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 פסק הדיןנוסף של לעיכוב ביצוע מטעם משטרת ישראל דחופה בקשה 

 

 

אני הח"מ, ניצב משה )צ'יקו( אדרי, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי אם לא אעשה כן אהיה צפוי 

 לעונשים הקבועים בחוק, מצהיר בזאת כדלקמן:

 

 ירושלים במשטרת ישראל.אני מכהן כמפקד מחוז  .1

 

 תצהירי זה ניתן בעניין בקשת משטרת ישראל לעיכוב ביצוע נוסף של פסק הדין. .2

 

עניינה של העתירה שבכותרת בבקשה למימוש צווי ההריסה שהוצאו זה מכבר כנגד מבנה המשמש כבית  .3

שבאדמות אלג'יב, בסמוך ליישוב גבעת זאב  6בגוש  14, הממוקם לטענתה בחלקה 5משיבה כנסת של ה

 (.המבנה)להלן: 
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 ניתן פסק דינו של בית המשפט הנכבד בעתירה, כדלקמן: 30.7.14ביום  .4

 
"בעקבות חילופי דברים בין המעורבים, ולאחר שניתנו הסכמות שונות מטעם חלק מן 

לפנות את המבנה  5בה המשיבים, הננו מחליטים להוציא בזה צו מוחלט המורה למשי
ולמועצה המקומית גבעת זאב  1-4וכן המורה למשיבים נשוא העתירה תוך שנה מהיום, 

הינה  5אלא אם ייקבע תוך שנה מהיום כי המשיבה  להרוס את המבנה תוך שנה מהיום,
]ההדגשות . לא ייעשה צו להוצאות." בעלת זכות בעלות במקרקעין שעליהם המבנה

 הח"מ[ -הוספו 
 

, לעיכוב ביצועו של פסק הדין 5המשיבה  תבקשהחליט בית המשפט הנכבד לדחות את  20.7.15ביום  .5

ביום . 10.8.15, וזאת עד ליום ביצוע ההריסהשל  -לפנים משורת הדין  -בכפוף לדחייה קצרה נוספת 

, תוך 5ידי המשיבה -דחה בית המשפט הנכבד בקשה נוספת לעיכוב ביצוע פסק הדין שהוגשה על 10.9.15

)ל' תשרי תשע"ו(", וזאת  13.10.2015הדין עד לתאריך -מתן "אורכה אחרונה להשלמת ביצוע פסק

 לבקשת הדרג המדיני.

 

הרב טולידאנו נ' ראש ממשלת  6496/15הוגשה עתירה נוספת בעניינו של המבנה, בג"ץ  25.9.15ביום  .6

לפסק דינו של כב' השופט מלצר(,  25, תוך שנקבע )בפסקה 12.10.15, אשר נדחתה על הסף ביום ישראל

פסק הדין לכל ". משמע, יש לבצע את 9496/11כי "עיכוב של שבוע לא יחשב כהפרה של פסק הדין בבג"ץ 

 .20.10.15המאוחר עד יום 

 

, וזאת לאור 1.12.15בקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין עד יום  4-1הגישו המשיבים  18.10.15ביום  .7

ור יהודה והשומרון בכלל, ובסביבות העיר זההחמרה המשמעותית במצב הביטחוני במדינת ישראל ובא

ירושלים. בעקבות החמרה זו, עמדת משטרת מחוז ירושלים היתה, כי המציאות מחייבת דחייה נוספת 

השלכות משמעותיות היו צפויות להיות  דבביצוע ההריסה, וזאת בשים לב לכך שלהריסת המבנה במוע

על ביטחון העיר ירושלים, הן בסדרי הכוחות שיידרשו לכך, הן בהיבטי פעילות חבלנית עוינת, והן 

 בהיבטי פשיעה לאומנית. 

 

בשלב זה, המועד לביצוע ההריסה מוארך בו ביום, ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד בה נקבע כי " .8

 ".5.99.2195מהטעמים שפירטה המדינה ומטעמים אלה בלבד עד ליום 

 

אבקש לעדכן, כי בהתאם להערכת המצב העדכנית של מחוז ירושלים במשטרת ישראל, המתיחות  .9

בהיבטי פשיעה לאומנית, הביטחונית הקשה והמורכבת בירושלים, הן בהיבטי פעילות חבלנית עוינת והן 

 עודנה בשיאה.

 

, משטרת מחוז ירושלים מודעת היטב לחובתה לסייע 18.10.15כפי שאף צוין בבקשה לעיכוב ביצוע מיום  .10

לרשויות המדינה בהיבטי ליווי ואבטחה, לשם מימוש סמכויותיהן ואף נערכה מבצעית לא פעם למתן 

 פסק הדין להריסת המבנה מושא העתירה. סיוע למינהל האזרחי לצורך מימוש

 

את כיום , והגם שמבחינה מבצעית, משטרת מחוז ירושלים יכולה להקצות הנוכחיותבנסיבות עם זאת,  .11

והיא אף מסייעת  ידי המינהל האזרחי-הכוחות המבצעיים הנדרשים לאבטחת ביצוע הריסת המבנה על

, הנני סבור כי ההשלכות הביטחוניות הצפויות על בירושליםבימים אלה בביצוע פסקי דין, לרבות 
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פסק הדין בעתירה ביטחון העיר ירושלים ועל האזור בכלל, מחייבות, לעת הזו, דחייה נוספת בביצוע 

 .דנן

 

האחרונים אנו עדים לגל טרור השוטף את מדינת ישראל ומבצעיו תושבי מזרח ירושלים, בשבועות  .12

ש וערבים אזרחי מדינת ישראל. עשרות פיגועים במתווים שונים של  דקירות סכין, ירי תושבי איו"

מנשק חם, ודריסה באמצעות רכב גרמו למותם ופציעתם של אזרחים, ביניהם ילדים, חפים מפשע. 

, גורמים לתחושות מרירות, תסכול ותסיסה מהמצב הקיים. םהפיגועים והמחאות הבאות בעקבותיה

להערכת המשטרה, וות פלטפורמה בקרב פעילי ימין קיצוני לפעילות "תג מחיר". תחושות אלו מה

זו, טומנת בחובה פוטנציאל גבוה טעונה , בימים אלה, על רקע אווירה המבנה מושא העתירההריסת 

הערכת משטרת ישראל היא, כי למחאות ולפעילות ימין קיצוני כנגד ערבים וכנגד סמלי דת מוסלמים. 

ת להתפשט אל מעבר ליישוב גבעת זאב בו מצוי בית הכנסת, ולהגיע גם לתחומי איו"ש המחאות עלולו

 ., תוך פגיעה ממשית בביטחון ובסדר הציבוריושאר חלקי המדינה

 

, ובקשה זו מקובלת על ממלא מקום מפכ"ל המשטרה, ניצב בנצי סאוהאמורה ערכה היובהר, כי ה 

 מוגשת על דעתו.

 

 :תגובות הצדדים לבקשה דנן .13

 

 17:00טיוטת ההודעה הועברה לעיון הח"מ היום בשעה " :ד זכריה", עויורשי העותרכוח -באעמדת  .א

. בנסיבות אלה לא עלה בידי הח"מ להשיג את תשובות מרשיו, וככל 18:30ונדרשה תגובתו עד לשעה 

 .משפט יורה על כך, ישיב העותר בתוך פרק זמן סביר שייקבע על ידי בית המשפט"שבית ה

 

 סכים לבקשה האמורה.הר, , עו"ד קרמ5ב"כ המשיבה  .ב




