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 פתח דבר. א

הינה פנייה נוספת של העותר אל בית משפט נכבד זה בבקשה כי  ,בגלגולה החדש, עתירה זו 10

0 ולהשיב לו את אדמתו הגזולהוהתחייבויותיהם יורה למשיבים למלא אחר חובותיהם 

רבאח מוחמד  /7759/3ץ "היא בג, של העותר ו הקודמתשעתירתעתירה זו באה לאחר 

העתירה : "להלן 901109332פסק דין מיום ] 'שר הביטחון ואח' נ' עסאף עבד אללטיף ואח

וזאת בין היתר על סמך התחייבות המשיבים לאכוף את הדין ביחס , נמחקה "[הראשונה

 0 לאדמות העותר

, של העותר פרטיה ושטחרחים ישראלים לידי אז-עניינה של עתירה זו בפלישה שבוצעה על 90

בית במטרה לבנות  עליה  וזאת, יב המצוי בגדה המערבית'ג-תושב פלסטיני מהכפר אל

מבלי שמי מרשויות האכיפה נוקפות , בנייה זו נעשתה והיא עודנה ניצבת על תילה. כנסת

מתו או לסייע לעותר לשוב ולהחזיק באד; להפסיקה; אצבע על מנת למנוע את השנותה

 0 שלו

 : נשוא העתירה הבנייההמשפטי של ה כי זהו מצב 00

I0 מבלי שניתנו כל אישורים , הבנייה בוצעה על אדמתו הפרטית של העותר

 ;לכך על ידי העותר או מי מבני ביתו

II0  המועצה המקומית השיפוט של שטח נערכה מחוץ לגבולות הבנייה

של כל ום שיפוט חומחוץ לת, זאבההתנחלות גבעת היא , הסמוכה לו

 ; התנחלות אחרת בסביבתו

III0  נערכה ללא שהוצאו לה היתרי בנייה כדין ובניגוד לתכנית מתאר הבנייה

 ; מכוחה ניתן להוציא היתרי בנייה בכגון דאאשר באזור  החלהתקפה 

IV0  י הפסקת עבודה והריסה סופיים שהוצאו ונערכה תוך הפרת צוהבנייה

 ; לה

הפלישה לחלקה שבבעלותו 0 לות גבעת זאבחלקת העותר גובלת בחלקה הבנוי של ההתנח 50

נקט , ר הגיש במהלך השנים מספר תלונות במשטרת ישראלוהעות, /122החלה בשנת 

התראיין , הכוללים את עתירתו הקודמת לבית המשפט הנכבד בהליכים משפטיים שונים

 0ועשה כל שלאל ידו כדי להפסיק את גזילת קניינו, בנושא בעיתונות

הוצאת צווי הפסקת עבודות וצווי הריסה כנגד הבנייה  על ידילונות לתהגיבו  הרשויות 40

הפולשים מגבעת זאב לא נתקלו בשום שלב בנציגי זרוע אכיפת 0 הא ותו לא, חוקית-הבלתי

למעט צווים ) לחדול מפשעם ולציית לצווים שהרשויות הוציאו בפועלהחוק שכפו עליהם 

מן הם הרחיבו והגדילו את אחיזתם כן לא פלא שעם הז-ועל, (של בית המשפט הנכבד

 0 העותר באדמת



 

 0 

עתירה זו , בהם חניון ומבנים נוספים, למרות שעל אדמתו של העותר הוקמו מספר מבנים 70

בהם הוגשה העתירה מתמקדת במבנה שבנו העותרים לפני מספר שנים ואשר בימים 

בית מדרש  ובו" איילת השחר"בשם  בית כנסתכ, לא פחות, משמשוא וה, הורחבהראשונה 

אוי לאותה בושה שבית כנסת "(0 בית הכנסת"או " המבנה: "להלן" )חדוות חיים"בשם 

 .ובית מדרש נבנים על קרקע גזולה

נדיר הדבר שמתבקש בית המשפט להוציא תחת ידו צו המורה לרשויות אכיפת החוק , אכן 60

קרוא לבית כן לא מיהרנו לנקוט בהליכים משפטיים ול-ידענו זאת ועל0 לאכוף את החוק

, חודשים 94-לפני כ, גם לאחר מתן פסק הדין בעתירה הראשונה 0המשפט להתערב בנדון

המשיך העותר לשוב ולפנות לרשויות בדרישה כי אלה תקיימנה אחר הוראות החוק ואחר 

למעלה , אולם עינינו הרואות כי גם כעת 0התחייבויותיהן בפני בית המשפט הנכבד

 –ולאחר שהוסרו כל המכשולים , ן בעתירה הראשונהמשנתיים לאחר מתן פסק הדי

אין בכוונת המשיבים לאכוף את החוק ולהשיב לעותר   –המדומיינים והאמיתיים כאחד 

 0 את אדמתו הגזולה

ו של בית משפט נכבד בלית ברירה ומתוך הבנה שללא התערבות, מוגשת לפיכךעתירה זו  0/

אדמות רבות אחרות הנמצאות בבעלות גורלה של האדמה שבבעלותו יהיה כגורלן של , זה

זהו המקום לציין כי גם בית משפט 0 הדרה וגזל בלתי הפיכיםגורל של , פלסטינית פרטית

נכבד זה ראה לנכון לסייג את מידת התערבותו בעניינו של העותר עת קבע בפסק דינו מיום 

00" הזולעת אנו מוחקים את העתירה משלא מצאנו עילה להתערבותנו "כי  901109332

ומהמשיבים מוכיחים " המחלוקת הקניינית"משהוסרה משוכת , העותר סבור כי כעת

0  בית משפט הנכבדשל בשלה העת להתערבותו , בעקביות כי אין בכוונתם לבצע דבר

, להעניק לו את הסעד לגביו התחייבו אינספור פעמיםממנעות המשיבים יהעותר מצר על ה

  0 שוב, ך שיש צורך להטריח את בית משפט נכבד זהועל כ, ולא קיימו אף לא פעם אחת

 רקע עובדתי. ב

I .הצדדים לעתירה 

המחזיק בזכויות הינו , יב'ג-תושב הכפר אל, רבאח מוחמד עסאף עבד אללטיףמר , העותר 20

 0יב'ג-באדמות הכפר אל' בגוש מס' של חלקה מס הקנייניות

ומס רכוש על שמו של אביו  הרישוםהחלקה מצויה על אדמה בלתי מוסדרת ורשומה בספרי  130

בהתאם לצו ירושה של בית הדין השרעי 0 מר מוחמד עבד אללטיף סמחאן, של העותר

 0העותר הינו אחד מיורשיו של אביו, בירושלים

 ,תרגומם לעברית על, ונסח צו הירושה מנסח ספרי הרישום, מתצהירו של העותר יםהעתק

 ;4-2ים נספחכ ניםב לכתב העתירה ומסומ"מצ

מופקד על המינהל האזרחי  1' משיב מס0 הינו שר הביטחון של מדינת ישראל 1' המשיב מס 110

דעת בנושא מאחזים -חוות)"ד טליה ששון "ח שחובר על ידי עו"בגדה ועל יישום מסקנות הדו
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: נמצא באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה, 9334, "בלתי מורשים

http://www.pmo.gov.il/ ;0  ח ששון"דו: "להלן יכונה)" 

ל בגדה המערבית ובידו מצויות כל סמכויות הניהול "הינו מפקד כוחות צה 9' המשיב מס 190

ידי מדינת ישראל בתפיסה לוחמתית וזאת בהתאם לכללי -והחקיקה של השטח המוחזק על

על  9אמון המשיב , פרטב0 המשפט ההומניטארי הבינלאומי ולדיני התפיסה הלוחמתית

כפי , שמירה על הסדר הציבורי והגנה על רכוש התושבים באזור הנתון לתפיסה לוחמתית

 0 שיוסבר בהמשך העתירה

אשר בידיו סמכויות הניהול של  9' הינו ראש המינהל האזרחי אצל המשיב מס 0' המשיב מס 100

ל אכיפת חוקי התכנון ע 0' בין היתר אמון המשיב מס0 החיים האזרחיים בשטחים הכבושים

 0 לרבות הוצאת צווי הפסקת עבודות, והבנייה החלים באזור

על אכיפת החוק , בין היתר, י של משטרת ישראל אשר אמון"הינו מפקד מחוז ש 5' המשיב מס 150

 0על ישראלים מפירי חוק בגדה המערבית

  ."המשיבים: "בהמשך כתב עתירה זה 4-1להלן יכונו המשיבים 

המחזיק בפועל באדמתו של העותר היא התאגיד , עמותת איילת השחר ,4' המשיבה מס 140

שה ולבניית המבנה נשוא עתירה וזאת כעולה משלל תגובותיה אשר הוגשו האחראי לפליו

 0   מטעמה במסגרת העתירה הראשונה

 

II .אליה הפלישה אדמת העותר ו 

לאחר כי , יודגשכאשר , בחלקה הבנוי של ההתנחלות גבעת זאב גובלתהעותר ו של חלקת 170

כמו גם מעברה המזרחי של גדר ההפרדה חלקה זו  הנותר, בנייתה של גדר ההפרדה באזור

שעם השלמת העבודות לבנייתה של גדר , כמובן0 אדמות פלסטיניות פרטיות רבות אחרות

, כאשר מתנחלי הסביבה, ההפרדה הפכה גישתו של העותר אל חלקתו לבלתי אפשרית כמעט

  0 ללא הפרעהמסתובבים בשטח  4המשיבה ביניהם גם אנשי 

צילום אוויר ועליו סימון גבולות השיפוט של ההתנחלות ותוואי גדר ההפרדה והחלקה של 

 ;5נספח ב ומסומן "מצ, העותר נשוא עתירה זו

בעבודות  4עת החלה המשיבה , /122הפלישה הראשונית לחלקת העותר החלה עוד בשנת  160

הגיש העותר תלונה , מיד עם היוודע הדבר0 פר מבניםבנייה מאסיביות לבנייתם של מס

הופסקו העבודות ואף בשלב מאוחר יותר , וככל הנראה בעקבות תלונה זו, במשטרה ובתחילה

 0 י הפסקת עבודה והריסה סופייםוהוצאו כנגדן צו

 ;6ספח נב ומסומנים "צילומים של בית הכנסת ושל עבודות ההרחבה מצ

חודשו במקום עבודות הבנייה וזאת , יומם של הצווים האמוריםוחרף ק, זמן קצר לאחר מכן 1/0

0 בשטחכיפה אפקטיבית אהיעדר כל פעולת אוזלת ידן של רשויות האכיפה ו ככל הנראה בשל

http://www.pmo.gov.il/
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ד "בסיועם של עו, הן למשטרה והן למנהל האזרחי, תלונות נוספות הוגשו על ידי העותר

 0 המערבית אשר פעל אותה העת בגדה, Lawמארגון זכויות האדם 

אלו לא קבלו אולם , י הפסקת עבודה והריסה נוספיםוצוככל הנראה פניות אלו אומנם הולידו  120

ניצבים על חלקתו של וכיום 0 הבנייה המשיכו כסדרן עד להשלמתןעבודות כל ביטוי בשטח ו

נה נוסף וכן מב( המבנה נשוא העתירה" )השחראיילת "בית כנסת , העותר חניון לאוטובוסים

בעוד העותר ניצב בפני שוקת , ר"רכז פעילות של תנועת הנוער ביתכמ, ככל הנראה המשמש

 0 שבורה

את מבנה בית במטרה להרחיב נוספות מאסיביות הוחל בביצוען של עבודות בנייה  /933בשנת  930

ודיווח לו על עובדת  0אל המשיב מספר , "יש דין"ארגון  נציגפנה , אשר מיד עם זיהוין, הכנסת

 "(0 הבנייה החדשה: "להלן)עבודות בניה בלתי חוקיות אלו קיומן של 

נעשתה על אדמתו , כמו כל הבנייה שקדמה לה, כי לא רק העובדה שהבנייה החדשה, ויובהר 910

מתחילתן  –אלא גם העובדה כי עבודות אלו , תי חוקיתלשל העותר ומשפחתו הופכת אותה לב

היתרי בנייה ובניגוד לתכנית מתאר ללא , בוצעו תוך הפרתם של חוקי התכנון והבנייה –

דברים אלו אף נמסרו 0 י הפסקת עבודה והריסה שהוצאו להןוהחלה באזור ותוך הפרה של צו

ועל כך , /9070933מיום , "יש דין"ה זו של נציג ארגון מקצין פניות הציבור בתשובתו לפניי

 0 להלן

ביום תלונה במשטרה  כנגד העבודות החדשות הגיש העותרלהשלמת התמונה יוער כי גם  990

 0דבר לא נעשה בפועל והעבודות החדשות המשיכו כסדרן, אולם כאמור, /15040933

לבית " יש דין"בסיועו של ארגון זכויות האדם , לראשונה פנה העותר, ובניסיון לעצרן ,לפיכך 900

בכל הפעולות הנדרשות על לנקוט בבקשה כי יורה למשיבים  ,/96060933ביום , משפט נכבד זה

 0 כפי שיפורט להלן, שהוצאו כנגד המבנה נשוא העתירהנת לממש את צוי ההריסה מ

כנספחים למעט הנספחים שצורפו , שצורפו להנספחים וההעתק כתב העתירה הראשונה 

  ;7פח נסב וסומן "מצ ,דנןלעתירה 

 

IV .שר הביטחון ' נ' רבאח מוחמד עסאף עבד אללטיף ואח /664280ץ "בג) הראשונה העתירה

  ותוצאותיה( 'אחו

ובמסגרתה התבקש הוצאתו של צו ביניים שיורה  /96060933העתירה הראשונה הוגשה ביום  950

למשיבים למנוע את המשך בנייתו של המבנה וחיבורו לתשתיות וכל שימוש אחר וזאת עד 

 0  למתן פסק דין סופי בעתירה

וכן ,  חוקיותו של המבנהעל אי המשיבים לא חלקו  /60/03לבקשה לצו ביניים מיום  םבתגובת 940

, והמנויים לעיל ים על חלקת העותריעל כך שהוחל ביחס למבנה זה כמו מבנים נוספים המצו

ניטען כי אלו יאכפו מימושם של צווי ההריסה ובאשר ל, בהליכי פיקוח עוד לפני כעשור

ובהתייחס לכלל נסיבות , ובהתאם למדיניותם, התאם לסדרי העדיפויות של המשיביםב"
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בשלב זה בוחנות הרשויות את השאלה היכן למקם את מימוש צווי ההריסה ביחס 0 נייןהע

 0  "למבנה זה בסדרי העדיפויות שלהם

לבקשה לצו ביניים במסגרת העתירה הראשונה  /60/0933העתק מתגובת המשיבים מיום 

 ;/נספח ב ומסומנת כ"מצ

: להלן; דשם 4המשיבה )ב לעתירה הראשונה צורפה כמשיבה גם המועצה האזורית גבעת זא 970

השיפוט שלה  וזאת בשל העובדה כי המבנה נשוא העתירה נבנה על גבול שטח( "המועצה"

  0 ולמען הזהירות בלבד

, בתגובה לבקשה לצו ביניים /50/0933ביום אשר הוגשה , של המועצה בתגובתה הראשונית 960

בתחום שיפוטּה  םנמצאיאינם המבנה נשוא העתירה והשטח עליו נבנה מסרה המועצה כי 

 0 בתחום התכנון שלהנכללים ומשכך אינם 

ביום במסגרת העתירה הראשונה כפי שהוגשה , בעת זאבגתגובת המועצה האזורית מהעתק 

 ;9נספח ב וסומנה כ"מצ /50/0933

הוציא בית המשפט הנכבד צו ביניים כנגד , של המשיבים ולאור עמדתם, /130/0933ביום  9/0

להימנע מביצוע כל המורה לה , (דשם 7היא המשיבה מספר ) עמותת אילת השחרהמשיבה 

 0 במבנה נשוא העתירהאו שימוש /ופעולת בנייה 

הוגשה לבית המשפט הנכבד בקשה להצטרף כמשיב מטעמו של מר עבד , 960/09332ביום  920

הטוען לבעלות בחלקה מכוח הסכם מכר שנחתם בין אביו ואביו של , אלכרים מוחמד עודה

מכר , הבעלים של החלקה כאמור -כך לטענתו  –ובהיותו , לפיכך, "(הבקשה" :להלן) העותר

במסגרת הבקשה הוגשה כתב ייפוי כוח 0 מר אריה בנימין, הלה את החלקה לתושב גבעת זאב

 0 בלתי חוזר מכוחו לכאורה רכש המבקש את זכויות הבעלות בחלקה נשוא העתירה

 ;10נספח וסומנה כ ב"מצ /960/0933העתק הבקשה כפי שהוגשה ביום 

ממנה עלה , בדיקה של האמור בה יםהעותרערכו , מיד עם קבלת הבקשה ועימה ייפוי הכוח 030

 ,בעקבות גילוי זהו, לפיכך 0שר צורף לבקשה הינו מזויף לכאורהחשד מבוסס כי ייפוי הכוח א

אשר הועברה לאחר מכן ליחידת ההונאה , הוגשה תלונה ביחידה הארצית לחקירות הונאה

  0 "(החקירה: "להלן) אשר פתחה בחקירה וז ירושלים של משטרת ישראלבמח

הנסמכת כל כולה על טענות הרכישה  , 4' המשיבה מסתשובתה של התקבלה  030209332ביום  010

על מנת לברר האם כל אשר לאיל ידה " ועל כך שהעמותה עשתה , מר עודה, לעיל של המבקש

, וש את המגרש עליו הוקם בית הכנסת בכסף מלאמתוך נכונות לרכ, ישנו בעלים מוכר לקרקע

  0"ככל שימצא בעלים כזה

 ;11נספח ב וסומנה כ"העתק תשובת עמותת איילת השחר מצ

את תגובתם בה חזרו על לעתירה  הגישו המשיבים, לקראת הדיון בעתירה, 9601309332ביום  090

ו של העותר המבנה הוקם באופן לא חוקי על אדמתשעמדתם לפיה אינם חולקים על כך 

0 סופייםוי הפסקת עבודה והריסה ובמסגרתם הוצאו צ, ומשכך מתנהלים הליכי אכיפה כנגדם
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מצויה בתחום שיקול דעתם של המשיבים וים אלו  ואכיפתם של צמועד שאלת , עם זאת

 (: 9601309332לתגובת המשיבים מיום  5סעיף )כמצוטט להלן 

נבנה שלא  אדמות העותרבנה על אינם חולקים על כך שהמבנה שנהמשיבים 000"

שנבנו בסמוך אליו בעניינו של המבנה ובעניינם של מבנים נוספים 0 כדין

אלא 0  ובכלל זה הוצאו צווים להפסקת עבודה ולהריסה, הליכי אכיפהמתנהלים 

שהן נגזרת של סדרי העדיפויות , ששאלות הנוגעות למועד ביצוע צווי ההריסה

מצויות בתחום שיקול , ת דיני התכנון והבניהשל המשיבים בכל הנוגע לאכיפ

 0(ל0א, 0ז0ש, 0ס0מ ,הוספהההדגשה )"0 הרחב של המשיביםדעתם 

 ;12נספח ב וסומנה כ"מצ 9601309332העתק תשובת המשיבים מיום 

בשונה מעמדתה הראשונית אשר , ישה המועצה האזורית את תגובתה ובההג 101109332ביום  000

רצוי לדחות את ההכרעה בעתירה עד הבירור " נטען כי , הוגשה בסמוך מועד העתירה

 0 "בבעלות

 ;13נספח ב וסומנה כ"מצ, 101109332מיום העתק תגובת המועצה 

בעניין הזיוף לכאורה נסגר חקירה התיק , כ העותר"לב 10209332וכפי שנמסר ביום , בין לבין 050

בית המשפט השלום בשל החלטת  -שימו לב -הנימוק לכך היה  0 "העדר אשמה"בעילה של 

וזאת מן המקורי של המסמך נשוא החקירה ו קבלת העתקללדחות את בקשת המשטרה 

הכוונה לעתירה )הגבוה לצדק התיק תלוי ועומד בפני בית המשפט  כיהמוזר הטעם 

 0 ר על החלטה זו של בית המשפטוהמשטרה בחרה שלא לער0 (הראשונה

לטתה זו של המשטרה לסגור את כנגד הח תרערר העו, 401309332ביום  ,זמן קצר לאחר מכן 040

  101109332הודעה מתאימה על כך הוגשה לידי בית המשפט הנכבד ביום 0 התיק

 ;14נספח ב לעתירה זו וסומן כ"מצ 101109332מההודעה שהוגשה בעתירה ביום העתק  

עלה ממנה , ממשטרת ישראל לערר ק בהט גלעד"התקבלה תשובתו של רפ 9201309332ביום  070

כי עררו של העותר לא נקלט במערכת ולא הועבר אל מחלקת העררים שבפרקליטות ושם הר

מרשך אינו המתלונן בתיק ואף ": מסר בלאקוניות כיק בהט "מכתבו של רפ, למעשה0 המדינה

, בלשון המעטה, תשובה זו הינה"0 לא נחקר בתיק זה ולכן לא ברור מעמדו בהגשת ערר זה

לפיכך פנה  /920130933תלונתו של העותר מיום ח בעקבות תמוהה היות ותיק החקירה נפת

 0 ק בהט וביקש את עמדתו בנושא"אל רפ, העותרכ "ב

 ;15נספח ב לכתב העתירה וסומנה כ"מצ 9201309332מיום ק בהט "העתק תשובתו של רפ

 ;16נספח ב לכתב העתירה וסומן "מצ, 933201011מיום , כ העותר"בהעתק פנייתו של 

, לוי' א' אהשופט ' בפני הרכב ברשות כב 901109332התקיים ביום דיון בעתירה  ,על כל פנים 060

וזאת כיוון שלא נמצאה  –הותרת צו הביניים על כנו תוך  – אשר החליט למחוק את העתירה

 0 להתערבות בית המשפט הנכבד" לעת זו"עילה 

 ;17 נספחב וסומן כ"לוי מצ 901109332הנכבד מיום פסק דינו של בית המשפט 

 



 

 / 

III .השתלשלות האירועים לאחר פסק הדין 

לא לערר ולא , 0ורמים במשיב ולא התקבלה כל התייחסות עניינית מצד ג, משנקפו הימים 0/0

אשר נדמה היה כי  –בפרט לאחר פסק דינו של בית המשפט העליון , בעקבותיו השבא פנייה

כ "פנה ב –קירה לסגירת תיק הח( מופרך ככל שיהיה)בכך הוסר המכשול שהיווה בסיס 

 בהן וחזר, אל נציגי משטרת ישראל ,140/09313-ו 9901109332בימים  ,תום נוספמיעותר פעה

 0 על עיקרי הדברים מפניותיו הראשונות

 ;/1ספח נ וב וסומנ"מצ 140/09313 -וה 9901109332 מהימים כ העותר"ב העתק פניות

הרשמית של  הקבלה הודעתהת, כאחד עשר חודשים מיום שהוגש הערר, 10209313ביום  020

0 המאשרת את קבלת הערר והעברתו אל יחידת התביעות של מחוז ירושלים משטרת ישראל

לפיה בעקבות בהט גלעד ק "של רפה הודעההתקבלה  601109313ביום , כחודשיים לאחר מכן

במסגרת החקירה הועברו מסמכים לבדיקת "וכן כי , נפתח תיק החקירה בשנית, הגשת הערר

 "0 הליך שעלול לארוך זמן ,מעבדה

 ;19ספח נב וסומנו "מצ 601109313-וה 10209313מהימים העתק המכתבים 

כ פעם נוספת על מנת להתעדכן "פנו העותר וב, 20409311ביום , לאחר מכןכשישה חודשים  530

כ "לבנמסר , אולם כחודש לאחר מכן0 בגורלו של הערר אולם לפנייה זו לא התקבל כל מענה

הושלמו והדברים הועברו לפרקליטות לצורך בחינה של עולות החקירה בתיק כי פ, העותר

משטרת ישראל מעלים כי אכן עוד נמסר כי ממצאי החקירה של 0 המשך הטיפול בתיק

  .על פניה, הטענה בדבר זיוף המסמך התגלתה כנכונה

חדשת מופניה אל המשיבים כולם בדרישה  110609311הועברה ביום , היוודע דברים אלועם  510

ציינו את  בפנייה זו0 י ההריסה שהוצאו למבנה הממוקם על אדמות העותרולמימוש צו

עמדתם כפי שנמסרה במסגרת תשובתם לעתירה הראשונה אשר הוגשה לבית משפט נכבד זה 

המשיבים אינם חולקים על כך שהמבנה שנבנה על אדמות העותר " :לפיה, 9601309332ביום 

 "0 כדיןשלא נבנה 

 :  הרכישה מסרו את הדברים הבאיםביחס לטענות ו, בהמשך

מהטעם המופרך כי העניין נדון )הגם שהמשטרה החליטה על סגירת התיק "000 

, נפתח התיק מחדש, הרי שבעקבות ערר שהוגש על ידי מרשי באמצעותי( ץ"בבג

אשר הובילו למסקנה המתבקשת מאליה כי , ובוצעו פעולות חקירה נוספות

די העמותה במסגרת ההליך הינו על פניו מסמך החשוד המסמך שהוצג על י

התיק מצוי כעת בפרקליטות מחוז ירושלים וממתין , ככל שהבנתנו מגעת0 כמזויף

 0" להכרעת הגורמים הרלוונטיים שם

 ;20ספח נ ב וסומנה"מצ 110609311מיום כ העותר "בהעתק פניית 

ריסה שהוצאו למתחם נשוא כי החובה המוטלת על המשיבים לממש את צווי הה ,ויודגש 590

אלא גם , מוטלת על כתפיהם לא רק בשל היותה של בנייה זו על קרקע פרטית, העתירה
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העדר היתר ; ע"בנייה בהעדר תב)בשל כל העילות אשר פורטו בתחילת כתב עתירה זה  ובנוסף

 (0 בנייה בניגוד לתכנית המתאר ולייעוד המקרקעין; בנייה מחוץ לשטח שיפוט; בנייה

נמסר כי כלל תיקי המשטרה , י של משטרת ישראל"מחוז ש, 5' ם נציגות המשיבה מסמטע 500

והמשך הטיפול הועבר למחוז , י מחוז ירושלים של המשטרה"הנוגעים לתיק טופלו ע

מחוז ירושלים של משטרת ישראל לא מסר כל מענה ענייני לפנייה עד למועד הגשת 0 ירושלים

 0עתירה זו

  ;21נספח ב ומסומנת כ"מצ 950609311י מיום "צמח ממחוז שק נורית "העתק ממכתב רפ

בה נמסר כי , 010609311מסר תשובה לאקונית ביום , ש"ש איו"יועמ ,9-0נציג המשיבים  550

 "0 הפנייה הועברה להתייחסות הגורמים הרלוונטיים במנהל האזרחי"

ומסומנת ב "מצ 010609311ש מיום "ש איו"גין מיועמ'העתק מתשובת סרן אנדריי ורשצ

  ;22נספח כ

, 501309311-ביום ה, כ העותר פעם נוספת"פנה ב, משלא התקבלה כל תשובה לגופו של עניין 540

בדרישה לקיים את צווי ההריסה שהוצאו למבנים , 9-0נציג המשיבים , ש"ש איו"אל יועמ

 0 אלה

 ;23ספח נב וסומנה "מצ 501309311מיום  כ העותר "בהעתק פניית 

תיאר את קורות בה , יגן'סרן אנדריי ורשצ, התקבלה תשובתו של, 401309311 -ביום הלמחרת  570

אשר הביאה למחיקת העתירה , הקניינית שנתגלעה  במסגרתהסוגיה וההעתירה הראשונה 

כי אלו , מסרי ההריסה שהוצאו למבנה האמור וצובאשר ל0 תוך הותרת צו הביניים על כנו

אשר נמסרה לעותר לפני , רת מאין כמותהתשובה מוכ ,בהתאם לסדרי העדיפויות ימומשו

ברורה מאין  זותשובה משמעותה של 0 במסגרת העתירה הראשונה, ולפני כשנתיים, כעשור

 0 לעולם לא –כמותה 

 ;24ספח נב וסומנה "מצ 401309311יגן מיום 'העתק תשובתו של סרן ורשצ

ש לא "ש איו"ציג יועמאשר העלו את החשש כי נ, נוכח דברים אלוול 401309311 -ה, בו ביום 560

ירד לעומקה של הפניה ובחר מסיבותיו שלו לחזור על עובדות ידועות שהוצגו עוד בפנייה 

יגן ובה התייחסותו 'אל סרן ורשצמ "של החיה נוספת פני בוצעה, 9311הקודמת בחודש יולי 

 : המפורטת כמצוטט להלן

הרי , ירהשהייתה לכאורה במסגרת העת" מחלוקת הקניינית"-בכל הנוגע ל"

ציינתי את הדברים במפורש במכתבי הקודם בו , שככל שהדבר נוגע לנקודה זו

 (: שם 4ראה סעיף )נכתבו הדברים הבאים 

נטען כי , כי במסגרת תשובת המחזיקים בבית הכנסת, עוד יצוין40" 
קיים הסכם מכירה לכאורה בין אביו של העותר ובין נציגי עמותת 

כי הסכם כאמור לא היה ולא , ברור0 1277משנת , "איילת השחר"
הגם שהמשטרה 0 ותלונה אף הוגשה למשטרת ישראל בעניין, נברא

הרי ( ץ"מהטעם המופרך כי העניין נדון בבג)החליטה על סגירת התיק 
, נפתח התיק מחדש, שבעקבות ערר שהוגש על ידי מרשי באמצעותי

 אשר הובילו למסקנה המתבקשת, ובוצעו פעולות חקירה נוספות
מאליה כי המסמך שהוצג על ידי העמותה במסגרת ההליך הינו 
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התיק מצוי כעת , ככל שהבנתנו מגעת. מסמך מזויף לכאורה
בפרקליטות מחוז ירושלים וממתין להכרעת הגורמים הרלוונטיים 

 0 "שם
  

את  מ"החיגן ציין 'אשר העלה סרן ורשצ" סדרי העדיפויות"ובכל הנוגע לטענת , בהמשך

 : צים הבאיםהדברים הנחר

אשר נשחקו כבר , "סדרי עדיפויות"תיאורים אמורפיים בדבר  –זאת ועוד "
, אינם יכולים להוות תשובה, (שימוש-מאי, למעשה, או)מרוב שימוש 

ובחירתך או בחירת מרשייך להסתתר מאחוריהם מבלי להתייחס לסוגיה 
ית וודאי היכן שהסוגיה כבר ניצבה על שולחנו של ב –באופן קונקרטי 

ממתן מענה ענייני ( נוסף)הינה בבחינת נסיון התחמקות , המשפט הנכבד
 "0תושב מוגן בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית, כידוע לך, שהוא, למרשי

 ;25ספח נב וסומנה "מצ 401309311ד שלומי זכריה מיום "העתק פניית עו

טרם , שורות אלועד לכתיבת , חרף העובדה כי חלפו למעלה מחודשיים ימים ממועד פנייה זו 5/0

 0התקבלה כל תשובה או מענה לדברים אלו

, י מתנחלים בשטחים הכבושים"חוקית ע-כבמקרים רבים של בנייה לא, שוב מתבררוכך  520

ם שאין שום כוונה לאוכפם רשויות אכיפת החוק מבזות את עצמן ואותנו בהוצאת צוויש

 . ולממשם

 0 ומכאן הצורך בעתירה זו 430

   

 הטיעון המשפטי. ג

I. 1-4וחובות המשיבים  ו של העותרינקני 

ושעליה  ווכך גם האדמה שבבעלות, בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית המצוי אזרח והינ העותר 410

אזרח המצוי בשטח הנתון לתפיסה  ומתוקף היות0 עבודות הבנייה נשוא עתירה זו בוצעו

 0 יהבינלאומ על פי המשפט ההומניטארי, "ןאזרח מוג"בעל מעמד של  ואה, הלוחמתית

כפי שכבר קבע בית , העותרהוראות המשפט ההומניטארי חלות על שטח הגדה המערבית ועל  490

 ץ"בגבאהרון ברק ( בדימוס)וראו לעניין זה את דבריו הנשיא 0 המשפט הנכבד מקדמת דנא

 0 621-629' עמ, 6/4, (5)ד לז"פ ,ל"מפקד כוחות צה' מעית אסכאן אלמעלמון נ'ג 9//020

נבה הרביעית משנת 'בא לידי ביטוי בהוראות אמנת ג, חלק נכבד של המשפט ההומניטארי 400

שעניינה הגנה על אזרחים במהלכו של סכסוך חמוש ובתקנות הנספחות לאמנת האג , 1252

אמנות אלו חולשות על היחסים שבין 0 1236, בדבר חוקיה ומנהגיה של המלחמה ביבשה

ולאחרונה , י שקבע בית המשפט הנכבד פעמים רבותהכובש והנכבשים בגדה המערבית כפ

על -תק ,'ראש ממשלת ישראל ואח' נ' זהראן יונס מחמד מראעבה ואח 6246/35 ץ"בגב

9334(0) ,00000 

אחת החובות המוטלות על הכוח הכובש מתוקף המשפט הבינלאומי ההומניטארי היא הגנה  450

 : לתקנות האג 57ה וכך קובעת תקנ0 על הקניין הפרטי של האזרחים המוגנים
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Art. 46. Family honour and rights, the lives of persons, and private 

property, as well as religious convictions and practice, must be 

respected. 

Private property cannot be confiscated. 

 ( ל0א, 0ז0ש, 0ס0מ, הוספוהדגשות )

 : בזו הלשוןאשר טען , (Gasser)יטרית כללית זו נוסחה על ידי גאסר הומנ-מסגרת נורמטיבית 440

”Civilians who do not take part in hostilities shall be respected and 

protected. They are entitled to respect for their persons, their 

honour, their family rights, their religious convictions, and their 

manners and customs. Their property is also protected”  

 

(Gasser, “Protection of the Civilian Population”, In: D. Fleck, The 

Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts 211 (1995)) 

 

 :קובעת כיה, 40סעיף , נבה הרביעית'קיימת הוראה מקבילה גם באמנת ג, בנוסף 470

Art. 53 – Prohibited Destruction: 

“Any destruction by the Occupying Power of real or personal 

property belonging individually or collectively to private persons, 

or to the State, or to other public authorities, or to social or 

cooperative organizations, is prohibited, except where such 

destruction is rendered absolutely necessary by military 

operations”. 

 

ואת  ואת היכולת לעבד את אדמת, ואו מי מטעמ, העותרבפועל מ תאין ספק שהבניה מונע 460

ולהפיק  מהווים הרס של הנכס או לכל הפחות הפקעת היכולת ליהנות ממנווהגישה אליה 

, 1-5נזכור שפעילות זו נעשית בידיעה מוחלטת של המשיבים 0 ממנו את הפירות המקווים

של הבנייה הבלתי " הגלים"בשני , אשר עודכנו על קיומן של העבודות על אתר ומיד עם גילוין

לא  אלה, יחד עם זאת0 וגם במסגרת העתירה שהוגשה בעניין על ידי העותר בעבר, חוקית

למעט הוצאת צווים אשר שוכבים במשרדיהם כאבן שאין , לאכוף אותםעל מנת  נוקפים אצבע

 0 לה הופכין

, לתקנות האג 57מהאמור בתקנה , ולא לגרוע, לעיל בא להוסיף כמובן 40האמור בסעיף : ודוק 4/0

 :J.S. Pictetוכפי שהגדיר זאת המלומד 

“The Extension of protection to public property and to goods 
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owned collectively, reinforces the rule already laid down in the 

Hague Regulations, Articles 46 and 56 according to which private 

property and the property of municipalities and of institutions 

dedicated to religion, charity and education, the arts and science 

must be respected”  

 

(J.S. Pictet: Commentary: IV Geneva Convention, 1958, p. 301 

 –המנהל האזרחי ופיקוד המרכז  –ובמקרה דנן , החובה המוטלת על הגורם הצבאי בשטח 420

טומנת בחובה גם את החובה להגן על רכושו של הפרט  ,ככל שהדבר נוגע לדין ההומניטארי

 :וכפי שביטא זאת בית המשפט הנכבד בעבר0 ושהמוגן בשטח הכב

, ראשית0 חובתו של המפקד הצבאי על פי הכלל הבסיסי היא כפולה"

זוהי חובתו 0 עליו להימנע מפעולות אשר פוגעות בתושבים המקומיים

עליו לעשות פעולות הנדרשות כדין המבטיחות כי , שנית; "שלילית"ה

 0" "חיובית"זו חובתו ה0 התושבים המקומיים לא יפגעו

 

, (4)ד נח"פ ,ל בעזה"מפקד כוחות צה' נ' רופאים לזכויות אדם ואח 5675/35 ץ"בג)

 (020-0250' עמ, 0/4

 

  –וגם 

, במסגרת הפנמתם של הדינים ההומניטריים מן הראוי הוא כי יודגש"

כי חובתו של המפקד הצבאי אינה מתמצית בהימנעות הצבא מפגיעה 

חובתו "(0 שלילית"החובה ה)המקומיים  בחייהם ובכבודם של התושבים

עליו להגן על חייהם וכבודם של התושבים "0 חיובית"היא גם 

  "המקומיים

 

 (0 /53' בעמ, שם)

 

  –וראו לעניין זה גם 

 

היא מוכרת 0 מוכרת אף היא כזכות יסוד חוקתית מוגנת[ זכות הקניין"]

כבוד  :לחוק יסוד 0ככזו מכח המשפט החוקתי בישראל על פי סעיף 

הפגיעה 0 היא מוגנת מפגיעה גם במשפט הבינלאומי0 האדם וחירותו

אסורה על , ובכלל זה פגיעה בזכויות מקרקעין של הפרט, יןיבזכויות קנ

מקום שהדבר הכרחי באלא , פי דיני המלחמה של המשפט הבינלאומי

 " 0לצרכי לחימה

ל ביהודה "ד כוחות צהמפק' זוהרייה חסן מורשד בן חוסין אבו דאהר נ 6/79/35 ץ"בג)

 (067-0660' עמ, /07, (4)ד נט"פ ,ושומרון
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שב בית המשפט ומדגיש את , ואילו בפסק דין של בית המשפט הנכבד אשר ניתן זה לא מכבר 730

חובתם של הרשויות בכל הנוגע לשמירה על קניינם של התושבים המוגנים בשטח הנתון 

 :לתפיסה לוחמתית

במיוחד כך , החוק ולאכיפתו באזור על רשויות המדינה לפעול לקיום"
 "כאשר הפרת החוק פוגעת בזכויות הקניין של התושבים המוגנים

 
פסק הדין ; טרם פורסם] 'שר הביטחון ואח' נ' ואח' נאבות-אל 6/37///ץ "בג)

 0(בייניש' ד, הנשיאה' לפסק דינה של כב 17פסקה , [90/09311מיום 

על פי המשפט , כי לעותר קיימת הזכות -לשער  כפי שניתן היה -ניתן לראות , הנה כי כן 710

כאשר הפוגעים  קל וחומר, יהא מוגן על ידי המפקד הצבאי בשטח והבינלאומי כי רכוש

קל וחומר כאשר העותר שב ; והמהרסים של הרכוש באים מקרב האוכלוסייה של הצד הכובש

ליון עיניים יכוממתין ב, פעם אחר פעם, ומגלגל עתירתו במעלה ההר לבית המשפט הנכבד

  לקיום הבטחות המשיבים

את  באופן אקטיבילהבטיח  1-5עומדת חובתם של המשיבים  העותרזו של זכותו מול  אל 790

של חובה זו מחייב את הרשויות לנקוט בכל ההליכים " החיובי"קיומה של הזכות כשהמימד 

י מנפיקות שהרשויות אול, דא עקא0 והאמצעים העומדים לרשותם על מנת שהגנה זו תובטח

אולם מימושם אינו נראה באופק ובכך , העותרצווי הריסה כנגד המבנים שהוצבו על אדמת 

 0 מוסיפים המשיבים חטא על פשע

הוראות דומות המחייבות את המשיבים לנקוט בכל ההליכים על מנת להשיב לעותר את  700

ת המשפט על הקרקע קיימות גם בדברי החקיקה הישראליים החלים מכוח עקרונו ובעלות

וחירותו קובע בסעיף כבוד האדם : חוק יסוד, כך למשל0 המינהלי על פעילותם בגדה המערבית

כי המעמד החוקתי לקניין אינו , עולה מלשון ההוראה"0 אין פוגעים בקניינו של אדם"כי  0

ועל פי האמור , אדם הוא אדם0 באשר הוא אדםאלא מוחל על כל , מוגבל אך לתושב או לאזרח

-כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק", לחוק יסוד זה 11בסעיף 

חייבות  –ובכלל זה המשיבים  –בפרט מצאה הרשות המכוננת להבהיר כי הרשויות "0 יסוד זה

לעניין זה יפים דבריה של 0 ולדאוג שלא תהיה פגיעה בקניינו זה, לשמור על קניינו של אדם

 :בייניש בפסק הדין בעניין מוראד' השופטת ד, נשיאת בית המשפט העליון

 0סעיף )ין כזכות יסוד חוקתית יבשיטתנו המשפטית מוגנת זכות הקנ"

גם , כמובן, זכות זו הינה זכות מוכרת(0 כבוד האדם וחירותו: לחוק יסוד

לתושבים באזור המוחזק , לפיכך ]000[ במשפט הבינלאומי הפומבי

  "0יינםבתפיסה לוחמתית זכות מוגנת לקנ

ל "מפקד כוחות צה' נ' ראש מועצת הכפר יאנון ואח, דראשד מורא 2420/35 ץ"בג) 

פרשת : "להלן; [97/7/9337]; 5063' עמ, 5079, (9)9337על -תק 'ביהודה ושומרון ואח

 "(0 מוראד

 

רשויות שלטוניות האמונות על אכיפת החוק בשטחי  1-5כי  המשיבים , עינינו הרואות, אולם 750

נוכח הפגיעה בקניין  מועלות בחובתן שלא להישאר פאסיביות, רבית הכבושההגדה המע
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מפירים המשיבים את החובות המוטלות עליהם מכוח המשפט הבינלאומי , בכך0 הפרטי

 0ומכוח משפטה החוקתי של מדינת ישראל

ל והן על פי הוראות חוק "ניתן לראות כי הן על פי המשפט ההומניטארי הבינ, אם כן, לסיכום 740

, במקביל0 להגנת קניינם העותרמוכרת ומעוגנת זכותם של , כבוד האדם וחירותו: יסוד

על  העותרהחובה להבטיח את מימוש הזכות הקניינית של  1-5מוטלת לפתחם של המשיבים 

הרשויות האמונות על האכיפה , ולקלונה של המדינה העותרשל  ולצער0 והקרקע שבבעלות

 0 ועל כך נרחיב להלן, יןנמנעות באורח שיטתי מאכיפת הד

 

II. האכיפה של מחלקת הפיקוח והאכיפה-פרוייקט אי: במבט לוויני 

עשרות אלפי ואולי מאות אלפי מילים נכתבו על היעדרה של אכיפת חוק אפקטיבית על  770

בעיית אכיפת החוק על ישראלים מלווה את הכיבוש 0 ישראלים מפירי חוק בגדה המערבית

היכן שההפרה , חומרה זו מקבלת משנה תוקף0 לויותהישראלי מאז החל מפעל ההתנח

 0 מתבצעת על ידי הרשות השלטונית עצמה

ד לה "פ, 'ואחשר הביטחון ' נ' אל נאתשה ואח 1//164ץ "בעקבות בג, בתחילת שנות השמונים 760

הוקם , שם התלוננו תושבי חברון על הטרדות והתעללות מצד מתנחלי בית הדסה ,071( 0)

לבחינת והכנת נהלים , ד יהודית קרפ מפרקליטות המדינה"ה של עובראשות, צוות מתאם

דין וחשבון של 0 והנחיות לאכיפת חוק על ישראלים מפרי חוק בגדה המערבית ובחבל עזה

חות "היה ראשון בסדרה ארוכה של דו 9004012/9שהתפרסם ביום "( ח קרפ"דו)"הצוות 

 0אכיפת החוק בשטחים הכבושים-איציבוריים שעתידים היו לעסוק מאז ועד היום בבעיית 

ח "דו)"ח ועדת החקירה הממלכתית לעניין הטבח במערת המכפלה "התפרסם דו 1225בשנת  7/0

 :וגם שם נמתחה ביקורת על כשלי אכיפת החוק, "(שמגר

והגופים הביצועיים , לא עלה בידי ממשלות ישראל לדורותיהן"

בעקבות , חוקלעשות את המירב כדי לאכוף את ה, המופקדים על הנושא

, די שנציין000 לא במגזר הערבי ולא במגזר היהודי, האינתיפאדה

כי עד לעת האחרונה לא טופלו אירועים בהם לא הגיש ערבי , כדוגמא

על אף קיומן של ראיות אחרות למעשה , את תלונתו בעצמו במשטרה

 " העבירה ובכללן עדי ראייה מאנשי הצבא

 

( בראשות הנשיא שמגר) מערת המכפלה בחברוןח ועדת החקירה לעניין הטבח ב"דו)

 ( 129' עמ, (ד"תשנ)

 

 :וראו הדברים הבאים שכאילו נכתבו לעניינו

 

נקודת המוצא המקובלת עלינו היא כי 000 נתגלו ליקויים באכיפת החוק"

באווירה שבה איש הישר 0 בהיעדר אכיפת חוק יעילה אין גם שלטון יעיל

סיכון מוחשי שישא באחריות אם  בלי ליטול על עצמו, בעיניו יעשה
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נפגעת תקינות פעולתן של הרשויות המופקדות , יחרוג מכללי המותר

, בית המשפט העליון העיר כבר לפני שנים0 על השליטה היעילה בשטח

צריך להיות לו . ואינו דבר ערטילאי, שלטון החוק אינו נוצר יש מאיןכי 

נורמטיביים מחייבים בעצם קיומם של הסדרים  ביטוי מוחשי ויומיומי

' ברזילי נ 7///59ץ "בג" )ובהפעלתם הלכה למעשה כלפי כולי עלמא

, ההדגשה שלנו; 950' עמ, שם)" 445, 434( 0)ד מ"פ, ממשלת ישראל

 (ל0א,0ז0ש, 0ס0מ

 

הוא , הוקם המחוז השישי של משטרת ישראל, ח שמגר ואימוץ מסקנותיו"בעקבות פרסום דו 720

-מר מיכאל בן, היועץ המשפטי לממשלה דאז, בנוסף0 מפקדו הוא 5' י שהמשיב מס"מחוז ש

פרסם נוהל חדש אשר אמור היה להסדיר את חלוקת האחריות בנוגע לאכיפת החוק על , יאיר

הנוהל שונה ועודכן בידי היועץ המשפטי אליקים 0 ישראלים בגדה המערבית ובחבל עזה

ש "לגבי ישראלים מפרי חוק באיו נוהל אכיפת החוק והסדר: לנוסח העדכני ראו0 רובינשטיין

 (/14793/2' מכתב מס) ע"ובאזח

 :קבע הנוהל כך 7בסעיף  630

משטרת ישראל תהיה אחראית לטיפול באכיפת החוק והסדר 0 1"

ל יהיה אחראי לטיפול במעטפת "צה0 בתוככי הישובים הישראליים

זאת הן במקרה בו קיים מידע מוקדם על האירוע ובין )שמחוץ ליישוב 

 (0אם אין

 

בכל אירועים אחרים שיהיה לגביהם מידע מוקדם המאפשר 0 9

משטרת ישראל תהיה אחראית לטיפול באכיפת  –התארגנות מראש 

 0"ל יסייע לה ויטפל במעטפת"החוק והסדר באירוע עצמו וצה

 

ש קובעים במפורש כי משטרת ישראל תהיה אחראית לאכיפת החוק "נוהלי היועמ, כן-הנה כי 610

ל משאיר בידו את האחריות הכללית והנוהל גם קובע כי "צה0 ה המערביתעל ישראלים בגד

הרי שעד להגעת , ל ראשונים"במידה ויש אירוע של הפרת הסדר שאליו מגיעים חיילי צה

 0ל אחראי לאכיפת החוק"המשטרה צה

חות לא שיפרו את המצב והפרת החוק מצד ישראלים בגדה "אלא שכל הנהלים וכל הדו 690

 0 ראוי עד עצם היום הזה נותרה ללא מענה

 :וראו עוד לעניין זה 600

 "גרירת רגליים והכשרה בדיעבד של בנייה , צווים שיפוטייםאכיפת -אי: רוח גבית

 (0 9311אוקטובר ) יש דין, "בלתי חוקית בשטחים

 "יוני ) יש דין, "אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית: מראית חוק

9337); 

 "מרץ ) בצלם, "יות אכיפת החוק על מתנחלים בשטחיםמדינ: הסכמה שבשתיקה
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9331); 

 "אכיפת החוק על מתנחלים שתקפו פלסטינים בתגובה לפגיעה -אי: דין לעצמם

 ;(9331אוקטובר ) בצלם, "באזרחים ישראלים

 "(9339אוגוסט ) בצלם, "אכיפת החוק על מתנחלים בחברון-אי: עומדים מנגד; 

 "של רשויות אכיפת החוק בהתקפות של מתנחלים טיפולן : הכל צפוי והרשות נתונה

 ;(9339נובמבר ) בצלם, "על מוסקי זיתים

 

לשמור על , של המפקד הצבאי בשטח ואת חובתולתקנות האג קובעת את סמכותו  50תקנה  650

, לתקנות האג 96לכך יש להוסיף את האמור בתקנה 0 הסדר והבטחון באזור הנתון בשליטתו

 : הקובעת כי

או איומי , והם יוגנו במיוחד מפני כל מעשה אלימות]000[  מוגנים זכאים"

 0(0 ל0א, 0ז0ש, 0ס0מ, הדגשה שלנו" )]000[אלימות 

 

זאת ללא הפרעה הלכה , שלהםבועשייה בה כ העותרהשתלטותם של המתנחלים על אדמת  640

מהווה הפרה של המשיבים בכל הנוגע לחובותיהם על פי המשפט , למעשה מצד המשיבים

כמו גם הפרה של החובות המוטלות על המשיבים מכוח המשפט , ההומניטארי הבינלאומי

המחייבת פעילות אקטיבית חובה , כאמור, החובה המוטלת על המשיבים היא0 הישראלי

כי אחת , אין ספק: "שקבע בית המשפט הנכבד בפרשת מוראד כפיו .לצורך אכיפת החוק

רת זו היא החובה לשמור על כיבוד מהחובות המרכזיות המוטלות על המפקד הצבאי במסג

מפקד ' נ' ראש מועצת הכפר יאנון ואח, דראשד מורא 2420/35ץ "ראו בג) "החוק באזור

, :להלן; [97/7/9337]; 5063' עמ, 5079, (9)9337על -תק 'ל ביהודה ושומרון ואח"כוחות צה

 0(5066' בעמ

ות כנגד חוקי התכנון אולם נדמה כי בתחום העביר, הזנחת האכיפה פשטה בכל התחומים 670

 0והבניה נעזרו המתנחלים ברשויות עצמן

 : ד ששון את הדברים החמורים הבאים"קבעה עו, ח ששון"בדו 660

הפסיקה יחידת הפיקוח לפקח ולנסות לאכוף את  /122מתברר כי מאז "

יחידת הפיקוח 0 ש"חוקי הבנייה על ישראלים בתחום הישובים באיו

 0" ייה בלתי חוקית באזורים אלהאינה בודקת ואינה מדווחת על בנ

 

 (916' עמ, בנושא מאחזים בלתי מורשים( ביניים)דעת -חוות, ששון0 ט)

 : ועוד

בסמוך ליישובים קיימים ללא , במהלך השנים נבנו שכונות שלמות"

הוקמו מאחזים ; תכנית מפורטת ואף על קרקעות שאינן קרקעות מדינה

יחידת הפיקוח לא ביקרה ו –בתוך תחום השיפוט של ישובים קיימים 

0 לא אספה נתונים ולא ביצעה כל תפקיד של פיקוח, לא דיווחה, שם

 ( 912-993' עמ, שם)
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 :ד ששון"אומרת עו, ובנוגע לחשיבות השמירה על הקניין הפרטי של התושבים הפלסטינים 6/0

 להגן האזור מפקד של מחובתו0 חוקתית אדם זכות היא הקניין זכות"

 הדעת על יעלה לא ,לכאורה0 שנתון לשליטתו מי של הקניין זכות על

 אדם בסיסיות בזכויות בפגיעה מעורבות שיהיו הן המדינה שרשויות

 עבודות מימן והשיכון הבינוי משרד0 המציאות פני אלה אין אך0 אלה

 (144' בעמ, שם)" .פלסטינים של בקרקעות פרטיות היקף רבות

 

 : ששון את הדברים החריפים הבאים ד"אומרת עו, ביצוע צווי הריסה-ובנוגע לאי

ככל הידוע לי תלויים ועומדים מזה שנים ארוכות אלפי צווי הריסה נגד "

צווי ההריסה אינם 000 בניה בלתי חוקית בשטחים של ישראלים

וזו לא , ביצוע צו הריסה מחייב החלטה של שר הביטחון. מבוצעים

יוצא . השנים ידי שרי הביטחון השונים במהלך-על, ניתנה בדרך כלל

פועלת , שזרועו של המנהל האזרחי הפועלת נגד בניה בלתי חוקית

יש להעיר כי עצם הוצאת צווי הריסה שאינם ". על ריק"למעשה 

' עמ, שם) ".ממומשים תורמת כשלעצמה לאווירה של אי אכיפת חוק

 (ההדגשות במקור; 991

לפיכך , 1000034מיום  00067 בהחלטת ממשלה מס, ח ששון אומץ על ידי ממשלת ישראל"דו 620

ניתן לראות כי גם ממשלות ישראל ראו לנכון להפסיק את הפרות החוק ולהבטיח את אכיפת 

ח "מיום פרסום הדו, דא עקא0 בכל הנוגע לבנייה הבלתי חוקית בגדה המערבית, החוק

 0אולם בשטח לא בוצע דבר, חלפו שנים רבותעל ידי הממשלה ואימוצו 

 

III .נשוא עתירה זו ההמבנחוקית  הבלתיאכיפה מכוונת כנגד הבנייה -אי: במבט ממוקד . 

זאת , כישלונם המהדהד של הרשויות למנוע את הפרת החוק הקולוסאלית המתוארת בעתירה 30/

בלתי חוקי וממוקם על קרקע ה של המבנ ולמרות הוצאתם של צווי הפסקת עבודה בשל היות

אכיפה מצד -כת ארוכת שנים של איהמצטרף למס, הינו מחדל מתמשך, פלסטינית פרטית

מצב זה הינו בלתי 0 אכיפה מכוונת ומודעת-איהרשויות שאין שום דרך לתאר אותה מלבד 

אל בית המשפט הנכבד על מנת שיורה למשיבים  העותרועל כן פונים , אין להשלים עמו, נסבל

 0 לתיקון המעוות באופן מיידי

ובייחוד , הרותיהם המפורשות של המשיביםכאשר אנו זוכרים את אמירותיהם והצ, כל זאת 10/

כי שעת המבחן לבחינת , נראה, כפי שניתנה במסגרת עתירת המאחז 1' המשיב מס

או , אינו עומד בה, כך מסתמן, התחייבויות המשיבים זוקפת שוב את ראשה ואילו המשיב

, מבחן זהבוחר שלא לעמוד ב –ש "ש איו"וכפי שנמסר במפורש על ידי נציג יועמ –יותר נכון 

של בנייה בלתי חוקית על , מקרה זה0 "בכפוף לכלל השיקולים הצריכים בעניין"וזאת 

הולכת ונבנית של אי אכיפת חוק , מהווה עוד דוגמא חיה, העותרהפרטית של  ואדמות

 0  לכל דכפין ווקניינ העותרוהפקרת נכסי 



 

 1/ 

ברור כי מפרי החוק , החלטות וצווים, בהעדר אכיפה אפקטיבית של התחייבויות המשיבים 90/

על , דרך קבע, יותירו את מבני הקבע ניצבים ועומדים; לא יירתעו מהמשך דרכם העבריינית

אנדרטה מפוארת לזכרו של שלטון חוק שנגוז לחלוטין מהאזור הנתון , העותראדמת 

 . לשליטת המשיבים

הגדה  המתייחס לבנייה בלתי חוקית בשטחי /9/0130933מיום  0' תצהירו של המשיב מס 00/

והן התחייבות והצהרות בית המשפט הנכבד במסגרת עתירת המאחז נותרו , המערבית

אבל מובילים כולם יחדיו למסקנה , מילים ריקות מתוכן שנבזקו כלאחר יד, מיותמים

או כל רשות רלוונטית אחרת ממערכות אכיפת החוק 8אין בכוונת המשיבים ו: המתבקשת

 . ות והצהרות המשיבים בפני בית המשפטלהתחיל לקיים ולו מקצת מהתחייבוי

לעותר אין כל דרך אחרת אלא לנסות ולהצטייד בצו שיפוטי מבית המשפט אשר יורה , ובצר ל 50/

כי מילוי החלטות של צווים שיפוטיים , ונזכיר0 למשיבים לקיים את החובה המוטלת עליהם

כפי שהצהיר על , ערביתהוגדרו בראש סדרי העדיפויות לאכיפת דיני התכנון והבנייה בגדה המ

כל ברירה אלא לקוות כי בית  לא הותירו לעותר, אם כן, המשיבים0 בתצהירו 0' כך המשיב מס

 ואת הצו המבוקש ובכך תיושם מלאכת אכיפת החוק גם ביחס לקניינ והמשפט הנכבד ייתן ל

 0 הפרטי

 

 הסעד המבוקש. ד

, נת הרשויות ואלו לא עשו דברהעותר ביקש את הג0 המצב המתואר בעתירה זו חמור ומקומם 40/

זאת  0ואם עשו לא עשו די ובפועל אפשרו את המשך הבנייה של הפולשים לאדמתו ועל אדמתו

 0 המגובות בתצהירים שהוגשו לבית המשפט הנכבד, חרף הבטחות חוזרות ונשנות

לבקש סעד מבית המשפט הנכבד לפנות פעם נוספת ולפיכך לא נותרה לעותר ברירה אלא  70/

לקיים את חובתם החוקית ולבצע את המוטל עליהם מכוח , 1-5משיבים , על הרשויותשיכפה 

 0 הישראליוהמנהלי התחיקה הצבאית והמשפט הקונסטיטוציוני , לאומינהמשפט הבי

אנו מבקשים כי בית המשפט יוציא צו שיחייבם לנקוט בכל , לפיכך לגבי משיבים אלה 60/

ההריסה שהם הוציאו למבנה דות וצווי הפסקת העבוהדרושים לממש את צווי האמצעים 

 0נשוא העתירה

בית משפט נכבד זה אמר אמנם לא אחת כי : בהגשת העתירה העותרכן לא מיהר -ידענו ועל 0//

יחד עם 0 אין הוא נוהג להוציא תחת ידיו צווים דקלרטיביים האומרים כי את החוק יש לאכוף

0 ידי המשיבים עצמם-הוצא עלשכבר  יםספציפי ויםצומימוש היא ל העותרזאת בקשתם של 

ולאור , צווים שכבר עברו פעם אחת תחת שרביט הביקורת השיפוטית של בית המשפט הנכבד

, שלא להתערב בהחלטות המשיבים, לאותה עת כזכור, התחייבות המשיבים מצא בית המשט

 0 מתוך ציפייה כי אלה יעמדו בהתחייבויות אלה
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עקבי ונמשך של הרשות השלטונית המוסמכת מתבקש בשל סירוב  המבוקש בעתירה צו ה 20/

מחד  הפגיעה החמורה בקניינו של העותרצו זה נדרש מכיוון ש0 צו שהם הוציאולאכוף את ה

יוצרים את אותו סף , (שאין כל דרך לפרשו אלא כמכוון)סיון אכיפה מאידך יוהיעדר כל נ

תנערות מוחלטת ה –שהפסיקה קבעה להתערבות בית המשפט הנכבד במדיניות אכיפת החוק 

, ממשלת ישראל' עמיחי פלבר נ 7462/22צ "בג: ראו)של הרשות מחובתה לאכוף את החוק 

 :594( 0)22עליון -תקדין

כדי שבית המשפט יתערב ברמת האכיפה של חוק זה או , אכן"

צריך שהרשויות המוסמכות יתנערו לחלוטין מחובתן , אחר

ו יימנעו ממילוי א, דבר שאינו קיים במקרה זה, לאכוף את החוק

 "דבר שלא הוכח במקרה זה, סביר-חובתן באופן בלתי

, העתירה הראשונה, פניות למשיביםאינספור ה, התכתובת הענפה, בתיק שבפנינו, ובכן 230

וכמובן , והתכתובת הארוכה שנוהלה עם קבלת תוצאות אלותוצאותיה , חקירת המשטרה

ספק שהרשויות המוסמכות התנערו  מוכיחים בברור ומעל לכל בשטח םהעגוהמצב העובדתי 

 0 נמנעות ממילוי חובתן באופן בלתי סבירוכן שהן  החוק לחלוטין מחובתן לאכוף את

סוות את אוזלת ידם ולהסתיר את מדיניות אי הניסיון המחודש של המשיבים להכי ויודגש  210

ימוק האכיפה בה הם נוקטים ביחס לבנייה יהודית בשטחי הגדה המערבית הכבושה מאחורי נ

הינה בבחינת ניסיון התחמקות , לדברים באופן קונקרטימבלי להתייחס סדרי עדיפויות "של 

בפרט היכן שהסוגיה כבר ניצבה על שולחנו של בית משפט  ממתן מענה ענייני לעותר( נוסף)

 : אשר יפים גם בעניינו אשר קבע ביחס אליה את הדברים הבאים, נכבד זה

יע בהכרעותינו השיפוטיות הוא כי על הקו המנחה ובעל המשקל המכר"

במיוחד כך כאשר , המדינה לפעול לקיום החוק ולאכיפתו באזור רשויות

כפי שצוין , זאת; הפרת החוק פוגעת בזכויות הקניין של התושבים המוגנים

אף בהתאם לעמדתה המוצהרת של המדינה אשר הובאה בפנינו , קודם

להקים ישוב על קרקע פרטית של  אין חולק כי על פי דין אין0 פעמים רבות

וגם לשיטת המשיבים יש לראות בחומרה רבה פגיעה , תושבים פלסטינים

לפיכך אף הציבה המדינה עקרון זה בראש 0 בזכות הקניין של תושבים אלה

 0 סדרי העדיפויות לאכיפת החוק באזור

מדיניותה המוצהרת של ממשלת ישראל עולה בקנה אחד עם העקרון 

ה את בית המשפט הזה עוד מראשית דיוניו בסוגיית הקמת הבסיסי המנח

עוד מפי  נאמר, ל"בפרשת אלון מורה הנ0 הישובים באזור יהודה ושומרון

 :לנדוי' הנשיא מ

אין לפטור את העניין בטענה של , כאשר בזכויות קניין של הפרט המדובר"000 

יא ערך לפי שיטת המשפט שלנו זכות הקניין של הפרט ה0 הזכות' יחסיות'

במה , ואין נפקא מינה, כאחדמשפטי חשוב המוגן בדין האזרחי והפלילי 

אם האדמה היא , פי דין-שנוגע לזכותו של בעל האדמה להגנה על רכושו על

 (0 14-15' בעמ, שם" )אדמה מעובדת או אדמת טרשים
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דין רבים נוספים שיצאו -הדין האמור ובפסקי-ברוח הדברים שנאמרו בפסק 

שלא  המדינהכי הדין מחייב את , נאמר אף אנחנו, שך השניםמלפנינו במ

, לנהוג בגרירת רגליים מתמשכת בנסיבות בהן עליה לפעול לאכיפת החוק

  "0במיוחד כך כשהיא עצמה אינה חולקת על חובתה זו

 [: 90/09311] 'נגד שר הבטחון ואח' ואח' אל נאבות 6/37///ץ "בג

 

תנאי כמבוקש ברישא לכתב -כבד להוציא צו עללאור כל האמור מתבקש בית המשפט הנ

 .יםלמוחלט םלהופכ, פה-עתירה זו ולאחר קבלת תגובת המשיבים ושמיעת טיעון בעל

טירחת -וכן בשכר העותרמתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות , כן-כמו

 0מ וריבית כחוק"ד בתוספת מע"עו

יש דין "ארגון חיים ארליך מנהל מר  רו שלוכן תצהיהעתירה נתמכת בתצהירו של העותר 

 0  הארגון שלורכז פרויקט האדמות  " ארגון מתנדבים לזכויות אדם

 

_____________   ______________      ____________ 
 ד"עו, אבישר לב       ד"עו, שלומי זכריה   ד"עו, מיכאל ספרד
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