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  לעתירה  6תגובה מטעם המשיב מס'  

והבקשה להארכת מועד בת יומיים אשר הוגשה ביום  5.3.2015בהתאם להחלטת כב' השופט שהם מיום 

 להגיש את תגובתו לעתירה.  6, מתכבד המשיב מס' 7.6.2015

 

 3.3.2015ו ביניים אשר הוגשה ביום המשיב לראות בתגובתו המקדמית לעתירה ולבקשה לצ יבקשבפתח הדברים   .1

כתגובתו לעתירה. כזכור, המשיב טען כי יש לדחות את העתירה על הסף ולגופה, וכן כי כל הענות לעתירה תחייב 

ממוקמים המבנים, שאלה שבשל הכרעת שבשטחו   23/79עיון מחודש בשאלת נחיצותו כיום של צו התפיסה 

יובאו להלן, תמצית, טיעוני המשיב ב עת לא יהיה מנוס מעשות כן. , אולם כלא הוכרעה דעת הרוב פסק הדין

כאשר המשיב יבקש לשוב ולהפנות לטיעונים במלואם ולאסמכתאות והנספחים הנלווים אליהם כפי שהופיעו 

 .3.3.2015בתגובה המקדמית מיום 

 ות נפרדת אל תגובותיהם. ותגובותיהם לעתירה, אין מנוס מייחוד התייחס 1-4כמו כן, ולאור התנהלות המשיבים  .2

 

 : דחיית העתירה על הסףא. 

עמדת המשיב הייתה ועודנה כי יש לדחות את העתירה על הסף, וזאת בשל מעשה בית דין, השתק פלוגתא, חוסר  .3

 תום הלב של העותרת, ושימוש לרעה בהליכי בית משפט. 

רוך ומסועף אשר התנהל במשך כארבע , לאחר הליך אחלוטגורלם של המבנים נשוא העתירה הוכרעו בפסק דין   .4

שנים. השאלה האם יש לפנות את המבנים האמורים אשר נבנו שלא כדין על אדמה פרטית, תוך הפרת צווים 

שיפוטיים של בית המשפט הנכבד וצווים מנהליים אחרים, וכן תוך הפרת התחייבויות של המדינה לבית המשפט 

נכבד. כך גם לגבי השאלה האם יש ליתן אפשרות למצות את הנכבד, הוכרעה בפסק דינו של בית המשפט ה

אשר הוכרעה בדעת הרוב של בית המשפט הנכבד, באמצעות  –ככל שהם אפשריים כלל  –ההליכים התכנוניים 

בפסק נדחתה במפורש  –צו אופרטיבי ברור. סוגיית ההתלייה של מימוש ההריסה עד למיצוי האפיק התכנוני 

 הדין. 
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הניסיון לפתוח את שאלת פינוי המבנים מחדש אינה ם פלוגתאות שהוכרעו וגם עילה שנדונה. לפנינו אם כן ג

 אפשרית לפיכך לנוכח השתק העילה והשתק הפלוגתא שנוצרו בנושא.

דין נוכח פסק הדין הסופי, אשר הקים לפני העותרת מחסום דיוני -בעניינה של העותרת התגבש מעשה בית

 מטרי נ' ועדת המשנה לפיקוח על הבניה 7861/14ספת באותו נושא )ראו: בג"ץ מלהמשיך וליזום התדיינות נו

ועד משפחות הקבועים בבית הקברות מאמן אללה נ' רשות  3227/09[; וכן בג"ץ 30.12.2014]פורסם בנבו; 

 [. 23.12.2009]פורסם בנבו;  העתיקות

בית דין, ולסכל את אכיפת הדין  של בית המשפט ותחת מעשההחלוט העותרת מבקשת לחתור תחת פסק דינו 

ביחס לבניה בלתי חוקית על אדמה פרטית, שבוצעה תוך זלזול רבתי בכלל הדינים והחוקים הרלוונטיים.  

לאור העובדה כי הפלוגתאות בנושא זה כבר הוכרעו, הרי שהעותרת מושתקת מלהעלותן שוב במסגרת 

 עניין במסגרת פסק הדין. העתירה הנוכחית, בוודאי לנוכח מעשה בית דין שבוצע ב

מעבר לכך, העתירה נגועה בחוסר תום לב והעדר נקיון כפיים מצד העותרת: העותרת עשתה דין לעצמה, ובניגוד   .5

לכלל דיני התכנון והבנייה הרלוונטיים, בחרה להעמיד את הרשויות בפני עובדה מוגמרת של בניית המבנים, תוך 

ובהמשך התעלמות מצווים שיפוטיים שיצאו תחת ידו של בית משפט  התעלמות מצווים מנהליים שהוצאו נגדה,

נכבד זה, כמו גם התראות מצד גורמי האכיפה אשר נמסרו אישית לעותרת וגורמים מטעמה. העותרת לא גילתה 

לרבות לא את עובדת המשך בניית המבנים לאחר הוצאת צו  –את מלוא העובדות במסגרת כתב העתירה 

שהדבר גם עלה מתצהיריהם של מפקד מחוז ש"י של משטרת ישראל וראש המנהל האזרחי  , כפיהביניים האמור

 . (3.3.2015לתגובת המשיב מיום  4, )כפי שהוגשו וצורפו כנספח בעצמם

ראו עע"ם דנן )עתירות מסוג זה, יש לדחותן על הסף, בוודאי כאשר מתבקש בהם סעד מן הצדק, כגון העתירה 

 7861/14[; בג"ץ 7.7.2013]פורסם בנבו;  נון ובניה חיפה נ' נאות מזרחי בע"מ ואח'הועדה המחוזית לתכ 65/13

, ]פורסם די.בי.אס. שרותי לווין בע"מ נגד שרת התקשורת ואחרים 3483/05שהוזכר לעיל; בג"ץ מטרי בענין 

  (.28.10.2004 בו;פורסם בנ) ג'קסון נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה ושומרון 8898/04בג"ץ [; 9.9.2007בנבו; 

חוסר תום הלב של העותרת ממשיך גם במסגרת אי הצגת מלוא העובדות במסגרת עתירתה זו, עת בוחרת 

העותרת שלא לגלות לבית המשפט הנכבד כי הבניה במקום נמשכה גם נמשכה לאחר שהוצא צו הביניים 

)שלא הוכרעה(  סגרת פסק הדיןבמ בעתירה, ואף לא להציג את מלוא המערכת העובדתית, לרבות טענת העותר

 בדבר עצם הנחיצות הצבאית ההכרחית והביטחונית בצו התפיסה כיום.

בנוסף, עצם הגשת העתירה מהווה שימוש לרעה בהליכי בית משפט, שכן כל מטרתה היא סיכול פסק דינו של   .6

ת התדיינות. ההלכה לאחר כארבע שנו 9669/10בית משפט זה, אשר ישב על המדוכה והכריע בפסק הדין בבג"ץ 

בעניין מלווה את המערכת המשפטית מזה עשרות שנים, הקובעת כי ניסיונות פתיחת הליכים מחדש מהווים 

( 3, פ"ד יח)המסייר בע"מ נ' המפקח על התעבורה 20/64בג"ץ בפועל שימוש לרעה בהליכי בית משפט. )ראו: 

 לעיל(.  שהוזכר רשות העתיקותבעניין  3227/09 ; וכן בג"ץ250, 245

 

 :דחיית העתירה לגופהב. 

המשיב, יש לדחות את העתירה לגופה, מעבר לטענות הסף האמורות. התערבות בתי המשפט ונכונותם  לשיטת .7

לפתוח מדיון סוגיות שהוכרעו בעבר הינה דבר נדיר שבנדירים. גם העותרת ערה לכך. השתנות נסיבות לאחר 

ה מחודשת של פסק דין לאחר שבית המשפט קם מכיסאו ונתן את מתן פסק הדין, אין בהם כדי להוביל לפתיח

פסק הדין, במיוחד לאור העובדה כי בית המשפט מצא לנכון לציין במפורש כי אין להמתין למיצוי האפיק 

 התכנוני, בנסיבותיה של החלקה האמורה והמבנים נשוא העתירות. 

תירה, לרבות לא אלה המופיעות בתגובתם המעדכנת למתואר על ידי העותרת, אין בנסיבות המתוארות בע בניגוד .8

, כדי להוות נסיבה עובדתית חדשה, שלא הייתה ידועה לצדדים או לבית 7.6.2015מיום  1-4של המשיבים 

המשפט במסגרת הדיון בעתירה הקודמת. בית המשפט היה ער לאפשרות הפקדתה של מערכת הנחיות. בית 
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גם העותרת חפצים במיצוי האפיק התכנוני. ברם, בית המשפט קבע כמו  1-5המשפט היה ער לכך שהמשיבים 

 1-4, וכי קביעתו נסמכת הן על השינויים התכופים בעמדת המשיבים שאין להמתין למיצוי אפיק זהבמפורש 

, והן לנוכח העובדה כי המדובר המפורשות שניתנו לבית המשפט במספר הזדמנויות ונסיגתם מהתחייבויותיהם

 של תושבים מוגנים בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית. באדמה פרטית 

גם שיקולי צדק או "אינטרס הציבור" אינם יכולים לעמוד לעותרת, כפי שנטען על ידה בכתב העתירה. העותרת  .9

מנסה לטעון, הגם שבלשון רפה, כי העובדה כי היא זו כבר בנתה בשטח, שטח אשר יועד לצרכים חקלאיים, 

יית מבני ציבור, הרי שבכך מוקנית לה הזכות כעת לממש את זכותה המסחרית לבניין ובשלב אחר יועד לצרכי בנ

שהוזכר לעיל, העובדה  נאות מזרחי בע"מבעניין  65/13מבני מגורים. כפי שכבר הובהר במסגרת עע"ם 

 שהעותרת בנתה בשטח מהווה לה לרועץ, לא יתרון. 

ני מעשה עשוי, מלמדת על עזות מצח וזלזול בוטה העובדה כי העותרת בחרה להעמיד את רשויות התכנון בפ .10

בחוק, ברשויות האכיפה ואף בבית המשפט הנכבד ובהחלטותיו. בוודאי לא ניתן למצוא שיקולי צדק, קיימים או 

 הצדק רחוק ממנה מרחק מזרח ממערב.עתידיים, אשר יכולים לדור בכפיפה אחת עם העותרת, אשר מונח 

אלעד ישראל  4145-11-11בתל אביב זה לא מכבר, במסגרת עת"מ )ת"א( עמד על כך בית המשפט המחוזי  .11

)פורסם בנבו; פסק דין מיום  מגורים בע"מ נ' וועדת המשנה לעררים של המועצה הארצית לתכנון ובנייה

 ב' השופטת מיכל רובינשטיין את הדברים הבאים: (, עת קבעה כ13/5/2013

יהם את הרווח הפוטנציאלי  העצום שיוכלו . יזמים ואנשים פרטיים רואים לנגד עינ45"

ומתפתים לרמוס את החוק על מנת להשיגו.  במקום  –להפיק מבנייה בלתי חוקית 

לעבור הליך מסודר ותקין של הגשת בקשה למוסדות התכנון והתחלת בניה לאחר קבלת 

קודם בונים ואז מבקשים.  התנהלות זו  –אישור , במקרים לא מעטים הסדר  מתהפך 

ורה בהנחה שלאחר השלמת הבנייה יהיה קיים קושי בהחזרת המצב לקדמותו וכך מק

יאלצו הרשויות להיענות לגחמות העבריינים.  אך ברי, שגם במידה ומעשה העבירה 

", עלבונו של שלטון החוק יוותר בעינו. הפגיעה בו לא תירפא על ידי אישור הבנייה יולבן"

ה כפולה ומכופלת. שכן, הסכמה והשלמה עם אלא הכשרת השרץ עלולה להביא לפגיע –

", תיפגם חוטא יוצא נשכרעבריינות, תחת מלחמה וענישת העבריין, תביא למצב של "

באמון הציבור ברשויות ובתי המשפט, תכרסם בהרתעה ותעודד ביצוע מעשי עבריינות.  

כי  שבנקל יוכלו להסיק –יש בה אף מסר ציבורי שלילי כלפי האזרחים שומרי החוק  

 דווקא רומס החוק קוצר רווחים שלא ניתן להשיג בדרך הישר."

למען שלמות התמונה, העותרת מעולם לא צירפה כל מסמך המקנה לה הרשאה מאת בעלי הקרקע לבנות את  .12

המבנים, ולשיטתה עצם פועלה העברייני מקנה לה זכויות בנייה במקרקעין שבבעלות המשיב. ונדמה שאין גבול 

 העותרת.  לעזות המצח של

אינטרס של אכיפת החוק ואכיפתם של  –הפוך בתכלית  , הרי שהואהאינטרס הציבוריבכל הנוגע לטענה בדבר  .13

פסקי דין שיצאו תחת ידו של בית המשפט. אינטרס שלא יצא חוטא נשכר, ולא יועלה על נס הזלזול בשלטון 

בנייה, בוודאי לנוכח השתלשלות  אינטרס של הרתעת עבריינותהחוק ובהחלטותיו של בית המשפט הנכבד. 

 הדברים המתוארים בפסק הדין. 

על ידי  למשטרה נשוב ונזכיר, כי העותרת לא שילמה כל מחיר ביחס להתנהלותה העבריינית. התלונה שהוגשה .14

הנוספים , וכך גם ההליכים או נגנזה )מבלי שניתנה הודעה על כך למשיב ולא ידועה סיבת הגניזה( המשיב נסגרה

במסגרת תשובתם לבקשה על פי פקודת בזיון בית משפט. הסיבות לכך לוטות  1-4הצהירו המשיבים  עליהם

בערפל, אולם בפועל מבחינת האינטרס הציבורי, חשוב להציג את הדברים כי העותרת לא נשאה בכל מחיר 

הוצאות העותר העותרת אף לא חויבה בבבחינת למעלה מן הצורך נזכיר כי שהוא בגין התנהלותה העבריינית )

 במסגרת העתירה הראשונה(. 
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, הרי ששם במקביל להליך התכנוני, בו נקבע כי יש (65/13)עע"ם  נאות מזרחי בע"מפרשת בהשוואה לנסיבות 

לממש את צווי ההריסה, הרי שההליך הפלילי מוצה מול הגורם העברייני )כאשר נסיבות העבירות שם היו 

כתבי אישום, שבסופם הושת על החברה העבריינית קנס בסך של  מקלות יותר ביחס לעותרת(, באמצעות

 2-וכן תשלומים נוספים, כך שבסך הכל העלות במובן הפלילי של עבירותיה הסתכמו ביות מ₪,  1,700,000

 ₪!  מיליון 

העובדה כי מוצה ההליך הפלילי, אין משמעותו כי אין מקום הנ"ל,  65/13כפי שקבע בית המשפט הנכבד בעע"ם 

אכוף את צווי ההריסה שהוצאו כדין לגורם מפר, אשר פעל בזלזול כלפי רשויות אכיפת החוק ופעל מתוך ל

 . מניעים כלכליים טהורים ואינטרסים מסחריים צרים

משכך, ובהעדר מיצוי של ההליך הפלילי נגד העותרת, ברור כי דווקא ההליך המנהלי מקבל משנה תוקף, וזאת  .51

אינטרס הציבורי של הרתעת עברייני בנייה, במיוחד על אדמות פרטיות של תושבים על מנת להגשים את ה

מוגנים, במיוחד היכן שהבניה בוצעה בניגוד לצווים מנהליים ושיפוטיים כאחד. העותרת, יוצאת המרוויחה 

הגדולה מהתנהלות המשיבים, וזאת מבלי שהיא נדרשה לשלם כל מחיר שהוא. זו הסיבה, כך נדמה, שאין 

 יא חשה כל בושה לפנות בסעדים המבוקשים מבית המשפט הנכבד. ה

בסוגיית נחיצותו  הענות לעתירה תחייב בהכרח את פתיחת העתירה השנייה לדיון מחודשג. 

  .23/79ביטחונית כיום של צו התפיסה ה

ן, לאותה דעת הרוב בפסק הדין קבעה כי יש לממש את צווי ההריסה למבנים, ובשל קביעתה זו בחרה שלא לדו .16

)בג"ץ  , כפי שעלתה לדיון במסגרת העתירה השנייה שהגיש המשיבהעת, בעצם תקפותו של צו התפיסה כיום

בשל המסקנה אליה הגיעה דעת הרוב, בדבר החובה לממש את  .(9669/10, אר ניתן במאוחד עם בג"ץ 6528/13

 התפיסה כיום. דרש לסוגיית תקפותו של צו ילהקבעה זו כי היא נמנעת מצווי ההריסה, 

על מנת לבצע סוגיות שהוכרעו, כולן או בחלקן, במסגרת פסק הדין, וזאת ברור, שכל פתיחה מחודשת של  .17

כיום האם קיימת  –השלמה של ההליך התכנוני, מחייבת גם הדרשות מחודשת לשאלה המקדימה, הראשונית 

נזכיר, כי דעת הרוב בפסק הדין . , ולאור עמדתםטחונית להמשך התפיסה, לאור התנהלות המשיביםיהצדקה ב

עצם כוונתם של המשיבים קבעה כי אין לדחות את העתירה על הסף, וכי למרות שעל פי עמדת המדינה "

 להקצות את המקרקעין שבמחלוקת לבנייה של מבנים אזרחיים מוכיחה כי אין בהם עוד צורך בטחוני או צבאי"

ביחס לצורך המשפטי והחובה המוטלת על  9669/10ין בבג"ץ לפסק הדין(, הרי לאור קביעת פסק הד 33)פסקה 

אין הכרח לדון בעניין המרכזי שהועלה בעתירה זו והוא תוקפו של המשיבים לממש את צווי ההריסה , נקבע כי "

 ". צו התפיסה השני

ם במחלוקת לבנייה של מבנים אזרחיפתיחת הדיון בעתירה הנוכחית, באופן שיקדם את הקצאת המקרקעין ש .51

 המוכיח כי אין בהם עוד צורך בטחוני או צבאי, תוביל, בהכרח, לדון בתוקפו של צו התפיסה. 

 (4-5ד. התייחסות לעמדתה של המדינה )המשיבים 

כפי שנכתב עוד בתגובה המקדמית, אין להתפלא על עמדת המדינה, אשר עטה על כל הזדמנות שלא לאכוף את  .19

, הנוגע למימוש 5בשעתו בינה ובין גורמים שונים בקרב המשיבה מס' "דיל" שנרקם -פסק הדין, וזאת כחלק מה

אם בעבר, [. 7.5.2012; החלטה מיום 23.9.2011]פסק דין מיום  יאסין נ' שר הביטחון 9060/08פסק הדין בבג"ץ 

(, או ביקשה לדחות את מועד ביצוען 9060/08ביקשה המדינה לפתוח מחדש עתירות שכבר הוכרעו )דוגמת בג"ץ 

בעניין מגרון(, הרי שכעת אל נאבות' נ' שר הביטחון ואח'  8887/06ל פסקי דין לפרק זמן בלתי סביר )בג"ץ ש

המדינה "רק" נענית לבקשתה של העותרת, ומצטרפת בחדווה למשאלות ליבה של העותרת כי לא יקוים פסק 

 דין שניתן על ידי בית המשפט הנכבד.

סופו של יום, מתגלה כי המדינה שבה על עמדתה לפיה יש להמתין כאשר מפשיטים את תגובתה של המדינה, ב .20

למיצוי האפיק התכנוני כפי שביקשה זאת בעבר, וזאת בניגוד להכרעת הרוב. גישה זו של המדינה עמדה לנגד 

 על ידו במפורש.  נדחתהעיני בית המשפט בעבר, אולם היא 
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ימים בלבד לצורך השלמת  90(, ביקשה לקצוב 2014עוד נזכיר, כי המדינה, בשעתו )בתגובתה מחודש ספטמבר  .21

הליכי התכנון, אולם גם לאחר מתן פסק הדין לא אצה הדרך למשיבים ולעותרת, לרבות וועדת המשנה 

'", שלושה שבועות לפני המועד לאכיפת 90-"בדקה ה-. יצא אפוא, ש3להתיישבות הפועלת תחת המשיב מס' 

 . פסק הדין, בא לעולם הדיון בפני הוועדה

המדינה נאחזת בדעת המיעוט של כב' המשנה לנשיא )כתארה אז(, השופטת מ' נאור, כחזות הכל, ומבקשת  .22

להלכה היוצאת  –אשר גרסה כי יש להמתין כשנה למיצוי האפיק התכנוני  –בפועל את הפיכת דעת המיעוט 

, שנה 2015ספטמבר  לתגובתה(, קרי עד לחודש 10מפסק הדין, עת מבוקשת ארכה בת שישה חודשים )פסקה 

 ממועד מתן פסק הדין בעתירה הראשונה, וזאת לצורך השלמת הליכי התכנון. 

המדינה, כמו העותרת, מנסה לעשות "מקצה שיפורים" ובפועל לבטל את פסק הדין שניתן בעתירה הראשונה.  .23

שיקולים  למעשה, המדינה מבקשת לקבל את העתירה, ולבטל את פסק הדין, מטעמים פוליטיים )המהווים

זרים( הנובעים מההסכמות אליה הגיעו נציגיה בכל הנוגע לפרשת האולפנא, וזאת חרף פסיקתו המפורשת של 

 בית המשפט. 

אלמלא פסק לקדמה, מערכת הנחיות זו לא הייתה מקודמת, ולא הייתה כל סיבה הגיונית ועניינית נראית לעין  .24

לעיל, אשר קבע כי יש לפרק את  יאסיןבעניין  9060/08 בשילוב 9669/10 הדין החלוט שניתן במסגרת בג"ץ

 . בשכונת האולפנא בסמוך לבית אלהמבנים שהוקמו 

)עמ' , 26.7.2012מיום  6.2012הדבר עולה במפורש מהאמור מפרוטוקול מליאת המועצה המקומית בית אל מס'  .25

רוזנבוים, כי הוסכם עם במסגרתו הבהיר ראש המועצה המקומית בית דאז, מר משה לפרוטוקול(  5, סעיף 2

מחוץ נציגי המדינה, כמה מביש, כי תמורת אכיפת פסקי הדין של בית המשפט העליון, ביחס לשכונה הנמצאת 

יח"ד  300יח"ד בבית אל, כאשר חלק מאותם  300, יקודם תכנון שיאפשר בניית לתחום השיפוט של בית אל

יינוף, הרוח החיה מאחורי פועלה של החברה " )על שמו של מאיר דרשכונת דריינוףהינה מה שמכונה "

 (. 9669/10בבג"ץ  6, העותרת דכאן, והמשיב מס' העבריינית היזמית, מ.ד. יהונתן בע"מ

מהן במערב היישוב )שכ'  50יח"ד ביישוב,  300-במסגרת פרוטוקול זה נטען כי "יקודם התכנון שיאפשר בניית כ .26

  .5כנספח גינות בית אל". העתק מהפרוטוקול מצ"ב ומסומן  –ר יח"ד ממזרח לשכונת מעוז צו 250-דריינוף( ו

יח"ד כבר מומש במלואו במסגרת תכנית  300"דיל" לבנייה של -למען שלמות התמונה ייאמר, כי החלק ב .27

(, כך שלמעשה המבנים 2כנספח ; מצ"ב 10.9.2014יחידות דיור ביום  296)אשר אישרה את בניית  218/18יוש/

"דיל", ומהווים תוספת נוספת לפיצוי המובטח, על חשבון אכיפת פסקי דין -מתחום אותו ההאמורים חורגים 

 של בית המשפט הנכבד וחשיבות השמירה על שלטון החוק.  

עמדת המדינה, המבקשת לבטל את פסק הדין )או לכל הפחות, את דעת הרוב של פסק מכל מקום, ברור ש .28

האפיק התכנוני )בניגוד לקביעות מפורשות של פסק הדין( וזאת  הדין(, ולהתלות את מימוש פסק הדין במיצוי

יל" שנרקם מול "ד-"פרס" או "מחווה" או "מתנה", או כחלק מ-כלאור היותה של מערכת ההנחיות האמורה 

לבדו את דחיית העתירה יחד עם דחיית עמדת  שיקול זר ופסול, המצדיקגורמים אלה ואחרים. המדובר ב

 המדינה. 

נוהגים כעניין של קבע, טענות המשיב בכל הנוגע לדחיית העתירה על הסף,  5-4, כפי שהמשיבים באופן רגיל .29

ובפרט הטענות בנגוע למעשה בית דין וטענות בדבר העדר נקיון כפיים של העותרת, היו מצויות ראשית לכל 

ה. טענות אלה בתגובתה של המדינה, אשר אמורה להיות אחראית על קיומו ונוכחותו של שלטון החוק בגד

גורם עברייני אשר הפר צווים  –ניכר כי דווקא העותרת נפקדות מתגובת המדינה, באופן המעורר תמיהה. 

  "כפפות של משי" בתגובת המדינה.-זוכה ל –שיפוטיים של בית המשפט 

וא , אין זו הפעם הראשונה שהבנייה נש9669/10כפי שעולה מהשתלשלות הארועים בפסק הדין בעניין בג"ץ  .30

עתירה זו זוכה למחוות כאמור )זכורה לרעה כמובן סאגת הסתרת צו התפיסה מבעלי האדמות; הפרשנות 
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"עובי קו צו התפיסה" באופן שיכלול את המבנים, בניגוד לאופן המקובל על ידי המרכז -הדינמית שניתנה ל

צו התפיסה, על מנת  למיפוי ישראל; הפרשנות היצירתית והחדשנית, אשר למעשה "הזיזה" את עיגונו של

שיכלול גם את חלקי המבנים שנותרו מחוץ לצו התפיסה בעיגונו המקורי, וזאת בניגוד למושכלות יסוד אשר 

 השנים האחרונות(. 48שימשו את המנהל האזרחי במהלך 

התנהלות זו של המדינה ועמדתה מונעת משיקולים זרים ופסולים, אשר מנסים להוביל לכך שפסקי דין  .31

של בית המשפט הנכבד לא יקוימו וזאת בעטים של שיקולים פוליטיים. שלטון החוק ואכיפת החוק חלוטים 

או  5אינם יכולים להיהפך לחלק מסחר סוסים בין גורמים פוליטיים ומאווייהם הפוליטים של המשיב מס' 

או פשרות,  "מנוף" לחצים-גורמים אחרים. פסקי דין חלוטים של בית המשפט הנכבד אינם יכולים לשמש כ

 באופן שהם משמשים כהמלצה בלבד, בפועל. 

אמרנו זאת בעבר ואנו נאלצים לשוב ולכתוב דברים כואבים אלה: בהתפורר הכללים, בהיעלמות תרבות  .32

עומדים בספק כל  –דין מפורש נהנה מסופיות בדיוק כמו צו מוחלט המוצא נגד אזרח רגיל -שלטונית שבה פסק

, כמו גם היועץ המשפטי לממשלה, ילמדו 1-4ניתן היה להניח כי המשיבים חברה. ההסדרים המחזיקים אותנו כ

ויפנימו את פסיקותיו והחלטותיו הענפות של בית המשפט הנכבד בכל הנוגע לחובת קיומם של פסקי דין, בייחוד 

 לאור ניסיון העבר הקרוב. מצער ששוב פעם הבחירה הייתה אחרת. 

 –יצא הדבר ותמיד מדובר בעותרים פלסטינים  –ותרים שזכו בעתירותיהם פעם אחר פעם נאלץ בית המשפט וע .33

להתמודד עם טענות ועמדות אלה ודומות להן מצד המדינה, אשר מקווה כי מתישהו תצלח דרכה ולא תאלץ זו 

לבצע את הפעילות הכל כך אלמנטרית, והיא אכיפת חוק, ואכיפתם של פסקי דין של בית המשפט העליון. גם 

של  –סיונות אלה של העותרת, ולא פחות מכך יעל בית המשפט העליון, לעמוד כחומה בצורה כנגד נהפעם, 

 . 1-4המשיבים 

. בתגובתם המעדכנת של 3.3.2015הדברים שלעיל נטענו עוד במסגרת התגובה המקדמית שהוגשה ביום  .34

עם הטענות המועלות,  –ה אף לא בראשית טענ –לא מצאו אלה לנכון להתמודד  7.6.2015מיום  1-4המשיבים 

ולמעשה מאשרים אותן אחת לאחת, למרבה הכלימה. יידע בית המשפט הנכבד כי פסקי דינו, ככל שהדבר תלוי 

, אינם לא יותר מנקודת התחלה למשא ומתן, שקלא וטריא פוליטי, אשר נועד להגשים שיקולים 1-4במשיבים 

 זרים ואינטרסים בלתי חוקיים. זאת אין לקבל. 

 

 דבר סוף

אחר כל אלה, עמדת המשיב היא כי יש לדחות את העתירה על הסף ולגופה, וזאת מכל הטעמים שהועלו בתגובה  .1

 המקדמית ובתגובה זו. 

כמו כן, יש להורות על ביטול צו הביניים שניתן בעתירה, וכן על חיוב העותרת בהוצאות לדוגמא בשל נסיבותיה  .2

 כה ולרוחבה של התנהלות העותרת. של עתירה זו, וחוסר תום הלב השזור לאור

מבוססות על כתבי בי דין , 3.3.2015כמו בתגובה המקדמית שהוגשה ביום זו  בתגובההעובדות המתוארות כלל 

ואינן או מסמכים רשמיים של המשיבים, , במסגרת העתירות הקודמות ומסמכים המצויים בידי הצדדים כולם

 דין, ומשכך אינן נתמכות בתצהיר. כוללות עובדות שאינן מצויות בידי בעלי ה
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______________ 
 שלומי זכריה, עו"ד

  6ב"כ         המשיב 
 


