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אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית

אלוף פיקוד המרכז הוא מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית, המשמש כנאמן הזמני וכבעל השליטה 
האפקטיבית בשטחים הכבושים, ואחראי – באמצעות כוחות הצבא ומשטרת ישראל הפועלים בהסמכתו 

ומכוח סמכותו – על אכיפת החוק בשטח זה על שלל היבטיה, לרבות אכיפת דיני התכנון והבנייה.

המינהל האזרחי הוא גוף צבאי שבידיו סמכויות הניהול של החיים האזרחיים בשטחים הכבושים. בין 
היתר אמון המינהל האזרחי על אכיפת חוקי התכנון, הבנייה והתשתיות בשטחי C, לרבות הוצאת צווי 
הפסקת עבודה וצווי הריסה.3 במהלך השנים הוציאה יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי אלפי צווי 
הריסה למבנים ולכבישים שנבנו ללא היתר ושלא כדין ברחבי הגדה המערבית, אולם רובם המכריע של 
צווים מינהליים אלה לא מומשו.4 באופן מעשי, מימוש צווי הריסה מותנה בהחלטה של שר הביטחון, 
המושפע באופן טבעי מלחצים פוליטיים ואידאולוגיים, ולמעט מקרים בודדים, מרביתם לאחר מאבק 

משפטי ממושך, שרי הביטחון נמנעים מלהורות לממשם.

במקביל לערוץ האכיפה המינהלי אמורה להתקיים אכיפה של עבירות תכנון ובנייה גם במישור הפלילי. 
מחוז "שומרון ויהודה" )ש"י( במשטרת ישראל אחראי על חקירת עבירות פליליות, ובהתאם לתוצאות 
שבסמכותן      המדינה  פרקליטות  ואת  המשטרתית  התביעה  את  גם  כולל  הפלילי  הערוץ  החקירה, 

לגבש כתבי אישום ולהעמיד לדין את החשודים. 

והמינהל האזרחי בכל  ישראל  בין משטרת  כוחות  כי מאחורי הקלעים מתנהל מאבק  לציין,  חשוב 
הנוגע לשאלה מי מופקד על האכיפה הפלילית של דיני התכנון והבנייה על אזרחים ישראלים בשטחים 
המשפטי  היועץ  של  ולהתערבות  המדינה  מבקר  של  לביקורת  נושא  היה  אף  זה  עניין  הכבושים. 
לממשלה ושל שר הביטחון. על פי פרקליטות המדינה, במחצית שנת 2015 הוחלט להקים יחידה 
מקצועית ייעודית במינהל האזרחי, שתפקידה יהיה לחקור עבירות תכנון ובנייה בגדה המערבית.5 ככל 
הידוע ליש דין, נכון לדצמבר 2016 יחידה כזו טרם הוקמה, וגם אם הוקמה היא אינה מורגשת בשטח.6

הסכם הביניים שנחתם בין ישראל לאש"ף בשנת 1995 קבע כי בשטח C – המשתרע על כ-60% משטחי הגדה – כלל   3
.)www.knesset.gov.il/process/docs/heskemb1.htm( הסמכויות הביטחוניות והאזרחיות יישארו בידי ישראל

עו"ד טליה ששון, חוות הדעת בנושא מאחזים בלתי מורשים )פברואר 2005(, עמ' 217. מקרה מבחן לדוגמה ראו בדו"ח   4
יש דין, מסלול הנישול – המקרה של המאחז עדי-עד )פברואר 2013(, עמ' 63–65.

בג"ץ 8088/14, פרחאת ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח', כתב תשובה מטעם המשיב 1, 10.11.2015.  5
להרחבה בנוגע לחלוקת הסמכויות בין המשטרה למינהל האזרחי בכל הקשור לאכיפת החוק בעבירות של בנייה בלתי   6
חוקית ראו דו"ח יש דין עקיפת חוק - כישלון אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית )מאי 2015(, עמ' 

.89–86
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החובה להגן על אזרחים מוגנים ועל רכושם בשטח הכבוש 

ישראל כמעצמה הכובשת לאכוף את החוק בשטחים הכבושים מעוגנת  חובתה של מדינת 
על  להגנה  אקטיבי  באופן  לפעול  החובה  את  וכוללת  הבינלאומי  ההומניטרי  המשפט  בכללי 
רכושם של האזרחים המוגנים בשטח הכבוש מפני גורם שלישי, ולנקוט פעולות שיבטיחו את 

יכולתם ליהנות מקניינם ולהגשים זכויות יסוד אחרות הנתונות להם.7 

יעיל  באופן  לחקור  המחויבות  הוא  המוגנת  האוכלוסייה  על  להגן  מהחובה  נפרד  בלתי  חלק 
חשדות בדבר הפרת האיסור לפגוע באזרחים המוגנים וברכושם, ולמצות את הדין הפלילי עם 

האחראים לכך.

האמנות המרכיבות את משפט זכויות האדם הבינלאומי מפרטות את אמות המידה המחייבות 
זכויות אדם. הוראות אלו כוללות  את המדינה לקיים חקירה אפקטיבית של חשדות להפרת 
כמה דרישות שעמידה בהן תאפשר למצות את הדין עם חשודים בהתאם לעקרון האחריותיות 
)accountability( ותוך שמירה על זכויות הליך הוגן: עצמאות, היעדר משוא פנים, אפקטיביות, 

יסודיות ומקצועיות, שקיפות, פומביות ומיידיות.8

ההליך הפלילי

המשפט הפלילי הוא ענף מרכזי בכל מערכת משפטית, ונועד להסדיר את החיים הציבוריים ולסייע 
בהגנה על האינטרסים הבסיסיים של חברה באמצעות קביעת נורמות התנהגות המחייבות את כל 
חבריה. הטלת סנקציה פלילית באמצעות דיני העונשין נועדה למנוע או לצמצם הפרה של הנורמות, 
יצירה של מסר ערכי באשר לפסול המוסרי  ידי  וציבורית, ועל  בין היתר באמצעות הרתעה אישית 

בהתנהגותו של המורשע.

ראשית פעולת אכיפת החוק היא בניסיון למנוע מעשים עבריינים. משנכשלה המניעה ובוצעה עבירה 
משנודע  כי  הקובע  הפלילי,  הדין  סדר  בחוק  מעוגנת  לחקור  החובה  שבדיעבד.  החקירה  מתחילה 
למשטרה על חשד לביצוע עבירה, בין אם באמצעות תלונה שהוגשה ובין אם בדרך אחרת – עליה 
לפתוח בחקירה.9 גם פסיקת בית המשפט העליון הכירה בחובתה של המשטרה לנהל חקירה יעילה:

לחקר  לפעול  החובה  עומדת  הרשויות,  על  המוטלת  החקירה,  חובת  בבסיס  כידוע, 
האמת והחובה להביא לדין את האשם האמיתי בביצועה של העבירה. חובת הרשויות 
למיצוי הליכי חקירה כראוי, מהווה גם חלק מזכות הנאשם למשפט תקין והוגן, בהיותו 

אמצעי לחשיפת האמת.10

ראו למשל: אמנת האג בדבר דיני המלחמה ביבשה )1907(, תקנות 43 ו-46 לתקנות הנלוות; אמנת ז'נבה הרביעית,   7
סעיפים 27, 146–147.

ראו למשל אמנת האו"ם הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות, סעיפים 2 ו-7.  8
חוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב( התשמ"ב-1982, סעיף 59.  9

ע"פ 8140/11, סעד אבו עסא נ' מדינת ישראל, פסק דין, 3.9.2015. ראו גם ע"פ 5386/05, בילל אלחורטי נ' מדינת   10
ישראל, פסק דין, 18.5.2006; ע"פ 721/80, שלמה תורג'מן נ' מדינת ישראל, פסק דין, 5.2.1981.
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עם סיום החקירה, על המשטרה להחליט אם להעביר את תיק החקירה אל רשויות התביעה לשם 
המשך ההליך הפלילי או לסגור את תיק החקירה. העילות המרכזיות שבגינן המשטרה מחליטה שלא 

להעמיד לדין חשוד הן היעדר אשמה פלילית, חוסר ראיות מספיקות או חוסר עניין לציבור.

תיק חקירה המועבר לתביעה המשטרתית או לפרקליטות המדינה )על פי חומרת העבירה( נבחן על 
ידי גורמי התביעה, אשר מחליטים אם להגיש כתב אישום כנגד החשודים ובאיזו אשמה. חוק סדר הדין 
הפלילי קובע שני תנאים מצטברים שבהתקיימם יש להעמיד אדם לדין: קיומן של ראיות מספיקות 
לאישום וקיומו של עניין לציבור בניהול המשפט.11 לחלופין מצויה בידי רשויות התביעה הסמכות לקבוע 
כי החקירה לא מוצתה, וכי על המשטרה לפתוח מחדש את תיק החקירה ולבצע "השלמת חקירה", 
פלילי,  אישום  כתב  הגשת  על  מוחלט  כאשר  בוצעו.  חיוניות שטרם  חקירה  פעולות  לנקוט  כלומר 

פרקליטי המדינה מייצגים בבית המשפט את הציבור נגד הנאשם. 

אם החליטה המשטרה או הפרקליטות לסגור את התיק, החוק קובע כי תימסר על כך הודעה בכתב 
למתלונן, ובה תצוין גם העילה לסגירת התיק. המתלונן רשאי להגיש ערר על ההחלטה לסגור את תיק 
החקירה ללא הגשת כתב אישום.12 בית המשפט הכיר גם בזכותו של המתלונן לעיין בתיק החקירה 
בכפוף לכמה קריטריונים.13 הערר מקנה למתלונן זכות טיעון בפני גורם בכיר מהגורם שקיבל את 
ההחלטה על סגירת התיק, כדי להצביע בפניו על כיווני חקירה שלא מוצו או לטעון כי הראיות שנאספו 

במסגרת החקירה מספיקות להגשת כתב אישום.

אם רשויות האכיפה דוחות את הערר רשאי המתלונן לעתור לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, 
בדרישה שיורה לפרקליטות לפתוח מחדש את תיק החקירה או להעמיד את החשודים לדין. ככלל, 
בחוסר  לדעתם  לוקה  הרשויות  החלטת  במקרים שבהם  אלא  להתערב,  נוטים  אינם  בג"ץ  שופטי 

סבירות קיצונית.14

החטא בלי עונשו

מאז שנת 2007 סייע ארגון יש דין בהגשתן של עשרות עתירות לבג"ץ בדרישה שיורה למדינה לממש 
צווי הריסה מינהליים למבנים, דרכים ומתקני תשתית שהיא עצמה הוציאה, ולהסיר בנייה בלתי חוקית 
בגדה המערבית. במסגרת ההתדיינות המשפטית בחלק מעתירות אלה הוציאו שופטי בית המשפט 
העליון צווי ביניים שאסרו על המשך עבודות הבנייה ואכלוס המבנים, על מנת שלא יתבצעו מהלכים 

אשר ימנעו את מימוש הסעדים המבוקשים בעתירה.15 

בנייה בלתי חוקית והפרות של צווים מינהליים או של צווים שהוציא בית משפט הן עבירות פליליות. 
חוקי התכנון והבנייה והצווים שמוציא המינהל האזרחי נאכפים בהתאם לסעיפים 37–39 ב"צו בדבר 
חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים )יהודה והשומרון( )מס' 418(, תשל"א-1971", ואילו לגבי הפרת צו בית 

חוק סדר הדין הפלילי )נוסח משולב( התשמ"ב-1982, סעיף 62)א(.  11
שם, סעיפים 63–65.  12

בג"ץ 5090/11, ארגון "יש דין – מתנדבים למען זכויות אדם" ואח' נ' פרקליט המדינה ואח', פסק דין, 20.3.2014;   13
הנחיית פרקליט המדינה מס' 14.8, בקשה מצד גורמים שונים לעיין במידע המצוי בתיק חקירה, עדכון אחרון מיום 

.30.3.2014
ראו למשל בג"ץ 953/89, גנור ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה, פסק דין, 10.5.1990.  14

להרחבה ראו דו"ח יש דין, פרקטיקות של השתלטות על אדמות בגדה המערבית )ספטמבר 2016(, עמ' 4–9.  15
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משפט קובע חוק העונשין בישראל כי "המפר הוראה שניתנה כשורה מאת בית משפט או מאת פקיד 
או אדם הפועל בתפקיד רשמי ומוסמך לאותו ענין, דינו – מאסר שנתיים",16 ובנוסף מדובר בביזיון בית 

המשפט, המאפשר אכיפה באמצעות קנסות ומאסר לפי פקודת ביזיון בית המשפט.17

נייר עמדה זה הוא תוצר של מחקר איכותני, המבוסס על כמעט עשור של פעילות במסגרת פרויקט 
גישה לקרקעות של יש דין, ומתמקד בחמישה מקרי מבחן המשקפים את המציאות העגומה של 
אי-אכיפת החוק במקרים של בנייה בלתי חוקית של ישראלים בגדה המערבית, תוך שימת דגש על 

הפרת צווים מינהליים ושיפוטיים.

המסמך מציג ומנתח, עקב לצד אגודל, את רשלנותן וכישלונן של רשויות החוק בכל אחד משלבי 
קבלת  ובאופן  המשטרתית  בחקירה  עבור  האזרחי,  המינהל  של  הפיקוח  בפעולות  החל  האכיפה. 
ההחלטות של פרקליטות המדינה בערר וכלה בהתדיינות בבתי המשפט. בנוסף, נייר העמדה ממחיש 
את האבסורד שבניסיון ההתמודדות של המדינה עם פעילות עבריינית, שנעשית פעמים רבות בסיועה 
ובמימונה-היא, וטוען כי ישראל, על זרועותיה השונות, קובעת מצד אחד חוקים ומדיניות ומנגד פועלת 

נגדם.

כפי שהם  כי הקורבנות העיקריים של כשלי מערכת אכיפת החוק הישראלית  ולציין  לחזור  חשוב 
זה הם תושבי הגדה המערבית, אזרחים מוגנים על פי המשפט ההומניטרי  בנייר עמדה  מפורטים 
ובשל  פלסטיניות,  אדמות  על  נעשית  חוקית  הבלתי  הבנייה  אזרחיות.  זכויות  נטולי  אך  הבינלאומי, 
הקרקעות  מבעלי  מונעים  ישראל  של  הביטחון  כוחות  בשטח,  ישראלים  מתנחלים  של  נוכחותם 
הפלסטינים את הגישה לאדמתם, כך שבשורה התחתונה משמעותם של ליקויים אלה היא פגיעה 

קשה בזכויות היסוד שלהם.

חוק העונשין, התשל"ז-1977, סעיף 287)א(.  16
פקודת בזיון בית משפט, חא"י, פרק כ"ג, מס' 12, 1929.  17
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שלא  השכונה  מכל  חלק  הוא  ״הזיפות 
אז  השכונה  את  אוכפים  לא  ואם  נאכפה, 

הזיפות הופך להיות משנה״
18

"ממונה שומרון" ביחידת הפיקוח של המינהל האזרחי, 2012 

"נוהל בנייה בלתי חוקית" קובע כי באחריות ועדת משנה לפיקוח, המורכבת מבכירי תחום התשתית 
היחידה  חוקיים.  בלתי  למבנים  הריסה  וצווי  עבודה  הפסקת  צווי  להוציא  האזרחי,  במינהל  והתכנון 
הבנייה  חוקי  אכיפת  על  וממונה  האזרחי  המינהל  של  האכיפה  כזרוע  משמשת  לפיקוח  המרכזית 

19.C בשטחי

פקחי המינהל האזרחי אכן מוציאים פעמים רבות צווי הפסקת עבודות וצווי הריסה למבנים או כבישים 
שנבנו ללא היתרים ושלא כדין, ומוסרים אותם לידי הגורמים המבצעים או מניחים אותם בשטח. אולם 
צוין, פעולת אכיפה אמיתית, כזו שמוציאה את הצווים מן הכוח אל הפועל, תלויה על  כפי שכבר 
פי רוב בהחלטות הדרג המדיני-פוליטי, וברובם המוחלט של המקרים אינה מתקיימת. מכאן שאופן 
ההתנהלות של המינהל האזרחי הוא למעשה הכנה ביורוקרטית לפעולה שכמעט ואינה מתממשת. 

זאת ועוד, וכפי שיוצג בהמשך, הניסיון מלמד שבין פקחי המינהל האזרחי יש החשים הזדהות עם 
בחקירות  עליהם  מחפים  ואף  מבצעים  שהם  מעבירות  עין  מעלימים  בבנייה,  המעורבים  הגורמים 
משטרה. תופעה דומה של הזדהות עם מבצעי העבירות מוכרת ליש דין גם מגופי אכיפה ישראליים 

אחרים בגדה המערבית.

סלילה בלתי חוקית של כביש על אדמות הכפר ַקריּות

כדי  הדרושות  הפעולות  כל  את  לנקוט  בדרישה  האזרחי  המינהל  לראש  דין  יש  פנה   2009 במרץ 
להפסיק את עבודות סלילתו של כביש שנועד לחבר בין ההתנחלות עלי למאחז הבלתי חוקי היובל, 
המתבצעות על אדמות הכפר קריּות. במקביל הגיש ראש מועצת קריּות תלונה במשטרה בגין הסגת 
גבול וביצוע פעולות בלתי חוקיות על אדמות תושבי הכפר. יצוין כי המאחז כולו נבנה בניגוד לחוק 

וללא היתרי בנייה.

בחילופי התכתובות מול המינהל האזרחי התברר כי כבר בשנת 2005 הוציא המינהל האזרחי צווי 
הפסקת עבודה וצווי הריסה לקטע דרך זה שרק החל להיפרץ, אלא שהצווים מעולם לא נאכפו.

הודאתו של א"ו במשטרה, 14.5.2012 )תיק פל"א 105505/09(.  18
להרחבה ראו דו"ח יש דין, מסלול הנישול – המקרה של המאחז עדי-עד )פברואר 2013(, עמ' 61–62.  19
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עדותו של א"ו, "ממונה שומרון" ביחידת הפיקוח במינהל האזרחי, שניתנה במשטרה במסגרת 
החקירה בדבר הפרת הצווים השיפוטיים בפרשה זו, שופכת אור על ההנחות המובילות את 
אמורה  היא  שעליהם  המתנחלים  הפיקוח לבין  יחידת  בין  הקשר  אופי  ועל  האכיפה  פעולות 

לפקח.

בתשובה לשאלת חוקר המשטרה "מדוע לא אכפת עבודות הזיפות ]של הכביש[, הרי בתחילת 
עדותך מסרת כי ישנו צו הפסקת עבודה בחודש ספטמבר 2005?", השיב א"ו – "הזיפות הוא 
חלק מכל השכונה ]הכוונה למאחז היובל[ שלא נאכפה, ואם לא אוכפים את השכונה אז הזיפות 
הופך להיות משנה". כלומר אם כמדיניות לא אוכפים את הדין בעבירה חמורה שנמשכת שנים, 

מה הטעם באכיפת הדין על עבירה קלה יחסית.20

בנוסף, בחקירתו ניסה ממונה הפיקוח א"ו להסתיר מי עומד מאחורי העבודות. תחילה טען כי 
הוא "לא יודע, לא נפגשנו ולא פגשנו אף אחד". אולם חוקר המשטרה רענן את זיכרונו לגבי 
ֵעלי אמר לו שההתנחלות  שיחת טלפון עם חוקר אחר, שבה ציין א"ו כי מזכיר ההתנחלות 
אחראית על הסלילה, ואז טען א"ו כי הדברים אכן נאמרו אך היו "לא לפרוטוקול" וחשיפתם 

תהרוס לו את העבודה עם ההתנחלות עלי ואת היחסים עם המתנחלים. 

גם התלונה במשטרה והפנייה לראש המינהל האזרחי לא מנעו את המשך עבודות סלילת הכביש, 
וראש מועצת קריּות עתר לבג"ץ, בסיוע יש דין, בדרישה לאכוף את צווי הפסקת העבודות והריסת 
הכביש שהוציאו הרשויות ולממשם.21 בעקבות העתירה, ביום 5.4.2009, הוציאו שופטי בית המשפט 

העליון צו ביניים האוסר לבצע כל עבודות בנייה בשטח.

ואולם, גם צו בג"ץ לא עצר את העבודות.

במהלך הדיונים בעתירה הודו נציגי המדינה בפני בית המשפט שצו הביניים הופר וטענו כי נפתחה 
חקירת משטרה בנושא, במקביל לחקירה על האחריות הפלילית בעניין הבנייה הבלתי חוקית. שופטי 
העליון קבעו כי הם "רואים בחומרה רבה" את המשך העבודות על הכביש לאחר מתן צו הביניים,22 
והוציאו צו על תנאי המורה למדינה להסביר מדוע לא נקטה צעדים כנגד מפירי צו הביניים.23 המדינה 
מצדה הסתפקה בהצהרה לקונית על כך שבמסגרת החקירה נחקרו כמה גורמים, ו"מטבע הדברים 

לא ניתן להרחיב בשלב זה בדבר תוכן החקירה".24

הודאתו של א"ו במשטרה, 14.5.2012 )תיק פל"א 105505/09(.  20
בג"ץ 2759/09, ראש מועצת הכפר קריות נ' שר הביטחון ואח', עתירה דחופה לצו על תנאי ולצו ביניים, 29.3.2009   21

)להלן בג"ץ 2759/09(.
בג"ץ 2759/09, החלטה, 26.5.2010.  22

בג"ץ 2759/09, צו על תנאי, 6.4.2011.  23
בג"ץ 2759/09, כתב תשובה מטעם המשיבים 1–4, 31.5.2011.  24
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חקירה משטרתית והגשת ערר

לאחר יותר מארבע שנות חקירה, שבהן נחקרו תשעה אנשים בלבד, סגרה יחידת התביעות של מחוז 
ש"י במשטרה את התיק ביולי 2013 בעילה של חוסר ראיות מספיקות. התיק נסגר על אף שראשי 
פרקליטות המדינה קבעו עוד בספטמבר 2011 כי "יש אינדיקציה לגבי זהותו של מבצע העבודות".25 

בעקבות עיון במסמכים שבתיק החקירה הגיש יש דין ערר לפרקליטות המדינה על ההחלטה לסגור 
את התיק.26 הערר הוגש משני טעמים עיקריים: 

הראשון, כיוון שמחומרי החקירה בתיק עלה כי קיימת תשתית ראייתית להעמדה לדין והגשת כתבי 
אישום כנגד כמה מעורבים בפרשה, הן בשל הסגת גבול ובנייה בלתי חוקית והן בגין הפרת צו שיפוטי. 
הערר תיאר בפרוטרוט את רשלנות מהלכי החקירה ואת הסתירות בעדות החשודים, ונטען בו כי אף 
שלא התקיימה חקירה מקיפה, הצטברו בתיק החקירה ראיות מספיקות להגשת כתב אישום נגד 
עוזר ראש מועצת מטה בנימין ונגד המועצה האזורית והאגודה השיתופית "עלי" כתאגידים, שפעלו 
בשיתוף פעולה לפריצת תוואי הדרך ולסלילת הכביש באופן בלתי חוקי, תוך הסגת גבול ובניגוד לצווים 
המינהליים; וכמו כן בגין חלקם של המעורבים במימון, בסיוע ובשידול של גורמים שונים להפר את צו 

בית המשפט באופן מודע ומפורש, או לכל הפחות בעצימת עין.

חומר החקירה הקיים כולל לפחות שני "אקדחים מעשנים" שלא זכו לבירור מעמיק בחקירה: מסמך 
הביניים  צו  הוצאת  לאחר  וחצי  חודש  שנכתב  הבנייה,  על  הפיקוח  על  האחראית  החברה  מטעם 
בבג"ץ, הממוען למועצה האזורית מטה בנימין עם חשבון בסכום של 458,056 ₪ בגין פיקוח על 
עבודות סלילת הכביש; והודאה של פקח המינהל האזרחי במשטרה, שלפיה מזכיר עלי טען בפניו 

שההתנחלות היא שהזמינה את העבודות.

הפרת  בנושא  גם  כמו  בתלונה,  המשטרתי  הטיפול  כי  העובדה  היה  הערר  להגשת  השני  הטעם 
ביצעה מספר פעולות  כי המשטרה לא  נראה  צו הביניים, לקה בפגמים מהותיים. מתיק החקירה 
חיוניות הדרושות לבירור הנושא באופן ממצה ויסודי – בדגש על תפיסת מסמכים רלבנטיים, עימות 
הנחקרים עם הראיות ועם גרסאות סותרות של נחקרים אחרים, וחקירת חשודים נוספים שמעורבותם 
עלתה מחומרי החקירה. יש דין טען כי מחדלי החקירה והימנעותם של החוקרים מביצוע הפעולות 
סיכויי  את  להעריך  וביכולת  הראיות  איסוף  בשלב  משמעותי  באופן  חיבלו  הנדרשות  האלמנטריות 
ההרשעה לצורך ההחלטה על העמדה לדין )אף שכאמור, גם כך היו די ראיות להעמיד לדין לפחות 
חלק מהחשודים(. הערר הוסיף וקבע כי יש יותר מסיכוי סביר שאילו התבצעו כלל הפעולות הנדרשות 
לצורך ניהול חקירה מקיפה ועניינית, היתה בידי גורמי החקירה התשתית הראייתית הדרושה לצורך 

העמדה לדין גם לשיטתם.

כך למשל, פעולת החקירה המשמעותית הראשונה נעשתה רק שמונה חודשים לאחר הגשת התלונה, 
הראיות  איסוף  על  השפיע  בוודאי  אשר  זמן   – כך  אחר  שנים  ואף  חודשים  נעשו  אחרות  ופעולות 
הנחקרים:  על  גם  השפיע  החקירה  בפעולות  הגדול  השיהוי  ומעמיקה.  יסודית  לחקירה  הדרושות 

לשכת המשנה לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים(, תיקי בנייה בלתי חוקית תוך הפרת צווים שיפוטיים באיו"ש   25
– סיכום דיון, 8.9.2011.

מיש דין לפרקליטות המדינה, ערר על ההחלטה לסגור את תיק פל"א 105505/09, 15.12.2013.  26
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לדוגמה עורך הדין שייצג את המועצה האזורית מטה בנימין בבג"ץ, טען בחקירתו שנערכה במרץ 
2013 כי "מדובר באירועים ישנים" וכי "אין ביכולתי לזכור משנת 2009".27

כמו כן, מעורבותה של "האגודה השיתופית – אמנה"28 בפריצת תוואי הדרך וסלילת הכביש מעולם לא 
נבדקה על ידי המשטרה, הגם ששמה עלה במהלך החקירה וכמה נחקרים הזכירו אותה, בין השאר 

מנהל חברת הפיקוח, שציין במפורש כי קיבל מאמנה תשלום על עבודתו בפרויקט.

דחיית הערר

בינואר 2016 דחתה פרקליטות המדינה את הערר. ההחלטה קבעה כי "אין מחלוקת שנעשו עבודות 
בכביש גם לאחר החלטת בג"ץ", אך "לא ניתן לקבוע מי ביצע את העבודות, כמו כן לא ניתן להוכיח 
כי מי שביצע את העבודות ידע שמדובר באדמות פרטיות וכי מי שביצע את העבודות המשיך לבצען 

לאחר שקיבל לידיו את החלטת בג"ץ בדבר הפסקת העבודות".29

את  העליון  המשפט  בית  קיבל   – שהוגשה  לאחר  שנים  מחמש  למעלה   –  2014 באוגוסט 
העתירה בחלקה, וקבע כי על ישראל להרוס את חלקי הכביש המצויים על קרקע שלא ניתן 
את  הוציא  האזרחי  שהמינהל  לאחר  עשור  בדיוק  שנה,  בתוך  ציבור  כאדמת  עליה  להכריז 
הצווים  והפרת  חוקית  הבלתי  הבנייה  הגבול,  על הסגת  זאת, האחראים  עם  צו ההריסה.30 

השיפוטיים מעולם לא הועמדו לדין.

הודאתו במשטרה של עו"ד ע"ס, 5.3.2013 )תיק פל"א 105505/09(.  27
תנועת אמנה הוקמה בשנת 1978 ומתפקדת כזרוע ההתיישבות של גוש אמונים ומועצת יש"ע. אמנה מתכננת ויוזמת   28

בנייה בהתנחלויות ובמאחזים בלתי חוקיים ברחבי הגדה המערבית. מאז שנת 1989 עומד בראשה זאב )זמביש( חבר.
מפרקליטות המדינה, מחלקת עררים ליש דין, החלטה בערר, 19.1.2016.  29

בג"ץ 2759/09, פסק דין, 20.8.2014.  30
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כך,  מוצתה.  לא  החקירה  הצער,  ״למרבה 
גורמים רלוונטיים מהמועצה האזורית לא 
נחקרו, ואף לא כל הגורמים מהיישוב כוכב 
ממועד  שנים  כחמש  בחלוף  כיום,  יעקב. 
ממשי  סיכוי  עוד  נותר  לא  האירועים, 

להגעה לממצאים בעניין זה״
31

פרקליטות המדינה, 2014 

בבסיס האכיפה הפלילית העוסקת באחריותיות )accountability( של מבצעי עבירה מצויה החקירה, 
שעליה ממונה על פי רוב המשטרה. ללא חקירה ראויה אין העמדה לדין ואין ענישה, ובלעדיהן נפגעת 
ההרתעה וכפועל יוצא מכך גם הסדר הציבורי. כפי שצוין, החובה למצות כראוי הליכי חקירה מעוגנת 
במשפט זכויות האדם הבינלאומי, בחוק הישראלי ובפסיקת בתי המשפט; וכשמדובר בהפרות חמורות 

של דיני הכיבוש )התפיסה הלוחמתית(, החובה קבועה גם במשפט ההומניטרי הבינלאומי.

כשלים  מגלה  זה  עמדה  בנייר  הנדונות  בעבירות  העוסקים  המשטרתית  החקירה  תיקי  של  בחינה 
משמעותיים בכל הנוגע לאופן ביצוע החקירות בדבר הפרת צווים מינהליים ושיפוטיים ובנייה בלתי 
חוקית של ישראלים בגדה המערבית.32 כפי שיוצג להלן, רבות מהחקירות מתחילות זמן רב לאחר 
ביצוע העבירה ומתמשכות באופן בלתי סביר, דבר הפוגע משמעותית ביעילותן. בנוסף, חוקרי המשטרה 
אינם מזמנים לחקירה עדים ומעורבים מרכזיים, ואילו עדים שכן נחקרים לרוב אינם מעומתים עם 
החשודים או עם גרסאות סותרות שעלו במהלך החקירה. יתרה מזו, חוקרי המשטרה נמנעים לא פעם 
מתפיסת מסמכים וראיות בעלי משקל שעשויים לשפוך אור על האשמים, מקורות מימונם והעומדים 

מאחוריהם.

פגישה  מיוחדים(  )תפקידים  המדינה  לפרקליט  המשנה  בלשכת  התקיימה   2011 בספטמבר 
שמטרתה לקדם את הטיפול בתיקים שבהם "מופרים צווים שיפוטיים של בג"ץ להפסקת בנייה 
בלתי חוקית" בגדה המערבית.33 בפגישה השתתפו נציגים בכירים של פרקליטות המדינה, מחוז 

ש"י של המשטרה ולשכת היועץ המשפטי לגדה המערבית.

משתתפי הדיון הדגישו את "חשיבות הטיפול בתיקים אלו ותיעדופם, שכן מדובר בתיקים בהם 
יש פגיעה חמורה בשלטון החוק", ועמדו על הקשיים והבעיות בשיתוף הפעולה בין גופי האכיפה 
השונים. בסיום הפגישה נקבע בין השאר כי במסגרת החקירה המשטרתית יש חשיבות גבוהה 

ערר מרשך ע"א על ההחלטה לסגור את תיק פל"א 363851/09  דין,  ליש  עררים, פרקליטות המדינה  ממחלקת   31
בנימין, 13.8.2014.

למרבה הצער, כשלים נפוצים גם בחקירות פליליות שעורכת המשטרה בנושאים אחרים בשטחים הכבושים. להרחבה ראו   32
דו"ח יש דין, עקיפת חוק – כישלון אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית )מאי 2015(, עמ' 28–70.

לשכת המשנה לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים(, תיקי בנייה בלתי חוקית תוך הפרת צווים שיפוטיים באיו"ש   33
– סיכום דיון, 8.9.2011.
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לחקור לא רק את הגורם המבצע את הבנייה הבלתי חוקית, אלא גם את מי שנתן את ההוראה 
בדבר הפרת הצו ומימן אותה; כי יש לבחון את "שרשרת" העברת הצו בין הגורמים השונים 
בשטח, כך שניתן יהיה להוכיח מי הגורם שידע על הצו ועליו היתה החובה לבצעו ולאוכפו; וכי 
יש להקפיד לחקור את ההיבט התקציבי, משמע מי הגורם אשר שילם תמורת ביצוע העבודות 

שהפרו את הצו.

על אף קביעות אלו של בכירי מערכת אכיפת החוק, בפועל לא נרשם שינוי משמעותי באופן 
הטיפול בתיקים.

בניית 12 מבנים בלתי חוקיים על אדמות כפר עקב

בראשית אוגוסט 2009 גילו תושבי כפר עקב הסמוך לרמאללה כי על אדמותיהם, הקרובות להתנחלות 
ובעלי האדמות עתרו  ונבנים 12 מבנים בלתי חוקיים. ראש מועצת כפר עקב  יעקב, הולכים  כוכב 
בדחיפות לבג"ץ, באמצעות יש דין, בדרישה לעצור את בניית המבנים.34 בית המשפט התבקש להוציא 
צו שיורה על הפסקה מיידית של העבודות, בהתחשב בסדרי העדיפויות לאכיפת החוק שקבעה ישראל, 
הקובעים שאכלוס מבנים יסבך עד מאוד את פעולות הפינוי.35 בעתירה נטען כי התנערות הרשויות 
המבוצעות  לעבירות  שבשתיקה  היתר  מהווה  חוקית  בלתי  בנייה  לגבי  החוק  את  לאכוף  מחובתן 
ההומניטרי  המשפט  פי  על  מוגנים  אזרחים  המערבית,  הגדה  תושבי  של  הפרטיות  אדמותיהם  על 

הבינלאומי, והכול לצורך הרחבת התנחלות בלתי חוקית.

ב-1.9.2009 הגישה המועצה האזורית מטה בנימין את תשובתה לעתירה, ובה טענה כי כל 12 המבנים 
מאוכלסים במשפחות של עולים חדשים ומחוברים לתשתיות, "אשר על כן, צו הביניים שהתבקש 

בהקשר זה כבר אינו רלוונטי כלל ועיקר". תשובה זו לוותה בתצהיר של אדריכל המועצה.36

למחרת השיבה לעתירה גם פרקליטות המדינה. בתשובתה הודתה המדינה כי מדובר בבנייה בלתי 
צווי הפסקת  האזרחי  המינהל  הפיקוח של  יחידת  הוציאה   4.8.2009 ביום  כבר  כי  והוסיפה  חוקית 
הסגור  לשטח  ישראלים  "כניסת  כי  הקובע  סגור,  צבאי  שטח  צו  הוצא   16.8.2009 וביום  עבודה, 

ונוכחותם בשטח אסורה ומהווה עבירה פלילית".37

ועל חיבור  בין המבנים  ביניים האוסר על המשך הבנייה, על סלילת דרכים  צו  שופטי בג"ץ הוציאו 
המבנים לתשתיות.38 הצו הניח שהמבנים כבר אוכלסו, בהתבסס על תצהיר של המועצה האזורית 

מטה בנימין לבית המשפט, אך כפי שיורחב בהמשך, בשטח פני הדברים היו שונים.

ארעי,  ולצו  ביניים  לצו  תנאי,  על  לצו  עתירה  ואח',  נ' שר הביטחון  ואח'  ראש מועצת כפר עקב   ,6505/09 בג"ץ   34
13.8.2009 )להלן בג"ץ 6505/09(. העתירה הוגשה לאחר שפניות יש דין אל ראש המינהל האזרחי ואל המשנה ליועץ 

המשפטי לממשלה לא נענו באופן מהותי.
סדרי העדיפויות למימוש צווי הריסה שהוצאו בגין בנייה בלתי חוקית בשטחי הגדה המערבית התקבלו במסגרת תשובת   35
המדינה מיום 28.10.2008 בבג"ץ 9051/05, תנועת שלום עכשיו – ש.ע.ל. מפעלים חינוכיים נ' שר הביטחון ואח'. 

להרחבה ראו דו"ח יש דין, מסלול הנישול – המקרה של המאחז עדי-עד )פברואר 2013(, עמ' 65–66.
בג"ץ 6505/09, תגובה מטעם המשיבה מס' 5 לבקשה למתן צו ביניים ותגובה מקדמית, 1.9.2009.   36

בג"ץ 6505/09, תגובה מקדמית מטעם המשיבים 1–4, 2.9.2009.  37
בג"ץ 6505/09, צו ביניים, 3.9.2009.  38
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בדצמבר 2009 הוציא המינהל האזרחי צווי הריסה סופיים ל-12 המבנים, אולם שנה אחר כך הודיעה 
המדינה כי "שר הביטחון הנחה על פתיחה בהליך סקר לבחינת מעמדם של המקרקעין שעליהם בוצעו 
העבודות", לשם יצירת הפרדה ברורה בין קרקעות ציבוריות )אדמות מדינה( לבין אדמות שאינן כאלה, 
כחלק ממדיניותה החדשה של ישראל לבחון את האפשרות להכשיר בדיעבד בנייה בלתי חוקית שאינה 
מצויה על אדמות פרטיות.39 ואכן, באפריל 2013 הצהירה המדינה כי "הבנייה נושא ]ה[עתירה נמצאת 

בתחום שנמצא שהינו בבחינת אדמות מדינה וראוי להכרזה כ'רכוש ממשלתי'".40 

חקירה משטרתית והגשת ערר

ציבור" לא פטרה את המשטרה מלהמשיך בחקירה הפלילית שנפתחה  כ"אדמות  הכרזת הקרקע 
בספטמבר 2009 בשל הפרת הצווים המינהליים. בדיון שנערך בבג"ץ בדצמבר 2012 תהו נציגי יש 
דין מדוע יש לחקור במשך שלוש וחצי שנים, ונשיא בית המשפט העליון גרוניס הסכים וביקר את 

התנהלות הרשויות באומרו: "זה צעדי צב".41

גם בסיום חקירה זו הודיעה המדינה כי "לאחר בחינת חומר הראיות בתיק, החליטה המשטרה לסגור 
את תיק החקירה מן הנימוק של חוסר ראיות".42 אפילו שופטי בית המשפט העליון תהו כיצד אחרי 
ארבע שנים, "בהחלטה על סגירת התיק נאמר כי הסיבה לסגירתו היא כי 'לא נמצאו ראיות מספיקות 
יותר לסגירת  ]...[ ראוי שיינתן הסבר מפורט  להעמדה לדין'. הטעם האמור בהחלט מעורר שאלה. 

התיק על ידי המשטרה".43 

בדצמבר 2013, לאחר שקיבל לידיו את חומרי החקירה כפי שנמסרו מהמשטרה, הגיש יש דין ערר 
לפרקליטות המדינה בנוגע להחלטה לסגור את תיק החקירה.44 בערר נטען כי למרות החקירה האיטית 
והרשלנית, קיימות מספיק ראיות להגשת כתבי אישום נגד הדיירים ונגד גורמים מההתנחלות בכל 
הנוגע להפרות צו סגירת השטח, וכן כי קיימת תשתית ראייתית להגשת כתב אישום נגד המעורבים 

במסירת תצהיר כוזב לבית המשפט והעבירות הנלוות לכך.45

בנוגע לצו שהכריז על האזור כשטח צבאי סגור טען יש דין כי אין חולק על כך שכל הדיירים מתגוררים 
בשטח בניגוד לצו, כך שלא היה מקום לסגור את התיק הפלילי נגדם, ודאי שלא בעילה של חוסר 

בג"ץ 6505/09, הודעה מעדכנת )מס' 3( מטעם המשיבים 1–4, 15.11.2010. "הליכי סקר" נועדו להכריע את מעמדן של   39
קרקעות שיש ספק בדבר הזכויות בהן ולבחון אפשרות להכריז עליהן כאדמות ציבור. להרחבה בנושא הכשרה בדיעבד של 
מאחזים ומבנים שניבנו בניגוד לחוק ראו דו"ח יש דין, מכיבוש לסיפוח – ההטמעה השקטה של דו"ח לוי להסדרת 

הבנייה הבלתי חוקית בגדה המערבית )פברואר 2016(.
בג"ץ 6505/09, הודעה מעדכנת מטעם משיבים 1–4, 23.4.2013. באוקטובר 2013 הגישו ראש מועצת כפר עקב ובעלי   40
קרקעות, בסיוע יש דין, ערר נגד ההכרזה על אדמות ציבור )ערר 68/13 )איו"ש(, ראש מועצת הכפר עקב ואח' נ' 
הממונה על הרכוש הממשלתי והנטוש באיו"ש, 12.10.2013(. ביולי 2016 קיבלה ועדת העררים הצבאית את הערר 
וקבעה כי ההכרזות על אדמות ציבור בטלות. נכון לדצמבר 2016, האדמות אינן מוכרות כאדמות ציבור ולא ניתן לקדם 
הליכי תכנון ביחס אליהן. להרחבה ראו נייר עמדה של יש דין, פרקטיקות של השתלטות על אדמות בגדה המערבית – 

סיכום הליכים משפטיים בסיוע יש דין 2006–2016, ספטמבר 2016, עמ' 21.
בג"ץ 6505/09, פרוטוקול, 24.12.2008.  41

בג"ץ 6505/09, הודעה מעדכנת מטעם משיבים 1–4, 23.4.2013.  42
בג"ץ 6505/09, החלטה, 2.9.2013.  43

פל"א  בעניין  החקירה  תיק  את  לסגור  להחלטה  בנוגע  ערר  המדינה,  ולפרקליטות  בנימין  למשטרת  דין  מיש   44
363851/2009 העוסק בעבירות הקשורות לעתירה בבג"ץ 6505/09, 23.12.2013.

חוק העונשין קובע לגבי שבועת שקר כי "מי שביודעין מוסר תצהיר שקר, בין בשבועה או בהן צדק ובין שלא בשבועה   45
ושלא בהן צדק, לפני מי שהוסמך לקבל את התצהיר, דינו – מאסר שלוש שנים" )חוק העונשין, תשל"ז-1977, סעיף 239(.
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ראיות מספיקות, קל וחומר לגבי זוג דיירים אשר על פי הודאתם במשטרה ומסמכים המעידים על כך 
מחומרי החקירה, הגיעו לישראל כעולים חדשים רק ביום 10.9.2009, שלושה וחצי שבועות לאחר 
שהוצא הצו הצבאי ושבוע לאחר שהוצא צו הביניים על ידי בג"ץ; ודייר נוסף, עולה חדש אף הוא, 
שהגיע לישראל עשרה ימים לאחר הוצאת צו הסגירה.46 ראיות אלה מעידות כי היה מקום להגשת 
כתב אישום נגד כל אחד מהדיירים בגין הפרת הוראה חוקית, כניסה לשטח הסגור בפני ישראלים 

ושהייה בו.

כן נזכר בערר כי מתיק החקירה עלה שגורמים באגודה השיתופית כוכב יעקב חתמו על חוזה מגורים 
עם בני הזוג שהגיעו להתנחלות ביום 10.9.2009, שבוע לאחר מתן צו הביניים בעתירה, עשרה ימים 
לאחר שהצהירו כי כלל המבנים מאוכלסים, וזאת אף על פי שהיו מודעים לצו השטח הצבאי הסגור, 
היות שהאגודה השיתופית והמועצה האזורית מטה בנימין היו צדדים לעתירה. גורמים אלו שידלו את 

הדיירים להפר הוראה חוקית וסייעו להם בכך, ועל כן יש לבחון את העמדתם לדין על עבירות אלה.

בנוסף טען יש דין כי אדריכל המועצה האזורית מטה בנימין חתם על תצהיר כוזב לכאורה אשר הוגש 
לבית המשפט העליון. כאמור, בתצהיר זה, שהובא בפני השופטים במסגרת תגובת המועצה מיום 
1.9.2009, נטען כי כלל המבנים במתחם כבר מאוכלסים, אך לפחות מבנה אחד אוכלס לאחר תאריך 
זה, כיוון שבני הזוג האמורים נחתו בישראל כעולים חדשים והגיעו להתנחלות רק כעבור עשרה ימים. 
לא מיותר לציין כי בדיון בעתירה שנערך ביום 3.9.2009 שבה המועצה ואמרה כי "המבנים מאוכלסים 
ומחוברים לתשתיות".47 התצהיר הכוזב, נכתב בערר, סיכל מתן צו ביניים שיכול היה למנוע את אכלוס 
הבתים, וקיימת תשתית עובדתית כדי להעמיד לדין את אדריכל המועצה בגין מספר רב של עבירות, 
ביניהן שבועת שקר, מסירת עדות שקר, בידוי ראיות, שיבוש הליכי משפט, וקשירת קשר למנוע או 

להכשיל ביצועו של דין.

בסיום הערר הוסיף יש דין כי למרות הראיות המספיקות להגשת כתבי אישום, החקירה המשטרתית, 
שארכה כאמור ארבע שנים, לקתה בכשלים משמעותיים. אף אחד מאנשי המועצה האזורית מטה 
בנימין, כולל אדריכל המועצה, לא נחקר במשטרה על מעורבותו בהצבת המבנים ומימונם; איש לא 
עומת על חלקו בשידול הדיירים לשיכון בניגוד לצו הסגירה; וכן לא בוצעו תפיסות מסמכים במשרדי 

האגודה השיתופית כוכב יעקב והמועצה האזורית מטה בנימין.

דחיית הערר

בפסק הדין שמחק את העתירה בשל הכשרה בדיעבד של הקרקע כ"אדמות ציבור", תוך השארת 
צו הביניים על כנו, דחקו שופטי בית המשפט במדינה וכתבו כי "יש לקוות שאף החלטה בערר על 
סגירת תיק המשטרה תתקבל תוך זמן קצר".48 חמישה חודשים אחר כך דחתה פרקליטות המדינה 

את הערר.

הפרקליטות איששה את טענות יש דין בערר וקבעה כי "עיון בחומר המצוי בתיק החקירה העלה כי 
למרבה הצער, החקירה לא מוצתה. כך, גורמים רלוונטיים מהמועצה האזורית לא נחקרו, ואף לא כל 

תיק פל"א 363851/09.  46
בג"ץ 6505/09, פרוטוקול, 3.9.2009.  47
בג"ץ 6505/09, פסק דין, 5.3.2014.  48
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הגורמים מהיישוב כוכב יעקב". אולם במקום להורות על חידוש החקירה, הפרקליטות קבעה כי "כיום, 
בחלוף כחמש שנים ממועד האירועים, לא נותר עוד סיכוי ממשי להגעה לממצאים בעניין זה".49 

האלוף  צו  הפרו את  ובכך  במקום  זו, הפרקליטות התעלמה מכך שהדיירים מתגוררים  אף  זו  לא 
לסגירת השטח, וחמור מכך – עצמה עין אל מול הטענות על הדיירים שהגיעו לישראל לאחר הוצאת 
הצו הצבאי וצו הביניים, וחזרה על הטענה השגויה כאילו 12 המבנים היו מאוכלסים עוד לפני הוצאת 
הצווים. על טענה בלתי נכונה זו אף נסמכה הפרקליטות בקביעתה שאין יסוד לחשד לתצהיר כוזב 

מפי אדריכל המועצה.

חקירת המשטרה לא מוצתה והתארכה אל מעבר לסביר, הפרקליטות התעלמה מהראיות 
הקיימות, בין לבין הכריזה המדינה על השטח כ"אדמות ציבור" )הכרזה שבוטלה בינתיים על 
ידי ועדת העררים הצבאית50(, וכך הוכשרה בדיעבד בנייה בלתי חוקית בלי שאיש מהעבריינים 

הועמד לדין פלילי.

ערר מרשך ע"א על ההחלטה לסגור את תיק פל"א 363851/09  דין,  ליש  עררים, פרקליטות המדינה  ממחלקת   49
בנימין, 13.8.2014.

ראו ה"ש 40.  50
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״אני מדבר על פן מאוד פרוזאי של הדין 
מי  על  להגן  צריכה  שהמדינה  הפלילי, 
ביטחונם  על  שלומם,  על  מופקדת  שהיא 

ועל רכושם״
51

צבי זילברטל, שופט בית המשפט העליון, 2016 

תיק חקירה שהמשטרה מעבירה לרשויות התביעה )התביעה המשטרתית או פרקליטות המדינה – 
לפי חומרת העבירה( נבחן על פי הלכות החוק והפסיקה במטרה לקבוע אם יש מקום להגשת כתב 

אישום כנגד החשודים. 

החוק קובע כי "ראה תובע שהועבר אליו חומר החקירה שהראיות מספיקות לאישום אדם פלוני, 
יעמידו לדין, זולת אם היה סבור שאין במשפט עניין לציבור".52 בית המשפט פירש זאת וקבע כי ראיות 

מספיקות לאישום הן ראיות המקימות "סיכוי סביר להרשעה".53 

כלומר, לפני הגשת כתב אישום על התביעה לבחון את מכלול הראיות שלפניה, לעמוד על קבילותן 
ומשקלן, ולהעריך אם לאחר "כור ההיתוך של ההליך הפלילי", ובכלל זה מבחן החקירה הנגדית, יהיה 
בהן כדי להוכיח את אשמתו של הנאשם. בהינתן כי ישנן ראיות מספיקות להגשת כתב אישום, הרי 

שלמעט החריג של היעדר עניין לציבור, רשויות התביעה מחויבות להגיש כתב אישום. 

מקרי המבחן הנסקרים בנייר עמדה זה ממחישים כיצד גם שומרי הסף הבכירים ביותר של מערכת 
אכיפת החוק הישראלית, פרקליטות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה – בשורת החלטות שהן בלתי 
סבירות במקרה הטוב ונגועות בהשפעות פוליטיות ובאינטרסים זרים במקרה הפחות טוב – מונעים 
באופן מעשי את אכיפת הדין הפלילי על מחוללי פרויקט הבנייה הישראלי הבלתי חוקי בגדה המערבית.

בנייה בלתי חוקית על אדמות הכפר א-סאוויה

בפברואר 2009 פנה יש דין בדחיפות למפקד כוחות הצבא בגדה המערבית, ליועץ המשפטי לגדה 
ולראש המינהל האזרחי בעניין עבודות בנייה בלתי חוקיות של תשעה בתים במאחז רחלים, שנעשו 
בלא היתרי בנייה, מחוץ לשטח השיפוט של יישוב ישראלי כלשהו ובניגוד לתוכנית מתאר. משלא נענה, 
סייע יש דין לראש מועצת הכפר א-סאוויה לעתור לבג"ץ, בדרישה להורות לרשויות לעצור את הבנייה 

הבלתי חוקית ולפעול להריסת המבנים.54

בג"ץ 8088/14, פרחאת ואח' נ' היועץ המשפטי לממשלה ואח', פרוטוקול, 13.1.2016 )להלן בג"ץ 8088/14(.  51
בידי  שמשאירים  מצומצמים  חריגים  עוד  קיימים  62)א(.  סעיף  התשמ"ב-1982,  משולב(  )נוסח  הפלילי  הדין  סדר  חוק   52

הפרקליטות את שיקול הדעת שלא להגיש כתב אישום, למשל הסדרים שונים כשמדובר בקטינים.
ראו למשל בג"ץ 2534/97, ח"כ יונה יהב ואח' נ' פרקליטת המדינה ואח', פסק דין, 15.6.1997.  53

בג"ץ 2295/09, ראש מועצת הכפר א-סאוויה נ' שר הביטחון ואח', עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים, 12.3.2009   54
)להלן: בג"ץ 2295/09(.
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בתגובה לעתירה הודתה המדינה כי מדובר בבנייה בלתי חוקית, והוסיפה כי כבר באפריל-מאי 2008 
הוציאו פקחי המינהל האזרחי צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה למבנים, אך הצווים הופרו. עוד נכתב 
כי בעקבות העתירה הוציא אלוף פיקוד מרכז צו שטח צבאי סגור, הקובע כי לאזרחים ישראלים אסור 

להיכנס לשטח, וכי ישראלי הנמצא באזור חייב לצאת ממנו.55

כי  והמאחז רחלים, שטענו  יום, 19.3.2009, התקבלה גם תגובת המועצה האזורית שומרון  באותו 
שלושה מבין תשעת הבתים כבר אוכלסו במשפחות. התשובה גובתה בתצהיר לבית המשפט של נעם 

שמבה, מזכיר רחלים באותה התקופה.56

ביום 22.3.2009 הוציא בג"ץ צו ביניים האוסר על המשך בנייה בשטח ועל ביצוע עסקה כלשהי במבנים 
או על אכלוסם.57

אחרי שלוש שנים של גרירת רגליים בהתנהלות פרקליטות המדינה בעתירה, החליטה ממשלת ישראל 
ומאחזים  ו"להסדיר את הבנייה במקום", כלומר להכשיר בדיעבד את רחלים  לשנות את מדיניותה 
נוספים חרף העובדה שנבנו בניגוד לחוק. בדצמבר 2012 שינה המפקד הצבאי בגדה את מעמדה 
המוניציפלי והחוקי של רחלים, על פי הוראת הדרג המדיני, והפך אותה ממאחז בלתי חוקי להתנחלות 
)ובלתי חוקית אף היא על פי המשפט הבינלאומי(.58 עם זאת, היועץ המשפטי של הגדה  רשמית 
המערבית הבהיר כי לא חל כל שינוי במצבה התכנוני של רחלים, והבנייה במקום אסורה עד שלא 

יקודמו הליכים תכנוניים על פי חוק.59 

שופטי בית המשפט העליון מחקו את העתירה כיוון ש"התשתית העובדתית השתנתה במידה לא 
קטנה" – כלומר ישראל הכשירה בדיעבד את המאחז – אולם הותירו את צו הביניים בעינו כל עוד לא 

ישונה המצב התכנוני של רחלים, והבהירו "כי נאסרת, כמובן, כל בנייה נוספת".60

חקירה משטרתית והגשת ערר

ולהפרת צווים  באפריל 2009 פתחה משטרת ישראל בחקירה פלילית בחשד לבנייה בלתי חוקית 
שיפוטיים בפרשה. לחומרי החקירה נוספו כמה פניות של יש דין בשם ראש מועצת הכפר א-סאוויה, 

המתעדות בצילומים את המשך הבנייה והפרת צו הביניים של בג"ץ. 

גם פרקליטות המדינה לא הכחישה את הפרות צו בית המשפט. במאי 2011 הודיעה הפרקליטות כי 
"בסיורים שנערכו לאחרונה בשטח נשוא העתירה על ידי יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי ומשטרת 
ישראל, נמצא כי במקום בוצעו עבודות תשתית )בניית גדר, קירות תמך, מדרכות וכיוצא בזאת( בסמוך 
המשפט".61  בית  ידי  על  שניתן  הביניים  צו  של  לכאורה  הפרה  תוך  זאת,   ]...[ הבתים.  לשלושת 
בספטמבר אותה שנה אף קבעו בכירי הפרקליטות כי "מדובר בתיק חמור בו מעבר להפרת צו שיפוטי 

בג"ץ 2295/09, תגובה מטעם המשיבים 1–4 לבקשה למתן צו ביניים, 19.3.2009.  55
בג"ץ 2295/09, תגובה מטעם המשיבים 5 ו-6 לבקשה למתן צו ביניים, 19.3.2009.  56

בג"ץ 2295/09, צו ביניים, 22.3.2009.  57
בג"ץ 2295/09, הודעה מעדכנת מטעם המשיבים 1–4, 18.7.2013.  58

מלשכת היועץ המשפטי לגדה המערבית ליש דין, בג"ץ 2295/09 פדיה נ' שר הביטחון – עדכון בדבר מצב תכנוני,   59
.31.12.2014

בג"ץ 2295/09, פסק דין, 31.7.2013.  60
בג"ץ 2295/09, הודעה מעדכנת מטעם המשיבים 1–4, 2.5.2011.  61
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נעשה ניסיון להטעות את בית המשפט העליון, פעולה היכולה לעלות עד כדי עדות שקר ושיבוש הליכי 
משפט".62 

המשך הבנייה ברחלים תוך הפרת צו הביניים של בג"ץ, מארס 2011 )צילום: יש דין(

ואולם ביולי 2013 הודיעה המדינה כי לא נמצאה תשתית ראייתית מספקת להגשת כתב אישום נגד 
גורם כלשהו בגין הפרת צו הביניים,63 וכי הוגש כתב אישום נגד מזכיר רחלים נעם שמבה בלבד, 

בעבירות של שבועת שקר ושיבוש הליכי משפט בשל הגשת תצהיר שקרי לבית המשפט.64

בספטמבר 2013 ערער יש דין על ההחלטה לסגור את תיק החקירה מחוסר ראיות.65 מסמכי תיק 
בחלק  המשטרה  רשלנות  למרות  כי  חשפו  מהמשטרה,  וקיבל  דרש  דין  שיש  הפלילית,  החקירה 
מפעולות החקירה )למשל שמרביתן נעשו רק בשנת 2011, שנתיים לאחר תחילתה(, נאספו ראיות 
מספקות המחייבות להעמיד לדין את המעורבים בהפרת צו הביניים – ראשי רחלים והאגודה השיתופית 
אמנה, שביצעה את פרויקט הבנייה – גם בשל אכלוס שלושת המבנים וגם בשל המשך הבנייה, וכן 

בביצוע עבירות שאין עליהן חולק, הקשורות לבנייה בלתי חוקית.

לשכת המשנה לפרקליט המדינה )תפקידים מיוחדים(, תיקי בנייה בלתי חוקית תוך הפרת צווים שיפוטיים באיו"ש   62
– סיכום דיון, 8.9.2011.

מפרקליטות המדינה, מחלקת הבג"צים ליש דין, בג"ץ 2295/09 פדיה נ' שר הביטחון )"רחלים"(, 25.7.2013.  63
בג"ץ 2295/09, הודעה מעדכנת מטעם המשיבים 1–4, 18.7.2013.  64

מיש דין ליחידת תביעות ש"י ולמנהל תחום עררים בפרקליטות המדינה, ערר בנוגע להחלטה לסגור את תיק החקירה   65
בעניין פל"א 154482/09, 4.9.2013.
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אשר לאכלוס, כתב הערר התייחס למכתב של קצין חקירות ומודיעין במשטרה, שנכתב שבוע לאחר 
מתן צו הביניים, וקובע לאחר סיור במאחז כי "אין דיירים המתגוררים בדירות במתחם. ]...[ הגימור של 
הבנייה לא הסתיים, והמקום נראה כמו אתר בנייה נטוש". הקצין הוסיף כי "פגשנו במקום את הרבש"ץ 

יוסי. לדבריו אף אחד לא מתגורר במקום".66 

עוד הובאו בערר חקירותיהם של שניים משלושת הדיירים בבתים )האחרון סירב לשתף פעולה עם 
החקירה(, שהעידו במשטרה כי רכשו את הדירות מחברת אמנה ועברו להתגורר בהן במהלך שנת 
2010. כלומר, הדיירים עצמם הודו כי נכנסו לבתים כמה חודשים לאחר מתן צו בית המשפט 

שאסר על כך.67 

וכאילו לא די בכך, גולת הכותרת של חומרי החקירה היא מכתב שנשלח ב-9.11.2009 ממזכירות 
רחלים אל אחת המשפחות שהיו אמורות לאכלס את הבתים, תחת הכותרת "מעבר לבתים החדשים", 

ובו נכתב בין השאר:

אנו   ]...[ החדשים.  הבתים  על שלושת  העבודות  יסתיימו  הקרובה  במהלך התקופה 
בהקדם  יתבצע  שאכלוסם  כדי  מהר,  שיותר  כמה  יקודמו  אלו  שעבודות  משתדלים 
האפשרי. בתים אלו אמורים להיות מאוכלסים וכך הם מדווחים. ]...[ הבתים בשורה 
התחתונה נחשבים מבחינת בג"ץ מאוכל]ס[ים לכל דבר ועניין. ]...[ אמנה לוקחת את 

הסיכון ולכן היא לוקחת אחריות לפצות את הדיירים במידה והבתים ייהרסו.68

כך, שחור על גבי לבן, כחצי שנה לאחר צו הביניים בבג"ץ, הודתה מזכירות רחלים שהבתים אינם 
מאוכלסים ושידלה את המשפחות המיועדות לכך להיכנס ולגור בהם, תוך זלזול בוטה וחסר בושה 

בערכאה השיפוטית הגבוהה ביותר בישראל.69

גם על המשך הבנייה בניגוד לצו בית המשפט, אשר כאמור דווח לפרקליטות בזמן אמת, קיימות 
בחומרי החקירה מספיק ראיות המאפשרות העמדה לדין. כך לדוגמה חקירת הקבלן בפרויקט, שהעיד 

כי מזכיר רחלים הזמין ממנו את העבודה בשנת 2011, כשנתיים לאחר הוצאת צו הביניים.

יש דין טען בערר כי שלל ראיות אלו והוכחות נוספות מתוך חומרי החקירה מצביעות באופן מובהק 
על ההכרח להעמיד לדין את העומדים בראש רחלים ואגודת אמנה, אשר פעלו באופן מודע להפר צו 

שיפוטי של בית המשפט העליון בהיבט של אכלוס והמשך בנייה, ואף שידלו אחרים לביצוע עבירה.70

מרפ"ק גיל דשא ל"תפוצת דוא"ל", דו"ח ביקור במתחם בב"ח ]בנייה בלתי חוקית[ ברחלים, 29.6.2009 )תיק פל"א   66
.)154482/09

הודאתו של נ"מ במשטרה, 13.4.2011 והודאתו של ש"ס במשטרה, 21.9.2011 )תיק פל"א 154482/09(.  67
מכתב ממזכירות המאחז רחלים למשפחת ס', "מעבר לבתים החדשים", 9.11.2009 )תיק פל"א 154482/09(. המכתב   68

מצורף בשלמותו בהמשך.
למען הסר ספק, בחקירתו במשטרה הודה הדייר ש"ס כי קיבל מכתב זה ממזכירות רחלים לפני מעמד רכישת הדירה   69

)הודאתו של ש"ס במשטרה, 21.9.2011, פל"א 154482/09(.
באוקטובר-נובמבר 2013 פנה יש דין לפרקליטות המדינה ודיווח על המשך ההפרה של צו הביניים והבנייה הבלתי חוקית   70
ברחלים בכלל ובתשעת הבתים בפרט. במסגרת התכתובת בין הצדדים אישרה הפרקליטות את הפעילות העבריינית 
ואמרה כי "הנושא מוכר למשיבים ומטופל על ידינו", וכי "נפתחה חקירה, ללא דיחוי, וזו מתנהלת בימים אלה. מיותר לציין כי 
גורמי אכיפת החוק רואים בחומרה רבה הפרה של צווים שיפוטיים והחקירה דנן מטופלת בהתאם" )מפרקליטות המדינה, 

מחלקת הבג"צים ליש דין, בג"ץ 2295/09 – רחלים, 12.11.2013(.

21

ם ד א ת  ו י ו כ ז ל ם  י ב ד נ ת מ ן  ו ג ר א ן  י ד ש  י



www.yesh-din.org22

ם ד א ת  ו י ו כ ז ל ם  י ב ד נ ת מ ן  ו ג ר א ן  י ד ש  י



www.yesh-din.org

חזרה מכתב האישום ודחיית הערר

עוד בטרם השיבה על הערר המשיכה הפרקליטות בזגזוג המשפטי, ובפברואר 2014 ביטלה את כתב 
האישום נגד נעם שמבה.71 ליש דין אין דרך לבחון מה קרה מאחורי הקלעים של החלטה זו במסדרונות 
הפרקליטות, אולם ניתן לומר כי לאור הראיות שהוצגו לעיל לא רק שמדובר בהחלטה תמוהה, אלא 
נגד אחד  בית המשפט העליון בהכרעתו בעתירה עמד כתב אישום  שיש טעם לפגם בכך שבפני 
המעורבים בפרשה, ואילו לאחר מחיקת העתירה חזרה בה הפרקליטות מכתב אישום זה בשל "חוסר 

ראיות מספיקות", אף על פי שעל פניו לא היה שינוי בחומרי החקירה.

יותר משנתיים נוספות חלפו ופרקליטות המדינה החליטה לדחות את הערר. הפרקליטות הודתה כי 
"עולה חשד של ממש, כי הצו הופר על ידי גורמ/ים שפעל/ו מטעם היישוב רחלים או בידיעתם", ועם 
זאת "לא ניתן להוכיח, במידת הוודאות הגבוהה הדרושה בפלילים, כי צו הביניים הופר ביודעין ובמזיד". 
החלטת הפרקליטות נשענה על דיווח מבצעי של חיילים כי שלושת הבתים היו מאוכלסים עוד לפני 
מתן צו הביניים, דיווח שנסתר כאמור הן על ידי הדיירים עצמם בחקירתם במשטרה והן על ידי המסמך 

ששלחה מזכירות רחלים למשפחות בנובמבר 72.2009

לאחר שגם פנייה חוזרת בדרישה לבחון שוב את ההחלטה בערר נדחתה על ידי הפרקליטות, עתרו 
ראש מועצת הכפר א-סאוויה ויש דין לבג"ץ ביום 27.6.2016, בדרישה לבטל את החלטות הפרקליטות 
ולהגיש כתבי אישום נגד ראשי רחלים ואמנה על מעורבותם בהפרת צו הביניים, שיבוש הליכי משפט, 
בנייה בלתי חוקית והפרת צווי שטח צבאי סגור; וכנגד נעם שמבה על מסירת שבועת שקר ושיבוש 

הליכי משפט.73 נכון לדצמבר 2016, העתירה עודה תלויה ועומדת.

מפרקליטות המדינה, מחלקת עררים ליש דין, החלטה בפנייה חוזרת בערר, 2.6.2016.  71
מפרקליטות המדינה, מחלקת עררים ליש דין, החלטה בערר, 17.4.2016.  72

בג"ץ 5145/16, ראש מועצת הכפר א-סאוויה ואח' נ' פרקליט המדינה ואח', עתירה לצו על תנאי, 27.6.2016.  73
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בנייה בלתי חוקית על אדמות הכפר עין יברוד

)מט"ש(  שפכים  לטיהור  מתקן  לבנות  בנימין  מטה  האזורית  המועצה  החלה   2007 שנת  במהלך 
שישמש את ההתנחלות עפרה. המתקן הוקם באופן בלתי חוקי על אדמות פרטיות מוסדרות74 של 

תושבי הכפר עין יברוד תוך הפרה של כלל דיני התכנון והבנייה.75

בקיץ 2008 הוציא המינהל האזרחי צווי הפסקת עבודה וצווי הריסה למט"ש, אך העבודות נעצרו רק 
כעבור כשנה, לאחר שבעלי הקרקעות הגישו באמצעות יש דין עתירה לבג"ץ בדרישה לממש את 
הצווים.76 בתגובה לעתירה הודתה המדינה כי המט"ש נבנה על קרקע פרטית, ללא קבלת היתרי בנייה 
כדין וללא תוכנית מתאר מאושרת, וכי בנייתו מומנה בחלקה מכספי ציבור.77 בפסק הדין קבע בית 
המשפט העליון כי יש "להימנע מלפעול להשלמת המתקן הנדון, להימנע מלחברו לרשת החשמל 

ולהימנע מעשיית כל עבודה אחרת הקשורה בו".78

במישור הפלילי, גם בפרשה זו התארכה חקירת המשטרה והסתיימה רק מקץ כמעט ארבע שנים. 
אולם בשונה ממרבית המקרים האחרים, הפעם המשטרה לא החליטה על סגירת התיק אלא על 

העברתו לבחינת פרקליטות המדינה.79

שנה וחצי נוספות עברו עד שהיועץ המשפטי לממשלה הודיע כי החליט שלא להגיש כתבי אישום 
בפרשה. היועץ המשפטי לא חלק על כך שתיק החקירה מכיל ראיות מספיקות להגשת כתב אישום 
ואפשרות סבירה להרשעה, אך טען כי נסיבות מסוימות של ביצוע העבירות מאיינות את האינטרס 
הציבורי בהגשת כתב אישום. היועץ הוסיף כי "ככל שהיתה מתקבלת החלטה להגיש כתב אישום 
במקרה זה, היה זה כתב אישום תקדימי יחסית, שכן עד כה לא היתה כמעט אכיפה פלילית של 

עבירות תכנון ובנייה באיו"ש ]הגדה המערבית[".80

כיוון שתיק החקירה נסגר על ידי היועץ המשפטי לממשלה, לא ניתן היה להגיש ערר על ההחלטה. 
לאחר עיון בתיק החקירה הגישו בעלי האדמות וארגון יש דין עתירה נוספת לבג"ץ, בדרישה להעמיד 
לדין את אבי רואה, ראש המועצה האזורית מטה בנימין, מי שאחראי על בניית המט"ש וחתום על 
היתר בנייה פיקטיבי; ואת פנחס ולרשטיין, שהיה ראש המועצה האזורית מטה בנימין וראש הוועדה 

המקומית לתכנון ובנייה, אשר אישרה את הקמת המט"ש והוציאה לפועל את בנייתו.81

אדמה פרטית מוסדרת היא קרקע שעברה הליך רישום ורשומה על שם בעליה בלשכת רישום המקרקעין )טאבו( בגדה   74
המערבית. 

במשך שנים טופלו השפכים של מתנחלי עפרה בבריכות חמצון שנבנו על קרקעות שהופקעו מתושבי הכפרים הפלסטיניים   75
עין יברוד וסילוואד. הרחבת ההתנחלות הביאה לבנייה בלתי חוקית של בתים גם על אדמות פלסטיניות פרטיות הסמוכות 
לבריכות החמצון. המתנחלים התלוננו על מפגעי ריח ותברואה, עד שבשנת 1998 נסגרו הבריכות והשפכים החלו להיות 

מוזרמים לוואדי סמוך ולאדמותיהם של תושבי עין יברוד.
בג"ץ 4457/09, מנאע ואח' נ' שר הביטחון ואח', עתירה לצו על תנאי וצו ביניים, 25.5.2009 )להלן בג"ץ 4457/09(.  76

בג"ץ 4457/09, כתב תשובה מטעם המשיבים 6-1, 1.3.2011.  77
בג"ץ 4457/09, פסק דין, 27.7.2011.  78

מהיחידה הארצית לחקירות הונאה, שלוחה דרומית ליש דין, תיק פל"א 97623/09 – מט"ש עפרה, 8.1.2013.  79
היועץ  טיעוני  על   .29.5.2014 )מט"ש עפרה(,   97623/09 תיק פל"א  דין,  ליש  לממשלה  המשפטי  היועץ  מלשכת   80

המשפטי לממשלה ראו פירוט בהמשך.
בג"ץ 8088/14, עתירה לצו על תנאי, 27.11.2014.  81
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בנייה  פלישה,  עבירות  ברורות למסכת של  ראיות  כוללים  חומרי החקירה  כי  דין  יש  טען  בעתירה 
לא חוקית, הסגת גבול וגזל קניינם הפרטי של העותרים, כמו גם הנפקת תעודה כוזבת ומתן היתר 
שלא כדין, והכול תוך הפרת צווים מינהליים ביודעין. העתירה, נטען, הוגשה בעקבות החלטה תמוהה 
ומקוממת של היועץ המשפטי לממשלה שבחר להתעלם מעבירות חמורות ונמשכות – שעל ביצוען 
אין מחלוקת אף בקרב החשודים עצמם – הפוגעות באופן מודע ומכוון בזכויות יסוד של העותרים 

ופלסטינים נוספים תושבי הגדה המערבית. 

מטיעוני העתירה: הסגת גבול פלילית ובנייה בלתי חוקית 

ראש המועצה רואה הודה בחקירתו ללא היסוס כי ידע שכל בנייה בהתנחלות עפרה ובניית המט"ש 
בפרט אינה חוקית, שהאדמות שעליהן נבנה המט"ש הן אדמות פרטיות ושהמט"ש נבנה ללא היתרים 

ושלא בהתאם לתוכנית מתאר מאושרת.

לעפרה אין תחום שיפוט, ממילא אין לה תב"ע ]תוכנית בניין עיר[. אני רוצה לומר 
שבעפרה כל המבנים כולל מוסדות הציבור, כולל בתי הספר שהמדינה בנתה, בהגדרה 
הם בלתי חוקיים כי אין ליישוב תב"ע ומי שבנה על פי ההגדרה הזו הוא גם "פושע";

יש תוכנית "צל" שעל בסיסה אנחנו מקדמים בינוי של מבני ציבור ושכונות חדשות, אני 
לא זוכר מי הגדיר את התוכנית, היא לא סטטוטורית ]חוקית[, אין לה אישור משפטי 

ואינה חתומה אבל אותנו היא מנחה לעבוד בצורה מסודרת;

)ולגבי המט"ש( אני לא מכחיש שזה ]קרקע[ פרטי]ת[, גם אנחנו ידענו את זה קודם.82

גם פנחס ולרשטיין, מי ששימש כראש מועצת מטה בנימין כשהחלה בניית המט"ש וכיו"ר הוועדה 
הודה  המט"ש,  עבור  בנייה  להיתר  הבקשה  את  סמכות  ללא  כשאישרה  ובנייה  לתכנון  המיוחדת 
בחקירתו כי עשה זאת ביודעין. בתשובה לשאלת החוקרים על סמך מה קידם את הבנייה והוציא 
לפועל את התוכנית, השיב ולרשטיין: "זו היתה החלטה אסטרטגית שאני הייתי שותף לה גם ביחס 

לסדרי עדיפויות באיזה יישובים".83 

מטיעוני העתירה: היתר בנייה כוזב

שנה לאחר תחילת העבודה דרשה חברת הבנייה לראות היתר לעבודות להקמת המט"ש. ב-27.3.2008 
חתם אבי רואה על היתר בנייה שנועד להניח את דעתו של הקבלן, כדי שימשיך לבנות. ואולם מדובר 
בתעודה פיקטיבית: ההיתר שעליו חתם רואה נחזה להיות מסמך של הצבא, אף שאינו כזה; ההיתר 
כפי שהוצג הונפק עבור שטח שתפוס בתפיסה צבאית, הגם ששטח המט"ש מעולם לא נתפס84; 

הודאתו של אברהם רואה במשטרה, 9.2.2012 )תיק פל"א 97623/09(.  82
ניתן ההיתר  ביום שבו  עיון ברשימת היתרי הבנייה שניתנו  ובכלל,  ולרשטיין במשטרה, 26.1.2012.  הודאתו של פנחס   83
להקמת המט"ש גילה כי הוועדה שבראשה עמד ולרשטיין הנפיקה עשרות היתרי בנייה שאף אחד מהם אינו חוקי, כיוון 

שניתנו לצורך בנייה ביישובים ללא תוכניות מתאר )תיק פל"א 97623/09(.
המשפט ההומניטרי הבינלאומי קובע כי למדינה הכובשת מותר לתפוס אדמות ומבנים פרטיים לצרכים צבאיים הכרחיים   84
ודחופים. התפיסה הצבאית היא זמנית, עד שיחלוף הצורך הביטחוני ההכרחי והדחוף, ואינה משנה את הבעלות על הקרקע. 
מעבר לדרוש, ניתן להוסיף כי גם אילו נתפס השטח האמור בתפיסה צבאית, לא ניתן היה לתכנן בו מט"ש, כיוון שזה נועד 

לצרכים אזרחיים ולא עונה על צורך צבאי הכרחי, דחוף וזמני.
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והמסמך אמור להתיר משפטית את בניית המט"ש, אף על פי שאין כל תוכנית סטטוטורית או מערך 
תכנוני שמכוחם ניתן להנפיק היתר כאמור. כללו של דבר – מדובר במסמך מזויף. 

ראש המועצה המקומית רואה אף לא הכחיש שהוא החתום על התעודה הכוזבת:

למיטב זיכרוני מי שדרש את ההיתר הזה זה הקבלן עצמו שמבצע את העבודה. אחרי 
להיות  צריך  ואמר שהוא  חושבים  הוא עשה  בג"ץ  ויש  עתירה  שהקבלן שמע שיש 
מכוסה ומגובה בהיתר, אחרת יגידו לו שהוא בנה ללא היתר. אם יש לו היתר הוא 

מבחינתו בסדר. ואז זה צף אלי, כי מי שחותם בסופו של תהליך זה אני.85

מטיעוני העתירה: הפרת צו הפסקת עבודה ושידול להפרת הוראה חוקית

ביום 4.6.2008 מסר המינהל האזרחי לעובדים באתר המט"ש צו הפסקת עבודה. יום למחרת שלח 
מ"ש, מנהל מחלקת תשתיות זורמות במועצה האזורית מטה בנימין, הוראה מפורשת לחברה הבונה 
להפר את הצו. תחת הכותרת "המשך עבודה באתר" כתב מ"ש: "אבקש בזאת להורות לכם להמשיך 

בעבודה באתר מט"ש עפרה".86

כשנשאל ראש המועצה רואה בחקירתו על ההפרה ביודעין של צו הפסקת העבודה ואם "המכתב 
נכתב על דעתך?" השיב:

אני מסכים  שלי.  היא  האחריות  לעבוד,  להמשיך  אני אמרתי שמבחינתי אפשר  כן. 
עם זה גם היום. כל מה שנבנה בעפרה מקבל צווי הפסקת עבודה. אנחנו אנשי חוק 
ומכבדים את החוק, אבל עפרה במיקומה, יושבת על אדמות בסטטוס כמו המט"ש, 
אנשי המינהל עושים חובתם מתוקף תפקידם ואנחנו ממשיכים לעבוד למרות שיש צו 

הפסקת עבודה. מבינים את הסיטואציה ולא הרסו אף בית בעפרה.87

כך הודה ראש המועצה האזורית כי ההוראה להפר את הצו ולהמשיך לבנות באופן לא חוקי היתה על 
דעתו. את תעוזתו להפר את החוק בגלוי, בהתרסה ולאורך זמן הוא הסביר בהיעדר אכיפה, שאותה 

הוא מתרגם למדיניות העלמת עין של הרשויות.

מטיעוני העתירה: על חוסר הסבירות שבהחלטת היועץ המשפטי לממשלה

כאמור, ראשי המועצה האזורית מטה בנימין בעבר ובהווה הודו בחקירתם הלכה למעשה בעבירות של 
הסגת גבול ובנייה בלתי חוקית, הוצאת היתר בנייה כוזב ושידול להפרת צו הפסקת עבודה. יש דין טען 
בעתירה כי הודאות החשודים והמסמכים המצויים בתיק החקירה מהווים ראיות חותכות ומספקות 

להעמדה לדין בגין מספר רב של עבירות.

הודאתו של אברהם רואה במשטרה, 9.2.2012 )תיק פל"א 97623/09(. לא מיותר לציין שבניגוד לדבריו בחקירה, העתירה   85
הוגשה יותר משנה לאחר שרואה חתם על התעודה הכוזבת.

ממ"ש, מנהל מח' תברואה, מים וביוב, המועצה האזורית מטה בנימין ל-G.E.S, המשך עבודה באתר, 5.6.2008 )תיק   86
פל"א 97623/09(.

הודאתו של אברהם רואה במשטרה, 9.2.2012 )תיק פל"א 97623/09(.  87
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גם היועץ המשפטי לממשלה, בהחלטתו לסגור תיק החקירה, לא חלק על כך שבפרשה התקיימו הן 
פעילות פלילית והן תשתית ראייתית להוכחתה, אולם טען כי בשל הנסיבות אין מקום להגיש כתב 
בטיפול  הציבורית  החשיבות  הם  הפרקליטות  שפירטה  העיקריים  השיקולים  החשודים.  נגד  אישום 
בבעיית השפכים של עפרה ודרישתו של המשרד להגנת הסביבה לטיפול בבעיה זו; המימון הממשלתי 
ממועד  הזמן  חלוף  הפרויקט;  להקמת  )מילת"ב(  ביוב  תשתיות  לפיתוח  המינהל  באמצעות  שניתן 
סיום הבנייה )כחמש שנים(; והעובדה שבשל היעדר אכיפה פלילית של חוקי התכנון והבנייה בגדה 

המערבית, מדובר יהיה בכתב אישום ראשוני בתחום.88

בעתירה התייחס יש דין בהרחבה לטיעונים אלה. 

ראשית, אין חולק על החשיבות שבטיפול בשפכים שמייצרת ההתנחלות עפרה, על אחת כמה וכמה 
כאשר שפכים אלה מוזרמים אל אדמותיהם של הכפרים הפלסטיניים הסמוכים להתנחלות ומזהמים 
אותן. אולם הצורך לפתור בעיה אינו יכול להצדיק פתרון לא חוקי הפוגע בזכויות יסוד של תושבים 

מוגנים.

שנית, לא ברור מדוע אישור הפרויקט על ידי מינהלת הביוב במשרד התשתיות והשקעת 7.8 מיליון 
ש"ח מכספי משלם המסים הישראלי מהווים תירוץ המצדיק ביצוע עבירות פליליות, לא כל שכן כאשר 
להצעת התקציב התלוותה אמירה מפורשת שאין לראות במימון תחליף לאישורים הנדרשים,89 מה 

עוד שהעניין הציבורי בפרשה גדל בעקבות בזבוז כספי ציבור באופן לא חוקי.

המשפטי  היועץ  מצד  מצח  בעזות  גובל  הבנייה  סיום  מיום  שנים  חמש  חלפו  כי  הטיעון  שלישית, 
לממשלה. חקירת המשטרה נמשכה כזכור קרוב לארבע שנים, ואחריה ישב חומר הראיות על שולחן 
הפרקליטות כשנה וחצי נוספות עד קבלת ההחלטה על סגירת התיק. יש דין לא חלק על כך שחלוף 
הזמן עשוי במקרים המתאימים להיות רלבנטי במסגרת שיקול הדעת התביעתי, עם זאת נטען כי 
אין הוא יכול לגבור על שיקולים אחרים שמייצגים אינטרסים ציבוריים כבדי משקל כמו טוהר השירות 

הציבורי, שלטון החוק וכדומה, בעיקר כאשר התיק היה בטיפול הרשויות זמן כה ממושך.

ולסיום, מקוממת במיוחד עילת הסגירה שטענה כי מיעוט האכיפה הפלילית של עבירות תכנון ובנייה 
בגדה המערבית אינו מאפשר העמדה לדין במקרה זה. מדובר בטיעון מעגלי, שמצדיק פעילות עבריינית 
באי-אכיפתה וגורר עימו )כפי שהיטיב לתאר ראש המועצה האזורית רואה בחקירתו במשטרה( המשך 
פעילות עבריינית. יש דין טען כי דווקא נסיבות מקרה זה – בנייה ביודעין בניגוד לחוק תוך ניצול כספי 
ציבור, הסגת גבול וגזל של אדמות פלסטיניות בהובלת נציגי ציבור אגב זיוף מסמכים ושידול להפרת 
צווים – הופכות אותו למקרה חמור במיוחד המשקף אינטרס ציבורי מובהק, גם אם תקדימי, להגשת 
כתב אישום על רקע מחדל מתמשך של אכיפה בתחום. דה-פקטו, הטיעון שלא ניתן להעמיד לדין 
בשל אי-אכיפה במקרים קודמים, במיוחד כאשר הוא מגיע מפיו של היועץ המשפטי לממשלה, מעניק 

חסינות לעבריינים וסולל את הדרך להמשך הפרת החוק ולאי-אכיפתו.

מלשכת היועץ המשפטי לממשלה ליש דין, תיק פל"א 97623/09 )מט"ש עפרה(, 29.5.2014.   88
שם, סעיף 5.  89
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החטא בלי עונשו

בתגובתה לעתירה שבה המדינה והודתה כי "העבודות המשיכו לפחות עד ליום 23.4.09, כלומר כ-9 
חודשים לאחר ההחלטה על הוצאת צו סופי", כי "מממצאי החקירה התברר כי המט"ש אכן הוקם 
על קרקע פרטית, בלא היתרים כדין, וכי המסמך הנחזה להיות היתר שנחתם על ידי המשיב 2 ]אבי 
רואה[ איננו היתר בנייה חוקי. אין חולק כי מדובר במעשים חמורים, שאין להסכין עימם". עם זאת, 
האכיפה  את  להתחיל  יהיה  נכון  "שלא  לממשלה  המשפטי  היועץ  החלטת  על  חזרה  הפרקליטות 

הפלילית דווקא במקרה זה".90

בדיון בעתירה ביקרו שופטי בג"ץ את מדיניות חוסר האכיפה הפלילית של המדינה בפרשה, בין היתר 
באמירתו של שופט העליון זילברטל: "אני מדבר על פן מאוד פרוזאי של הדין הפלילי, שהמדינה צריכה 

להגן על מי שהיא מופקדת על שלומם, על ביטחונם ועל רכושם".91

בספטמבר 2016 הודיעה פרקליטות המדינה כי הגיעה להסכמה עם אבי רואה ופנחס ולרשטיין ביחס 
ל"הסדר מותנה". כך, לאחר התדיינות בין המדינה לבין העבריינים, הוסכם שראשי מועצת מטה בנימין 
בעבר ובהווה יודו בעבירה של מתן היתר שלא כדין – ובעבירה זו בלבד – אך לא יורשעו בפלילים, אלא 

התיק הפלילי ייסגר ללא רישום פלילי, וכל אחד מהם ישלם קנס בסך 2,500 ₪.92

בתגובה להסדר המוצע טען יש דין כי "הסדר מותנה", בהתאם להגדרתו, אופיו ותכליתו אינו מתאים 
לסוג העבירות שביצעו ולרשטיין ורואה ולנסיבות שבהן בוצעו. מעבר לכך, מדובר בתחליף חלקי ובלתי 
מספק להליך פלילי מלא, המתייחס לעבירה אחת בלבד, המינורית יחסית מכלל העבירות שבוצעו 
ומתעלם לחלוטין מעבירות אחרות, משמעותיות הרבה יותר, שאין מחלוקת כי בוצעו על ידי החשודים. 
יש דין הוסיף כי השימוש בהסדר המותנה מעביר מסר של יחס מקל ביותר לעבירות, תוך התעלמות 

מוחלטת מקורבנות העבירה והימנעות מהתחייבות שלא לשוב ולבצע עבירות דומות בעתיד.93

הדיון בעתירה צפוי להתקיים בפברואר 2017.

בג"ץ 8088/14, כתב תשובה מטעם המשיב 1, 10.11.2015.  90
בג"ץ 8088/14, פרוטוקול, 13.1.2016.  91

בג"ץ 8088/14, תשובה משלימה מטעם המשיב 1, 15.9.2016.  92
בג"ץ 8088/14, תגובת העותרים לתשובה המשלימה מטעם המשיב 1, 25.10.2016.  93
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״מאחר ומשרד השיכון היה שותף לתכנון 
השכונה  לכל  התשתיות  ושל  הבתים  של 
ובמימון התשתיות חשמל, ביוב, מים,   ]...[
כבישים, מדרכות ]...[, סברתי לתומי כי אין 

שום מניעה לבנות את הבתים״
94

יואל צור, מנכ"ל החברה לפיתוח קריית הישיבה בית אל, 2009 

המשפט הפלילי הוא אחד הכלים המרכזיים המצויים בידיה של מדינה להסדיר את החיים הציבוריים, 
על ידי קביעת נורמות התנהגות המחייבות את כל חבריה. ואולם בכל הנוגע לבנייה הבלתי חוקית של 
ישראלים בגדה המערבית, במקביל לרשויות אכיפת החוק שאמורות לעקור משורש את הפעילות 
העבריינית ואת הפרת הצווים המינהליים והשיפוטיים )אף שכאמור הן לא תמיד עושות זאת(, זרועות 

אחרות של המדינה פועלות באופן אבסורדי לסייע לפעילות זו ואף לממנּה.

יוזמים  ציבור,  נוספים המתוקצבים מכספי  וגופים  והשיכון  הבינוי  ובראשם משרד  משרדי ממשלה, 
ומובילים פרויקטים רבים של בנייה בלתי חוקית במאחזים ובהתנחלויות בשטחים הכבושים. בנוסף 
לניגוד העניינים המובנה של המדינה בכובעיה השונים, שיקולים אידיאולוגיים מובילים למעורבות של 
גורמים פוליטיים רבים בבנייה הישראלית בגדה, וזו מלווה בהפעלת לחץ על הרשויות האמונות על 

אכיפת החוק להימנע מלהפעיל את סמכויותיהן.

צוות בדיקה שמינה היועץ המשפטי לממשלה "להתמודדות עם תופעת הבנייה הבלתי חוקית" בישראל 
קבע בינואר 2016:

פוליטיים  גורמים  למנוע את ההתערבות הפסולה של  דרך במטרה  בכל  לפעול  יש 
היא  בו  האופן  באותו  בדיוק  והחקירה  התביעה  גורמי  עצמאות  את  לשמר  במטרה 
– ראוי כי תיעשה אבחנה  נשמרת בכל סוגי העבירות. בהקשר לכך חשוב להדגיש 
רלבנטית בין קביעת מדיניות אכיפה ובין התערבות במקרה הקונקרטי. באשר לקביעת 
מדיניות – בהתאם לפסיקה, ניתן לקבוע דגשים תוך קביעת סדרי עדיפויות לאכיפה; 
ידי בית  ניתן פסק דין חלוט על  ואולם, מעת שנקבעה המדיניות, או במקרים בהם 
או  המפקח  של  בעבודתו  להתערב  התכנון  למוסד  או  הפוליטי  לדרג  אל  המשפט, 

התובע.95

בשנת 2003 בדק מבקר המדינה את מעורבותו של משרד הבינוי והשיכון בבנייה בלתי חוקית של 
מאחזים והתנחלויות בגדה המערבית. הדו"ח קבע כי המשרד "משקיע ממשאבי המדינה בבנייה בלתי 
או  מתאר,  תוכניות  אושרו לגביהם  שלא  במקומות  בנייה,  רישיונות  להם  שאין  בפרויקטים  חוקית, 
במקומות שאין כלל אישור של הדרג המדיני להתיישב בהם". ברבים ממקומות אלה הבנייה נעשתה 
לאחר שהמינהל האזרחי הוציא צווי הפסקת עבודה והריסה. כך למשל, כפי שכבר הוזכר, בבנייתו 
הלא חוקית של מט"ש עפרה השקיע משרד התשתיות סך של 7.8 מיליון ₪, ואילו את הבנייה הבלתי 

הודאתו של יואל צור במשטרה, 13.1.2009 )תיק פל"א 388899/08(.  94
הצוות להתמודדות עם תופעת הבניה הבלתי חוקית, דין וחשבון )ינואר 2016(, עמ' 38–39.  95
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חוקית בג'בל ע'רטיס, שעליה נרחיב בהמשך, מימן משרד השיכון והבינוי בסכום של יותר מ-4 מיליון 
שקל.96

השנים חלפו, אולם מדיניותה של ישראל לא השתנתה באופן משמעותי. משרדי ממשלה, רשויות 
בה.  ולתמוך  לחוק  המנוגדת  בנייה  לממן  ציבור ממשיכים  הניזונים מכספי  נוספים  וגופים  ציבוריות 
מפורטים  שאינם  סעיפים  אינספור  באמצעות  מתנהלת  ולמאחזים  להתנחלויות  הכספים  העברת 
בתקציב המדינה ובאמצעות העברות של סכומי כסף גדולים בוועדת הכספים של הכנסת לאחר אישור 

חוק התקציב.97

בנייה בלתי חוקית על אדמות הכפר דורא אלקרע

בשנת 1999 הוציא המינהל האזרחי צווי הפסקת עבודה לחמישה בתים שהלכו ונבנו ללא היתרים 
ובניגוד לחוק על קרקע פרטית של תושבי הכפר דורא אלקרע מחוץ להתנחלות בית אל, בגבעה 
הוציא  יותר  מאוחר  שנים  ארבע  האולפנה(.  גבעת  בשם  גם  תיקרא  )ולימים  ע'רטיס  ג'בל  המכונה 

המינהל צווי הריסה סופיים נגד הבתים.

בשנת 2008 הגישו שני תושבי דורא אלקרע תלונה במשטרה בגין הסגת גבול ושימוש בלתי חוקי 
ו-B(. באוקטובר אותה שנה עתרו התושבים לבג"ץ באמצעות יש דין   A באדמותיהם )להלן חלקות
בדרישה לממש את צווי ההריסה לבתים, שנבנו ללא היתרי בנייה, ללא תוכנית מתאר ומחוץ לשטח 
המדינה  הודעת  את  המשפט  בית  קיבל  ממושך  משפטי  מאבק  לאחר  ההתנחלות.98  של  השיפוט 
שלפיה ממשלת ישראל החליטה כי "בנייה על קרקע פרטית תוסר, להבדיל מבנייה על אדמות מדינה", 
ואכן בקיץ 2012 פונו הבתים מהקרקע.99 עם זאת, ישראל המשיכה וממשיכה גם כיום למנוע מבעלי 

הקרקעות גישה לאדמותיהם.

כמו במקרים אחרים, גם עתירה זו התנהלה במקביל לחקירה משטרתית שנועדה לבדוק אם יש מקום 
להעמיד לדין פלילי מישהו מהמעורבים בבנייה הבלתי חוקית ובהפרת צווים מינהליים. ובדומה למרבית 
המקרים האחרים, גם במקרה זה החליטה יחידת התביעות של מחוז ש"י במשטרה לסגור את תיק 

החקירה ללא העמדה לדין, הפעם בעילה של חוסר אשמה.100

מבקר המדינה, דו"ח שנתי 54ב לשנת 2003 ולחשבונות שנת הכספים 2002, 5.5.2004, עמ' 363–375. על פי דו"ח   96
המבקר, בתקופה שבין ינואר 2000 ליוני 2003 חתם משרד השיכון על חוזים לבנייה בלתי חוקית בשטחים הכבושים 
בסכום של 29.7 מיליון שקל. החוזים כללו תשתיות ליחידות דיור, דרכי ביטחון, כבישי גישה, פיתוח שטחי ציבור, חיבור 
לחשמל ולמים, והקמת מוסדות ציבור. בתקופה זו מימן משלם המסים הישראלי בנייה בלתי חוקית בשטחים הכבושים 

בסכום של 18,608,234 ₪ ב-33 אתרים שונים.
והפיכתם  – המדיניות השקטה של הכשרת מאחזים בלתי מורשים  מתחת לרדאר  דין,  יש  דו"ח  ראו  להרחבה   97

להתנחלויות רשמיות )מרץ 2015(, עמ' 9–12.
בג"ץ 9060/08, יאסין ואח' נ' שר הביטחון ואח', עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים, 29.10.2008 )להלן בג"ץ 9060/08(.  98

בג"ץ 9060/08, פסק דין, 21.9.2011. ראוי לציין כי בתמורה ל"פינוי שקט" הבטיחה ממשלת ישראל לבנות 300 יחידות   99
דיור חדשות בבית אל וכן להקצות שטחים נוספים לטובת ההתנחלות )חיים לוינסון, "השרים צפויים לאשר היום: מאות 
יחידות תמורת פינוי שקט", הארץ, 20.6.2012(. במילים אחרות, כדי שהמתנחלים "יסכימו" לקיום החוק ומימוש פסיקת 

בג"ץ, העניקה להם הממשלה שלמונים, המהווים בעצמם שורה של הפרות חדשות של הדין הבינלאומי.
פקס חוזר מיחידת תביעות ש"י ליש דין, תיק פ.א. )בנימין( 32899/08, 5.8.2010. עילת "היעדר אשמה פלילית" נקבעת   100
במקרים שבהם התובע מחליט כי אין כל ראיה הקושרת את החשוד לביצוע עבירה. תיק שנסגר מסיבה זו יימחק מרישומי 

המשטרה.
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ערר

דין ערר על ההחלטה לסגור את  יש  לידיו את תיק החקירה, הגיש  בדצמבר 2010, לאחר שקיבל 
התיק.101 יש דין טען כי קיימים מספיק ממצאים להגשת כתב אישום נגד יואל צור, מנכ"ל החברה 
לפיתוח קריית הישיבה בית אל,102 על הסגת גבול, גזל מקרקעין ושורה של עבירות על חוקי התכנון 
והבנייה; ולכל הפחות קיים צורך בהשלמת חקירה ביחס למעורבים נוספים, בהם אנשי אמנה ומשרד 

הבינוי והשיכון.

למעשה די בדבריו של יואל צור בחקירתו במשטרה כדי להעמידו לדין. ראשית, לדבריו העבודה על 
הבתים החלה בשנת 1998 והסתיימה בקיץ 103.2008 בכך הודה צור כי הפר את צווי הפסקת העבודה 

שהוציא כאמור המינהל האזרחי כבר בשנת 1999.

שנית, מנכ"ל החברה לפיתוח קריית הישיבה בית אל הודה כי בנה את הבתים בלי שהיתה לו הוכחה 
מוחשית כלשהי לזכויותיו בקרקע. צור טען כי נאמר לו על ידי אגודת אמנה שחלקה A "בהליך רכישה, 
ולדעתם העסקה תושלם"; "לא קיבלתי שום חוזה אך נאמר לי בעל פה לא זוכר מי אמר לי, ואמר לי 
שהנושא בטיפול ותושלם העסקה". מעניין לציין כי גם בחלוף עשור שמר צור על אופטימיות זהירה: 
"האיש שאני לא זוכר שמו הוא מ'אמנה', שאמר לי שחלקה A בהליכי רכישה, ובעזרת השם יתברך 

העסקה תושלם, וזה היה לפני 10 שנים".104

לגבי חלקה B סיפר צור בחקירתו כי "בסביבות תחילת שנות ה-2000" הצליחה אמנה לממש תחילת 
רכישה של חלקה זו. צור טען כי "בכל הנושא הקרקעי טיפלה חברת אמנה", וכי לא בדק של מי 
הזכויות על הקרקע. על עסקה זו נחקרו במשטרה גם מזכ"ל אמנה זאב )זמביש( חבר ומ"ד, המתווך 
בעסקה. זמביש סיפר בחקירתו כי "העסקה נתקעה. לא קודמה. ]...[ החוזה המקורי נותר בכספת 
ונותרנו עם אכזבה קשה"105; גם המתווך אישר זאת – "לא התקדמנו בעסקה ולא נגמרה העסקה" 
בשל בעיות בזהות המוכר, ואף ציין כי יואל צור "ידע שהעסקה לא הסתיימה".106 הנה כי כן, הובהר 

בחקירה כי הבתים נבנו ביודעין ללא זכויות על קרקע פרטית.107

יואל צור, מנכ"ל החברה לפיתוח קריית הישיבה בית אל, נשאל בחקירתו במשטרה אם  שלישית, 
קיבל היתרים מהרשויות לבניית הבתים, וענה: "הוגשו תוכניות למועצה המקומית בית אל וכן למשרד 

השיכון אך לא קיבלנו היתרים". 

ערר על ההחלטה לסגור את תיק פל"א 388899/08 )בנימין( )פ.א  דין לפרקליטות המדינה, מדור ערערים,  מיש   101
.14.12.2010 ,)32899/08

במהלך  אל.  בבית  הגבוהה  הישיבה  ממוסדות  כחלק   ,1981 בשנת  הוקמה  אל  בית  הישיבה  קריית  לפיתוח  החברה   102
השנים נקשר שמה לכמה פרשיות. ראו למשל חיים לוינסון, "מסמכים מגלים: כך הולבנו 250 בתים בבית אל", הארץ, 

.15.10.2013
הודאתו של יואל צור במשטרה, 13.1.2009 )תיק פל"א 388899/08(.  103

שם.  104
הודאתו של זאב חבר פרידמן במשטרה, 17.6.2009 )תיק פל"א 388899/08(.  105

הודאתו של מ"ד במשטרה, 28.6.2009 )תיק פל"א 388899/08(.  106
מחקירת המשטרה עולה כי מדובר ככל הנראה בעסקת מכירה פיקטיבית, שבכל מקרה מעולם לא יצאה אל הפועל, לא   107
כל שכן נרשמה במרשם המקרקעין המוסדר של הגדה המערבית כפי שמחייב הדין. למען הסר ספק, ביום 23.11.2008 
אישר מתאם רישום מקרקעין במינהל האזרחי שהקרקע בחלקה B מצויה בבעלות העותר ח"מ, תושב דורא אלקרע, וכי 
אין צווי הפקעה או תפיסה על החלקה )מקמ"ט רישום מקרקעין, המינהל האזרחי למשטרת ישראל, תחנת בנימין, דורא 

אלקרע, תלונה בגין פלישה, מר ח"מ, חוות דעת, 23.11.2008. תיק פל"א 388899/08(.
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זאת ועוד, צור ציין בפני החוקר כי סבר שאין מניעה להסיג גבול ולבצע שורה של עבירות על חוק 
התכנון והבנייה, כיוון שמאחוריו עמד משרד הבינוי והשיכון: "מאחר ומשרד השיכון היה שותף לתכנון 
]...[ ובמימון התשתיות חשמל, ביוב, מים, כבישים,  של הבתים ושל התשתיות לכל השכונה הנ"ל. 

מדרכות ]...[, סברתי לתומי כי אין שום מניעה לבנות את הבתים".108

לסיכום הערר טען יש דין כי נוכח הדברים שתוארו בהרחבה – בהם בין השאר הודאתו של יואל צור 
בפה מלא בעבירה של הסגת גבול ובשורת עבירות על חוקי התכנון והבנייה, ואף העובדה שהצביע על 
שותפים לדבר העבירה – ההחלטה על סגירת תיק החקירה בעילה של חוסר אשמה היא שגויה וניתן 

אף לומר כי היא חותרת הלכה למעשה תחת שלטון החוק.

עתירה ודחיית הערר

הקרקעות  בעלי  עתרו  בערר,  החלטה  לקבל  הפרקליטות  מיאנה  שנים שבהן  משלוש  יותר  לאחר 
לבג"ץ בסיוע יש דין בדרישה להגיש כתב אישום נגד יואל צור והחברה לפיתוח קריית הישיבה בית אל 

ולהשלים את החקירה ביחס למעורבותם של אנשים וגורמים נוספים.109 

בעתירה נטען כי על אף שהסגת הגבול לקרקעות העותרים והפלישה אליהן החלה לפני שנים רבות, 
ואף שאין חולק על כך שמדובר בפעילות בלתי חוקית, בשל איטיות בלתי סבירה בקבלת ההחלטות 
בפרקליטות המדינה, איש מהעבריינים מעולם לא הועמד לדין. ככל שחולף הזמן מביצוע העבירות 
הולכים ופוחתים הסיכויים לחקירה ראויה, להעמדת חשודים לדין ולהרשעה. יש דין הוסיף כי מחדליה 
של פרקליטות המדינה ושל הרשות החוקרת קודם לכן מהווים זלזול בזכויות הקניין של העותרים, 

בחובה להגן על האוכלוסייה המוגנת, בעקרון שלטון החוק ובחשיבות אכיפת החוק.

בעקבות העתירה הודיעה המדינה כי החליטה לדחות את הערר, שלוש שנים וחצי לאחר הגשתו. 
הפרקליטות אמנם ביטלה את עילת סגירת התיק "היעדר אשמה" והודתה כי "החקירה לא מוצתה", 
אך קבעה שהתיק נסגר משום "שנסיבות העניין אינן מצדיקות המשך החקירה". הפרקליטות התעלמה 
כיוון שהתלונה הוגשה בשיהוי, הדבר  כי  וטענה  דין בערר ומממצאי החקירה,  יש  לחלוטין מטענות 
"מקשה מאוד, עד כדי איון האפשרות לקיים, בשלב כה מאוחר, חקירה יעילה". הפרקליטות הוסיפה כי 

בשל חלוף הזמן והעובדה שהמבנים כבר הוסרו, פוחת העניין הציבורי שבניהול הליך פלילי.110

שופט בית המשפט העליון סלים ג'ובראן מתח ביקורת חריפה על תגובת פרקליטות המדינה ועל 
התנהלותה. בדיון בעתירה אמר השופט: "אני קצת מוטרד מתגובת המדינה. המדינה לא נתנה את 
התגובה הראויה לדעתי. ניסיתם לפתור זאת בצורה פשוטה וזו בריחה מהמציאות. ]...[ מדוע צריך כל 
כך הרבה זמן להחליט בערר? זה נראה לי לא סביר בלשון המעטה". ובהמשך: "לדעתי לא צריך שלוש 

שנים להכריע, אלא אולי שלוש שעות".111

למרות הביקורת על החלטת הפרקליטות, שופטי בג"ץ דחו בסופו של דבר את העתירה. נשיאת בית 
המשפט העליון מרים נאור קבעה כי "החלטת פרקליט המדינה אינה חפה אמנם מקשיים, אך איני 

הודאתו של יואל צור במשטרה, 13.1.2009 )תיק פל"א 388899/08(.  108
בג"ץ 868/14, מוסטפא ואח' נ' פרקליט המדינה ואח', עתירה לצו על תנאי, 3.2.2014 )להלן: בג"ץ 868/14(.  109

בג"ץ 868/14, תגובה מקדמית מטעם המשיב 1, 11.5.2014.  110
בג"ץ 868/14, פרוטוקול, 30.7.2014.  111
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רואה מקום להתערב בה". בנוסף ביקרה נאור את פעולות החקירה בכל הנוגע למעורבות משרד הבינוי 
והשיכון: "נדמה כי במקרה העומד לפנינו לא נעשה כל ניסיון לברר את מעורבות הרשויות במעשים 
הבלתי חוקיים. אין זה ברור כיצד ניתן לקבוע מראש שלא ניתן לברר או לחקור סוגיה מסוימת שיש 

לה רלבנטיות רבה להחלטה העומדת על הפרק מבלי שנעשה ולו ראשיתו של ניסיון לעשות כן".112

אך  הוסרו,  אמנם  פרטית,  קרקע  על  המדינה  בסיוע  חוקי  לא  באופן  נבנו  אשר  המבנים, 
האחראים על המעשים הפליליים, שחלקם אף מעורבים בפרשיות דומות, לא הועמדו לדין 

ובעלי הקרקעות הפלסטינים עדיין מנועים מלהגיע לאדמותיהם.

בג"ץ 868/14, פסק דין, 2.3.2015.  112
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סיכום
]הגדה  באיו"ש  והבנייה  התכנון  עברות  בתחום  פלילית  אכיפה  "היעדר 
המערבית[ תורם להנצחת המצב הקיים באיו"ש ]הגדה המערבית[ של 'איש 

הישר בעיניו יעשה'"

113
מבקר המדינה, 2013 

נייר עמדה זה משקף מציאות עגומה של היעדר אכיפת החוק נוכח בנייה בלתי חוקית נרחבת של 
ישראלים על אדמות פלסטיניות בגדה המערבית, הפרת צווים מינהליים ואף הפרת צווים של בית 
ניתוח דפוסי הפעולה כפי שהוצגו נראה שאין מדובר בכישלון  המשפט העליון. חמור מכך, על פי 
מקרי או נקודתי של מערכת אכיפת החוק הישראלית, אלא בכשל מערכתי ואולי אף מדיניות של מי 

שאמונים על שמירת הסדר הציבורי.

הפרות החוק בגדה המערבית בהקשר של בנייה בלתי חוקית – שראשיתן בעבירות על חוקי התכנון 
בצווים  וזלזול  בהתעלמות  וסיומן  המשפט  לבית  שקר  ובתצהירי  כוזבים  בדיווחים  המשכן  והבנייה, 
שהוציאו המפקד הצבאי ובית המשפט – נעשות כאשר העבריינים מודעים לחלוטין למעשיהם, מקבלים 

רוח גבית מצד המדינה ויודעים כי בסופו של יום רשויות אכיפת החוק יימנעו מהגשת כתבי אישום.

ללא אכיפה פלילית, העמדה לדין וענישה, אין כל ממד הרתעתי כנגד הגורמים העבריינים – ראשי 
רשויות, נושאי משרות ציבוריות ובכירים בגופים ממשלתיים – המסתמכים על החסינות הניתנת להם 
הלכה למעשה על ידי ישראל, ולפיכך הם משכפלים את דפוסי פעולתם וממשיכים לבנות באופן בלתי 

חוקי על אדמות פלסטיניות בגדה המערבית.

ניתן אף לומר כי בתחום זה החסינות מפני העמדה לדין של הגורמים העבריינים הפכה למציאות 
ללחצים  הנתונות  המדינה,  פרקליטות  ובהן  החוק,  אכיפת  רשויות  של  מחולשתן  הנובעת  קבועה 
פוליטיים. משמעות הפיכתה של אכיפת החוק לכלי המושפע ממניעים זרים היא יצירת התחושה 

ששלטון החוק מוקרב לטובת אינטרסים פוליטיים. 

אם לא די בכך, יש זיקה מובהקת בין עבירות של בנייה בלתי חוקית לעבירות אידאולוגיות אחרות 
כגון אלימות ופגיעה ברכוש, שכן רבים מההתנחלויות ומהמאחזים הבלתי מורשים מהווים מוקדים של 
ביצוע עבירות כלפי פלסטינים. כישלונה של מערכת אכיפת החוק או חוסר רצונה לבצע מלאכתה 

נאמנה מאפשרים את המשך ביצוע העבירות והפגיעה בזכויות תושבי השטחים הכבושים.114

גם מבקר המדינה והיועץ המשפטי לממשלה נדרשו לסוגיה זו. בשנת 2013 קבע המבקר כי "משמעות 
הממצאים שעלו בדוח זה היא מציאות קשה ומתמשכת באיו"ש ]הגדה המערבית[ בתחום אכיפת 
החוק ושל "איש הישר בעיניו יעשה", בעיקר בתחומי התכנון והבנייה, המים והתעבורה. מדובר בכשל 

מבקר המדינה, דו"ח שנתי 63ב, 17.7.2013, עמ' 141.  113
להרחבה על הקשר בין קיומו של מאחז בלתי חוקי לבין עבירות אידיאולוגיות בסביבותיו, ראו דו"ח יש דין, מסלול הנישול   114

– המקרה של המאחז עדי-עד )פברואר, 2013(.
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רב-מערכתי, שעל השרים הנוגעים בדבר לתת עליו את הדעת בהקדם"115; ובתשובת המדינה לעתירת 
מט"ש עפרה טענה הפרקליטות כי "עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא שהעובדה כי אין כמעט 
ניתן להשלים  ובנייה באיו"ש ]הגדה המערבית[ היא עובדה שלא  אכיפה פלילית של עבירות תכנון 

עימה".116

כל אחד ממקרי המבחן שהוצגו במסמך זה מדגים את הכשלים אותם ביקרו היועץ המשפטי לממשלה 
ומבקר המדינה; ואילו במבט-על ניתן להבחין כי מדובר בדפוס חוזר שניתן לתאר כמעגל שוטה, שבו 
ישראלים על  ומערכת אכיפת החוק שלה מלבינות את הפעילות העבריינית של  לא רק שישראל 

אדמות הגדה המערבית, אלא יוצרת מציאות המכוונת להמשכה של פעילות זו.

מבקר המדינה, דו"ח שנתי 63ב, 17.7.2013, עמ' 134.  115
בג"ץ 8088/14, כתב תשובה מטעם המשיב 1, 10.11.2015.  116

לעתים, בעיקר לאחר הגשת 
תלונה על חשד להפרת צווים 

מינהליים או שיפוטיים, פותחת 
משטרת ישראל בחקירה פלילית. 

לרוב מנוהלת החקירה באופן 
רשלני ולא ממצה, ופעמים רבות 

היא נסגרת בעילה של חוסר ראיות 
מספיקות, המעידה על כישלון 
החקירה ולא על היעדר עבירה

היועץ המשפטי לממשלה 
ופרקליטות המדינה 
דוחים עררים שמוגשים 
על סגירת תיקי חקירה, 
ובאופן פרדוקסלי מגינים 
בבג"ץ על ההחלטות שלא 
לאכוף את החוק הפלילי 
על העבריינים

המשטרה ופרקליטות המדינה 
משתהות זמן רב בטרם יטפלו 
בתיקים ובסופו של דבר סוגרות 
את תיקי החקירה ללא הגשת 
כתבי אישום נגד העבריינים, ותוך 
התעלמות מראיות מוצקות, הכוללות 
את הודאות החשודים, עדויות 
ומסמכים שלא ניתן לחלוק עליהם

ישראלים בונים באופן בלתי חוקי 
על אדמות פלסטיניות ברחבי הגדה 

המערבית, בעידוד רשויות ומשרדי 
ממשלה ישראלים ובמימונם

המינהל האזרחי מוציא 
צווי הפסקת בנייה וצווי 

הריסה למבנים ולכבישים 
הלא חוקיים. ברובם 

המוחלט של המקרים, 
צווים אלו אינם מבוצעים 

בפועל והם נשארים בגדר 
מראית פני אכיפה
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יש דין קורא למפקד הצבאי בגדה המערבית, לפרקליטות המדינה בראשות היועץ המשפטי לממשלה 
ולממשלת ישראל להביא לסיומה של מציאות מבישה זו של היעדר אכיפת הדין הפלילי במקרים של 
הפרת צווים מינהליים ושיפוטיים ושל עבירות בנייה בלתי חוקית שמבצעים ישראלים בגדה המערבית. 
על משטרת ישראל לנהל חקירות מקיפות, ממצות, מהירות ובלתי תלויות; על הפרקליטות לקיים את 
חובתה כגוף האמון על ביצור שלטון החוק וכאחראית על תחום אכיפת החוק הפלילי ולפעול באופן 
עצמאי וללא משוא פנים; ועל הממשלה לחדול ממימון הפיתוח והבנייה בהתנחלויות ובמאחזים בלתי 
חוקיים בגדה המערבית ולשנות את התנהלות מערכת אכיפת החוק, כפי שהוצגה בנייר עמדה זה, 
המונעת מפלסטינים תושבי הגדה המערבית גישה לאדמותיהם ופוגעת בזכויות היסוד שלהם, בהן 

הזכות לקניין והזכות לחופש תנועה.
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