבד ו

וכן עוגמת  הפרסום לבדו מוערך בעשרות אלפי דולרים. בנוסף, ערך פריטי הארכיון שהוחרמו

אינם והפגיעה במוניטין של התחנה שהינה גוף מכובד ושומר חוק הנפש שנגרמה לעובדי התחנה 

  ניתנים לכימות. 

על  0210לגבי התוצאות הקשות של אירועי פברואר  0של דיווחו של העותר  העתק

  3נספח פעילות התחנה מצ"ב ומסומן 
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IVמיצוי הליכים .      : 

משרדי מנהלת התיאום והקישור של ל 0ובימים שאחריו התקשר העותר מס'  5.3.0210ביום  .37

של הציוד שנלקח. פניותיו לא  בבקשה לקבל מידע על מקום הימצאוברמאללה מנהל האזרחי ה

 זכו למענה. 

 . הדרישה נשלחהרכושבאמצעות ב"כ הח"מ דרישה להשבת השלחו העותרים  00.5.0210 ביום .36

, (למשרד התקשרות )לסמנכ"ל בכיר באגף לניהול ספקטרום ורישוי תדרים, מר נתי שוברט

, אל"מ אלי דאז איו"שליועמ"ש ו, (קמ"ט תקשורת לאיו"ש ועזה, מר דוד כהןלמינהל האזרחי )

)שלימים מונה לתפקיד יועמ"ש  , סא"ל דורון בן ברקדאז מרכז פיקודבר און, וכן לפרקליט 

נשלח המכתב גם לפרקליט לעניינים מבצעיים,  3.7.10. ביום איו"ש בו הוא משמש עד היום(

ת, נשלחה ופניהלאף אחת מולא נתקבלה כל תשובה  שבועיים ומשעברסא"ל רונן הירש. 

 צדדים התראה לפני נקיטה בהליכים משפטיים. ל

ולפיה פניית  11.7.10מקמ"ט התקשורת במנהל האזרחי התקבלה ביום תשובת ביניים  .30

 העותרים הועברה לטיפולו של יועמ"ש איו"ש. 

 6.7.10 -ו 3.7.10, 00.5.10העתקי המכתבים והתזכורות של העותרים למשיבים מימים 

 8נספח מצ"ב ומסומנים 

מצ"ב  11.7.10העתק מתשובת הביניים של קמ"ט התקשורת במנהל האזרחי מיום 

 9נספח ומסומן  

 , חצי שנה לאחר הפשיטה, משלא הגיעה כל תשובה עניינית לפניות העותרים5.2.0210ביום  .32

     ."(במתכונתה המקורית)להלן: "העתירה  הוגשה עתירתם הראשונה

 

V . העתירה הראשונהההתפתחויות שאירעו לאחר הגשת  : 

התקבלה הודעה מקדמית מטעם המשיבים שלפיה ישיבו המשיבים לידי  17.10.10ביום  .52

העותרים את מרבית הציוד שנתפס וכי לגבי יתר הציוד, הכולל שני משדרים ואת סנן התחנה 

 טרם התקבלה החלטה. 

 51נספח מצ"ב ומסומן  17.10.10העתק הודעתם המקדמית של המשיבים מיום 

לאוגדת איו"ש שבבית  15.1.13הגיעו העותרים ביום  ,לאחר תיאום שארך כחודשו לכךבהתאם  .51

 ואף, שבורו מפורק ברובו הוחזר היקר ציודם העותרים לתדהמתאל על מנת לקחת את רכושם. 

 .)להלן: "הציוד החסר"( במלואו הוחזר לא

הציוד בעניין  ,גורני הילה , עו"דדאז לב"כ המשיבים העותריםהעתק מכתבם של 

 55נספח מצ"ב ומסומן  15.1.13מיום  המושחת וכן הציוד החסר
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העתק טופס החזרת מוצגים חתום של מת"ק רמאללה ושבו מפורט מצבם של הפריטים 

 65נספח המוחרמים שהוחזרו לאחר שנבדקו במקום, מצ"ב ומסומן 

מצ"ב  15.1.13לעותרים שבור ולא תקין ביום שהוחזר תמונות של חלק מהרכוש העתק 

 55נספח ומסומן 

שוקל את האפשרות  1המשיב הודעה מעדכנת מטעם המשיבים שלפיה התקבלה  01.1.13ביום  .50

להורות על החרמת רכיבי השידור מכוח הוראות סימן ד' לפרק ג' בצו בדבר הוראות ביטחון 

"( ות ביטחוןבדבר הורא )להלן: "הצו 0222 -(, התש"ע1751]נוסח משולב[ )יהודה ושומרון()מס' 

)להלן: "תקנות ההגנה"(. זאת, על רקע  1255לתקנות ההגנה )שעת חירום(,  65ו/או סעיף 

"ובשים לב לכך  1הפרעות לכאורה "למערכות תקשורת שונות" אשר נוצרו משידורי העותרת 

שהתחנה משדרת בתדר אשר לא אושר לשימושה בהתאם להסכמים שבין מדינת ישראל ולבין 

מקץ שנה לאחר הפשיטה עוד ציינו המשיבים בהודעתם המעדכנת כי ". הצד הפלסטיני

לראשונה אפשר לעותרים להעלות בפניו פתוח בהליך מנהלי ולמצא לנכון ל 1המשיב וההחרמה 

  .כנגד החרמתם של רכיבי השידור יהםטיעונ

 

 55נספח מצ"ב ומסומן  01.1.13העתק הודעתם המעדכנת של המשיבים מיום 

 

דובר צה"ל פרסם למחרת הפשיטה כי העילה לה הייתה "פגיעה בשידורי תחנות שידור נזכיר כי  .53

(, ואילו בהודעת המדינה האמורה דובר על "הפרעה למערכות 7נספח חוקיות בישראל" )

(. כפי שיפורט להלן, זו אינה הגירסה האחרונה של המשיבים לגבי 15תקשורת שונות" )נספח 

 עילת הפשיטה והתפיסה.

 

ובהסכמת בית המשפט הנכבד, הגישו העותרים את תגובתם להודעתם המעדכנת  31.1.13ביום  .55

העותרים בתגובתם ביקשו מבית המשפט הנכבד לדחות את 1 01.1.13של המשיבים מיום 

לאחר הפשיטה ותפיסת רכוש כשנה הצעתם השערורייתית של המשיבים לקיים שימוע 

העותרים תוך השחתתו, ועמדו על בקשתם להוציא צו על תנאי ולחייב את המשיבים לנמק 

 מדוע לא יוחזר קניינם של העותרים ללא דיחוי. 

 

   15נספח מצ"ב ומסומן  31.1.13העתק תגובתם של העותרים מיום 

 

בהודעתם המעדכנת האחרונה של באותו היום אף יודעו העותרים בהתפתחויות המפורטות  .55

בתשובתם ללשכת היועץ  המשיבים על ידי לשכת היועץ המשפטי לאזור יהודה ושומרון.

לדעת מהי העבירה על הצו בדבר הוראות ביטחון ותקנות ההגנה  העותריםהמשפטי ביקשו 

 , וכן לגבי אילו מערכות תקשורתהםשכביכול נעברה באמצעות רכיבי השידור ואשר מיוחסת ל

 . תחנהנטען כי הופרעו על ידי שידורי ה
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כלכלי, לשכת היועץ המשפטי -העתק מכתבו של סרן יואב רותם, קצין ייעוץ מדור אזרחי

 5/נספח מצ"ב ומסומן  31.1.13לאזור יהודה ושומרון מיום 

 

כלכלי, לשכת -אל סרן יואב רותם, קצין ייעוץ מדור אזרחי עותריםהעתק מכתבם של ה

 35נספח מצ"ב ומסומן  31.1.13לאזור יהודה ושומרון מיום היועץ המשפטי 

 

-אל סרן יואב רותם, קצין ייעוץ מדור אזרחי העותריםששיגרו תזכורות מכתבי העתק 

מצ"ב  12.3.13-ו 10.0.13בימים  כלכלי, לשכת היועץ המשפטי לאזור יהודה ושומרון

 85נספח ומסומנים 

 

מלשכת היועץ המשפטי לאזור יהודה ושומרון עמומה תשובה לבסוף התקבלה  12.3.13ביום  .57

ובה נאמר כי תפיסת רכיבי השידור בוצעה בשל פגיעה בביטחון האזור, המהווה בין היתר 

ד 153-ו 152לצו בדבר הוראות ביטחון וכן לפי סעיפים  010-ו 003, 000עבירות לפי סעיפים 

איזו מה בדיוק מיוחס להם, למרות דרישת העותרים לא פירטו המשיבים לתקנות ההגנה. 

  פגיעה נגרמה לפי הנטען בביטחון האזור וכיצד.

 

כלכלי, לשכת היועץ המשפטי -העתק מכתבו של סרן יואב רותם, קצין ייעוץ מדור אזרחי

 95נספח מצ"ב ומסומן  133.10.לאזור יהודה ושומרון מיום 

 

נגד ם יטיעונ , בלית ברירה,העותריםהציוד, הגישו  תפיסתולמעלה משנה לאחר  00.5.13ביום  .56

. בהיעדר מידע לגבי ללשכת היועץ המשפטי לאזור יהודה ושומרוןהכוונה להחרים את רכושם 

טיעונים אלה נכללים  .המיוחס להם והנזק הנטען, העותרים נאלצו לטעון טענות כלליות בלבד

   עתירה זו.כולם במסגרת 

 

שימוע בכתב לפני החרמת משדרים הטענות שהוגשו על ידי העותרים במסגרת העתק 

 61נספח מצ"ב ומסומן  00.5.13מיום 

 

, התקבלה )שנה וחצי לאחר הפשיטה והתפיסה( 15.0.13כשלושה חודשים לאחר מכן, ביום  .50

יודעו העותרים על התחנה לראשונה מאז ליל הפשיטה הודעה מעדכנת מטעם המדינה ובה 

"הפרעות הנובעות משידורי  המעדכנת נאמר כי. בהודעה בדבר הסיבה לפשיטה והחרמת הציוד

 !לשימוע בהזמנה נכלל לא זה מידעהתחנה משבשות פעילות של כוחות הביטחון". 

 

נזכיר פעם נוספת כי דובר צה"ל פרסם למחרת הפשיטה כי העילה לה הייתה "פגיעה בשידורי  .52

דובר על  01.1.0213(, ואילו בהודעת המדינה מיום 7תחנות שידור חוקיות בישראל" )נספח 

(. הנה עתה לפנינו גירסה שלישית והיא הפעם 15"הפרעה למערכות תקשורת שונות" )נספח 

לנו ברור כי לאחר הגשת העתירה ובדיקה (. 02הביטחון" )נספח  "שיבוש פעולת כוחות

משפטית הסתבר למשיבים שהדרך היחידה להצדיק )בדיעבד( את הפשיטה ולהציגה 
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אלא היא הצגתה ככזו שנועדה למנוע פגיעה ביטחונית1  –כנסמכת על סמכות חוקית כלשהי 

 ר צה"ל!שיום למחרת הפשיטה זה לא היה ההסבר הרשמי שהוצג ע"י דוב

 

ם משדריהלשני והמתייחס  1עליו חתם המשיב להודעת המשיבים צורף צו החרמה מכל מקום,  .52

מכוח סמכותו לפי לפי הנטען  3.0.13ביום חתם על צו החרמה זה  1המשיב . התחנהשל סנן וה

עוד יודעו העותרים לראשונה כי  לתקנות ההגנה. 102לצו בדבר הוראות ביטחון ותקנה  71סעיף 

אשר מהם  )שכמובן לא נמסרו לעותרים( ההחרמה מתבסס על דו"חות ניטור ואיכון מסווגיםצו 

עולה לכאורה כי ההפרעות שנגרמו למערכות תקשורת הפועלות באזור עולות לכדי פגיעה 

לצו בדבר הוראות ביטחון וכן כי פעילותה של  000-ו 003, 000בביטחון האזור, בניגוד לסעיפים 

 לתקנות ההגנה.  152ה לפי תקנה התחנה מהווה עביר

 

 3.0.13והעתק צו ההחרמה מיום  15.0.13הודעה מעדכנת מטעם המשיבים מיום העתק 

  56נספח מצ"ב ומסומן 

 

ללשכת היועץ המשפטי  12.0.13העותרים ביום  פנוצו ההחרמה דבר החתימה על עם היוודע  .51

הוחלט להחרים את רכושם וכן ביקשו לקבל את החומרים שעל בסיסם ולאזור יהודה ושומרון 

לא בוצע שימוע כדין, וכי  -שלנוכח אי העברת מלוא המידע שעמד ביסוד הכוונה להחריםציינו 

 הינה החלטה בלתי חוקית.  1החלטת המשיב 

 

כלכלי, לשכת -אזרחי רמ"ד, רמ"ד סבסטיאן אוסובסקיאל  עותריםשל ההעתק מכתבם 

        66נספח מצ"ב ומסומן  130.12.היועץ המשפטי לאזור יהודה ושומרון מיום 

 

ועל מנת לעדכן את הסעד המבוקש כך שיתאים למצב הדברים  בשל ההתפתחויות האמורות .50

מבית  2.2.13ביקשו העותרים ביום להוסיף טענות שתתייחסנה לכל אלה,  על מנתהחדש ו

מתכבדים  16.2.13המשפט לתקן את עתירתם ובהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

  .  זה ןמתוקעתירה כתב העותרים להגיש 

 

למען הסר ספק נבקש להבהיר כי אין באמור בעתירה זו ובסעד המבוקש בה, כדי למצות את  .53

רק הסעד המינהלי טענות העותרים כנגד המשיבים וכמצופה בעתירה מינהלית התבקש בה אך ו

לנקוט בהליכים משפטיים נוספים ובין היתר לתבוע  העותרים שומרים על זכותם .הרלבנטי

 ., עניין אשר עליו הם עמלים בימים אלהאת נזקיהםמהמשיבים 

 

VI .המשיבים לא פנו לעותרים טרם הפשיטה  : 

ה אחרונה בחלק העובדתי אליה נבקש להתייחס היא השאלה האם המשיבים פנו טרם סוגי .55

 הפשיטה והתפיסה של הרכוש לעותרים. 



 10 

ברור כי אם יש טענה על הפרעה לשידורים כאלה או אחרים, היה על המשיבים לבוא בדברים  .55

 עם העותרים ולהתריע בפניהם ששידוריהם גורמים כאמור להפרעה.

ביותר: המשיבים מודים למעשה בהודעתם המעדכנת כי לא פנו לעותרים  יאמר באופן הברור .57

ולא התריעו בפניהם ולא ביקשו מהם דבר בטרם פשטו בכוחניות ובאגרסיביות על משרדיהם, 

 תפסו את רכושם והשחיתו חלקים ממנו1

המשיבים טוענים עם זאת כי הפשיטה על התחנה והחרמת הרכוש היוו מוצא אחרון לאחר  .56

-)ה עלה במסגרת דיוני הוועדה הטכנית המשותפת שהוקמה מכוח הסכם הביניים שהנושא

JTC אך לא הוביל לשינוי המצב. המשיבים אף טוענים כי הידברות ספציפית בעניין התחנה ,)

 (. 15.0.13להודעת המשיבים מיום  10ראו פסקה התקיים מול מושל רמאללה, אך ללא הועיל )

מושל רמאללה בעצמו מאשר כי הוא ונציגי כאמור לעיל,  בניגוד גמור לטענות המשיבים .50

הממשל מעולם לא קיבלו שום תלונות או אזהרה מרשויות ישראל לגבי הפרעות לכאורה 

 שנגרמות משידורי העותרים1   

 65נספח מצ"ב ומסומן  32.2.13העתק מכתבו של מושל רמאללה, ד"ר גאנם מיום 

ף הוא מאשר כי משרד התקשורת הפלסטיני מעולם זאת ועוד, סגן שר התקשורת הפלסטיני א

לא קיבל פנייה מגורמים ישראלים לגבי הפרעות לכאורה שנגרמות משידורי העותרים 

(   לא קיבלה  JTC-ומדגיש כי גם הוועדה הטכנית המשותפת שהוקמה מכוח הסכם הביניים )ה

 תלונות בנושא1 

 

 65נספח מצ"ב ומסומן  3.10.01העתק מכתבו של סגן שר התקשורת הפלסטיני מיום 

 

 ד. הטיעון המשפטי

I 1הטיעון בקצרה 

, , וכן תפיסת הטובין שטרם הוחזרו1צו ההחרמה שניתן ע"י המשיב להלן יטענו העותרים כי  .52

לקו בפגמים מנהליים חמורים ובהם: היעדר סמכות וחריגה מסמכות, אי מתן זכות טיעון 

 המינהלית. ושימוע, וחריגה חמורה מרף המידתיות 

בנוסף יטענו העותרים כי מעשה הפשיטה וההחרמה הוא בגדר הפרה של איסורים מפורשים  .72

 צדדיות, להימנע מהפרתן.-צדדיות ורב-שמדינת ישראל התחייבה באמנות בינלאומיות, דו

 והשבת צו ההחרמהביטול  –כל האמור, העותרים יבקשו את הסעד המבוקש בעתירה זו לאור  .71

 לאלתר. –הציוד המוחרם  כלל
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II 1 אינו חוקי  5על ידי המשיב שניתן צו ההחרמה 

 :הליך פליליקיומו של ללא נעדר סמכות להחרים רכוש  5המשיב  1א

 : הינן עותריםנטען כי העבירות המיוחסות ל 15.0.13, בהודעת המשיבים מיום כאמור .70

אדם מעשה או מחדל שיש "לא יעשה לצו בדבר הוראות ביטחון לפיו  000עבירה על סעיף 

  ;בהם פגיעה, היזק, הפרעה או סכנה לביטחון האזור או לביטחון כוחות צה"ל..."

  ;לצו שעניינו הפרעה לחייל 010עבירה על סעיף 

  ;שעניינו הפרעה לכוחות צה"ל 003עבירה על סעיף 

יו לתקנות ההגנה, האוסר על הפרעה למי שמפעיל את סמכויות 152וכן עבירה על סעיף 

בהתאם לתקנות או ממלא באופן אחר תפקידים הקשורים לשלומו של הציבור, הגנת 

 הסדר הציבורי וכו'. 

 : , נחתם בתוקף סמכותו של מפקד כוחות צה"ל באזור לפי3.0.13צו ההחרמה מיום 

  ;לצו בדבר הוראות ביטחון 71סעיף 

  ;לתקנות ההגנה 102תקנה 

  ;ות ההגנהלתקנ 65בנוסף, מפנים המשיבים לתקנה 

איננה שלושת הסעיפים האחרונים  חרמה מכוחהטוענים שסמכות התפיסה וה המשיבים

 דורשת קיומו של הליך פלילי. 

 

 ?עבירה נעברה האם

נדגיש כי עד להודעתם האחרונה של המשיבים המפורטת לעיל, ולמרות תכתובות ובקשות רבות  .73

 15.0.13הודעת המשיבים מיום עד ללדעת בדיוק מהן הסיבות להחרמה, כל שנאמר לעותרים 

, אלא נטען באופן עמום כי התפיסה נערכה בשל אי חוקיות שידורי האזור לביטחון נגע לא כלל

שום מילה או לא נאמרה עד ליום זה כאמור,  -" הפרעה למערכות תקשורת שונות"התחנה ו

 .  חצי מילה לגבי סכנה לביטחון האזור

 שכל קשר בינן לבין, ו המשיביםהעבירות שאליהם הפנבחינת רשימת נקדים ונאמר כי  .75

פי יסיון נואש להתאים סעימעלה תהייה שמא מדובר בנה"שידורים לא חוקיים" הינו מופרך, 

 לביצוען. ראייה  ללא בדיעבד עבירות
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צו בדבר הוראות ביטחון, ועבירה לפי ל 010כך הדבר לגבי עבירת "הפרעה לחייל" לפי סעיף  .75

הערך המוגן בהם היא פעילות  העותרים, הבנת ההגנה )"הפרעה"( שלמיטבת לתקנו 152תקנה 

. ואינו נוגע לסוג העניינים ש"שידור בתדר לא חוקי" נוגע להם חיילי צה"ל כאוכפי החוק והסדר

 065עבירות אלו דומות לעבירת ה"ההפרעה לשוטר" שבדין הפלילי האזרחי הישראלי )סעיף 

כך  הוא "הפרעה לחייל"?לכאורה . כיצד שידור בתדר לא חוקי (1266 –לחוק העונשין, תשל"ז 

לצו בדבר הוראות ביטחון  003גם הדבר לגבי עבירת "התערבות בענייני צה"ל" לפי סעיף 

 זכור סעיפים אלה בקשר לענייננו מיותר ומביך.א שעוסק בהגנה על שירותים חיוניים.

 –עבירות נגד קיום הסדר הציבורי"( לצו בדבר הוראות ביטחון )" 000אשר לעבירה לפי ס'  .77

וספק אם ניתן  )!( , הנושאת עונש מאסר עולםעבירה זו הינה עבירת סל מהרחבות שקיימות

עבירה זו כה רחבה שגם צעקה  .בימינו להאשים בגינה מבלי שהדבר יהיה בלתי חוקתי בעליל

 .ראשולסובב צה"ל גרמה לחייל רק  ילוברחוב יכולה לקיים את יסודותיה, א

נה, )"מכשירי מסירה אלחוטאיים"( ד לתקנות ההג153תקנה למעלה מן הצורך, גם בחינת  .76

רכיב מרכזי של העבירה הוא שבידי הנאשם בה אין תעודת היתר להחזיק במכשיר. מראה כי 

אוחזים בהיתרים הנדרשים מהמוסדות המוסמכים של  העותרים, בהמשךיפורט אלא, שכפי ש

     קשורת של הרשות הפלסטינית.משרד התקרי, , Aאזור 

עברו עבירה  העותרים, אין כל חשד מבוסס ששעוד יפורט בהמשךלעיל וכפי  לאור האמור .70

 כלשהי.

כל הנאמר לעיל הוא למעשה למעלה מן הצורך: המשיבים לא פתחו בחקירה פלילית וממילא  .72

ו ע"י המשיבים בהודעתם חלא הוגש כתב אישום ולא הורשע אף אדם בקשר לחשדות שהופר

, תפיסהלהבדיל מסמכות  – לפיכך עלינו לבחון האם קיימת סמכות החרמההמעדכנת1 

 בהיעדר הרשעה בפלילים1

 

 היש סמכות להחרים רכוש בשל חשד שלא נחקר כי בוצעה באמצעותו עבירה? 

עקרונות לפני שנעבור לבחינת הסעיפים הבאים שמכוחם הוחרם רכוש העותרים יש לזכור כי  .62

היסוד,  יבמסגרת חוקוחופש העיסוק  קנייןהזכות ל הזכות לכבוד,היסוד של השיטה, ובראשם 

תוך כיבודן של זכויות  מחייבים פרשנות תכליתית של החוקכללי המשפט המנהלי, בלוויית 

  היסוד.

על ידי בית המשפט הכללים אשר ינחו את בית המשפט בבואו לפרש את החוק פורטו בהרחבה  .61

, שם נאמר בין השאר, (1227) 623( 0)פ"ד נ ,זנדברג נ' רשות השידור ואח' 5570/20בבג"צ  כבדהנ

 כדלקמן:
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"בצד הלשון עומדת התכלית. אלה הן המטרות היעדים האינטרסים 

והערכים אשר הנורמה נועדה להגשים. על תכלית הנורמה למד הפרשן 

מוסר וזכויות  מערכי היסוד של השיטה ובהם הרצון להגשים ערכי צדק,

 נ(.021 אדם" )שם ,עמ'

"על הפרשן, הניצב בפני מיגוון האפשרויות הראשוניות והתכליות השונות 

המונחות ביסוד הנורמה המשפטית, "הכלואה" בטקסט לשלוף משמעות 

אחת המצויה בו ואשר יותר מכל משמעות לשונית אחרת מגשימה את 

 ו(.020 תכליתה של החקיקה" )שם, עמ'

בבחינת רוחבו של דבר חקיקה המסמיך לפגוע בזכות הקניין, כגון סעיף המסמיך כן, אשר על  .60

 מתיישבת בצורה הטובה ביותרבחוק יש לבחון איזו מבין האפשרויות הלשוניות החרמת רכוש, 

חוקתית הן  ותמוגנאשר  של הנפגע עם זכויות האדםכן ו עם יתר מעשי החקיקה הרלוונטיים

החלים ביחסים שבין צה"ל והאוכלוסייה הפלסטינית בגדה  בדיני התפיסה הלוחמתית

לחוק יסוד: כבוד  11החלים על כל רשות ישראלית )סעיף  חוקי היסוד המערבית והן מכח

 . האדם וחירותו(

ולבחינת הסעיפים שמכוחם ניתן  סמכות החילוט הנטענתבירור תנאי הפעלת ל , אם כן,נעבור .63

 . צו ההחרמה

 חשדשל רכוש אם קיים  תפיסהי וגם תחיקת הביטחון מסמיכים לראייתנו החוק הישראל .65

 הרשעה)או "חילוט"( אפשרית רק לאחר  החרמהשבוצעה בהם או באמצעותם עבירה, ואילו 

 בדין. 

 החרמהוסמכות ה –שהיא זמנית  - תפיסהעמדה זו הגיונית גם על רקע ההבדל שבין סמכות ה .65

 שהיא הפקעת הבעלות ברכוש לעולמי עד. –

 

 לצו בדבר הוראות ביטחון 71סעיף 

עיכוב, מעצר, שחרור, חיפוש, שכותרתו "נמצא בפרק ג' לצו, לצו בדבר הוראות ביטחון  71סעיף  .67

 01)ראו סעיף  פלילית סמכויות אגב משפט פלילי או חקירהב עוסקפרק ה ."תפיסה וחילוט

בסימן א' לפרק ג' לצו שקובע כי "הוראות הפרק וההוראות מכוחו יחולו לגבי עבירה על תחיקת 

קת הביטחון, עבירה על דין אחר ולגבי מחדל או ניסיון שהוא בר עונשין מכוח הדין או תחי

 :71להלן נוסחו של סעיף  הביטחון החלים במקום שבו בוצע(.

 עבירה ביצוע בעד כשכר שניתנו או, זה צו על בירהע נעברה שלגביהם, טובין"

 או כזאת עבירה כל בעשיית בהם שהשתמשו או לביצועה כאמצעי או כאמור

 ".באזור ל"צה כוחות מפקד שיורה כל בהם ייעשה, ביצועה הקלת לשם
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או  "לגביהם נעברה עבירה"ש לאחר רק רכוש לחלט מסמיך 71סעיף  הוא ברור.נוסח הסעיף  .66

שנקבע שנעברה עבירה. קביעה כי נעברה  רק, דהיינו, "שהשתמשו בהם בעשיית כל עבירה"

 לאחר הרשעה הסעיף מאפשר חילוט –ידי משפט פלילי. במילים אחרות -עבירה נעשית על

 . בלבד

סעיף זה מסמיך  שכותרתו "תפיסה". 72הקודם, סעיף  הסעיף את הדבר גם ניתן ללמוד מניתוח .60

כוש "שיש טעם לחשוד שנעברה או שעומדים לעבור לגביהם עבירה". נוסח סעיף חייל לתפוס ר

בעוד חילוט אפשרי רק לאחר  חשדזה תומך בטענת העותרים שתפיסה אפשרית על רקע 

, שמתנהל הליך לבירור החשדהיא זמנית וכפופה לכך  72. סמכות התפיסה לפי סעיף הרשעה

 קרי חקירה או העמדה לדין.

 מצב בו רכושמתייחס ל תומך בטענתנו. סעיף זה ,70סעיף העוכב, הוא  ףגם הוראת הסעי .62

יש להשיבו. הבחנה זו קובע כי ו לא נעברה עבירהולאחר מכן התגלה כי  72לפי סעיף  נתפסש

יעשה אך ורק לאחר הרשעה  71שיצר המחוקק מלמדת בהכרח על כוונתו כי השימוש בסעיף 

 בדין שמכוחה בלבד ניתן לבצע חילוט. 

 יםלצו( הם הפרק 065-330י' לצו בדבר הוראות ביטחון )סעיפים -פרקים ט' וזאת ועוד:  .02

הפריד בין טרח להעוסקים בצווים מנהליים וסמכויות מנהליות, ומכאן שהמחוקק אכן 

שקיימות גם בלא שמתנהל הליך  ולבין סמכויות מנהליות פליליתהליך וחקירה סמכויות אגב 

בשנת  פורסם לא מזמן, הצו בדבר הוראות ביטחוןנוסחו המשולב של )ואל לנו לשכוח כי  פלילי

את  החריםללא ניתן היה , בנמצא אין הרשעהבמקרה דנן משכך, ובשל העובדה כי (. 0222

 .הציוד מכוח סעיף זה

 

  1255( חירום)שעת  ההגנה לתקנות 102 תקנה

, אשר המשיבים עתה נעבור לתקנות ההגנה שמכוחן טוענים המשיבים לסמכות ההחרמה. .01

, מסתמכים בהודעתם על פסיקתו של בית משפט נכבד היא מנהליתטוענים כי סמכות ההחרמה 

 זה, שם נאמר: 

"העובדה שלא הוגש כנגד העותר כתב אישום אינה שוללת בהכרח את 

קיומה של תשתית ראייתית מספיקה לצורך ביצוע ההחרמה. כידוע, 

וככזו עליה להתבסס על ההחלטה על ההחרמה הינה החלטה מנהלית 

ראיות מנהליות סבירות בנסיבות העניין ובהתחשב בפגיעה הכרוכה בקניינו 

 של בעל הרכוש המוחרם..."

ניתן ביום טרם פורסם, ] נאצר נ' המפקד הצבאי לאזור יהודה ושומרון 6536/11)בג"צ 

  לפסק דינו של כב' השופט דנציגר(.  2פסקה [, 12.0.13
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הינה  ההקשר שבו נאמרו הדבריםהבנת ל כלל אינו רלוונטי לענייננו ואלא שפסק הדין שלעי .00

הוחרמו כספי העותר שפעל במודע להעברת כספים לארגוני טרור המצוטט . במקרה הכרחית

שנידונה בפסק הדין האמור ושלגביה סמכות ההחרמה . ובהם החמאס והג'יהאד האיסלמי

 : לשונה שזו()ב( 6)85תקנה ב מתייחס הציטוט שלעיל מקורה

 

-עם כניסתה לתקפה של הכרזה מאת שר הבטחון לפי פסקה )ב( של תקנת

מותרת, תנבענה -אדם הוא התאחדות בלתי-(, כי איזה חבר בני1משנה )

 התוצאות הבאות, דהיינו:

שר האוצר רשאי לתת הוראות לכל אדם כזה )בין שמילא האדם    )ב( 

( ובין שלא מילא אחריה( המחרימות כל 1משנה )-ההוא אחרי תקנת

רכוש כזה, או את הסכום המגיע לפי כל חשבון כזה, או את הפקדון, או 

את הסכום, המשתלם לשר הבטחון, והדורשת מכל אדם כזה להעביר, 

ה, או לעשותם מצויים באופן אחר, לרשותו של למסור או לשלם את אל

 שר הבטחון, באותו אופן כפי שייקבע בהוראות;

 מכוחהומובהקת  החרמה מינהליתומאפשרת איננה מדברת על "עבירה", ()ב( 0)05, תקנה קרי .03

בלתי ככפועל יוצא מהכרזה על התאחדות שלא אגב הליך פלילי אלא להחרים רכוש ניתן אכן 

 מותירבניגוד לעבירות הנטענות כלפי העותרים, אכן סעיף מנהלי טהור שב מדוברמותרת. 

ללא ש"נעברה זאת בעקבות הכרזה מנהלית של שר הביטחון ורכוש מכוחו לחלט מפורשות 

חברת ()ב( ככלי למאבק בטרור ראו: בג"צ 0)05)על תכליתה המניעתית של תקנה עבירה" 

המקרה  אין זהמובן ש(.  2.0.0211ם, ניתן ביום )טרם פורס אלעג'ולי לחלפנות נ' שר הביטחון 

הינה בפסק הדין שעליו מסתמכים המשיבים  102האזכור היחיד של תקנה נציין כי . בענייננו

 .דן בה ואולם בית המשפט כלל אינבתיאור טענות המשיב, 

 

  -בים בהודעתם המעדכנת ובצו ההחרמהכך הצהירו המשי – כאמור, צו ההחרמה בענייננו ניתן .05

נות ההגנה. העותרים יטענו כי קלת 102לצו בדבר הוראות ביטחון וכן תקנה  71מכוח סעיף 

-01בפסקאות  כמפורט לעיל)ביטחון לצו בדבר הוראות  71רציונל העומד בבסיס נוסח סעיף ה

, מעידים כאלף כאמור לעיל ()ב( המאפשרת מפורשות חילוט מנהלי0)05וכן נוסח תקנה , (66

אך ורק לאחר לתקנות ההגנה  102החרמת רכוש מכוח תקנה המחוקק לאפשר  עדים על כוונת

  .ובמסגרת הליך פלילי הרשעה

 

 קובעת:  לתקנות ההגנה 102תקנה  .05

שר הבטחון רשאי להורות בצו כי יוחרמו לזכות ממשלת ישראל כלל 

 או, עבר כי לדעת הבטחון שר נוכח שבורכושו, או מקצתו, של כל אדם 

, או חיזק את ידי העוברים, או היה שותף לאחר מעשה לעבור ניסה
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-, עבירה שבה כרוכות אלימות או הטלתהאלה התקנות על עבירה לעוברים

 .משפט צבאי-אימה, או עבירה שעליה נדונים בבית

 

הפרשנות היחידה המתקבלת על הדעת מלשון התקנה הינה כי במקום שבו "נוכח" שר הביטחון  .07

ידיעה מבוססת  ,קרי -ידוע עובדתית שנעברה עבירהעו מקום שבו לדעת שנעברה עבירה, משמ

  על החלטה שנתקבלה במסגרת הליך פלילי לגבי אותה העבירה.

 

קרון הפרשני לפיו בהינתן שתי פרשנויות אפשריות יפרשנות זו שלנו גם עולה בקנה אחד עם הע .06

 וסבירות, תועדף הפרשנות המעניקה הגנה רחבה יותר לזכויות האדם.

 

 לתקנות ההגנה 65תקנה 

עניקה מוטוענים כי גם היא לתקנות ההגנה  65תקנה  המשיבים מאזכרים את תקנהלבסוף,  .00

 .ים את רכוש העותריםהחרל סמכות

 

 מעלה כי הוא תומך בטענתנו:  65אלא שבחינת נוסח סעיף  .02

 
 : תפיסה ולא החרמה אגב חשד שנעברה עבירהמאפשרת   65של תקנה  1סעיף קטן 

רשאי כל חבר לחילות הממשלה וכל שוטר לתפוס ולעצור כל סחורות, חפצים, תעודות "

 שלגביהם נעשתה עבירה על התקנות האלה" וכו' לחשוד טעם לו שישאו דברים, 

 
 החרמה בעקבות הרשעה:מאפשרת  65לתקנה  0סעיף קטן 

על התקנות האלה, או  עבירה נעשתה שלגביהםכל סחורות, חפצים, תעודות או דברים, "

עבירה כזה. מכריזים -כשבהם השתמשו בעשיית כל עבירה כזאת, או בהקילת כל מעשה

 עליהם בזה כי יהיו מוחרמים לממשלת ישראל" וכו'.

 

לביצוע עבירה והחרמה )קבועה( אם חשד תנאי הסעיף הם תפיסה )זמנית( אם קיים  אם כן, .22

משתלב עם טענתנו שחשד פלילי מאפשר תפיסה  "נעברה עבירה", קרי, אדם הורשע בה. והדבר

 אילו החרמה אפשרית רק לאחר הרשעה.ו

 

שבו הליך ל יתנלווה מעניקה סמכות 65תקנה על פי פסיקת בית המשפט הנכבד, זאת ועוד:  .21

נוגעת כולה למקרים שבהם  65תקנה בהפסיקה העוסקת  כאמור,החשד האמור.  מתברר

)כשסדר הדברים הוא תפיסה מכוח חשד הרשעה אחר לרק  התנעש ההחרמההשימוש בסמכות 

אלדין נ' משטרת פדווה נאסר  703/00)ראו: בג"צ לעבירה, הרשעה ואז הוצאת צו החרמה( 

, )לא פורסם סאמיה חורי נ' שר הביטחון ואח' 751/02(; בג"צ 1203) 560( 3, פ"ד לז)ישראל ואח'
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)לא פורסם, ניתן ביום  ' יצחק רבין ואח'זוהיר יוספיה נ 3676/20; בג"צ (07.12.02ניתן ביום 

05.11.20 .)) 

 
 

 החילוט והתפיסה בדין הישראלי:

 

שלא תיתכן החרמה ללא הרשעה מכוח הצו בדבר הוראות ביטחון ותקנות ההגנה, כך  כשם .20

במקרים  אף .רכוש שלא אגב הרשעהגם החוק הישראלי אינו מתיר חילוט לראייה, 

ששימש  יחולט רכושאג המחוקק להבהיר כי מקום שבו דהקונקרטיים המאפשרים חילוט 

י. גם במקום שבו במסגרת הליך פלילעבירה שבה הורשע אדם הכוונה היא ל ,לביצוע עבירה

ניתן לחלט רכוש ששימש לביצוע עבירה לרבות עבירה שבה לא הורשע אדם טורח המחוקק 

א לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[, 37כך לדוגמה קובע סעיף להבהיר את כוונתו. 

 :  1263 -תשל"ג

הורשע אדם בעבירה של עסקת סמים, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר   )א(           
לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי בנוסף לכל עונש יחולט לאוצר  שלא

 –המדינה כל רכוש שהוא 

נועד לשמש כאמצעי לביצוע העבירה או ששימש או נועד  רכוש ששימש או  (1)
 לשמש כדי לאפשר את ביצוע העבירה;

רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה מביצוע   (0)
 העבירה, או שיועד לכך.

 –( 0)-( ו1לענין פסקאות )

מים, אף אם לא לרבות ביצוע כל עבירה אחרת של עסקת ס –"ביצוע העבירה"           
 הורשע בה הנידון, ובלבד שהיא קשורה לעבירה שבה הוא הורשע.

 

  שלפיו: 0222 -)א( לחוק איסור הלבנת הון, תש"ס01וראו גם סעיף 

, יצווה בית המשפט, זולת אם סבר 5או  3הורשע אדם בעבירה לפי סעיפים 
יחולט רכוש שלא לעשות כן מנימוקים מיוחדים שיפרט, כי נוסף על כל עונש 

 -מתוך רכושו של הנידון בשווי של רכוש שהוא 

רכוש שנעברה בו העבירה, וכן רכוש ששימש לביצוע העבירה,    (1)
 שאיפשר את ביצועה או שיועד לכך;

רכוש שהושג, במישרין או בעקיפין, כשכר העבירה או כתוצאה    (0)
 מביצוע העבירה, או שיועד לכך.
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כללי המשפט המנהלי של ימינו וערכי צדק, , מילולית, תכליתית וחוקתית לסיכום, פרשנות .23

בפסיקת  כולם כפי שנקבעו בכלל וזכות הקניין בפרט, זכויות האדםהאינטרס להגן על מוסר ו

מכוח  לא תיתכן החרמת רכוש ללא הרשעהמחייבת את המסקנה כי , בית המשפט הנכבד

עדיפה על פני פרשנות שרומסת את זכויותיהם , וכי יש לההסעיפים והתקנות שפורטו לעיל

 . המוגנות של העותרים

 

בית ו תוך חריגה מסמכות ניתן 3.0.13ביום  1צו ההחרמה שנחתם ע"י המשיב לאור האמור,  .25

 המשפט הנכבד מתבקש להורות על ביטולו. 

 

 בנספחכמפורט  1ע"י המשיב  נתפסש)פרט לרכיבי השידור שהוחרמו(  נוסףנזכיר, כי ישנו רכוש  .25

גם בית המשפט הנכבד מתבקש להורות כי 1 מבלי שהדבר צוין בצו ההחרמהזאת לעתירה ו 1

, פריטים אלו כוללים: ארבעה מחשבים 1. כאמור בנספח פריטים אלו יוחזרו לעותרים לאלתר

 נייחים; מחשב נייד; שתי מצלמות סטילס; קלסר ובו מסמכים פיננסיים. 

 

 

 הטבעי:של כללי הצדק  חמורה הפרהבתפיסת הרכוש וכן החרמתו בטלים בשל היותם נגועים  1ב

 1ואי מתן זכות עיון מתן זכות טיעון-אי

יטענו העותרים כי, כטענה חילופית לטענה שפורטה לעיל בדבר היעדר סמכות וחריגה מסמכות,  .27

תוך  נעשו -והחרמתו כעבור שנה וחצי  02.0.0210תפיסת הרכוש בליל  – פעולות המשיבים

 כללי הצדק הטבעי. של חמורה וגסה הפרה

של הגדה המערבית  Aעל בית המשפט הנכבד לבחון את חוקיות פעולתם של המשיבים בשטח  .26

"כדי לעמוד על כך אם קוימו הנורמות המחייבות לפי העקרונות של המשפט המנהלי הישראלי 

, 076( 1, פ"ד מז)הביטחון שר' נ האזרח לזכויות האגודה 5263/20)בג"צ יד ציבור ישראלי" פק

005 (1223.) 

הבאה מהווה דרישת סף , טרם לפשיטה ותפיסת הציוד שנמנעה מהעותריםהטיעון זכות  .20

תקינות הונועדה להגן הן על האינטרס של האדם הנפגע והן על  להבטיח הגינות בהליך המנהלי

 ((. 0212) 520 כרך א משפט מנהליארז  -של ההליך המנהלי )דפנה ברק

 ברמןבפרשת  יפות מילותיו של השופט זילברגאת זכות הטיעון  ת המדינה לכבדחובלגבי  .22

 : )ההדגשות שלנו(

גוף "...לפי הכלל הנקוט במשפט המקובל זה מאות בשנים, לא יורשה 

 -)לא מעין שיפוטי( טהורבי ואפילו אדמיניסטרטי -אדמיניסטרטיבי

וכיוצא בזה, אלא אם  פגיעת גוף, רכוש, מקצוע, מעמדלפגוע באזרח 
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כן ניתנה לנפגע הזדמנות הוגנת להשמעת הגנתו בפני הפגיעה 

 )ההדגשות במקור(העתידה." 

 ((1250) 1520, 1523, פ"ד יב ברמן נ' שר הפנים 3/50)בג"צ 

לא ניתנה כל התראה טרם הפגיעה הקשה בענייננו לעותרים כפי שפורט בחלק העובדתי,  .122

ואנשיו לא פנו לעותרים או למי  1המשיב  .טעון טענותיהםעל מנת שיוכלו ל ,בזכויותיהם

מטעמם, לא טענו בפניהם כי יש בעיה כלשהי עם שידורי התחנה ולא העניקו לעותרים הזדמנות 

 להגיב למיוחס להם. 

טיעון  זכות שניתנהללא העותרים  פיסה של רכושתעה כשבוצכללי המנהל התקין נפרצו כליל  .121

ככל שהתוצאות של ; "המשפט המנהלי הישראלי מחייב מתן זכות שימועשימוע. כזכור, בצורת 

, גם חיוני יותר שהאדם הנוגע בדבר יוכל ההחלטה השלטונית חמורות יותר ובלתי הדירות

האגודה  5263/20)בג"צ  ולהפריכן" להשמיע השגותיו ולהביא תגובתו לטענות נגדו, כדי לנסות

 (.1223) 005, 076( 1, פ"ד מז)לזכויות האזרח נ' שר הביטחון

 :קבע זה מכבר בית המשפט הנכבד כיופגיעה בקניין החרמת רכוש לעניין  .120

"הקיום של כללי דיון הוגנים בעניינו של אדם, מתבטא, בין היתר, 

תינתן לו הודעה בכך, כי מי שצפוי לפגיעה חמורה בנפש או ברכוש 

מראש על כך ותוענק לו הזדמנות להעלות השגותיו בעניין זה. כלל 

זה חל גם כאשר החוק מתיר פעולה על אתר, כגון החרמה מיידית 

 של רכוש..." 

(, 0, פ"ד מג)האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ' אלוף פיקוד המרכז ואח', 350/00)בג"צ 

502 ,552 .) 

 

 ה תוך פגיעה בזכות הטיעון:תפיסת הרכוש נעשת

המשיבים כי "ניסיונות טענו  15.0.13בהודעתם מיום נזכיר את שפירטנו בחלק העובדתי:  .123

כי  ו(. עוד טענ10קודמים להביא להפסקת השידורים בהידברות לא צלחו" )שם, בפסקה 

 ון לאחר שהנושא עלה במסגרת דיונימוצא אחרבגדר הרכוש היו  פיסתהפשיטה על התחנה ות

הידברות ספציפית גם כי ו (JTC-ה) הוועדה הטכנית המשותפת שהוקמה מכוח הסכם הביניים

 (. 03)שם, בפסקה  הלא הועיל מושל רמאללהעם בעניין התחנה התקיים 

לעותרים עצמם טרם פרט בחרו לפנות לכל גורם אפשרי  עצמם הם המשיביםראשית, לגירסת  .125

 רכוש. ה ותפיסת הטיפשה
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 מכחישמושל רמאללה בניגוד גמור לטענות המשיבים כאמור לעיל,  -שנית, וכמו שפורט לעיל  .125

לגבי הפרעות לכאורה שנגרמות  יותישראלהרשויות המ כלשהי אזהרהאו  התלונקיבל כי 

 .(03נספח ) משידורי העותרים

פנייה מגורמים ישראלים לגבי מכחיש קבלת סגן שר התקשורת הפלסטיני  גם - שלישית .127

גם הוועדה הטכנית המשותפת ומדגיש כי הפרעות לכאורה שנגרמות משידורי העותרים 

 1(05 נספח) (   לא קיבלה תלונות בנושא JTC-שהוקמה מכוח הסכם הביניים )ה

המאיים בפגיעה בשידורים שום התראה כגון מכתב  עצמם מעולם לא קיבלו כאמור, העותרים .126

עשו כל לא המשיבים , 15.0.13בניגוד לאמור בהודעתם מיום  .יעמדו בתנאים כלשהםאם לא 

גם כאשר הגיעו לתחנה  .ותפיסת הציוד השימוש בכוחטרם  לקיים דיאלוג עם העותריםניסיון  

נציגי המשיבים, הכוח הצבאי שפשט על המשרדים, הם לא הסבירו לנציגי העותרים 

 ברור שלא נתנו לנוכחים הזדמנות להגיב על טענות ומאיליו תפיסהההנדהמים מה עילת 

 1כלשהן

חשיבותה של זכות הטיעון עולה עשרות מונים כאשר מדובר בפגיעה בזכויות חוקתיות כגון  .120

 הזכות לקניין וחופש העיסוק שנפגעו בענייננו. על כך נאמר: 

"הערך המוגן של כבוד האדם, בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, אף 

את המסקנה כי גם פגיעה בכבוד האדם לתכלית ראויה,  הוא מחייב

פגע, את זכות ילא ראוי לה שתיעשה קודם שמיצה, מי שכבודו עלול לה

הטיעון, במובן של קבלת חומר הראיות בשלמותו והזדמנות להגיב 

 " עליו, זכות שהיא "חגורת ביטחון" כנגד פגיעה "העולה על הנדרש

טרנר נ' מבקרת המדינה  5215/25"צ בגט גולדברג בלפסק דינו של כבוד השופ 5פסקה )

 (.(1225) 661( 3, פ"ד מט)ואח'

 

 צו ההחרמה נחתם אף הוא תוך פגיעה חמורה בזכות הטיעון:

לא ניתנה לעותרים הזדמנות תקופה שבה  ,לאחר תפיסת הטוביןשנה כאמור בחלק העובדתי,  .122

ולאחר שנאלצו העותרים להגיש , שאף לא פורטה בפניהם לטעון כנגד האשמה המיוחסת להם

זומנו העותרים ל"שימוע בכתב" שבו יוכלו  00.5.13, ביום במתכונתה המקוריתאת עתירתם 

  .שטוח טענותיהםל

הרלבנטי המידע לעותרים את ר יהעבאלא שהמשיבים, כפי שנאמר בחלק העובדתי, סירבו ל .112

 אנוש בזכות הטיעון שלהם., דבר שפגע באופן שעמד ביסוד הכוונה להחרים את רכוש העותרים
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נזכיר כי רק העותרים זומנו לשימוע מבלי שנאמר להם מה מהות ה"הפרעה" שנגרמה ולמי1  .111

וכשלושה חודשים לאחר השימוע בדיעבד, נמסרה  5518155בהודעת המשיבים לבג"ץ מיום 

הפרעות "הסיבה הנטענת להחרמה ) -מספק ללא פירוטבניסוח עמום ווגם הפעם  -לראשונה

 (1   "רכות תקשורת הפועלות באזורלמע

אותם העותרים אינם  –נדרש לצורך שימוע כדבעי לגבי נושאים נוספים שפירוט שלהם  .110

כתוצאה משידורי התחנה? איזה  ה לפי הטענהאיזו "הפרעה" נוצר הזה: היוםעצם עד יודעים 

 ופרע? האפיק שידור 

את האופן שבו  –כך אנו מבינים  –דעת מקצועית המפרטת -נזכיר כי בידי המשיבים חוות .113

שידורי התחנה מפריעים לערוצי קשר כלשהם. האם על העותרים לקבל את עמדת המומחים 

האם הם אינם זכאים להעבירה למומחית הדעת כתורת משה מסיני?! -שכתבו את חוות

 מטעמם שאולי תקבע כי ההפרעה הנטענת איננה תוצאה של שידורי התחנה?

ן אלא לומר שהופרה זכות העיון של העותרים ונפגעה לפיכך זכותם לטיעון במצב דברים זה, אי .115

 . ו"השימוע בכתב" שנערך להם לא עמד בכללי ותנאי המשפט המינהלי

בהליך קפקאי אליו נגררו העותרים, הם התבקשו להתגונן מפני האשמות  :אחרות במילים או .115

כלל יסוד נקוט הוא  לא התאפשר.עמומות שטיבן לא פורט, ושהתבססו על מסמכים שעיון בהם 

בטלה מדעיקרא  ת המשיבים הינהפעולש ,בשיטתנו, שפגיעה בדרך כזו בזכות יסוד לא תתאפשר

 על השבת הרכוש באופן מיידי.ביטול צו ההחרמה ועל יש להורות שבנסיבות אלו ו

זכות הטיעון וללא שניתנה תפיסת הציוד בפשיטת כוח צה"ל נעשתה תוך הפרת לסיכום,  .117

פגיעה הקשה בעיסוקם תגונן מפני האשמות עלומות שהביאו עליהם לעותרים כל הזדמנות לה

צו ההחרמה נחתם אף הוא תוך הפרה חמורה של זכות העיון והטיעון ולפיכך ללא ובקניינם. 

 פי כללי המשפט המינהלי.-שנערך שימוע כנדרש על

טת המשיבים כבטלה  )בג"צ לאור הפרה כה חמורה זו של כללי הצדק הטבעי יש לראות בהחל .116

 5215/25"צ בג(; 1265) 533( 0, פ"ד כט )פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי באר שבע 010/65

  .((1225) 661( 3, פ"ד מט)טרנר נ' מבקרת המדינה ואח'

ולהורות על החזרת הציוד  צו ההחרמה כבטללפיכך, בית המשפט הנכבד מתבקש להורות על  .110

 שנלקח לאלתר.    

 :בזכויות העותרים אינה עומדת בדרישת המידתיותפגיעתם של המשיבים 1 ג

טענה נוספת בפי העותרים היא כי גם אם תתקבל הטענה ששידוריהם גורמים ל"הפרעה" כלשהי  .112

 החרמת הציוד אינה עומדת בכללי המידתיות. –ל"מערכות תקשורת הפועלות באזור" 
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חל גם לעניין ה של המשפט המנהלי הישראלי אחד מערכי היסוד עיקרון המידתיות הינו כידוע .102

מועצת הכפר  0257/25)בג"צ  פי דיני התפיסה הלוחמתית-של המפקד הצבאי על סמכותוהפעלת 

 ((. 0225) 030, 036( 5, פ"ד נח)בית סוריק נ' ממשלת ישראל

בטל  צו ההחרמה כיו הםימהווה פגיעה בלתי מידתית בזכויות העותרים יטענו כי החרמת הציוד .101

  . בשל פגם זה

קיים קשר רציונאלי בין המטרה )הפסקת ההפרעה( והאמצעי שנבחר  העותרים יטענו כי אף אם .100

לא מתקיים תנאי המידתיות המחייב כי הפגיעה בזכויות  –)תפיסת רכוש רב והחרמת חלקו( 

 היסוד ובאינטרסים של הצד הנפגע תהיה הפחותה ביותר הנדרשת לשם השגת המטרה.

הידברות או לבחור אמצעי שפגיעתו פחותה כגון יכלו בנקל משיבים סבורים כי ה העותרים .103

בחרו שלא לעשות כן  לפשיטה ותפיסה, בוודאי טרם החרמה. אלא שהמשיביםהתראה טרם 

 .ברכוש נוסף לזרוע הרס רבלהפקיע בעלות ברכוש יקר וחשוב וו

כל תועלת שהושגה מכוח פעולת בנוסף, הפגיעה שנגרמה לעותרים כאמור הינה אנושה ועולה על  .105

המשיבים. התחנה שהינה התחנה המובילה ברשות הפלסטינית כאמור, נאלצה להפסיק את 

  שידוריה ובהמשך לשדר בהיקף נמוך מבעבר, והנזק שנגרם עד כה מוערך במאות אלפי דולרים.

ת פתרון המשיבים לא בחנו כלל אמצעי שפגיעתו פחותה ולא השקיעו ולו מאמץ מינימלי במציא .105

 בהדברות.

נזכיר כי אף אם הפגיעה הנוצרת כתוצאה משידורי העותרים היא בעלת אופי ביטחוני, כטענת  .107

( 5, פ"ד מט)הביטחוןמילר נ' שר  5551/25המשיבים, "ביטחון המדינה אינה מילת קסם" )בג"ץ 

שאינם  ה מצדיקה צעדים דרקוניים הפוגעים בזכויות יסוד בצורה ובאופןאינהיא ו(, 105, 25

 מידתיים.

החרמת  האמצעי שנבחר,שכן  ,לסיכום, פעולתם של המשיבים אינה עומדת במבחני המידתיות .106

הינו אמצעי שרירותי  - משדר התחנה, וכן הדרך שבה הוחרם, ללא התראה או מתן זכות טיעון

וקיצוני. משמעותו היא פגיעה חמורה בזכויות העותרים ובנסיבות אלה לא מתקיים קשר 

אף ברור כי רציונאלי בין פעולתם של המשיבים לתכלית שהינה הסדרת השימוש בתדרים. 

פעולתם של המשיבים איננה האמצעי שפגיעתו היא הפחותה ביותר וכי נקיטתה אינה עומדת 

  ראוי, בלשון המעטה, לתועלת שהושגה מכוחה. ביחס 

 

 



 05 

 של הגדה המערבית: Aבאזור כפי שפעל  לפעולסמכות אין  5למשיב  1ד

 הדין החל בגדה המערבית

כידוע, הגדה המערבית הינה שטח כבוש שחלים בו חוקים מתקופות שלטון שונות ככל שאלו לא  .100

דה המערבית כולל חקיקה עות'מנית, בוטלו ע"י השלטונות המאוחרים יותר. לפיכך, משפט הג

 חקיקה מנדטורית )בריטית(, חקיקה ירדנית וצווים צבאיים ישראלים.

על כל אלה מרחף המשפט הבינלאומי של דיני התפיסה הלוחמתית )ענף של המשפט ההומניטארי  .102

הבינלאומי( כמעין מקור נורמאטיבי עליון, או מעין חוקה, שמסדירה את המותר והאסור, 

 ת, הזכויות והחובות, של המעצמה הכובשת ושל האזרחים הנכבשים ועל כך בהמשך. הכוחו

( ולאמור בנספח המשפטי של הסכם הביניים IX-ו  VII)סעיפים  2בהתאם להצהרת העקרונות .132

(, למועצה הלאומית הפלסטינית יש סמכות חקיקה שחלה 16-10( ובעיקר סעיפים 0)3)סעיף 

של הגדה המערבית, בתחומים שהאחריות עליהם הועברה למועצה הפלסטינית   B-ו  Aבאזורי 

 )כגון תחולת החקיקה על ישראלים וכד'(. פי הסכם הביניים והכל תחת במגבלות מסויימות-על

להסכם הביניים הקובע את גבולות סמכות החקיקה   XVIIלמען הבהירות נצטט להלן את סעיף  .131

 והמינהל של המועצה הפלסטינית:

 . בהתאם להצהרת העקרונות, סמכות המועצה תכסה שטח גדה מערבית ורצועת עזה1

 כיחידה טריטוריאלית אחת, למעט:

 א. סוגיות שיידונו במשא ומתן על מעמד הקבע: ירושלים, יישובים ישראלים, אתרים

 צבאיים מוגדרים, פליטים פלסטינים, גבולות, יחסי חוץ וישראלים; וכן

 לא הועברו למועצה.ב. כוחות ואחריות ש

 . בהתאם לכך, סמכות המועצה מקיפה את כל העניינים הנופלים בתחום סמכותה0

 הטריטוריאלית, התפקודית והאישית, כלהלן:

א. הסמכות הטריטוריאלית של המועצה תקיף שטח רצועת עזה, למעט היישובים 

ת, למעט , ושטח גדה מערבי0ואיזור המתקן הצבאי המצוין על מפה מס'  הישראלים

ומתן על מעמד הקבע, יועבר בהדרגה -סוגיות שיידונו במשא , אשר, למעטCאיזור 

שלבים, שכל אחד מהם יבוצע במרווחי זמן של ששה  לסמכות פלסטינית בשלושה

כינון המועצה. במועד זה, סמכות המועצה  חודשים לאחר 10חודשים, כך שיושלמו 

שיידונו במשא ומתן על מעמד  גיותתכסה שטח גדה מערבית ורצועת עזה, למעט סו

סמכות טריטוריאלית כוללת קרקע, אדמת תשתית ומים טריטוריאליים,   הקבע.

 הסכם זה. בהתאם להוראות

                                                 

 1223בספטמבר  13-הצהרת העקרונות בדבר הסדרי ביניים של ממשל עצמי עם אש"פ, שנחתמה בוושינגטון ב 2
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ב. הסמכות התפקודית של המועצה נפרסת על כל הכוחות והאחריות המועברים לה, 

במהלך בהסכם זה או בכל הסכם עתידי שעשוי להיכרת בין הצדדים להסכם  כמפורט

 תקופת הביניים.

ג. הסמכות הטריטוריאלית והתפקודית של המועצה תחול על כל האנשים, למעט 

 אלא אם נקבע אחרת בהסכם זה. ישראלים,

, Cפסקה א לעיל, למועצה תהיה סמכות תפקודית באיזור -ד. מבלי לגרוע מהאמור בתת

 .IIIלנספח  IVשנקבע בסעיף  כפי

 זה. כוחות ואחריות חקיקה, ביצוע ושיפוט, כפי שנקבע בהסכם. למועצה יש, בתחום סמכותה, 3

הפעלת הסמכות בנוגע לתחום ( להסכם הביניים קובע ספיציפית ש"5) XVIIנציין עוד שסעיף  .130

 ."האלקטרומגנטי וחלל האוויר תיעשה בהתאם להוראות הסכם זה

, עיגן את העברת 1225 –(, התשנ"ו 6המנשר בדבר יישום הסכם הביניים )יהודה והשומרון( )מס'  .133

בית המשפט הנכבד אף  הסמכויות שנקבעה בהסכם הביניים למועצה הפלסטינית, בדין המקומי.

לפסק דינו  10הסתמך בפסיקותיו על הסכם הביניים כמקור משפטי מחייב )ראו למשל: פיסקה 

 ושומרון ביהודה האזרחי המנהל' נ' ואח מלכה מושיקו 5305/12של כבוד השופט פוגלמן בבג"צ 

לפסק דינה של כבוד הנשיאה )בדימוס( כבוד השופטת  7פיסקה  (;00.10.0211)טרם פורסם, 

)טרם פורסם, אח'  11-דין נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ו יש 0175/22בייניש בבג"צ 

 ,715(, 1, פ"ד נד) .Nike International Ltdנ'  .Habboub Bros. Co 0637/20(; רע"א 07.10.0211

אף התייחס אל הדין שמכוחו מוכרת ריבונות הרשות הפלסטינית בית המשפט הנכבד  .(703

פא ואח' נ' וו 0616/27)בג"ץ  ושאליה הועברו הסמכויות כאמור במנשר היישום B-ו Aבשטחי 

 .(050( 0, פ"ד נ)שר הביטחון ואח'

 Aעל רקע האמור, טענו העותרים בכתב העתירה המקורי כי אין למשיב סמכות לפעול בשטחי  .135

צורך לא נטען בשום מקום שה"הפרעה" הנטענת יצרה  1דחופים ביטחוניים בנושאים למעט

 .בטחוני דחוף

 פסקוסמכו טענתם ב ,סמכות רחבה להיכנס לאזור כי לגורמי הביטחוןהמשיבים  על כך השיבו .135

 אריאדנה מרטי נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה ואח' 0555/12בג"ץ : של בית המשפט הנכבד יחידדין 

 .(05.12.12)טרם פורסם, ניתן ביום 

אף מחזק  והמשיבים מראה שלא מיני ולא מקצתי, האמור בבחינת פסק הדין שעליו הסתמכו  .137

 Aמדובר בעתירה שבה נטען כי למפקד הצבאי אין סמכות לפעול בשטח ה; את טענות העותרים

על מנת להוציא בכפייה את השוהות בו, שכן בשטח זה מצויות הסמכויות המנהליות והאזרחיות 

. פסק הדין שעליו (15.0.13להודעת המשיבים מיום  10)ראו פסקה  בידי הרשות הפלסטינית
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 Aסמכותו הנרחבת של צה"ל בשטח הנכבד הכיר בבטענתם כי בית המשפט נסמכים המשיבים 

 אם כן, משתרע על פני עמוד אחד שבו נאמר כך:

 הפכה היא הקיימים בנתונים באשר כיום התייתרה שלפנינו"העתירה 

 לגוף העותרות של בטענותיהן לדון מקום ראינו לא זאת נוכח ...לתיאורטית

 כך ולכאורה לאזור להיכנס המשיב בידי רחבה סמכות נותרה אכן אם ..העתירה

 מהן כללים או בהוראות או בהנחיה יגדיר שהמשיב היה הראוי מן, הדבר

 ..."בידיו הנתונה בסמכות שימוש מצדיקות שלשיטתו הנסיבות

)טרם פורסם, ניתן ביום  מפקד כוחות צה"ל בגדה ואח'אריאדנה מרטי נ'  0555/12)בג"ץ 

05.12.12.) 

המשיבים לא הצביעו על כל הנחיה או הוראה שבה הוגדרה סמכות הכניסה והשימוש בכוח  .136

 .Aבשטחי 

בהסכם הביניים העבירו המשיבים את האחריות על "הניהול והניטור של השימוש אם כן,  .130

לתוספת הראשונה של  37בספקטרום תדרי רדיו" למועצה הפלסטינית. הדבר נעשה בסעיף 

 ביניים, העוסק בהעברת סמכויות בנושאים אזרחיים. שי להסכם היהנספח השל

)לתוספת הראשונה של הנספח השלישי של הסכם הביניים(  7-ו 5ללוחות מפנה  האמור 37 סעיף .132

 המקצים לניהול המועצה הלאומית הפלסטינית תדרי רדיו וערוצי טלוויזיה מסויימים.

 16נספח , מצ"ב ומסומן 7-ו 5האמור ולוחות  37של סעיף  העתקלנוחיות בית המשפט,     

 ורשות שידור היתרי להעניק הסמכות את הפלסטינית לרשות העניקה זו סמכות העברת .152

 הנדרשים ההיתרים את הפלסטינית הרשות העניקה, זו סמכותה מתוקף1 במשדרים להחזיק

)ראו הרישיון שקיבלה העותרת מהרשות הפלסטינית להחזיק במשדר ולקיים שידורים  לעותרת

 (.בהתאמה 05-ו 0 יםנספח –ומכתבו של סגן שר התקשורת הפלסטיני

חלים  סמכויותיו של המפקד הצבאי בהקשר זה כלל אינםלאור האמור, יטענו העותרים כי  .151

, ומשכך, כאשר פשטו על משרדי העותרים ברמאללה והחרימו רכושם, פעלו המשיבים Aבאזור 

 תוך בהיעדר הסמכה ותוך הפרה של הסכם הביניים. 

 Aהסמכות הטריטוריאלית להסדיר, לנהל ולפקח על קיום שידורים ועל החזקת משדרים, באזור  .150

הניהול או האכיפה כאמור , הינה של המועצה הפלסטינית. במקרה ויש טענה למשיבים כי B-ו 

( לתוספת של הנספח השלישי קובע מנגנון לטיפול 7)37ע"י הרשות הפלסטינית לקוי, סעיף 

 בבעיה:
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"ועדה משותפת של מומחים טכניים שייצגו את שני הצדדים תוקם כדי לטפל בכל סוגייה 

להלן המתעוררת בעקבות סעיף זה, לרבות הצרכים העתידיים הגדלים של הצד הפלסטיני )

 "הועדה הטכנית המשותפת" או וט"מ(.

הוט"מ תתכנס באופן סדיר על מנת לפתור את כל הבעיות הנוגעות לדבר וכפי שיידרש כדי לפתור 

 בעיות דחופות."

 

לוועדה המשותפת בעניין זה טרם מצד שום גורם ישראלי , לא נעשתה כל פנייה לעילכאמור  .153

 ההחלטה לפשוט על התחנה ולהחרים רכושה. 

מתפרשת על בכל הנוגע לשימוש בספקטרום תדרי רדיו אינה לסיכום: סמכויות הממונה הצבאי  .155

של הגדה המערבית, שבה הועברו סמכויות החקיקה והניהול בתחום שידורי הבזק,  Aשטחי 

 תדרי הרדיו וערוצי הטלויזיה לרשות הפלסטינית, בהסכם הביניים. 

, לצורך פשיטה והחרמת Aר רמאללה שבאזור כניסת כוחות צה"ל ופקחי משרד התקשורת לעי .155

ציוד שידור ממשרדי העותרים, מהוות פעולות ללא סמכות של המשיבים, וזאת בהתאם לאמור 

  בדין שחל בגדה המערבית. 6בהסכם הביניים כפי שזה עוגן במנשר מס' 

רות לאור האמור, החרמת ציוד העותרים נעשתה ללא סמכות בדין והיא בטלה מעיקרא ויש להו .157

על החזרתו באופן מיידי, שכן "פעולה תוך חריגה מסמכות כמוה כאין וכאפס" )כבוד השופטת בן 

 (.(1205) 016, 013(, 1פ"ד לט), תקוה נ' שר הפנים-עיריית פתח 356/05בג"צ בפורת 

 

III 1הבינלאומיים הטלקומוניקציהדיני  -א הפרה של התחייבויות בינלאומיותהחרמת הציוד הי, 

 :עקרונות מנהגיים של המשפט ההומניטארי הבינלאומיו הסכם הביניים

 הבינלאומי הבזק כללי איגוד הפרת 1א

הרגולציה הבינלאומיים של סוכנות כללי ל במישור הבינלאומי מוסדרת וכפופה הקצאת התדרים .156

עדה "איגוד הבזק הבינלאומי". כלליו של האיגוד לעניין הו   -האו"ם המיוחדת לטלקומוניקציה

 והקצאה של תדרים בכל אזורי העולם הינם בלעדיים ומחייבים את כל המדינות החברות בו. 

אמנת ללחוקת הארגון,  ומחויבת 1250ישראל הינה חברה באיגוד הבזק הבינלאומי משנת  .150

מכוח היותם נורמות של משפט בינלאומי  נורמות ולפרוטוקולים המתקבלים בו,הארגון וכן ל

ואמנם, כל הסדרת הספקטרום האלקטרומגנטי בישראל מתבצעת בהתאם לכללי  3.הסכמי

                                                 

3 ITU Global Directory, 2002 ,3, כרך 01, כתבי אמנה 12.7.1252; אמנה בינלאומית לעניין טלקומוניקציה. 
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(; 0223) 552-536 משפט בינלאומי)ראו: רובי סיבל ההסדרה שהותוו ע"י איגוד הבזק הבינלאומי 

 הצורך; בישראל האלקטרונית התקשורת שירותי של הרגולציה יזהר טל, דינה עברי עומר

  (.0222, )ירושלים 27י לדמוקרטיה, מחקר מדיניות המכון הישראל, תקשורת רשות בהקמת

( Administration) "נהלמ  מוגדרת כ"והינה חברה באיגוד הבזק הבינלאומי  הרשות הפלסטינית  .152

סטין באיגוד הבזק בדבר מעמדה של פל 0227-ו 1220משנת  22וזאת מכוח החלטה מס' 

4הבינלאומי.
 

 כלשונה בנספח ההגדרות של חוקת איגוד הבזק הבינלאומי: "Administration"להלן הגדרת   .152

"Administration: Any governmental department or service 

responsible for discharging the obligations undertaken in the 

Constitution of the International Telecommunication Union, in 

the Convention of the International Telecommunication Union 

and in the Administrative Regulations." 

נהל" מחויב לכל כללי האיגוד מכוח חוקתו, אמנתו ותקנותיו ככל "מ   ,על פי ההגדרה שלעיל .151

מחויבת לכל דברי החקיקה  הרשות הפלסטינית ,איגוד הבזק הבינלאומיב נהלמ  כחברות האיגוד. 

 ,שיפורטו להלן של כללי האיגוד, כפי לפיכך, הסעיפים הרלוונטייםלישראל.  של האיגוד, בדומה

 מנהל )הרשות הפלסטינית(. לבין  חלים על סכסוך בין מדינה חברה )ישראל(

 

 איגוד הבזק הבינלאומי: כללימכוח  המדינה חובות הפשיטה היא הפרה של

כל מדינה, ובענייננו ישראל, מחויבת לתאם את הקצאת  קובעות כי תקנות הרדיו של האיגוד  .150

נהל ו/או מדינה אחרת ע"פ מסגרת הועדת התדרים של איגוד הבזק התדרים בינה לבין מ  

5.הבינלאומי
 

לחוקת האיגוד קובע כי סכסוכים בין חברות האיגוד ייפתרו ע"י משא ומתן ובאמצעים  57סעיף   .153

 10כך גם קובע סעיף דיפלומטיים במסגרת האיגוד או בהתאם להסכמים שנחתמו ביניהן. 

                                                 

4 Resolution 99 (Minneapolis, 1998), Status of Palestine in the ITU ;                                        

Resolution 99 (Rev. Antalya, 2006) Status of Palestine in ITU 

5 ITU Radio Regulations, Section III, Article 9 Procedure for Effecting Coordination with or 

Obtaining Agreements of other Administrations 
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על מתן פיתרון והמלצות  א האחראיושל האיגוד ה המגזר לתקשורת רדיולאמנת האיגוד שלפיו 

 נוגע להפרעת תדרים בין חברות האיגוד.  במקרה של סכסוך ה

לתקנות הרדיו של האיגוד, הודעה בדבר הקצאת תדר של תחנת שידור ע"י  11על פי תקנה מס'  .155

אישר האיגוד קבלת  0225חברת האיגוד תימסר אל מגזר הרדיו של האיגוד. ביום חמישה במאי 

משרד התקשורת הפלסטיני, הודעה בדבר הקצאת תדרים שהוקצו לעותרת ולתחנות נוספות ע"י 

לעתירה זו. מסמך זה מדגיש את מעמדה של פלסטין באיגוד  3המצורף כנספח מטעמו במסמך 

האיגוד. כמו כן, על פי האמור במסמך,  הבזק הבינלאומי ואת חובותיה וזכויותיה מכוח כללי

 תעשה תוך תיאום עם ישראל.  1הקצאת התדר של העותרת מס' 

במידה שהיה צורך ביישוב סוגיית תדרים בין ישראל לרשות הפלסטינית הייתה מדינת לפיכך,  .155

 57שסעיף ישראל מחויבת לטפל בעניין מול הרשות הפלסטינית ובמסגרת איגוד הבזק הבינלאומי 

לאמנתו קובעים כי יישוב סכסוכים בין מדינות במקרים של חילוקי דעות  10 ףסעילחוקתו ו

במסגרת יישוב המחלוקת שבנדון, הייתה מחויבת מדינת  ום יובאו בפניו.בנוגע לשימושי ספקטר

הקצאת  מסמךישראל לתאם את הקצאת התדרים בינה לבין הרשות הפלסטינית בהתאם ל

מצורף שכאמור מסמך מטעמו איגוד הבזק הבינלאומי, ל 1עותרת מס' ע"י התדרים שהונפק 

 .לעתירה זו 3כנספח 

ה על פי כללי איגוד הבזק הבינלאומי, לפתור את סכסוך , בהתעלמותה מחובותילסיכום .157

 מחייבות נורמות ישראל מדינת הפרה, הזרוע בכוח ולא שלוםו הסכמההתדרים האמור בדרכי 

 . ההסכמי הבינלאומי המשפט של

 

 הביניים הסכם הפרתב1 

 אלקטרומגנטייםתדרים ב אחריות הרשות להסדרת השימושהמסגרת הנורמטיבית לעניין   .156

 הותוותה בהסכם הביניים.

לרשות תדרים הוקצו )"פרוטוקול בנושא עניינים אזרחיים"(  להסכם IIIנספח  במסגרתכאמור,  .150

במסגרת בהסכמת הצדדים תדרים יעשה  הקצאתהפלסטינית וכן נקבע כי כל צורך עתידי ל

 .הוועדה הטכנית המשותפת

התקשורת הפלסטיני והתדר קיבלה את רישיונה ממשרד  1כאמור לעיל, העותרת מס'  .152

שעל  - התדרים של איגוד הבזק הבינלאומי כללי הקצאתשבשימושה הוקצה לה כדין ובהתאם ל

מחויבת מדינת ישראל. מכאן, שהעותרים פעלו כדין ובהתאם להוראות הסכם בו פיו פועלת ו

 ושים לפעילותם מהרשות הפלסטינית.הביניים בהשיגם את כל האישורים הדר
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וע"י אף אם התדר שהועד והוקצה לעותרים על ידי איגוד הבזק הבינלאומי , לעילר וכפי שהוסב .172

לפנות אל  1-0אינו תואם את האמור בהסכם הביניים, היה על המשיבים  תהרשות הפלסטיני

 הוועדה הטכנית המשותפת שהוקמה במסגרת הסכם הביניים למטרה זו בדיוק. 

 טרם הפלסטינית הרשות נציגי אל/או ו פתהמשות הטכנית הוועדה אל המשיבים פנו משלא .171

 סעיפים של הפרה היא העותרת בשידורי והפגיעה פשיטהה, שידורה ציוד והחרמת צבאית פשיטה

 (. 05 -ו 30 יםנספח)ראו  ואיסורים חובות המשיבים על המטילים הביניים בהסכם ברורים

 –( קובע כי 5)ב() 37כך סעיף      .170

 התקשורת ולתשתיות למערכות המפריעה פעולה מכל יימנעו הצדדים שני"

 1"האחר הצד של והשידור

 מה יותר פוגע בשידור של הצד האחר מהחרמה של המשדרים? .173

 ציוד נשוא עתירה זו מפירים את הסכם הביניים.והחרמת ה פעולותיהםמכאן שהמשיבים, ב  .175

 

 מטעמי ביטחון דחופיםפגיעה בקניין שלא : עקרונות של המשפט ההומניטארי הבינלאומי הפרתג1 

באזור לגבי שידורים אלקטרומגנטיים תקפים  1אף אם סמכויות המשיב  מס' העותרים יטענו כי  .175

A  ,חובות ואיסורים המוטלים עליו  1המשיב מס' בענייננו הפר בפעולתו של הגדה  המערבית

 במשפט ההומניטארי הבינלאומי, בענפו העוסק בדיני כיבוש.

לנורמות המשפט הבינלאומי  1מכוח היותו המפקד הצבאי של השטח הכבוש, מחויב משיב מס'  .177

המנהגי המצוות לנקוט בכל האמצעים על מנת להבטיח עד כמה שאפשר את הסדר והחיים 

לתקנות האג  53הציבוריים של תושבי השטח הכבוש, אלא אם כן נבצר ממנו לחלוטין )סעיף 

 (.1226לחמה ביבשה משנת בדבר דיניה ומנהגיה של המ

, כל פעולה שלו, חייבת להתבצע לצרכים בטחוניים או לצרכים 1כך, פעולה של המשיב  .176

וטובת האוכלוסיה הנכבשת הם השיקולים  צורך צבאי .של האוכלוסייה הכבושההאזרחיים 

 מפקד' נ אלמעלמון אסכאן'מעית ג 323/00בג"צ הלגיטימיים היחידים של המפקד הצבאי )ראו: 

 (1203) 625, 605(, 5, פ"ד לז)"שביו"ל צה כוחות

להתחשב בטובת האוכלוסייה המקומית ולהבטיח את חייהם התקינים,  1חובתו של המשיב מס'  .170

בבואו להבטיח את האינטרסים הביטחוניים של הכוח הכובש עוגנה בפסיקותיו הרבות של בית 

רקע צרכיה של האוכלוסייה למעשה, מתפרשת על  1של המשיב מס'  . סמכותוהמשפט הנכבד

 'ואח ישראל כנסת' נהמועצה האזורית חוף עזה ואח'  1771/25בג"צ ) האזרחית בשטח הכבוש

, הביטחון שר' נהחשמל למחוז ירושלים בע"מ  חברת 057/60"צ בג(; 0225) 505, 501( 0פ"ד נט )
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 כוחות מפקד' נ אלמעלמון אסכאן'מעית ג 323/00בג"צ ב ובעניין זה נאמר .((1260) 105 ,(1)כזפ"ד 

 : (1203) 625, 605(, 5, פ"ד לז)"שביו"ל צה

אין המפקד הצבאי רשאי לשקול את האינטרסים הלאומיים, "

הכלכליים, הסוציאליים של מדינתו שלו, עד כמה שאין בהם 

השלכה על האינטרס הביטחוני שלו באזור או על האינטרס של 

הם צרכיו הצבאיים  ו צורכי הצבאאפילהמקומית. האוכלוסייה 

  ."ולא צורכי הביטחון הלאומי במובנו הרחב

  , שם(.323/00בבג"צ  לפסק דינו של כבוד השופט ברק )כתוארו דאז( 13סקה פ)

)ולנוכח כטענת המשיבים,  ,ביטחוןהחרמת הציוד נעשתה משיקולים הנוגעים לש אם נקבלאף  .172

המדובר  -יננו מאמינים שזה המצב( א –הגרסאות הסותרות שלהם לגבי עילת הפשיטה והתפיסה 

 .דחופיםבפגיעה בקניין שאפשרית אך ורק מטעמים בטחוניים 

בתקנות הנספחות ו 6פים שונים של אמנת ג'נבה הרביעיתמעוגנת בסעי של העותרים זכותם לקניין .162

האלו האיסור על תפיסה והחרמת רכוש של  . בשני המסמכים המחייבים והמנהגיים7לאמנת האג

 אזרחים מוגנים הוא גורף והחריג היחיד לו הם צרכי ביטחון דחופים. 

של או נכסי מקרקעין או מיטלטלין של הפרט ב פגיעהאוסר לאמנת ג'נבה הרביעית  53סעיף  .161

אלא אם ידי הכוח הכובש, -על ,ארגונים חברתיים או שיתופייםשל רשויות ציבוריות אחרות, או 

 absolutely necessary by military") צבאיות פעולות לצורך לחלוטין הכרחיהדבר 

operations").  

של רכוש למעט אם הפגיעה  או תפיסה( לתקנות הנספחות לאמנת האג אוסרת פגיעה g)03תקנה  .160

 be imperatively demanded by the" –נדרשת במפגיע לצרכי המלחמה או התפיסה 

necessities of war" רכוש פרטי, של  ההחרמ חריג ללאת האוסר 57ותקנה  56 תקנה )וכן ראו

 (. המגנות כולן על רכוש ונכסי האוכלוסיה הנכבשת המוגנת 50-53תקנות וכן 

מוגנת לקניינם וכי על חוקתית בית המשפט הנכבד קבע לעניין זה כי לתושבי האזור זכות  .163

 וליו ההגנה על זכויות אלו:להביא בגדר שיקהמפקד הצבאי 

ביותר בטרם יוציא  וזהירמפקד האיזור להפעיל שיקול דעת קפדני  על"

 עליוצו הפוגע בזכויות קנין של אזרחים בשטח מוחזק. חובה זו מוטלת 

הן מכח דיני המלחמה במשפט הבינלאומי והן מכח המשפט החוקתי 

                                                 

 .1252( בדבר הגנה על אזרחים בימי מלחמה, IVאמנת ג'נבה ) 6

 .1226( בדבר דיניה ומנהגיה של המלחמה ביבשה, IVאמנת האג ) 7
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הוא רשאי  זכות קנין כזכות יסוד חוקתית. המגדירהנוהג בישראל, 

בטחוניים חיוניים  צבאייםלהפעיל את סמכותו כאמור מקום שצרכים 

 זכויותין יש צורך חיוני להגן על ימחייבים זאת, או כאשר בנסיבות הענ

ין, וכאשר האמצעי יחוקתיות נוגדות, הגוברות במשקלן על זכות הקנ

של הפרט מאזן באורח מידתי בין חשיבות התכלית  קניינוהננקט כלפי 

 ."מהפגיעה הצפוישמבקשים להשיג לבין עוצמת הנזק 

 

לפסק דינה של כב'  0,  פיסקה נ' מפקד כוחות צה"ל ביהודה ושומרון דאהראבו  6070/25)בג"צ 

 ((17.0.0225השופטת פרוקצ'יה )ניתן ביום 

טרם הפשיטה על משרדי  1ע"י המשיב מס'  הראוידעת הבענייננו נראה כי לא הופעל שיקול  .165

ראייה, לו היה לדחוף. הכרחי ובטחוני  - לא היה קיים צורך צבאיאף העותרים ובכלל זאת, 

צורך ביטחוני דחוף, לא היו טורחים המשיבים לציין כי פעולת הפשיטה היוותה "מוצא 

 . כביכולאחרון" לאחר שניסיונות הידברות )שלא מצאנו להם כל זכר(, לא צלחו 

הסיבה לפשיטה הייתה כי העותרים מפריעים  מסביר כי צוטט בעיתונות דובר צה"לכזכור,  .165

האחרונה של המשיבים המעדכנת כעת על פי הודעתם  , ואילולשידוריהן של תחנות בישראל

בלא פירוט לגבי אותן "מערכות תקשורת" לא . "מערכות תקשורת באזור"המדובר בהפרעה ל

צורך פרעה נטענת זו ניתן לסווגה כעניין ביטחוני. בכל אופן, לא מדובר בניתן לדעת האם ה

זכות חוקתית ישנה בענייננו האם . המצדיק פעולה אלימה של החרמת רכוש ומיידי צבאי דחוף

באזור המדובר היה בהפרעה לתדרים ישראלים הגוברת על זכותם לקניין של העותרים? 

הייתה להידבר דרך וצריכה יכולה סוגיה זו  צבאי.שיקול שאינו מהווה אינטרס  - רהלכאו

תוך רמיסת הזכות לקניין  1ע"י המשיב מס' החרמת הציוד . ובדרכי שלוםהצינורות המקובלים 

לשמירת שלומם לעיל, מהווה הפרה בוטה של חובותיו מפורט כ וחוסר מידתיות של העותרים

 וזכויותיהם של תושבי האזור.

, שהסבה פגיעה קשה לקניינם וחופש עיסוקם של העותרים וכן 1לפיכך, פעולתו של המשיב  .167

אינה עולה בקנה אחד , וללא כל צורך צבאילחופש הביטוי של כלל האוכלוסייה הפלסטינית, 

מהווה הפרה חמורה של כללי המשפט הבינלאומי המנהגי המחייבים את המשיב עם חובותיו ו

  .1מס' 

 

 ה. סוף דבר

פשיטה בלתי חוקית שבעקבותיה ניתן צו החרמה שלא כדין על ידי ניינה של עתירה זו בפעולת ע .166

פגעה בקניינם ופרנסתם של העותרים תוך חריגה מסמכות ובניגוד לכל כללי ר שא ,המשיבים

ולאפשר טרם לפשיטה המנהל התקין. חובתם של המשיבים הייתה לקיים הליך שימוע 
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משלא עשו כן ולאור העובדה שהשימוע בדיעבד שנערך  עון.לעותרים לממש את זכות הטי

  .  1היה תקין, אין כל תוקף חוקי לצו ההחרמה שניתן על ידי המשיב  אלעותרים ל

ת מידתי אינהבכך שהיא , בחריגה מסמכות, באי מתן זכות טיעוןהתנהלות המשיבים לוקה  .160

משפט הבינלאומי ההסכמי ובחובות מכוח ה ת ההגינותועומדת היא בחובבכך שהיא אינה ו

של החרמת רכושם  בדבר תם. משלא פעלו המשיבים על פי חובתם, דינה של החלטוהמנהגי

 להתבטל.העותרים 

מתבקש כבוד בית המשפט להורות למשיבים כי כל הציוד שהוחרם אור כל האמור, ל .162

ים )רכיבי השידור המוזכרים בצו ההחרמה וכן שאר רכוש העותר מהעותרים יוחזר לאלתר

 . שטרם הוחזר(

בשכר טרחת עורך ו יםלחייב את המשיבים בהוצאות העותרהנכבד מו כן מתבקש בית המשפט כ .102

 דינם. 

בימים אלה ברשות  בשל חג הקורבן החלוזאת  0תצהירו של העותר מס' מוגשת ללא עתירה זו  .101

תצהיר ללא עתירה הכאמור  תרצון העותרים להגישה במועד כנדרש, מוגשבשל . הפלסטינית

 .תוך עשרה ימים וזה יוגש לבית המשפט הנכבד
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