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 המשיבים

 

  

 ולצו ארעי לצו ביניים, עתירה לצו על תנאי

 

, לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים לבוא וליתן טעם עתירה לצו על תנאיזוהי 

  –באם יחפצו 

כנגד שהוצאו וההריסה עבודות ההפסקת  צוויללא דיחוי יאכפו מדוע לא  :5-2למשיבים  .א

של אדמות  0בגוש  1בחלקה , לבנייתם של שני מבני קבע, בימים אלוהנערכות עבודות הבנייה 

 ; "(המבנה: "להלן),פרעתאהכפר 

מדוע  -לא הוצאו צווים כאמור לעיל  ניםעמי זהירות בלבד ואם יתברר כי למבלחילופין ומט .ב

 ;הללא דיחוי צווי הפסקת עבודות וצווי הריסה למבנ לא יוצאו ויאכפו

, או באמצעות אחרים בעצמה, לא תחדל לאלתר מביצוע כל פעולהמדוע  -4' מס הלמשיב .ג

, באופן ישיר או עקיף, המסייעת בכל צורה שהיא, על אדמת העותר, במישרין או בעקיפין

הלא  יםכלשהם למבנ ממתן שירותים לא תמנעובכלל זאת מדוע , יםלהשלמת בניית המבנ

 . לרבות חיבור המבנים לתשתיות, עליה יםנבנים החוקי
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 :לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות עתירה לצו בינייםזוהי גם 

להימנע מכל בנייה על אדמת העותר וכן להימנע מביצוע כל עסקה  4' מס ותלמשיב .א

לתשתיות  ויבורח, דיספוזציה, השכרה, העברה, ובכלל זאת להימנע ממכירה יםבמבנ

 ;העברת זכויות מכל סוג שהואו ואכלוס, ביוב וחשמל, מים

 םואת חיבור םוכן למנוע את המשך בניית יםמבנהלמנוע אכלוס של  5-2למשיבים  .ב

 ;לתשתיות

 

לפיה העותר מבקש מבית המשפט הנכבד להוציא צו ארעי שתוכנו  עתירה לצו ארעיזוהי גם 

ושיעמוד בתוקפו עד , גובת המשיבים לבקשה לצו בינייםעוד בטרם קבלת ת, זהה לצו הביניים

 .להחלטה בבקשה לצו ביניים

 

 .מפורטים בסוף כתב העתירה ולצו הארעי הנימוקים לבקשה לצו ביניים

 8נספח ב ומסומן כ"מצ, טח בו מתבצעת הבנייה נשוא העתירהצילום אויר של הש
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 :תנאי-ואלה הנימוקים בעתירה לצו על

 פתח דבר. א

המתבצעות , קבע מבנהשני של ם לבניית, בודות בנייה בלתי חוקיותבעינה של עתירה זו עני .2

למאחז  בסמוךהנמצאות , Bבחלקן בשטח  ,פרטיותפלסטיניות באדמות בימים אלו ממש 

 .  "(העבודות: "להלן) "חוות גלעד" המכונה הבלתי חוקי והבלתי מורשה

 : אלוחוקיות העבודות באה לידי ביטוי בכל אחת מ-אי .1

, ובעלי הזכויות בקרקע ללא הסכמת הבעלים, פרטיתעל אדמה פלסטינית  יםנבנ יםהמבנ .א

 ;הוא העותר

 ;ללא היתרי בנייה יםנבנ יםהמבנ  .ב

ומחוץ לשטח שיפוט  ללא כל תכנית מתאר בתוקף המאפשרת בנייה יםנבנ יםהמבנ .ג

 ;כלשהוא

 ;תוך הפרה של צווי הפסקת עבודות יםנבנ יםהמבנ .ד

 ; Bמתבצעות בחלקן בשטחי  עבודות הבנייה .ה

 המתבצעת תוך גזל, שראלים בגדה המערביתידי י-חוקית על-כבכל מקרה של בנייה לא, ושוב .0

חוות "בוודאי היכן שהמדובר במאחז הבלתי חוקי , אדמות פרטיות של תושבים פלסטינים

ים זרוע רשויות אכיפת החוק לא מורגשת וניכר כי המשיבים מתייחס, גם במקרה זה, "גלעד

בשוויון נפש גמור לעבירות הבנייה המבוצעות ולפגיעה החמורה בזכויותיהם הקנייניות של 

 אשר התריע, בעליה החוקיים של הקרקע ושהינ, בעוד העותרכל אלו  –אזרחי השטח הכבוש 

גזל המפני  יכול לשמור עליה וואינ, ומלהגיע לאדמת מנועבזמן אמת על קיומן של העבודות 

 .נייעבריהשימוש הו

מתוך הבנה שללא התערבות בית המשפט , ובזמן אמתבלית ברירה , לפיכך, עתירה זו מוגשת .5

יהיה כגורלן של אדמות אחרות הנמצאות , רגורלה של החלקה שבבעלות העות –הנכבד 

היושב אף הוא על אדמות  –" חוות גלעד"בתחומו של המאחז הבלתי חוקי ובלתי מורשה 

 .על גבול הגעה למצב בלתי הפיך ארוכי טווח של הדרה וגזל גורל  –פלסטינים של פרטיות 
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 הרקע העובדתי. ב

I .הצדדים לעתירה 

אסעד  ואחד מיורשיי המנוחו בנ ושב הכפר אמאתין הינות ,עזת אסעד רשיד צואןמר , העותר .4

 בגוש 1 מספר הבעלים של חלקת האדמה המסומנת כחלקהאשר נפטר , ליל צואן'חרשיד 

 . פרעתאמות הכפר באד 0מספר 

ב "מצ ,על תרגומיהם לעברית, וצו הירושה נסח מס רכוש, תצהירו של העותרהעתק 

 ; 4-2 נספחיםומסומנים כ

ב לעתירה "מצוסימון הבנייה בתחומה תצלום אויר על גביו סומנו גבולות חלקת העותר 

 ; 9 נספחוסומן 

מופקד על המינהל האזרחי  2' משיב מס. הינו שר הביטחון של מדינת ישראל 2' המשיב מס .7

דעת בנושא מאחזים -חוות)"ד טליה ששון "ח שחובר על ידי עו"בגדה ועל יישום מסקנות הדו

: נמצא באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה, 1334, "בלתי מורשים

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

ל בגדה המערבית ובידו מצויות כל סמכויות הניהול "הינו מפקד כוחות צה 1' ב מסהמשי .6

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

על  1אמון המשיב , בפרט. המשפט ההומניטארי הבינלאומי ולדיני התפיסה הלוחמתית

כפי , התושבים באזור הנתון לתפיסה לוחמתיתשמירה על הסדר הציבורי והגנה על רכוש 

 . שיוסבר בהמשך העתירה

אשר בידיו סמכויות הניהול של  1' הינו ראש המינהל האזרחי אצל המשיב מס 0' המשיב מס ./

על אכיפת חוקי התכנון  0' בין היתר אמון המשיב מס. החיים האזרחיים בשטחים הכבושים

 . הפסקת עבודות לרבות הוצאת צווי, והבנייה החלים באזור

מימושם של צווי (אי)אכיפת דיני התכנון והבנייה ו(אי)במסגרת עתירה אחרת העוסקת ב .0

היא , הריסה וצווי הפסקת עבודות כלפי מבנים במאחזים בלתי חוקיים בגדה המערבית

ץ "בג": להלן תכונה) 'נגד שר הביטחון ואח' שלום עכשיו ואח 0342/34ץ "העתירה בבג

: להלן) /23.133./1תצהיר משלים מטעמו בתאריך  0' ש המשיב מסהגי, ("9598559

 "(. התצהיר"

את סדרי העדיפויות לאכיפתם של דיני תכנון ובנייה  0' בתצהיר משלים זה פירט המשיב מס .23

הצהיר כי בראש סדר  0' המשיב מס. כנגד בנייה בלתי חוקית במגזר הישראלי בגדה המערבית

נמצאים מבנים , ריסה המבוססים על החלטות שיפוטיותמיד לאחר צווי הה, העדיפויות

כי תצהיר זה שימש ועודנו , יצוין. בטרם אוכלסו, המצויים בשלבי הבנייה ההתחלתיים שלהם

משמש כעוגן המרכזי עליו נשענים המשיבים בעתירות אחרות המתייחסות לאכיפת דיני 

 .התכנון והבנייה בגדה

  5 נספחב ומסומן "מצ, /23.133./1מיום  0' העתק מתצהירו של המשיב מס

http://www.pmo.gov.il/
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על אכיפת החוק , בין היתר, י של משטרת ישראל אשר אמון"הינו מפקד מחוז ש 5' המשיב מס .22

 .על ישראלים מפירי חוק בגדה המערבית

 ."המשיבים: "בהמשך כתב עתירה זה 4-8להלן יכונו המשיבים 

מבוצעות  ובתחומפאלי הינה הגוף המוניצי, האזורית שומרוןהמועצה  ,4המשיבה מספר  .21

ולה נתונות סמכויות אכיפת דיני התכנון והבנייה המצויים בתחומי , העבודות נשוא עתירה זו

 . לרבות הוצאת צווי הריסה ומימושם, שטח השיפוט שלה

. על אדמתו יםאה זהותם של האחראים לבניית המבנכי לעותר לא ידועה בוודאות מל, יצוין .20

, נה הישוב הישראלי הקרוב ביותר למאחז ובנייה נשוא העתירההי 4 שהמשיבהומשום , לפיכך

זהות האחראים  כמובן שאם ידועה לה. בלבד לעתירה מטעמי זהירות זו המשיב פהצור

   .נבקש כי ידווחו על כך לבית המשפט על מנת שניתן יהיה לצרפם כמשיבים, לבנייה

 

II . ה זוועבודות הבנייה נשוא עתיר "חוות גלעד"קורות המאחז 

כתגובה אידיאולוגית  ,1330בשנת  הוקם, "חוות גלעד"המאחז הבלתי חוקי והבלתי מורשה  .25

, המועצה האזורית שומרוןצין הביטחון של כק, בעת מילוי תפקידושנרצח , גלעד זרשל למותו 

 . מחבליםבהיתקלות עם 

ד טליה "ידי עו-ח המאחזים שחובר על"אשר נכלל ברשימת המאחזים המופיעים בדו, המאחז .24

, בניגוד לחוקכולו נבנה , מעצם היות ישות בלתי חוקית, (ואומץ על ידי ממשלת ישראל)ששון 

תקפה מכוחה ניתן להוציא  ללא תכנית מתאר, שהוצאו לכלל המבנים שבו היתרי בנייהלא ב

היא ההתנחלות , הסמוכה ביותר אליואינו צמוד דופן להתנחלות והוא אף  ,היתרים בכגון דא

נבנה המאחז על אדמות הכפר פרעתא שהינן אדמות פלסטיניות , אולם מעל לכל ".קדומים"

 . פרטיות

בראשותו של , במסד הנתונים המקיף שערך צוות במשרד הביטחוןנמצא אף , לאמורתמיכה  .27

אשר ( ח שפיגל"דו: להלן) נסמך על מידע שהועבר לו מהמנהל האזרחיה, ל ברוך שפיגל"תא

 : ים החמורים הבאיםקובע לגבי המאחז את הדבר

, 5גוש )קרקע פרטית  ג"ע, 1330הוקם מחדש ביולי  – חוות גלעד"

ש "י ועדת ערר לרשום החלקה ע"הוחלט ע -( כפר פרעתא, 8חלקה 

טרם הוגשה מפת מדידה )אך הרישום טרם הושלם " הר וגיא"חברת 

תוכנית רישוי בתחום , (ט רישום מקרקעין"י דרישות קמ"מעודכנת עפ

, משפחות ורווקים 1במקום מתגוררים , 27.21.35בתאריך שנדחתה 

עם  1, עם הרחבה 1, מחוברים המשמשים בית כנסת 0)קרוואנים  22: תכולה

,       אחד עם קונטיינר והרחבה, ג משטח בטון"אחד עם מחסן הנמצא ע, הרחבה ומחסן

נה מב, בית עץ בבנייה, (הרחבות ופרגולה 1אחד עם קונטיינר צמוד ואחד עם 

שלדות  1, הכנה לבנייה, מבנים מבנייה קלה 1, עם קירות עץ ללא גג

שימשה בעבר )ברזל ' קונסט, אוטובוס מחוברות באמצעות סככת פח

סככות  1, ברזל נוספת' קונסט, (כאורווה וכיום משמשת כמעין נגרייה
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מיכלי  0, (אחד עם הרחבה)קונטיינרים  1, (אחת עם קונטיינר צמוד)

עמודי , גידור, מכולת אשפה, גן משחקים,   גנראטור, לרמיכל סו, מים

בשל לתיחום בכפוף לאישור . דרך גישה, פריצות דרכים, תאורה

 ".ט"שהב+ מ "רוה

 7 נספחב ומסומן "ח שפיגל מצ"לדו 262עמוד   

 

בשנת , כלומר, ח שפיגל מתייחס למצב העובדתי במאחז כפי שהיה בעת עריכתו"כי דו, יוער .26

1337 . 

אינם  וכל הבנייה שבושהמאחז : שני דוחות מקיפים קובעים את שידוע לכל, י כןהנה כ ./2

החוקיות של המאחז וכל הבנוי בו קיים -הדוחות אף מוכיחים כי המידע בדבר אי. חוקיים

אך כנראה שאלו העדיפו שלא לעשות דבר , ולמקבלי ההחלטות שנים רבות 2' וידוע למשיב מס

 . ייניתוחצי דבר בנוגע לפעילות העבר

, חרף היותו של המאחז בלתי חוקי: התמונה העולה משני מסמכים אלו עגומה ומעוררת דאגה .20

ממשיך המאחז , וחרף העדר אישורי תכנון ובנייה או אישורים לתכניות המתאר בנוגע אליו

המשיבים לא מראים את אותה נחישות למנוע את , למרבה הצער. לגדול ולהתפתח

 .צור את הבנייה הבלתי חוקית כגון זו נשוא העתירהולע, התפשטותו של המאחז

מהווה לעג בוטה לשלטון החוק שדומה , מהווה כשמונה שניםקיומו של המאחז בראש גבעה  .13

 זאת בנוסף לפגיעה הקשה בזכויותיהם הקנייניות של בעלי האדמות שנעלם ונאלם מהאזור

ובכל יום שחולף מעצימים  מחדלי המשיבים בעניין זה זועקים לשמים. לרבות העותר באזור

את ההפרה הקשה של החובה שגופים אלה חבים לעותר ולשאר האזרחים המוגנים ברחבי 

 .הגדה המערבית

רועים יהעצמה זו של הפגיעה בשלטון החוק הינה חמורה שבעתיים וזאת לנוכח שלל הא .12

צעדי  ניכר כי ללא נקיטתומרכז סביבו בשנים האחרונות " חוות גלעד"האלימים שהמאחז 

 . הפרת החוק והבנייה הבלתי חוקית רק נמשכות, משמעיים-אכיפה ברורים וחד

, ככל הנראה, מהתנכלויות ואלימותתושבי הכפרים בסביבת המאחז  וסבל, במשך שנים .11

. אשר הביאו לצמצום אפשרויות הגישה שלהם אל אדמותיהם, מצדם של תושבי המאחז

הסמוכים ובראשם  יםלתושבי הכפרין תושביו הקמת המאחז גרמה לחיכוכים רבים בכמובן ש

 . אשר על גוש האדמות הטבעי שלו הוקם המאחז, פרעתא

"( יש דין"או " הארגון: "להלן) "מתנדבים למען זכויות אדם -יש דין"ארגון זכויות האדם  .10

ביניהם גם תושבי , ים הסובבים את המאחזקב בשנים האחרונות אחר תלונות תושבי הכפרוע

במהלך השנים מיום עולה כי שעורך הארגון מהמעקב . כנגד תושבי המאחז פרעתאהכפר 

בגין , יםעל ידי פלסטינים תושבי הכפררבות למשטרת ישראל הוגשו תלונות הקמת המאחז 

מהן הוגשו משנת  13-למעלה מ. על ידי תושבי המאחז, לכאורה, עבירות אשר בוצעו נגדם

 . בסיועו של הארגון ובליוויו 1334
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בפרט לגרימת נזקים , ול לאדמות פרטיות ובהיזק לרכושות עוסקות בעיקרן בהסגות גבהתלונ .15

 כן הוגשו תלונות בגין עבירות איומים. חמורים ליבולים ולעקירתם וגניבתם של עצי זית

אשר נעברו על פי החשד מתוך כוונה להניא את תושבי הכפר מלגשת לשטחים , ואלימות

 .יים בבעלותם מימים ימימהוהמצוהחקלאיים הסמוכים למאחז 

, הואיל ותגובות המדינה לאורך השנים מתפרשות על ידי דרי המאחז ומפרי החוק כאוזלת יד .14

ממשיך המאחז להתרחב ולחמוס , או עצימת עין אקטיבית במקרה הרע יותר, במקרה הרע

  .אדמות נוספות בבעלותם של פלסטינים תושבי האזור

מתבצעות עבודות הכשרה רחבות היקף של החלו תר כי התגלה לעו 1323בשלהי שנת , ואכן .17

, החלה בנייה של מבנה קבע בשטח, את אדמתו וזמן קצר לאחר מכןשטחים הכוללים גם 

החלו גם עבודות בנייה חדשות ליציקת משטח בטון בסמוך , במקביל. באופן בלתי חוקי

ום האויר שצורף ראו מיקום הבנייה בתוך חלקת העותר כפי שסומנו בתצל) למבנה האמור

 . (4 לעיל כנספח

אולם ניכר כי , העותרתלונה למשטרת ישראל על ידי  והוגש, ין של עבודות אלועם גילוי מיד .16

ומבלי שננקט כל צעד אכיפתי אפקטיבי ואופרטיבי על ידי , ללא הפרעה הבנייה נמשכה

  . הרשויות

 

III .מיצוי הליכים 

 ותוהגיש תלונ, 5' משיבה מסלפנה העותר  ,אמורכ עבודות הבנייהקיומן של דבר  היוודעעם  ./1

שתיים , התלונות .בגין עבודות הבנייה הבלתי חוקיות המתבצעת באדמתועל הסגת גבול 

נסגרו , ןאולם חודשים ספורים לאחר הגשת 23.23.1323 -ו 25.36.1323בימים הוגשו , במספר

 ". א נודעעבריין ל"של בעילה השערורייתית , החקירה שנפתחו בגינן תיקי

 1 נספחב ומסומנים כ"העתק אישורים בדבר הגשת תלונה מצ

תמונות המתארות . טיפין-הגם שהיא נעשית טיפין, בינתיים המשיכה הבנייה נשוא פנייה זו .10

 . 9 נספחב ומסומנות כ"מצ 1322/2320/את הבנייה אשר צולמו ביום 

חרף , בפועל ןלעוצרנת ומשלא נקפו הרשויות אצבע על מ, הבנייהעבודות של ן עם המשכ .03

אל המשיבים ואל היועץ , 4.6.1322ביום , מ"החבאמצעות העותר פנה , העותר תותלונ

לוודא את מימושם , הריסה למבניםהפסקת עבודה ובדרישה להוציא צווי , ש"המשפטי לאיו

חוקיות העבודות -מ את העילות לאי"בפנייתם פירטו הח .ולאוכפם ללא דיחוי, של צווים אלה

 :כמצוטט להלן, א העתירהנשו

הנמצאים בשטח בו אין , מדובר הוא בבנייה של מבני מגוריםה"... 

על אדמה ; תכנית מאושרת המאפשרת כל בנייה למגורים על פיה

על , כמו כן. ובצמידות למאחז בלתי חוקי; פרטית שבבעלות מרשי

,  Bחלק מהבנייה מתבצעת אף בשטחי , פי מידע המצוי ברשותנו



 

 / 

יק לבנייה זו חומרה נוספת ומחייב התערבות נחושה של דבר המענ

 . "גורמי האכיפה

 85 נספחב ומסומנת כ"מצ, 1322.6.4מ מיום "העתק מפניית הח

ביום , מקץ כשלושה שבועות, מ פעם נוספת"פנו הח, משלא נתקבלה כל תגובה או מענה .02

03.6.1322 . 

 88 נספחסומנת כב ומ"מצ, 03.6.1322מיום , מ"העתק פנייתם השנייה של הח

קצין , ן אייל משה"רסובו אישר  1322./.6מ התקבל ביום "מענה ראשוני לפנייתם של הח .01

מ ומסר כי מענה לגופם של דברים יועבר "את קבלת פניותיהם של הח, ייעוץ מדור פנים

 . בהקדם האפשרי

 82 נספחב ומסומנת כ"מצ, 1322./.6ן משה מיום "העתק תשובת רס

ן "רסהמיוחלת של  הגיעה תשובתו ,ושה חודשים ופניית תזכורת אחתכשל כעבור, לבסוף .00

כי , עלה 0דיקה שנערכה מול גורמי המשיב מספר מסר כי מבה נב, 2.22.1322ביום  ,משה

הלכי פיקוח ננקטו בלתי חוקיות כנגדן בנייה עבודות במאחז  התבצעו 1322במהלכה של שנת 

להריסת המבנים אלא שביחס סופיים  םצוויווי הפסקת עבודה וצהכוללים הוצאתם של 

, סוגית עיתוי מימוש הצווים תיגזר" : ן משה את הדברים הבאים"למימושם ציין רס

 ". מסדרי העדיפויות למימוש בעת הנוכחית, כידוע לכם

 81 נספחב ומסומנת כ"מצ, 5.23.1322מיום , מ"העתק פניית התזכורת של הח

 84 נספחב ומסומנת כ"מצ ,2.22.1322ן משה מיום "העתק תשובת רס

מניסיוננו העשיר ( ן משה"כפי שניסח זאת רס)אכן ידוע לנו , 0' תשובה זו של המשיב מסמ .05

ביחס לנקיטת פעולות אכיפה , "סדרי עדיפויות"כי השימוש במילים , במקרים דומים בעבר

י צוו"את הכוונה כי  ןת בחובוטומנ, כנגד עבודות בנייה בלתי חוקית בשטחים הכבושים

לעולם : "או במילים פשוטות יותר, "ההריסה ימומשו כאשר נקבל אישור מהדרג הפוליטי

 ."לא

גבית המתפרשת על ידי עברייני הבניה כרוח , נוכח אוזלת ידם של המשיבים, והינה .04

 הבבנקודה לגלות כי זה נדהם , 0.1.1321ביום , בסיור שערך העותר לאחרונה, לפעולותיהם

כאשר , במהירות שיא, להיבנות מבנה קבע נוסףהחל , כר לעילטון המוזבוצק משטח הנ

 . העבודות לבניית השלד עומדות בפניי סיומן

 ; 89 נספחב וסומנה כ"מצ, 0.1.1321כפי שצולמה ביום , תמונת המבנה  החדש

 וסומנהב "מצ, נשוא עתירה זו, תמונה הממחישה את היחס בין שני המבנים הבלתי חוקיים

 85 נספחכ

, י מתנחלים בשטחים הכבושים"חוקית ע-כבמקרים רבים של בנייה לא, תבררשוב מו .07

שרשויות אכיפת החוק מבזות את עצמן ואותנו בהוצאת צווים שאין שום כוונה לאוכפם 

 . ובאין מפריע, נמשכת במלוא המרץ –חרף היותה בלתי חוקית  –והבנייה במקום , ולממשם



 

 0 

 .מכאן עתירה זו .06

 

 הטיעון המשפטי. ג

I. 8-4וחובות המשיבים  רשל העות נוקניי 

ושעליה  ושבבעלות האדמהוכך גם , בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית המצוי אזרח והעותר הינ ./0

בשטח הנתון לתפיסה  המצוי אזרח ומתוקף היות. נערכות עבודות הבנייה נשוא עתירה זו

 . יהבינלאומ על פי המשפט ההומניטארי, "ןמוג אזרח"מעמד של  בעל ואה, הלוחמתית

כפי שכבר קבע , הוראות המשפט ההומניטארי חלות על שטח הגדה המערבית ועל העותרים .00

אהרון ברק ( בדימוס)וראו לעניין זה את דבריו הנשיא . בית המשפט הנכבד מקדמת דנא

 . 602-601' עמ, 6/4, (5)ד לז"פ ,ל"מפקד כוחות צה' מעית אסכאן אלמעלמון נ'ג 1//000 ץ"בגב

בא לידי ביטוי בהוראות אמנת , ט ההומניטארי שכאמור חל על האזורחלק נכבד של המשפ .53

שעניינה הגנה על אזרחים במהלכו של סכסוך חמוש ובתקנות , 2050נבה הרביעית משנת 'ג

אמנות אלו חולשות . 2036, הנספחות לאמנת האג בדבר חוקיה ומנהגיה של המלחמה ביבשה

כפי שקבע בית המשפט הנכבד פעמים  על היחסים שבין הכובש והנכבשים בגדה המערבית

ראש ממשלת ישראל ' נ' זהראן יונס מחמד מראעבה ואח 6046/35 ץ"בגולאחרונה ב, רבות

 .0000, (0)1334על -תק ,'ואח

אחת החובות המוטלות על הכוח הכובש מתוקף המשפט הבינלאומי ההומניטארי היא הגנה  .52

 : לתקנות האג 57תקנה וכך קובעת . על הקניין הפרטי של האזרחים המוגנים

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. 

 ( ל.א, .ז.ש, .ס.מ, הוספוהדגשות )

 

 : בזו הלשוןאשר טען , (Gasser)הומניטרית כללית זו נוסחה על ידי גאסר -מסגרת נורמטיבית .51

”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)) 
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 :הקובעת כי, 40סעיף , נבה הרביעית'קיימת הוראה מקבילה גם באמנת ג, בנוסף .50

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 היכולת לעבד את אדמת, ואו מי מטעמ, מהעותרבפועל  ותנעומעבודות הבניה אין ספק ש .55

ליהנות ממנו  מהווים הרס של הנכס או לכל הפחות הפקעת היכולתו ואת הגישה אליה

בידיעה מוחלטת של המשיבים  נזכור שפעילות זו נעשית. ת המקוויםולהפיק ממנו את הפירו

אצבע  יםקפוואילו הם לא נ, העבודות על אתר ומיד עם גילויןקיומן של אשר עודכנו על , 2-5

כאבן שאין לה  הםלמעט הוצאת צווים אשר שוכבים במשרדי, את המשכןעל מנת למנוע 

 . הופכין

, לתקנות האג 57מהאמור בתקנה , ולא לגרוע, לעיל בא להוסיף כמובן 40האמור בסעיף : ודוק .54

 :J.S. Pictetוכפי שהגדיר זאת המלומד 

“The Extension of protection to public property and to goods 

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 .57

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

 :וכפי שביטא זאת בית המשפט הנכבד בעבר. המוגן בשטח הכבוש

, ראשית. החובתו של המפקד הצבאי על פי הכלל הבסיסי היא כפול"

זוהי חובתו . עליו להימנע מפעולות אשר פוגעות בתושבים המקומיים

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

 ." "חיובית"זו חובתו ה. התושבים המקומיים לא יפגעו
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, (4)ד נח"פ ,ל בעזה"מפקד כוחות צה' נ' רופאים לזכויות אדם ואח 5675/35 ץ"בג)

 (000-005' 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 "(. שלילית"החובה ה)בחייהם ובכבודם של התושבים המקומיים 

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

  "מקומייםה

 

 (. /53' בעמ, שם)

 

  –וראו לעניין זה גם 

 

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

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

הפגיעה . היא מוגנת מפגיעה גם במשפט הבינלאומי. האדם וחירותו

אסורה על , יעה בזכויות מקרקעין של הפרטובכלל זה פג, יןיבזכויות קנ

מקום שהדבר הכרחי באלא , פי דיני המלחמה של המשפט הבינלאומי

 " .לצרכי לחימה

ל ביהודה "מפקד כוחות צה' זוהרייה חסן מורשד בן חוסין אבו דאהר נ 6/71/35 ץ"בג)

 (.067-066' עמ, /07, (4)ד נט"פ ,ושומרון

על פי המשפט , קיימת הזכות כי לעותר -תן היה לשער ניכפי ש -ניתן לראות , הנה כי כן .56

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

זו של העותר  ומול זכות אל .והמהרסים של הרכוש באים מקרב האוכלוסייה של הצד הכובש

של הזכות כשהמימד  את קיומה באופן אקטיבילהבטיח  2-5עומדת חובתם של המשיבים 

של חובה זו מחייב את הרשויות לנקוט בכל ההליכים והאמצעים העומדים " החיובי"

 הנפיקו צווי הריסה כנגד המבנהשהרשויות אולי , דא עקא. לרשותם על מנת שהגנה זו תובטח

ובכך מוסיפים המשיבים חטא על  אולם מימושם אינו נראה באופק, על אדמת העותר שהוצב

 . פשע

ראות דומות המחייבות את המשיבים לנקוט בכל ההליכים על מנת להשיב לעותר את הו ./5

על הקרקע קיימות גם בדברי החקיקה הישראליים החלים מכוח עקרונות המשפט  ובעלות

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

כי המעמד החוקתי לקניין אינו , עולה מלשון ההוראה". םאין פוגעים בקניינו של אד"כי  0

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

-כל רשות מרשויות השלטון חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק", לחוק יסוד זה 22בסעיף 

חייבות  –ובכלל זה המשיבים  –ויות בפרט מצאה הרשות המכוננת להבהיר כי הרש". יסוד זה
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לעניין זה יפים דבריה של . ולדאוג שלא תהיה פגיעה בקניינו זה, לשמור על קניינו של אדם

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

 0סעיף )בשיטתנו המשפטית מוגנת זכות הקנין כזכות יסוד חוקתית "

גם , כמובן, זכות זו הינה זכות מוכרת(. האדם וחירותוכבוד : לחוק יסוד

לתושבים באזור המוחזק , לפיכך ]...[ במשפט הבינלאומי הפומבי

  ".בתפיסה לוחמתית זכות מוגנת לקניינם

ל "מפקד כוחות צה' נ' ראש מועצת הכפר יאנון ואח, דראשד מורא 0400/35 ץ"בג) 

פרשת : "להלן; [17/7/1337]; 5063' עמ, 5071, (1)1337על -תק 'ביהודה ושומרון ואח

 "(. מוראד

האמונות על אכיפת החוק בשטחי רשויות שלטוניות  2-5כי  המשיבים , עינינו הרואות, אולם .50

בקניין  הפגיעהנוכח פאסיביות שאר ימועלות בחובתן שלא לה, הגדה המערבית הכבושה

שפט הבינלאומי המ מכוחאת החובות המוטלות עליהם המשיבים מפירים  ,בכך. הפרטי

 .משפטה החוקתי של מדינת ישראלמכוח ו

ל והן על פי הוראות חוק "ניתן לראות כי הן על פי המשפט ההומניטארי הבינ, אם כן, לסיכום .43

, במקביל. מוכרת ומעוגנת זכותם של העותרים להגנת קניינם, כבוד האדם וחירותו: יסוד

על  מימוש הזכות הקניינית של העותרת החובה להבטיח א 2-5מוטלת לפתחם של המשיבים 

הרשויות האמונות על האכיפה , של העותר ולקלונה של המדינה ולצער. והקרקע שבבעלות

 . ועל כך נרחיב להלן, נמנעות באורח שיטתי מאכיפת הדין

 

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

על היעדרה של אכיפת חוק אפקטיבית על עשרות אלפי ואולי מאות אלפי מילים נכתבו  .42

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

היכן שההפרה , חומרה זו מקבלת משנה תוקף. הישראלי מאז החל מפעל ההתנחלויות

 . מתבצעת על ידי הרשות השלטונית עצמה

ד לה "פ, 'ואחשר הביטחון ' נ' אל נאתשה ואח 2//264ץ "בעקבות בג, בתחילת שנות השמונים .41

הוקם , שם התלוננו תושבי חברון על הטרדות והתעללות מצד מתנחלי בית הדסה ,072( 0)

לבחינת והכנת נהלים , ד יהודית קרפ מפרקליטות המדינה"בראשותה של עו, צוות מתאם

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

חות "היה ראשון בסדרה ארוכה של דו 10.4.20/1שהתפרסם ביום "( ח קרפ"דו)"הצוות 

 .אכיפת החוק בשטחים הכבושים-ציבוריים שעתידים היו לעסוק מאז ועד היום בבעיית אי

ח "דו)"ח ועדת החקירה הממלכתית לעניין הטבח במערת המכפלה "התפרסם דו 2005בשנת  .40

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

והגופים הביצועיים , לא עלה בידי ממשלות ישראל לדורותיהן"

בעקבות , לעשות את המירב כדי לאכוף את החוק, המופקדים על הנושא

, די שנציין... לא במגזר הערבי ולא במגזר היהודי, האינתיפאדה

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



 

 20 

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

 " העבירה ובכללן עדי ראייה מאנשי הצבא

 

( בראשות הנשיא שמגר) ח ועדת החקירה לעניין הטבח במערת המכפלה בחברון"דו)

 ( 201' עמ, (ד"תשנ)

 

 :וראו הדברים הבאים שכאילו נכתבו לעניינו

 

נקודת המוצא המקובלת עלינו היא כי ... פת החוקנתגלו ליקויים באכי"

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

בלי ליטול על עצמו סיכון מוחשי שישא באחריות אם , בעיניו יעשה

נפגעת תקינות פעולתן של הרשויות המופקדות , יחרוג מכללי המותר

, ט העליון העיר כבר לפני שניםבית המשפ. על השליטה היעילה בשטח

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

בעצם קיומם של הסדרים נורמטיביים מחייבים  ביטוי מוחשי ויומיומי

' ברזילי נ 7///51ץ "בג" )ובהפעלתם הלכה למעשה כלפי כולי עלמא

, ההדגשה שלנו; 150' עמ, שם)" 445, 434( 0)ד מ"פ, ממשלת ישראל

 (ל.א,.ז.ש, .ס.מ

 

הוא , הוקם המחוז השישי של משטרת ישראל, ח שמגר ואימוץ מסקנותיו"בעקבות פרסום דו .45

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

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

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

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

 (/24713/0' מכתב מס) ע"ובאזח

 :קבע הנוהל כך 7בסעיף  .44

פת החוק והסדר משטרת ישראל תהיה אחראית לטיפול באכי. 2"

ל יהיה אחראי לטיפול במעטפת "צה. בתוככי הישובים הישראליים

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

 (.אם אין

 

בכל אירועים אחרים שיהיה לגביהם מידע מוקדם המאפשר . 1

משטרת ישראל תהיה אחראית לטיפול באכיפת  –התארגנות מראש 

 ."ל יסייע לה ויטפל במעטפת"ר באירוע עצמו וצההחוק והסד

 

ש קובעים במפורש כי משטרת ישראל תהיה אחראית לאכיפת החוק "נוהלי היועמ, כן-הנה כי .47

ל משאיר בידו את האחריות הכללית והנוהל גם קובע כי "צה. על ישראלים בגדה המערבית
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הרי שעד להגעת , וניםל ראש"במידה ויש אירוע של הפרת הסדר שאליו מגיעים חיילי צה

 .ל אחראי לאכיפת החוק"המשטרה צה

חות לא שיפרו את המצב והפרת החוק מצד ישראלים בגדה "אלא שכל הנהלים וכל הדו .46

 . נותרה ללא מענה ראוי עד עצם היום הזה

 :וראו עוד לעניין זה ./4

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

 (. 1322אוקטובר ) יש דין, "י חוקית בשטחיםבלת

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

1337); 

 "מרץ ) בצלם, "מדיניות אכיפת החוק על מתנחלים בשטחים: הסכמה שבשתיקה

1332); 

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

 ;(1332אוקטובר ) בצלם, "אזרחים ישראליםב

 "(1331אוגוסט ) בצלם, "אכיפת החוק על מתנחלים בחברון-אי: עומדים מנגד; 

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

 ;(1331נובמבר ) בצלם, "על מוסקי זיתים

 

לשמור על , של המפקד הצבאי בשטח בתוואת חולתקנות האג קובעת את סמכותו  50תקנה  .40

, לתקנות האג 16לכך יש להוסיף את האמור בתקנה . הסדר והבטחון באזור הנתון בשליטתו

 : הקובעת כי

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

 .(. ל.א, .ז.ש, .ס.מ, הדגשה שלנו" )]...[אלימות 

 

זאת ללא הפרעה הלכה , לים על אדמת העותר ועשייה בה כבשלהםהשתלטותם של המתנח .73

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

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

יבת פעילות אקטיבית המחיחובה , כאמור, החובה המוטלת על המשיבים היא. הישראלי

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

מהחובות המרכזיות המוטלות על המפקד הצבאי במסגרת זו היא החובה לשמור על כיבוד 

מפקד ' נ' ראש מועצת הכפר יאנון ואח, דראשד מורא 0400/35ץ "ראו בג) "החוק באזור

, :להלן; [17/7/1337]; 5063' עמ, 5071, (1)1337על -תק 'יהודה ושומרון ואחל ב"כוחות צה

 .(5066' בעמ

אולם נדמה כי בתחום העבירות כנגד חוקי התכנון , הזנחת האכיפה פשטה בכל התחומים .72

 .והבניה נעזרו המתנחלים ברשויות עצמן

 : ד ששון את הדברים החמורים הבאים"קבעה עו, ח ששון"בדו .71



 

 24 

הפסיקה יחידת הפיקוח לפקח ולנסות לאכוף את  /200מאז מתברר כי "

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

 ." אינה בודקת ואינה מדווחת על בנייה בלתי חוקית באזורים אלה

 

 (126' עמ, בנושא מאחזים בלתי מורשים( ביניים)דעת -חוות, ששון. ט)

 : ועוד

בסמוך ליישובים קיימים ללא , שכונות שלמותבמהלך השנים נבנו "

הוקמו מאחזים ; תכנית מפורטת ואף על קרקעות שאינן קרקעות מדינה

ויחידת הפיקוח לא ביקרה  –בתוך תחום השיפוט של ישובים קיימים 

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

 ( 120-113' עמ, שם)

 

 :ד ששון"אומרת עו, ירה על הקניין הפרטי של התושבים הפלסטיניםובנוגע לחשיבות השמ .70

 להגן האזור מפקד של מחובתו. חוקתית אדם זכות היא הקניין זכות"

 הדעת על יעלה לא ,לכאורה. שנתון לשליטתו מי של הקניין זכות על

 אדם בסיסיות בזכויות בפגיעה מעורבות שיהיו הן המדינה שרשויות

 עבודות מימן והשיכון הבינוי משרד. המציאות יפנ אלה אין אך. אלה

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

 

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

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

צווי ההריסה אינם ... של ישראלים בניה בלתי חוקית בשטחים

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

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

פועלת , שזרועו של המנהל האזרחי הפועלת נגד בניה בלתי חוקית

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

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

 (ההדגשות במקור; 112

לפיכך , 20.0.34מיום  0067. בהחלטת ממשלה מס, ח ששון אומץ על ידי ממשלת ישראל"דו .75

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

ח "מיום פרסום הדו, דא עקא. נייה הבלתי חוקית בגדה המערביתבכל הנוגע לב, החוק

 .אולם בשטח לא בוצע דבר, ואימוצו על ידי הממשלה חלפו שנים רבות

 

III .המבנה נשוא עתירה זוחוקית  הבלתיאכיפה מכוונת כנגד הבנייה -אי: במבט ממוקד . 

זאת , וארת בעתירהכישלונם המהדהד של הרשויות למנוע את הפרת החוק הקולוסאלית המת .74

בלתי חוקי וממוקם על קרקע למרות הוצאתם של צווי הפסקת עבודה בשל היותו של המבנה 
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אכיפה מצד -המצטרף למסכת ארוכת שנים של אי, הינו מחדל מתמשך, פלסטינית פרטית

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

ועל כן פונים העותר אל בית המשפט הנכבד על מנת שיורה למשיבים , שלים עמואין לה, נסבל

 . לתיקון המעוות באופן מיידי

ובייחוד , כאשר אנו זוכרים את אמירותיהם והצהרותיהם המפורשות של המשיבים, כל זאת .77

כי שעת המבחן לבחינת , נראה, כפי שניתנה במסגרת עתירת המאחז 2' המשיב מס

או , אינו עומד בה, כך מסתמן, שיבים זוקפת שוב את ראשה ואילו המשיבהתחייבויות המ

, בוחר שלא לעמוד במבחן זה –ש "ש איו"וכפי שנמסר במפורש על ידי נציג יועמ –יותר נכון 

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

הולכת ונבנית של אי אכיפת חוק , וגמא חיהמהווה עוד ד, אדמותו הפרטית של העותר

 .  והפקרת נכסי העותר וקניינו לכל דכפין

ברור כי מפרי החוק , החלטות וצווים, בהעדר אכיפה אפקטיבית של התחייבויות המשיבים .76

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

וארת לזכרו של שלטון חוק שנגוז לחלוטין מהאזור הנתון אנדרטה מפ, העותראדמת 

 . לשליטת המשיבים

המתייחס לבנייה בלתי חוקית בשטחי הגדה  /23.133./1מיום  0' תצהירו של המשיב מס ./7

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 5אין בכוונת המשיבים ו: המתבקשת

 . להתחיל לקיים ולו מקצת מהתחייבויות והצהרות המשיבים בפני בית המשפט

לעותר אין כל דרך אחרת אלא לנסות ולהצטייד בצו שיפוטי מבית המשפט אשר יורה , בצר לו .70

כי מילוי החלטות של צווים שיפוטיים , ונזכיר. יבים לקיים את החובה המוטלת עליהםלמש

כפי שהצהיר על , הוגדרו בראש סדרי העדיפויות לאכיפת דיני התכנון והבנייה בגדה המערבית

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

לו את הצו המבוקש ובכך תיושם מלאכת אכיפת החוק גם ביחס לקניינו  המשפט הנכבד ייתן

 . הפרטי

 

 הסעד המבוקש. ד

המדובר בהתנהלות חמורה ומתמשכת של עצימת . המצב המתואר בעתירה זו חמור ומקומם .63

וכל זאת לצורך , לעבירות בנייה על אדמות פלסטיניות פרטיות" היתר שבשתיקה"עין ומתן 

בשטח המצוי אף לשיטת המשיבים ללא כל תכנית , חוקי לכשעצמוהרחבת יישוב בלתי 

שלא לומר אדישות ), הנעשה בידיעה גלויה של הרשויות ובחוסר מעש מוחלט מצידם, מתאר

וכפי שמתחוור מהמציאות בשטח , 0' כפי שעולה ממכתבו של נציגת המשיב מס, (מופגנת

 . עצמו



 

 26 

לא נותרה לעותר  ,פרטיבי מצד הרשויותבהעדר כל התייחסות או צעד אכיפה אפקטיבי ואו .62

לקיים את , 2-5משיבים , סעד מבית המשפט הנכבד שיכפה על הרשויות לבקשברירה אלא 

התחיקה הצבאית , חובתם החוקית ולבצע את המוטל עליהם מכוח המשפט הבינלאומי

 . והמשפט הקונסטיטוציוני והמנהלי הישראלי

לאלתר י בית המשפט יוציא צו שיחייבם לנקוט אנו מבקשים כ, לגבי משיבים אלה ,לפיכך .61

המשך הבנייה הבלתי חוקית ולנקוט באמצעים העומדים את  שימנעובכל האמצעים 

אמצעים אשר קיימים אולם מטעמים פוליטיים נמנעים , לרשותם למימוש צווי ההריסה

 .מלאכוף אותם

את  2-5ים המשיבים מפיר, וההריסהצווי הפסקת העבודות אכיפתם של -עמדתנו היא כי באי .60

כן עמדתנו היא כי למפקד הצבאי לא רק סמכות להוציא צווים -כמו. חובותיהם החוקיות

ולנקוט , עליו להוציא צו זה חובה –אלא במקרים דוגמת המקרה שלפנינו , כאמור ולאוכפם

 .בכל האמצעים הנדרשים לאכיפתו

, שלא לבצע שום פעולות מתבקש בית המשפט להוציא צו המורה לה – 4' לגבי המשיבה מס .65

על אדמת העותר ובכלל זה שלא להעניק , במישרין או בעקיפין, בעצמה או באמצעות אחרים

נשוא  או שימוש הכרוכים במבנים/שום שירות למבנים שנבנו עליה או לעשות כל פעולה ו

מתבקש בית המשפט לחייב את המשיבה לאכוף את דיני התכנון והבנייה , כמו כן .העתירה

 . טח הנתון למרותהבש

בית משפט נכבד זה אמר אמנם לא אחת כי : העתירה שקלנו היטב טרם הגשתכן -ידענו ועל .64

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

בקשתו של העותר היא לצו עשה ספציפי המחייב את המשיבים לאכוף את צו הפסקת זאת 

, הנבנים שלא כדין הישראלי והבינלאומי, ות וצו ההריסה בנוגע למבנים קונקרטייםהעבוד

 . על אדמת העותר, ובניגוד גמור להחלטות ממשלה

של הרשות  ,ועל כן גם חמור במיוחד, ונמשך רחב היקף, מתבקש בשל סירוב עקבי צו זה .67

שהיקף דרש מכיוון צו זה נ .חובתו החוקית ולאכוף את החוקאת  לקייםהשלטונית המוסמכת 

, (שאין כל דרך לפרשו אלא כמכוון)מחד והיעדר כל ניסיון אכיפה מאידך  הבניה הבלתי חוקית

יוצרים את אותו סף שהפסיקה קבעה להתערבות בית המשפט הנכבד במדיניות אכיפת החוק 

עמיחי פלבר  7460/00צ "בג: ראו)התנערות מוחלטת של הרשות מחובתה לאכוף את החוק  –

 :514( 0)00עליון -תקדין, ממשלת ישראל' נ

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

צריך שהרשויות המוסמכות יתנערו לחלוטין מחובתן , אחר

או יימנעו ממילוי , דבר שאינו קיים במקרה זה, לאכוף את החוק

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

ות הנמרצת של בוני המבנים נשוא העתירה היא התרסה ברורה ובוטה כנגד הפעיל, בענייננו .66

למדו המתנחלים באזור כי אין סיכוי של ממש לקבל אישור כנדרש על פי . שלטון החוק באזור

וגילו כי ניתן לעשות , והחלו לפעול מחוץ לדינים( אין צורך בפועל –או חמור מכך )דיני המקום 
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וזאת תוך ניצול , יב את פועלם הבלתי חוקי באין כל מפריעזאת באופן מתמשך ואף להרח

  .בוטה של העובדה כי העותר מנוע מלהגיע לאדמתו שנתפסה לצורך צבאי

הניסיון המחודש של המשיבים להסוות את אוזלת ידם ולהסתיר את מדיניות אי ויודגש כי  ./6

שה מאחורי נימוק האכיפה בה הם נוקטים ביחס לבנייה יהודית בשטחי הגדה המערבית הכבו

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

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

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

המשקל המכריע בהכרעותינו השיפוטיות הוא כי על  הקו המנחה ובעל"

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

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

וגם לשיטת המשיבים יש לראות בחומרה רבה פגיעה , תושבים פלסטינים

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

 . סדרי העדיפויות לאכיפת החוק באזור

מדיניותה המוצהרת של ממשלת ישראל עולה בקנה אחד עם העקרון 

הבסיסי המנחה את בית המשפט הזה עוד מראשית דיוניו בסוגיית הקמת 

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

 :לנדוי' הנשיא מ

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

ן של הפרט היא ערך לפי שיטת המשפט שלנו זכות הקניי. 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

 (. 24-25' בעמ, שם" )אדמה מעובדת או אדמת טרשים

 דין רבים נוספים שיצאו-הדין האמור ובפסקי-ברוח הדברים שנאמרו בפסק 

שלא  המדינהכי הדין מחייב את , נאמר אף אנחנו, מלפנינו במשך השנים

, לנהוג בגרירת רגליים מתמשכת בנסיבות בהן עליה לפעול לאכיפת החוק

  ".במיוחד כך כשהיא עצמה אינה חולקת על חובתה זו

 [1322./.1] 'נגד שר הבטחון ואח' ואח' אל נאבות 6/37///ץ "בג

 

תנאי כמבוקש ברישא לכתב -המשפט הנכבד להוציא צו על לאור כל האמור מתבקש בית

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

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

 .מ וריבית כחוק"ד בתוספת מע"עו
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עזמי מר ורכזת מידע , רוני פלי' וכן תצהיריהם של הגב מכת בתצהירו של העותרהעתירה נת

   ".דין ארגון מתנדבים לזכויות אדםיש "ארגון  שניהם מטעם, תחקירן השטח, בדיר
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 :ולצו ארעי ואלה הנימוקים בעתירה לצו ביניים

של  םלמנוע אכלוס 8-4א צו ביניים המורה למשיבים העותר מבקש מבית המשפט הנכבד להוצי

וכן להימנע  ובנייה על אדמת להימנע מכל  9' מס הלמשיבו ;םכן למנוע המשך בנייתו המבנים

איכלוס והעברת זכויות , השכרה, העברה, ובכלל זאת להימנע ממכירה יםמביצוע כל עסקה במבנ

 ; מכל סוג שהוא

עוד בטרם , שתוכנו זהה לצו הבינייםארעי מבית המשפט הנכבד להוציא צו  מבקש העותר, בנוסף

 .ושיעמוד בתוקפו עד להחלטה בבקשה לצו ביניים, לת תגובת המשיבים לבקשה לצו בינייםקב

 :ואלה נימוקי הבקשה

עתירה זו מבקשת סעד המתייחס להוצאה ואכיפה של צווים בדבר הפסקת עבודות וצווי , כאמור .א

הכפר באדמות  0בגוש  1בחלקה  "חוות גלעד"למאחז הריסה בנוגע למבנים שנבנו ונבנים בסמוך 

 . פרעתא

 ובבעלות, פלסטינית פרטיתעל קרקע  יםנבנ יםהמבנ כפי שמפורט בחלק העובדתי לכתב העתירה .ב

מתשובת המינהל האזרחי נודעה , מיצוי הליכיםכפי שניתן לראות בפרק העוסק ב. של העותר

לא  – "משרדית"אך למעט פעילות  ודעות גם יודעות על הפגיעה בקניינלעותר האמת כי הרשויות יו

 . במהירות בנותילה כיםממשי יםכתיבת שורות אלו המבנרגעי נכון לו בכל פעולה אופרטיבית נקטו

מו יושל ,םשטרם נשלמה בניית ,ניםהמבקיים חשש ממשי כי , היות ושלבי הבנייה הינם מתקדמים .ג

הדבר יקשה על מימוש הסעד המבוקש בעתירה זו ויסבך עד מאוד , ברי שאם כך יקרה. וויאוכלס

י ישראלים בגדה "פי נוהלי המשיבים אין מפנים בית המאוכלס ע-שכן על, כוף את החוקלא

 . שר הביטחון, 2' המערבית ללא אישור המשיב מס

ברור שהדבר מזמין לחצים פוליטיים וברור גם שהדבר יביא לעיכובים רבים בפעולות האכיפה שכן 

שני של  ועד שיתפנה לעסוק בעניינלשר הביטחון עיסוקים רבים ולא מן הנמנע שייקח זמן רב 

 .מתוך עשרות אלפים שנבנו ועודם נבנים בגדה המערבית אחד יםמבנ

תמי לב אשר עשויים לרכוש  צדדים שלישייםלעיתים עשויים להיפגע גם מניסיון העבר אף עולה כי  .ד

על כמובן שגם התפתחות זו מקשה ביותר על אכיפת החוק ועל פעולות שמטרתן הגנה . את המבנים

 . ועל שינוי הסטטוס קוו באדמה זו,  אדמת העותר

, מתבצעת הבניה ועשוי לפגוע פגיעה קשה בעותר שעל אדמת יםשל המבנ םאיכלוס, כן-הנה כי .ה

 .ולאיין את האפשרות של בית המשפט הנכבד ליתן סעד

 בעיקר לאור תשובות הרשויות המוסמכות כפי, אינה חוקית יםרור הוא כי בניית המבנב, מנגד .ו

עולה בברור כי הצווים המנהליים  םייבלתי חוק יםשל המבנ םיחד עם היות. שהוצג בעתירה

ומבלי שאלה יכולים להוות סנקציה ראויה , שהוציאו המשיבים מונחים כאבן שאין להם הופכין

, ומי שעתיד להתגורר בו יםהמבנ יבונללא ייגרם כל נזק , על כן, לנוכח אי חוקיות זו. ואפקטיבית

  .הם שניהם בגדר התנהגות עברייניתבו והמגורים  במאחז כולו בנייהשכן ה

 . הכף נוטה בבירור לצד העותר, כי מבחינת מאזן הנוחות, ברור אם כן .ז
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תהווה חיזוק משמעותי לשלטון החוק בגדה , הוצאת צו הביניים כמבוקש, ולמעלה מזאת .ח

היכן , לויות הבלתי חוקייםובהתנחהמערבית ככל שהדבר נוגע לבנייה הבלתי חוקית במאחזים 

, הוא על בתי המשפט יווכל שנותר לעותר לסמוך יד, שניכר כי גם הרשויות הרימו ידיים במאבק זה

 . אשר יסייעו בהחזרתו של שלטון החוק לחלק זה הנתון לשליטתם של המשיבים

לאכלסם  חוקיים-ממהרים בוני המבנים הלא, מניסיון העבר עולה כי כאשר מוגשת עתירה כגון זו .ט

צ "כך היה בבג. כדי לסכל את האפשרות שצו ביניים של בית המשפט הנכבד יהיה אפקטיבי

שלום ) 0342/34צ "וכך היה בבג, שם המבנים אוכלסו מיד עם היוודע דבר הגשת העתירה 7046/34

  .'ואחנגד שר הבטחון ' שחאדה ואח /4310/3ץ "עתירה בבגוכן ב, ('עכשיו נגד שר הביטחון ואח

עמד בית המשפט הנכבד על נסיונות אלו של הגורמים  9521551ץ "נזכיר כי בעתירה בבג רק .י

והדברים אף מצאו , העבריינים להציב את בית המשפט וגורמי האכיפה בפני עובדות מוגמרות

בהחלטה שניתנה על ידי )עת נקבעו הדברים החמורים הבאים , 24.1.2559דרכם להחלטתו מיום 

 (:והשופטים גרוניס ורובינשטייןהנשיאה בייניש ' כב

מתקבל הרושם כי נעשו פעולות שמטרתן הייתה קביעת "

 " עובדות בשטח וסיכול הבקשה לצו הביניים

 .87 נספחב ומסומן כ"מצ 3/4310/ץ "בעתירה בבג 15.0.1330העתק מההחלטה מיום 

ו עד להחלטה שיוצא עוד בטרם קבלת תגובת המשיבים ויעמוד בתוקפ ארעינדרש גם צו , לפיכך .יא

נדמי חסן  5564/30ץ "בג, בתיק דומה, ש הנכבד"י בימ"צו ארעי דומה ניתן ע. בבקשה לצו ביניים

בו נדונה שאלת בנייתו הבלתי חוקית של בית כנסת על ', נגד שר הביטחון ואח' מוחמד סלמאן ואח

השלמת ל. מקל וחומר היכן שהמדובר בקניין פרטי, 'אדמות ציבוריות הסמוכות לכפר תולת

א בית הוצי, כי זמן קצר לאחר הוצאת הצו הארעי ולאחר קבלת תגובות המשיבים, התמונה נציין

 . המשפט הנכבד צו ביניים מלא

אשר יורה  צו ביניים כמבוקש וציא בדחיפותלה הנכבד מתבקש בית המשפט, כן-אשר על

ירה וחיבורם למשיבים לנקוט בכל הצעדים הדרושים בכדי למנוע אכלוס המבנים נשוא העת

 .לתשתיות

 

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