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 המשיבים

 ט פי פקודת בזיון בית המשפ-בקשה לצו על 
 ובקשה להוצאת צו על תנאי בעתירה

 

 

( לפקודת ביזיון בית המשפט 1)6סעיף  לעשות שימוש בסמכות המוקנית לו מכחבית המשפט הנכבד מתבקש 

, וכן ליתן כל הוראה 16.11.2015ם שהוצא בתיק זה ביום ייאת קיומו של צו הבינ המשיביםולכוף בקנס על 

וכן להורות כפי שהיה בעת הוצאת צו הביניים לקדמותו בשטח הנראית לו בנסיבות העניין, לרבות השבת המצב 

 י הצו.בחקירה פלילית כנגד מפר על פתיחה

על תנאי בעתירה, על -כמו כן, ולאור חוסר המעש של המשיבים כפי שיתגלה להלן, ניכר כי אין מנוס מהוצאת צו

 שני ראשיה, הכל כפי שיפורט להלן.

 

 ואלה נימוקי הבקשות: 

 א. השתלשלות האירועים בעתירה

מספר מבני קבע גדלי ממדים , ועניינה בנייתם הבלתי חוקית של 11.8.2015העתירה שבכותרת הוגשה ביום  .1

, וכן בשטח המאחז הבלתי מורשה "דרך האבות", על אדמות שהעותרים טוענים לזכויות קנייניות בהם

 . תשתיות הנבנות עבור המבנים בחלקות אלה

  –בשני ראשים עיקריים  1-4ביקשה הוצאת צו על תנאי נגד המשיבים העתירה  .2

i. מבני הקבע, בתחום המאחז  ללהפסיק את בנייתם ש מדוע לא ינקטו בכל הפעולות הדרושות כדי

, )להלן: "המבנים"( ולהריסתם, ובכלל זאת 1הבלתי מורשה "דרך האבות", המסומנים ע"ג נספח מס' 

צווי הפסקת עבודות וצווי הריסה סופיים בעניין המבנים, ככל שאלו לא  ויאכפומדוע לא יוצאו 

  –הוצאו; וכן 
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ii. נדרשות כדי לחקור ולהעמיד לדין את האחראים לבנייה הבלתי חוקית מדוע לא ינקטו בכל פעולות ה

 האמורה של המבנים.

כפי שמתואר בכתב העתירה, עובר להגשתה, נוהל מיצוי הליכים מקיף אשר כלל שלוש פניות אל יועמ"ש  .3

לא  איו"ש בנוגע לסעדים המבוקשים, אולם נציגי יועמ"ש איו"ש, בחרו שלא להשיב לאף אחת מהפניות, ואף

 מצאו לנכון לבאר במסגרת תגובתם המקדמית לעתירה מדוע בחרו שלא לעשות כן.

 . 5בנוסף, ביקשו העותרים הוצאת צו על תנאי גם נגד המשיבה מס'  .4

כמו כן, ביקשו העותרים את הוצאתו של צו ביניים בעתירה וצו ארעי האוסר על המשך אכלוס ובניית  .5

 המבנים עד להכרעה סופית בעתירה. 

הורה כב' השופט י' דנציגר למשיבים להגיש את תגובתם המקדמית לעתירה, וכן תגובה  11.8.15ם ביו .6

 לבקשה לצו ביניים. לאחר אי אלה דחיות, הוגשו התגובות מטעם המשיבים. 

, התנגדו המשיבים להוצאת צו על 11.11.2015במסגרת תשובתם המקדימה של המשיבים, אשר הוגשה ביום  .7

 סעד הראשון המבוקש בעתירה.תנאי בכל הנוגע ל

המשיבים נטלו חירות לעצמם ובחרו שלא להתייחס כלל לסעד השני המבוקש בעתירה, הוא הסעד של  .8

נקיטה בפעולות הנדרשות לצורך חקירה והעמדה לדין של האחראים לבנייה הבלתי חוקית האמורה של 

גשת תגובה מקדימה לעתירה המבנים. זאת, חרף העובדה כי החלטת כב' השופט דנציגר הורתה על ה

 בכללותה. 

"הואיל ובמסגרת החלטת כוח המשיבים, הסתפק זה בתשובה כי -כאשר נעשה נסיון לברר זאת מול בא

בית המשפט הנכבד לאחר הדיון שהתקיים בעתירה, לא נתבקשו המשיבים להשיב ביחס לסעד השני 

כל שנידרש על ידי בית המשפט שהתבקש בעתירה, והדיון בכללתו עסק בסעד הראשון שהתבקש, וכ

 הנכבד להדירש לסעד השני שהתבקש בעתירה, נעביר התייחסותנו".

 .11.8.2015כאמור, אין בידי העותרים לקבל עמדה זו, וזת בהתאם להחלטת כב' השופט דנציגר מיום 

ם ביום הגם שלא הוצא צו ביניים בעתירה על ידי כב' השופט דנציגר, בעקבות הדיון בעתירה אשר התקיי .9

-, )בפני ההרכב אשר כלל את נשיאת בית המשפט, כב' השופטת מ' נאור, וכב' השופטות ד' ברק16.11.2015

 ארז וע' ברון( הוחלט על הוצאת צו ביניים בזו הלשון:

, על פי המפה 77-ו 76, 75ניתן בזה צו ארעי האוסר על כל בנייה או אכלוס בחלקות         .1

ידאגו לצלם את המצב בשטח ולהכין דוחות מפורטים על  שצורפה לעתירה. המשיבים

 שעות. 48המצב בשטח בתוך 

 

חודשים.  6נמתין זמן סביר לתוצאות הערר. המדינה תגיש הודעה משלימה בתוך         .2

 לאחר מכן נחליט בעניין המשך הטיפול בעתירה.

 
כפי שעולה אף מפרוטוקול הדיון, חרף חוסר הרצון המופגן של המשיבים להטלת צו עליהם וחובה לאכוף  .10

הדין, בית המשפט קבע את שקבע, בין היתר על סמך תקדימים שהוצגו לו על ידי ב"כ העותרים במהלך 

 הדיון, אשר סתרו את עמדת המשיבים. 

 המשפט, בה נמסר בין היתר, הדברים הבאים: הודעה לבית 1-4, מסרו המשיבים 24.11.2015ביום  .11
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להודעה זו צורפו צילומים המתעדים את מצב הבנייה במבנים נשוא העתירה, כפי שהורה בית המשפט  .12

 בהחלטתו.

 

 ב. הפרת צו הביניים

העותרים ונציגיהם ו שערכ יםחרף קיומו של צו שיפוטי ברור המורה על הפסקת פעולות הבנייה, מסיור אולם .13

תוך כל הומונעים זאת המשיבים מבלי שעולה כי העבודות במקום ממשיכות כסדרן, , בו שוכן המאחזבאתר 

 . שלטון החוק על פומבית הפרה בוטה של צו הביניים וקריאת תיגר

מתחם נשוא העתירה , והבחין בפעילות של בהעותר סיור  ו נציגי, ביצעבימים שלאחר מתן הצו הארעיכך,  .14

   .1כנספח ילומים אלה מצ"ב ומסומנים פועלי בניין בשטח. צ

אל ב"כ המשיבים, ופרט בפניו  3.12.2015ביום  מיד עם גילוי המשך הבנייה בניגוד לצו השיפוטי, פנה הח"מ .15

 את ההפרות אשר נגלו בעניין.

(, בוצעה 71/14)בב"ח ב'  5, במבנה מס' 76, בחלקה מס' תריםונציגי העעל פי בדיקת כך למשל,  (א)

 בנובמבר, והמשך עבודות הבנייה במבנה.  18-וה 17-יציקת תקרה בלילה שבין ה

, נראה בבירור כי אכן נוצקה תקרה. בנוסף, נצפו פועלים 30.11.2015בצילום של המבנה ביום  (ב)

 על קומה נוספת.  בודהעשעובדים בבניין )בתוכו ובחלקו החיצוני(, וכן כי החלה 

פועלים  30.11.2015(, נצפו ביום 101/15)בב"ח ב'  1, במבנה מס' 75גם בחלקה מס'  –זאת ועוד  (ג)

עובדים במבנה, בחלקו החיצוני )תוך שימוש בסולם המצוי על גג הקומה הראשונה( ובעיקר נכנסים 

 ויוצאים לתוך המבנה ומבצעים כפי הנראה עבודות בתוכו.

כל העבודות המתוארות מהוות הפרה בוטה וחזיתית של צו הביניים כפי שתואר במכתב אל ב"כ המשיבים,  .16

הביעו בפה מלא, למרבה הצער והמבוכה, במהלך  כי המשיביםשניתן על ידי בית המשפט. אמנם, אין לכחד, 

תם זו נדחתה על ידי הדיון את חוסר הנכונות שלהם לאכוף את הדין ולחסות תחת צווי הביניים, אולם עמד

 בית המשפט בהחלטתו.

 כדלקמן: כוחם,-דרשו העותרים מהמשיבים, באמצעות באמשכך,  .17

לפתוח בחקירה פלילית כנגד מפרי צו הביניים והגורמים העומדים מאחורי ההפרה. הדברים  (א)
לובשים משנה תוקף לנוכח החשיבות שיוחסה, לפחות בשעתו, על ידי המשנה לפרקליט המדינה 

דים מיוחדים( דאז, עו"ד שי ניצן, לימים פרקליט המדינה, בכל הנוגע לחשיבות אכיפת צווי )תפקי
 ביניים שניתנו על ידי בית המשפט הנכבד;

לנמק מדוע לא יאכפו צווי ההריסה ביחס למבנים לגביהם הופרו צווי הביניים, וזאת בשל הטעם  (ב)
לה, טעם הנעוץ בהפרה של צו האובייקטיבי המחיש את הצורך באכיפת הדין ביחס למבנים א

  שיפוטי מפורש. 

  .2נספח העתק ממכתב זה מצ"ב ומסומן כ



4 

 

 גם לאחר שליחת הפנייה, עדיין התגלו פעולות בנייה המבנים.  .18

(, עת נצפו פועלים במבנה 71/14)בב"ח  76נצפו פעולות במבנה המצוי בחלקה מס'  16.12.2015כך, למשל ביום  .19

, בב"ח 1)מבנה מס'  75קומה השנייה של הבניין. במבנה המצוי בחלקה מס' וכי נוצקים קירות נוספים ב

 .30.11.2015(, נצפו תוספות לבניין אשר אינן מופיעות בצילומים שבוצעו ביום 101/15

  .3כנספח העתק מהצילומים המתארים את המשך הבנייה מצ"ב ומסומנים 

באמצעות באי כוחם ביחס להפרות צו שיפוטי זה,  הנה כי כן, חרף צו שיפוטי מובהק, וחרף יידוע המשיבים .20

הרי שדבר לא נעשה בפועל מבחינת האכיפה, ועוד פחות מכך בכל הנוגע להתייחסות המשיבים ובאי כוחם 

 לטענות העותרים.  

הח"מ אל ב"כ המשיבים על מנת  ,30.12.2015 -, העובר להגשת בקשה זו, ובאופן קולגיאלי, פנה אתמול .21

שבועות ממועד הגשת הפנייה, והמשיבים לא מצאו  4שחלפו למסור את תשובתו לעניין הפנייה, וזאת כיוון 

 לנכון להשיב לה. 

, דקות ספורות לפני השלמת הכנתה של בקשה זו להגשה, התקבלה תשובת ב"כ המדינה. 31.12.2015ביום  .22

)דבר שמטיל עננה על פרק הזמן הרב הנדרש  10.12.2015נערך כבר ביום בתשובה זו עולה כי סיור במקום 

"התקשו לקבוע האם חגורת הבטון הייתה קיימת לגיבוש המענה מטעם המשיבים(, ולדבריהם המשיבים 

 כבר בסיור הקודם או שמא זו הוספה בעת האחרונה". 

ובחרו להתעלם מהתמונות שהועברו  71/14המשיבים הודו כי בוצעו עבודות בנייה שונות ביחס למבנה בב"ח 

וזאת למרות שתלונת העותרים ביחס להפרה הייתה  101/14אליהם. המשיבים בחרו להתייחס לבניה בב"ח 

 דווקא.  101/15דווקא לבב"ח 

בנייה נוספות בחלקות נשוא העתירה, וזאת בניגוד לצו הביניים שהוצא  המשיבים אישור כי נצפו עבודות

 ט הנכבד.על ידי בית המשפ

המשיבים בחרו שלא להתייחס כלל לדרישת האכיפה ביחס לבנייה וכן ביחס לסוגיית החקירה הפלילית 

לא נערך כל סיור בשטח,  10.12.15ביחס להפרות הנטענות. העובדה כי גם לפי דיווח המשיבים מאז יום 

, אומרת דרשני בכל 24.11.2015המועד מראש לפורענות ולהפרות דין כפי שאף עולה מהודעת המשיבים מיום 

 הנוגע למחויבות המשיבים לאכיפת החוק במאחז.

  .4כנספח מצ"ב ומסומן  31.12.2015העתק מתשובת המשיבים מיום  

 –, בפרט ביחס לדרישה לביצוע חקירה ביחס להפרות הצו השיפוטי המהותי לדרישות העותרים העדר המענה .23

משתלב עם  – 24.11.2015בפרט כאשר הוא נתלה על המבנים כפי שהמשיבים תיארו בהודעתם מיום 

החלטתם המודעת של המשיבים להתעלם מהסעד המבוקש על ידי העותרים בעתירה בהקשר זה, סעד אליו 

. בחרו המשיבים לעשות דין לעצמם ולא להשיב לו במסגרת תשובתם לעתירה, וזאת ללא כל נימוק שהוא

בהעדר נימוק או התייחסות לכך, המשיבים למעשה מגלים הצהרה אילמת כי כל פעולות הפרות החוק 

באזור, ובפרט בשטח המאחז "דרך האבות" הינן חסינות מכל רכיב מינימלי של אכיפת החוק, ומתחם 

 .Lawless zone of action -המאחז הפך להיות בפועל ל

  ירה.מכאן הצורך בבקשה זו, המוגשת ללא בר .24

יוער, כי בכוונת העותרים הייתה להגיש את הבקשה עוד בשבוע שעבר, אולם בשל נסיבות אישיות של הח"מ  .25

 והעדרו מהמשרד לתקופה ממושכת, לא צלח הדבר והבקשה מוגשת רק כעת. 
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 . הבקשה לצו על פי פקודת בזיון בית משפטג

נבחנת  16/11/2015הארעי מיום צו הניכר, כי על פניו החלטתו של בית המשפט העליון המורה על כאמור,  .26

"כהמלצה" על ידי המשיבים, אשר אינם נוקפים אצבע לעצור את המשך הבנייה כפי שהורה בית המשפט 

כולן, . זאת, במטרה להעמיד את הרשויות , ועוד פחות מכך לנקוט באמצעים אחרים של אכיפת חוקהנכבד

בכל הנוגע לבניה הבלתי חוקית  לרבות הרשות השופטת ובכללה בית משפט נכבד זה, בפניו עובדות מוגמרות

 . במאחז דרך האבות

אשר לאלו שבונים את המבנים נשוא העתירה, קשה להיות מופתע מתעוזתם להפר צו שיפוטי: מי שבאופן  .27

, כגון צווי י שלדבר יש תגובה אכיפתית כלשהימבל יומיומי "מצפצף" על צווים מנהליים מעין שיפוטיים

משל היו  אותםס וירמוהחלטות וצווים של בית המשפט,  יפר ללא מוראהפסקת עבודות וצווי הריסה, סופו ש

 היא לא פחות ממטרידה בהקשר הזה. תשובת המשיביםאפר ועפר. 

בין אם מימוש  -אכיפתי שהוא  פרקליטות המדינה, לא ינקטו בכל צעד בגיבוימי שיודע כי המשיבים כולם,  .28

צווי הריסה, בין אם אכיפת צווים של בית המשפט הנכבד ובין אם בחקירה פלילית כנגד הפרות צווים 

לא יירתע וימשיך בקבורת החמור של שלטון החוק ברחבי הגדה המערבית. אם ישפר עליו מזלו  –שיפוטיים 

לנסות לרבע מעגלים, להפר התחייבויות מפורשות  עוד יותר, יהיו אלה המשיבים אשר יהפכו עולמות כדי

לבית המשפט הנכבד, ולעשות חוכא ואיטלולא מכלל דיני התכנון והבניה, במאמציהם של המשיבים לבחון 

 אפשרויות התכנות של הכשרה בדיעבד של הבנייה הבלתי חוקית ומתן פרסים נוספים.

המשפט אשר כאמור בראשית הבקשה, יחייב את לפיכך, בקשתנו היא להוציא צו לפי פקודת ביזיון בית  .29

, וכן לכל הפחות להשיב את המצב המשיבים לכל הפחות בקנס יומי עד לקיום החלטת בית המשפט הנכבד

 . במבנים לזה ששרר במועד צו הביניים

לא בכדי קבע בית המשפט במסגרת צו הביניים כי על המשיבים לתעד את המצב בשטח. הנפקות של תיעוד  .30

ורה לבחון הפרות, וההפרות אמורות להיות מטופלות כפי שמדינה שואפת שלטון חוק אמורה לטפל זה אמ

"קושי" בו נתקלו המשיבים בסיורם הבודד בשטח )אשר בהעדר מידע לגביו, -אין אלא לתהות על הבהם. 

לחקור את  ייתכן ואף נערך בשעות שבהם לא היו צפויים כלל להיות פועלים בשטח(, ועל העדר הרצון שלהם

 ההפרות, למשל בדמות גביית הודעות מטעם נציגי העותרים. 

רבות דובר על חשיבותו של שלטון החוק ועל חשיבות קיומם של פסקי דין, כסלע קיומנו כחברה דמוקרטית  .31

התנועה  -המרכז לפלורליזם יהודי  ,4805/07בג"ץ קיימת. עמד על כך בית המשפט הנכבד, בפסק הדין בעניין 

 [:2008] 1402(, 3)2008על -תק, ואח'ליהדות מתקדמת בישראל נ' משרד החינוך 

מושכלות יסוד של שלטון החוק הן, כי "משניתן פסק דין חובה לקיימו כלשונו וכרוחו" )דברי "

((. חובת הציות 1991) 308, 299( 1, פ"ד מו)פורז נ' יו"ר הכנסת 5711/91הנשיא שמגר בבג"ץ 

. לפסקי דין וכיבודם נימנים על תנאי היסוד עליהם מושתת משטר חוק במדינה דמוקרטית

חובה זו "עולה מן הדין, והיא ביטוי להכרח להסדיר חייה של חברה לפי נורמות בסיסיות 

בלא ציות לפסקי דין של בתי המאפשרות קיומה של מסגרת מאורגנת בה שולט החוק" )שם(. 

מתערער עקרון שלטון החוק והמשפט, והסדר החברתי מתפורר. איש הישר בעיניו המשפט, 

לפסק דינה  34, פסקה שם)" יעשה, והמרחק בין שלטון המשפט לאנרכיה הוא כחוט השערה.

 . (ש"ז רוקצ'יה; הדגשות הוספו,של כב' השופטת א' פ

ין על ידי רשויות המדינה, המשיכה וככל שהדבר נוגע לחשיבות העליונה והחשובה שבעתיים של קיום פסקי ד .32

וקבעה כב' השופטת פרוקצ'יה את הדברים באים, אשר יפים גם לענייננו דכאן. בשל חשיבות הדברים נביא 

 אותם במלואם: 
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חמור ידי אזרח הוא גילוי חמור של פגיעה בשלטון החוק. -אי כיבוד פסק דין של בית משפט על"

אכן, "החובה . ידי רשות מרשויות השלטון-דין על-פסקמכך שבעתיים הוא אי כיבודו של 

לכבד פסק דין של ערכאה מוסמכת, החלה על כל אדם, חלה ביתר שאת על רשויות השלטון" 

הימנעות רשות שלטונית ((. 15.6.03להנחיות היועץ המשפטי לממשלה )מיום  6.1003)הנחיה 

המדאיגות שבסכנות האורבות  דין של ערכאה שיפוטית הינה מן החמורות ומן-מציות לפסק

המשפט החוקתי של מדינת )א' רובינשטיין וב' מדינה,  לשלטון החוק במדינה דמוקרטית

(. העיקרון המהותי של שלטון החוק בנוי 274-271, )כרך א', עקרונות יסוד, תשס"ה(, עמ' ישראל

ון החוק במובנו על התודעה כי השלטון עצמו, ככל אזרח, כפוף לחוק ואינו מורם מעליו. "שלט

הפורמאלי משמעו, שכל הגורמים במדינה, בין הפרטים כיחידים וכהתאגדויות, ובין זרועות 

המדינה, חייבים לפעול על פי החוק, ופעולה בניגוד לחוק צריכה להיתקל בסנקציה המאורגנת 

 621, 505( 3, פ"ד מ)ברזילי נ' ממשלת ישראל 428/86של החברה" )דברי השופט ברק בבג"ץ 

ברצותה, מקיימת צו שיפוטי  -מדינה שבה רשות שלטונית נוטלת את החוק לידיה ((. 1986)

שניתן נגדה, וברצותה מתעלמת ממנו, היא מדינה שנזרעים בה זרעי פורענות ואנרכיה, 

. רשות שלטונית היא נאמן הציבור, אשר ומתפתחת בה תרבות מסוכנת של שלטון כח ושרירות

, פ"ד שפירא נ' הוועד המחוזי של לשכת עורכי הדין 142/70" )בג"ץ "משלה אין לה ולא כלום

((. ככזו, היא אמורה לשמש אות ומופת לכיבוד החוק ושלטון החוק. עיני 1971) 331, 325( 1כה)

הציבור נשואות לרשויות השלטון ולנושאי המשרה בהן. כיבוד ערכי החוק והמשפט, ופיתוח 

אי קיום הדין, ואי ציות לפסקי ק מושפעים מהתנהגותם. מסורת של הגנה על ערכי שלטון החו

דין על ידי רשות שלטונית טומנים בחובם פגיעה ערכית עמוקה לא רק בתשתית הפורמלית 

של סדרי השלטון והמשטר, אלא גם בליבה של המסורת ותרבות השלטון הראויה, 

בה נמנעה  בפרשה אחת, המשמשים דוגמא ומופת להתנהגות הראויה של הפרט בחברה.

 המדינה מלקיים פסק דין במועד שנקבע לכך, נאמרו הדברים הבאים, המתאימים גם לענייננו: 

חודשים, היא מציאות קשה במדינת  7"מציאות זו של אי קיום פסק הדין במהלך תקופה של 

חוק, כאשר המדינה, המופקדת על שמירה על שלטון החוק, היא עצמה שותפה לאי כיבוד הדין 

 הפסוקה.  וההלכה

]...[ 

ידי הרשות הציבורית -מעבר להיבט הסבל המתמשך של העופות, תופעת אי כיבוד פסק הדין על

היא, כשלעצמה, ראויה לביקורת קשה, לנוכח הסטייה שהיא מבטאת מהליכי ממשל תקינים, 

 .ומנורמות חוקתיות בסיסיות הטמונות בבסיסו של ההליך הדמוקרטי

ו בדרך ראויה ליישם במועד הקובע את קביעותיו האופרטיביות רשויות אכיפת החוק לא פעל

של פסק הדין. גם אם הקדישו זמן לבחינת שיטות חלופיות לפיטום, ובתום לב סברו כי אפשר 

יהיה למצוא שיטה שתענה לאמות המידה שנקבעו בפסק הדין, הזמן והמועדים לכך לא היו 

היתה חובה לקיימם כלשונם )השווה בג"ץ ידי פסק הדין, ו-נתונים בידיהם. הם הוכתבו על

תשלובת ח. אלוני  53/96; בג"ץ 125, 112( 1פד"י נד)שקם בע"מ נ' מנהל המכס והמע"מ,  551/99

עמותת "בצדק" נ' ממשלת  3782/95; בג"ץ 19-9, 1( 2פד"י נב) בע"מ נ' שר התעשיה והמסחר,

צווים של בית המשפט אינה כבר נאמר לא אחת, כי הפרת (. 364, 362( 5, פד"י מט)ישראל

 ".מסתכמת באינטרס המוגן שעליו מושתת פסק הדין בלבד

  לפסק דינה של כב' השופטת פרוקצ'יה; הדגשות הוספו, ש"ז(.  35, פסקה שם)

ובמקרה אחר, היכן שהמשיבים נמנעו מהסרת תוואי גדר ההפרדה שהוכרז על ידי בית המשפט הנכבד כבלתי  .33

עול עד שהוגשה בקשה על פי פקודת בזיון בית משפט על ידי העותרים. בהחלטה, חוקי, נמנעו המשיבים מלפ
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נמתחה ביקורת רחבה על המדינה ועל התנהלותה, וכן על האופן שבו המדינה מתייחסת לפסקי הדין של בית 

 המשפט )תוך חיוב המדינה בהוצאות גבוהות(:

זה אינם בגדר המלצות וחובה על דינו של בית משפט -"אין להשלים עם התנהלות מעין זו. פסקי

 2732/05)בג"ץ  המדינה לכבדם ולקיימם במהירות וביעילות הדרושים לפי נסיבות העניין."

; החלטה מיום ראש מועצת עירית עזון, עבד אלטיף חסין ואח' נגד מדינת ישראל ואח'

קיסיה, סאמי אסמאעיל זאמל , 1748/06וראו בהקשר זה גם את ההחלטה בבג"ץ  ;5.10.2009

 (24.7.2007, מיום ואח' נגד מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' ראש עיריית דאהריה

וברור, כי הדברים עצמם נכונים גם לגבי החלטות שיפוטיות אחרות של בית המשפט הנכבד, דוגמת  .34

 , ראש המנהל האזרחי3ההחלטות על צו הביניים, נשוא בקשה זו. כך למשל, בתצהירו של המשיב מס' 

, נקבע כי בראש 27.10.2008מיום  שלום עכשיו ואח' נגד שר הביטחון ואח' 9051/05במסגרת העתירה בבג"ץ 

סולם העדיפויות של המשיבים ביחס למימוש ואכיפת צווי הריסה וההליכים הנלווים אליהם עומדים.... 

 צווים המבוססים על החלטות שיפוטיות! 

חלטות נשוא בקשה זו כהחלטות שיפוטיות שנועדו לקדם את מימוש וכי יכול להיות ספק בדבר היותן של הה

  סדרי העדיפויות? ונדמה שהתשובה ברורה לכל. 

ציות לפסקי דין, צווים והחלטות של בית המשפט הנכבד, לרבות אלה שהובאו -בעקבות שורה ארוכה של אי .35

ים כאחד, ניתנה הנחיית משפטנ-לעיל, ובעקבות הביקורת הציבורית שנמתחה עליה מקרב משפטנים ולא

. בהנחיה זו "ביצוע פסקי דין נגד המדינה", שעניינה 1.8.2010מיום  6.1006היועץ המשפטי לממשלה מס' 

בין אם סופיים ובין אם זמניים )כלומר, לרבות החלטות  –עמד היועץ המשפטי על החובה שבקיום פסקי דין 

שניתנות על ידי בתי המשפט במסגרת הליכים משפטיים, הגם שטרם הבשילו לכדי הכרעה סופית(, וכן על 

מנגנון ביצועם של פסקי דין והחלטות אלה. אנו מניחים כי הנחיה זו חלה גם לעניין החלטות שיפוטיות 

 , כגון ההחלטות שלפנינו.דין סופי-שאינן בגדר פסק

  .5נספח , מצ"ב ומסומנת כ1.8.2010מיום  של היועץ המשפטי לממשלה 6.1006העתק מהנחיה מס' 

ההנחיה גם קובעת כי היכן שעשוי להתעורר קושי מעשי לקיומו של פסק הדין, קיימים מס' מנגנונים  .36

אשר מחייבים את בחינת הנושא, ואת הפרוצדורה הנדרשת להגשת בקשה לבית המשפט. ברם, ההנחיה 

, כי על מנת שתוגש בקשה להארכת מועד לביצוע פסק הדין הצו או ההחלטה, יש 14קובעת, בפסקה 

 :בשני תנאים מצטבריםלעמוד 

 לקיום פסק הדין; אין כל דרך מעשיתיש להשתכנע כי  (א)

 המחייב לבקש הארכת מועד.  חיוניציבורי אינטרס כי קיים  (ב)

התנהלות המשיבים, כמתואר לעיל, מדאיגה עד מאוד.  ניכר, כי חרף הדברים המפורשים של בית המשפט  .37

על צו הביניים, וחרף התחייבויותיהם והצהרותיהם  במהלך הדיון שהתקיים בעתירה ובמסגרת ההחלטה

החוזרות והנשנות של המשיבים בדבר חובת הקיום של החלטות שיפוטיות ככאלה העומדות בראש סולם 

 העדיפויות, נמצאנו במצב של הפרה עקבית ושיטתית של צו הביניים. 

פקודת הבזיון גם כנגד הגורמים בהקשר זה לא ניתן להתחמק מהאפשרות כי יש להפעיל את ההליכים על פי  .38

נכון  –או גורמים מטעמה, או כל גורם אחר, הגם שהם  5מאחורי הבנייה, בין אם זו המשיבה מס' העומדים 

 1067/08בג"ץ אינם בעלי דין בעתירה. כך קבע בית המשפט הנכבד בהחלטתו זה לא מכבר במסגרת   –לעת זו 

 (17.5.2010)החלטה מיום  2473,  2466(, 2)2010ל ע-, תקעמותת "נוער כהלכה" נ' משרד החינוך
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זיון כנגד מי שאיננו בעל יכאן המקום להוסיף, מבחינת האפשרות להפעיל את פקודת הב"

דין: בפסיקת בית משפט זה נקבע כבר בעבר כי אין מניעה להטיל עיצומים על "זר" לפסק 

שהוא מסייע לחייב בכיבוד ככל  -הדין, הער לקיומו, לתוכנו ולהפרתו של הצו השיפוטי 

( 1)6(. ואכן סעיף 242להפר את הצו )ראו: הלכת מוניות לוד, שם בעמ'  -ההחלטה השיפוטית 

זיון מסמיך את בתי המשפט הנזכרים בסעיף: "לכוף אדם בקנס או במאסר ילפקודת הב

ן", לציית לכל צו שניתן על ידם ..." )ההדגשה הוספה(. "אדם" נאמר, ולאו דווקא "בעל די

 "במשמע. -ומכאן שאף אדם זר נוגע בדבר 

 ( 1980) 232( 4, פ"ד לד)מוניות הדר לוד בע"מ נ' ביטון 317/78וראו בעניין זה גם ע"א 

במקרה דנא, אין ולא יכולה להיות כל מחלוקת כי כלל הדיירים והגורמים המעורבים בבנייה הבלתי חוקית  .39

, 21/11/2015דבר עולה מהאמור בהודעת המשיבים מיום היו מודעים לצו הארעי של בית המשפט, כפי שה

התלות המשיב בטענת . 3במסגרתה נמסר כי הצו הארעי נמסר למחזיקים בשטח על ידי נציגי המשיב מס' 

צירוף המחזיקים כעילה לאי אכיפת החוק הינה מקוממת, בייחוד לאחר שבית המשפט הנכבד מצא לנכון 

 יקים. להוציא את הצו אף ללא צירוף המחז

ככל שידוע למשיבים זהות המחזיקים, לא ברור מדוע אלה לא מצאו לנכון ליידע את העותרים  –זאת ועוד 

 בדבר זהותם של אלה, לצורך צירופם לעתירה. 

מודע מיהם המחזיקים בשטח, הרי שלמעט מסירת טפסים אין הוא מוכן  3הנה כי כן, הגם שהמשיב מס'  .40

ק מרתיעה נגד המפרים: לא מומש צו הריסה, לא הושב המצב לקדמותו לנקוף אצבע במובן של אכיפת חו

כפי שהיה וצולם ותועד בהתאם להחלטת בית המשפט, לא נפתחה חקירה פלילית ובוודאי שלא ננקטו כל 

 הליכים בעניין לקראת אכיפת חוק מינימלית בעניין. 

, נמנעות מלהשיב לפניות שבוצעו נמנעות במופגן מאכיפת החוק  - הם רשויות החוק –והיכן שהמשיבים  .41

אליהם עובר להגשת העתירה, נמנעות מלהתייחס כלל לסעד המבוקש בעתירה הנוגע להעמדה לדין של מפרי 

היכן שכך הם פני הדברים, ברי כי העבריינים  –החוק בניגוד להחלטה מפורשת של שופט בית משפט הנכבד 

"עמלם" העברייני, או לכל הפחות הנהון אילם מצד -בבשטח יפנימו את המסר וידעו כי תמיד תמצא ברכה 

 המשיבים, שכמוהו עידוד מפורש להמשך רמיסת שלטון החוק והחלטות בית המשפט הנכבד. 

משכך, מתבקש בית המשפט לפעול בהתאם לסמכות הנתונה לו על פי פקודת בית המשפט ולהורות על נקיטה  .42

 באמצעי האכיפה העומדים לרשותו.

עוד מתבקש בית המשפט, ככל שימצא לנכון, לעשות שימוש במסגרת הכללית הנתונה לו ולהורות על השבת  .43

ושאר רשויות אכיפת החוק,  4המצב במבנים לקדמותו עובר להפרת הצו השיפוטי, וכן להורות למשיבה מס' 

טרי העולה מהוראה לפתוח בחקירה פלילית והעמדה לדין של מפרי הצו השיפוטי )וזאת מעבר לצורך האלמנ

 על פתיחה בחקירה כנגד הבניה הבלתי חוקית, סוגיה שהמשיבים בחרו לסכור פיהם מים(. 

ויודגש שוב כי למרבה הצער, התנהלות מבזה זו של המשיבים והמפרים, נתמכת, למרבה הצער, גם  .44

יבם להפרות והערת תשומת ל ים, אשר גם לנוכח דיווחים שוטפים של העותר1-4במחדליהם של המשיבים 

 הדוממות אומרות דרשני. אלה, אינם נוקפים אצבע על מנת למנוע את ההפרות, ותשובותיהן 
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שינוי הנסיבות בעקבות הפרת  -ד. הבקשה להוצאת צו על תנאי בעתירה על שני ראשיה

 צו הביניים והתנהלות המשיבים 

אכיפה מצד המשיבים מאידך גיסא, עובדות אלה של המשך הבנייה במאחז מחד גיסא, והעדר כל סממן של  .45

 מובילים אל המשעול הברור מאליו, לשיטת העותרים, והוא הצורך בהוצאת צו על תנאי בעתירה.

העובדה כי הופר בריש' גלי ובאופן בוטה, חזיתי ומחוצף צו שיפוטי מפורש של בית המשפט, אשר נמסר  .46

ממן של אכיפת חוק ללא פיקוח ומעורבות של למחזיקים, מבטא את שידענו זה לא אחת: אין ולא יהיה כל ס

 בית המשפט הנכבד. 

אמורה להוות זרז משמעותי אשר מתבצעות באין מפריע, של בית המשפט הנכבד הפרות הצווים השיפוטיים  .47

להגברת מאמצי האכיפה בשטח, אשר כפי שראינו )וכפי שאף המשיבים הודו, הגם שבפה רפה, במסגרת 

תשובת קיימים, אלא על פי "סדרי עדיפויות עלומים", ובפועל לא קיימים. אינם מת –הדיון בעל פה( 

"קושי" זה או אחר לאתר -המשיבים מחזקת את העמדה האמורה, כאשר רשויות האכיפה לעולם נתקלות ב

 בניה בלתי חוקית והפרות של צווים מנהליים ושיפוטיים. 

י הדבר מתחייב לנוכח נסיבותיו של המקרה, הר –לא בכדי דרש והורה בית המשפט על הקפאת המצב בשטח  .48

-1במיוחד לנוכח הערר התלוי ועומד בפני וועדת העררים. אולם לגורמים העבריינים אצה הדרך, והמשיבים 

 , תחת לחסום אותם מביצוע פועלם העברייני, משלימים עם קיומו. 4

 4475/09בג"ץ ק הדין בעניין בפסעל ידי בית המשפט הנכבד, את הדברים שנקבעו  כדאי להביאבהקשר זה  .49

, ביחס לחשיבות (8.8.2010) 1981, 1976(, 3)2010על -, תקואח'נ' שר הביטחון  ואח'נדמי חסן מוחמד סלמאן 

 המוגברת של אכיפה בנוגע להפרות צווים שיפוטיים )הדגשות הוספו, ש.ז.(: 

הפרות החוק בהקשר לבניית המבנה הנדון אינן מוגבלות עוד להפרות "

דיני התכנון, אלא הן התרחבו גם להפרות צווים שיפוטיים ספציפיים 

מצב דברים זה מקים עילה אובייקטיבית מיוחדת שניתנו ביחס למבנה. 

 ]...[" לאכיפה מועדפת

כלל במסגרת תשובתם המקדמית לעתירה בחרו לעשות דין לעצמם ולא להשיב  1-4העובדה כי המשיבים  .50

בכל הנוגע לסעד השני, המבקש את ביצוע החקירה הפלילית והעמדה לדין של האחראים לבנייה הבלתי 

חוקית, הוביל במישרין לתפיסת המציאות בדבר החסינות התמידית בפני כל סממן אכיפה: אכיפת צווי 

לא נעשית כלל; האכיפה הפלילית אינה  –טיים ההריסה וצווי הפסקת העבודות, וכעת גם הצווים השיפו

 קיימת כלל. מדוע אם כן שהגורמים העבריינים לא יתמידו בפועלם העברייני?

הדרישה לביצוע חקירה פלילית הינה מרכיב משמעותי בכל הנוגע לאכיפה, בוודאי היכן שהמשיבים  –ויודגש  .51

ים על מנת שלא יידרשו לממש את צווי טוענים כי מבחינת ההבט המנהלי, אלה שוקדים על כלל האמצע

 ההריסה, כפי שהדבר מובלע בתגובותיהם. ומה עוד נותר אם כן, מבחינת שלטון החוק בשטח האמור? 

יוער, כי בעתירות אחרות בעבר, בהן נתבקש הסעד של חקירה פלילית, הורה בית המשפט למדינה לנמק מדוע  .52

י, ובעקבות שאלות נוקבות שהועלו מצד בית המשפט, נפתחו לא תפתח בחקירה פלילית זו, גם ללא צו על תנא

ש.ע.ל שלום  3899/09חקירות פליליות כנגד המעורבים בבנייה ובהפרות הצווים השיפוטיים )ראו: בג"ץ 

, אשר ניתן על ידי 12/11/2012עכשיו לישראל מפעלים חינוכיים ואח' נגד שר הביטחון ואח' ]פסק דין מיום 

ש.ע.ל  2306/09ארז[; בג"ץ -השופט א' גרוניס, כב' השופט י' דנציגר וכב' השופטת ד' ברקהנשיא )דאז(, כב' 

, אשר ניתן על 30/7/2012שלום עכשיו לישראל מפעלים חינוכיים ואח' נגד שר הביטחון ואח' ]פסק דין מיום 

 ארז[. -ד' ברקידי המשנה לנשיא )כתארה דאז(, כב' השופטת מ' נאור, כב' השופט נ' הנדל וכב' השופטת 

  .6נספח העתק מפסקי דין אלה מצ"ב לבקשה זו ומסומנים כ
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יוער, כי בשני מקרים אלה, המדובר היה בעבירות בנייה אשר בוצעו על אדמות ציבור, ואילו במקרה דנן 

המדובר באדמות, אשר למרות שבוצעה ביחס אליהם הכרזה כאדמות מדינה, הכרזה זו אינה חלוטה לאור 

 אלה. של העותרים ביחס לאדמות  –קנייני ובמישור המשפטי -במישור העובדתי –טענות חזקות 

כעת, משנוספה עבירה נוספת בדמות הפרת צו שיפוטי, הרי שאמצעי הפלילי המצוי בארגז הכלים של  .53

השלטת שלטון החוק באזור המופקר מבחינה אכיפתית, הינו צעד מתבקש מאין כמותו. העובדה כי 

עיקר להעלים( סעד זה על דרך של העדר התייחסות אליו כלל ו –המשיבים ניסו להתעלם )שלא לומר 

יום, -בתגובותיהם לעתירה, מעבר להיות התנהלות זו בלתי ראויה, מובילה למצב הכאוטי השורר באזור יום

 שעה, אשר הפרות צווי בית משפט זה הינה רק סממן אחד מתוך רבים שלו.-שעה

הפרות שהוזכר לעיל,  סלמאןבעניין  4475/09על כן, וכפי שציינה כב' השופטת פרוקצי'ה בפסק הדין בעניין  .54

הצווים השיפוטיים מהווים נסיבה אובייקטיבית מיוחדת להעדפת האכיפה בפועל ביחס לתא השטח האמור. 

אולם לצד זאת, הם גם מהווים נסיבה אובייקטיבית מיוחדת, הנצמדת לעבירה פלילית קונקרטית המצויה 

ומיצוי הדין הפלילי עם , לפתיחה בחקירה פלילית העוסק בהפרת הוראה חוקית( 287)סעיף  בחוק העונשין

  העבריינים.

שינוי נסיבות זה, אשר המשיבים לא התכחשו אליו כלל ועיקר, מוביל, לשיטת העותרים, למסקנה  .55

המתבקשת כי אין ולא הייתה מעולם בכוונת המשיבים לנקוט בראשית צעד אכיפה אופרטיבי אחד בכל 

 "דרך האבות". הנוגע להפרות הבנייה הקולוסליות המתבצעות במתחם המאחז 

  

  . סיכום ה

כל הטעמים הנזכרים לעיל, לא נותרה בידי העותרות כל ברירה אלא לבקש מבית המשפט הנכבד כי יוציא  .56

המשיבים וכן ( לפקודת בזיון בית המשפט אשר יאכוף בקנס על 1)6מלפניו צו בהתאם לסמכותו לפי סעיף 

עתירה ב 16/11/2015 לקיים את צו הביניים שהוצא על ידו ביום על כל מי שמפר את הצו של בית המשפט,

 .זו

לצד הוצאת צו כאמור, יבקשו העותרים מבית המשפט הנכבד להורות על השבת במצב בשטח לקדמותו וכן 

 על ביצוע חקירה פלילית נגד המעורבים בהפרת הצו השיפוטי שניתן על ידי בית המשפט הנכבד.

ור, וכן לאור חוסר המעש של המשיבים וחוסר המענה הענייני מטעמם ביחס בנוסף, לאור הפרת הצו האמ .57

לטענות העותרים, כמו גם לאור התעלמותם של המשיבים באופן מופגן מהסעד השני המבוקש בעתירה, 

ישובו העותרים ויבקשו מבית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי, ביחס לכל הסעדים שנתבקשו על ידי 

 ב העתירה האמור.העותרים במסגרת כת

בית המשפט הנכבד מתבקש אף לחייב את המשיבים בהוצאות בקשה זו ובשכר טרחת עורך דין בתוספת  .58

 מע"מ כחוק.

 בתצהיריהם של הגב' חגית עופרן ומר אייל רז. העובדות המפורטות בבקשה זו נתמכות  .59

 

 31.12.2015תאריך: 

       ______________ 
  שלומי זכריה, עו"ד

 העותרים        ב"כ 


