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 המשיבים

 

  עתירה לצו על תנאי 

, ם לבוא וליתן טעםלפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבי עתירה לצו על תנאיזוהי 

המבנים  מימוש צווי ההריסה שהוצאו כנגדדרושות למדוע לא ינקטו בכל הפעולות ה ,באם יחפצו

הראשית של  כניסהמצפון להממוקם במתחם מבני הציבור , 4-6הנמצאים בחזקתם של המשיבים 

ל ש הפרטית ועל אדמת שלא כדין אשר נבנה, ("המתחם": להלן) "עליתמודיעין "התנחלות ה

 .ונציגו הרשמי הינו ראש מועצת הכפר 2אשר העותר , עליןהכפר נתושב  1העותר 

הראשית של כניסה מצפון ל, כאמור, הממוקם, נשוא עתירה זו צילום אוויר של אזור המתחם

 .1נספח כב ומסומן "מצ, "עליתמודיעין "ההתנחלות 

 :תנאי-ואלה הנימוקים בעתירה לצו על

 פתח דבר. א
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 .באמת זה נכון, 'פרדיננדהסכים ', כן'"

 ,אך הצו איננו חל בארמון

 ,יב למלאו רק העם הפשוטיח

 "בארמון תוכלו לדבר כיאות

 (עלילות פרדיננד פדהצור בקיצור, אפרים סידון)    

 

, "המתחם"או  "מתחם חירום: "להלן)עניינה של עתירה זו במרכז מוקד שירותי חירום והצלה  .1

מתחם זה ". מודיעין עילית"ולביטחונם של תושבי ההתנחלות אשר הוקם לרווחתם ( לפי הצורך

, תחנת כיבוי אשו  תחנת משטרה מקומיתבין היתר כהמתפקדים מספר מבנים  הכולל בתוכו 

נבנה כולו על אדמתו הפרטית  –ים שונאת עיריית מודיעין עילית ועוד מבני ציבורי המשמשים 

צו הריסה שהוצא  חרףו בניגוד לחוק, ןפלסטיני תושבי הכפר הסמוך ניעלי, 1של העותר 

 .מצד העותרוללא כל הרשאה  ,למבנים אלה

מתחם ובו מבני ציבור המשמשים : נחזור על הדברים בכדי לוודא שהם הובנו במלוא חומרתם .2

בניגוד לתכנית המתאר החלה , ללא היתרי בנייה, בניגוד לחוקאת רשויות אכיפת החוק נבנה 

  .1' טית של העותר מסבאזור ותוך גזל אדמתו הפר

בנייתם ו, 1999-2000בין השנים החלו , מתחם החירום קמתהלככל הידוע לעותרים העבודות  .3

וזאת בזכות , חוקיותם וחרף צווי הפסקת עבודות וצווי הריסה שהוצאו-הושלמה חרף אי

ידי יהודים -חוקית על-כבכל מקרה של בנייה לא, במקרה זה .בצורה של העדר אכיפההחומה ה

 . מורגשת אינהרשויות אכיפת החוק  של ןזרוע, בגדה המערבית

לעיתים של , היכן שהמבנים הנבנים שלא כדין הינם מבני ציבור, מקרה זה חמור במיוחד .4

הכל , ומומנו ונבנו מכספי ציבור, רשויות ציבוריות או כאלה אשר נועדו לשרת רשויות ציבוריות

ידיעה ארוכת השנים של רשויות אכיפת החוק על חרף ה. תוך כדי הסגת גבול והפרת חוק גסה

הרי שהן נמנעו כולן מביצוע החובות המוטלות עליהן והעדיפו לטמון ראשם , מצב בלתי נסבל זה

 .בחול

 –ומתוך הבנה שללא התערבות בית המשפט הנכבד , בלית ברירה, לפיכך, עתירה זו מוגשת .5

 ו חלקיםמהאחרות עליהן הוקות הפרטייהיה כגורלן של האדמות , גורלן של אדמות אלו

ונת של תוך עצימת העיניים המכו לעיתים, האשר התפשטות, עליתההתנחלות מודיעין מ

תוך מניעת גישת תושבי הכפרים הסמוכים  ,הביאה לגידולה המתמשך ,1-4המשיבים 

  .לאדמותיהם

ל שהן ומה אמרו הרשויות האמונות על אכיפת החוק כשהובאו בפניהם העובדות המבישות ע .6

הרשויות גלגלו את הכדור מהאחת לשנייה ואף , כפי שיפורט בהמשך? עצמן מפירות את החוק

דומה . לא אחת מהן חשבה לפנות את המתחם עליו הן יושבות תוך פגיעה בקניינו של אחר

שרשויות השלטון בגדה המערבית מאמינות באימרתו של המלך פרדיננד בספר הילדים של 

 ".הצו אינו חל בארמון"ש –בפתח דברינו  אפרים סידון שציטטנו
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 הרקע העובדתי. ב

I. הצדדים לעתירה 

שבגדה  נעליןתושב הכפר אזרח פלסטיני הינו , אחמד שעבאן אחמד נאפע מר ,1' מס העותר .7

הרשומה בספרי מס הרכוש  ,עזיה מחמוד נופל נאפע ההמנוחוהינו אחד מיורשיי , המערבית

 ('שעב אלקטאט'הידוע גם בכינוי , 'קרם אלבטאח') 9בגוש  82חלקה שבגדה כבעלים של 

 . נשוא עתירה זו מתחםעליה הוקם ה, נעליןבאדמות הכפר ש

ומו בצרוף תרג, על שם סבתו של העותר 9בגוש  82חלקה נסח ספרי מס רכוש של העתק מ 

 ;2כנספח ב ומסומן "מצ, לעברית 

 ;3כנספח  ןמסוומ ב"בצרוף תרגומו לעברית מצהעתק מצו הירושה שהוצא לעותר  

 ;4כנספח ב ומסומן "מצ, העתק מתצהירו של העותר על תרגומו לעברית 

הינו ראש מועצת הכפר נעלין אשר על אדמותיהם , אימן סעיד אבראהים נאפע, 2' העותר מס .8

הבנוי של כפר זה מצוי בשטח  ושטח. הפרטיות של תושבי הכפר הוקם המתחם נשוא עתירה זו

B ,אדמותיו החקלאיות של הכפר מצוי בשטח ואילו חלק גדול מC ,מלאה של  שליטה תחת היינו

בדבר מיקומה של , בשם עיריית נעלין 2'העתק מאישור העותר מס. ל בגדה המערבית"כוחות צה

 ;5כנספח ב ומסומן  "מצ, על תרגומה לעברית, החלקה האמורה ושמותיה השונים

 ".העותרים"בשם  2-1' להלן יכונו העותרים מס

להגיע  ,כמו גם פלסטינים אחרים תושבי האזור, ויכלו העותר ובני משפחתלערך  2000לשנת  עד .9

והגבלות ה השנייה אינתיפאדרועי היאוככל הנראה בצל  ,אולם החל משנה זו, ולעבדּה םלאדמת

העבודות  ובאופן חמור יותר עם תחילת, באזורים השונים התנועה שהוטלו על הפלסטינים

לבלתי  למעשה לאדמתם הפכה גישתם ,2004באזור במהלך שנת  רדהגדר ההפשל ה תהקמל

על גביו סומן בעיגול  ,כשנתיים עובר לפלישה', 97מתצלום אוויר אשר צולם בשנת . אפשרית

ניתן להבחין בבירור כי באותם ימים עמד במקום מטע עצי זית אשר  ,אדום מיקומו של המתחם

 .6נספח ב וסומן "האמור מצתצלום האוויר . לבעליופרנסה היווה מקור 

מופקד על המינהל האזרחי  1' משיב מס. הינו שר הביטחון של מדינת ישראל 1' המשיב מס .10

לרבות על תפקודן של , ומתוקף אחריותו הכללית אחראי על אכיפת החוק בגדה המערבית בגדה

  .רשויות האכיפה באזור

, מצויות כל סמכויות הניהול ל בגדה המערבית ובידו"הינו מפקד כוחות צה 2' המשיב מס .11

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

על  2אמון המשיב , בפרט. לכללי המשפט ההומניטארי הבינלאומי ולדיני התפיסה הלוחמתית

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

 . שיוסבר בהמשך העתירה
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אשר בידיו סמכויות הניהול של  2' הינו ראש המינהל האזרחי אצל המשיב מס 3' המשיב מס .12

על אכיפת חוקי התכנון  3' בין היתר אמון המשיב מס. החיים האזרחיים בשטחים הכבושים

 .והבנייה החלים באזור

על אכיפת החוק , בין היתר ,י של משטרת ישראל אשר אמון"הינו מפקד מחוז ש 4' המשיב מס .13

צירפו של משיב זה נעשתה הן מן הטעם הברור של . על ישראלים מפירי חוק בגדה המערבית

שאחד מהמבנים המצויים בתחום העובדה  זאת בצד, כרשות אכיפת חוקתפקידו הרשמי 

 משטרת ישראלמוחזק על ידי , עצמו הבלתי חוקי המתחם

האינטרנט  אתרבפי האמור -ת יהודה ושומרון אשר עלשרותי כבאו איגודהינו  5' המשיב מס .14

מ לתת מענה "האיגוד בהגדרתו הוקם ע": נציבות כבאות והצלה במשרד הפנים הרשמי של

וכמו כן לכוחות הביטחון  ,היהודים ש ובקעת הירדן"לכלל תושבי איובתחום הכיבוי וההצלה 

 .(ל.א, .ז.ש, .ס.ההדגשות הוספו מ). "הפועלים במרחב זה

נציבות כבאות והצלה במשרד הפנים המתייחס אל המשיב האינטרנט של ' מעמ עתקה 

 .7 נספחכ ב ומסומן"מצ 5' מס 

להקמת  ,לפי מיטב ידיעת העותרים היא האחראית, "עליתמודיעין "עירית , 6' המשיבה מס .15

-ף איחר, ולמתן הרשאה לגורמים שונים לבנות מבנים על הקרקע נשוא המתחם, המתחם

  .וחוקיות

הפרטי של  ובקניינ ותהישיר ותהפוגע – 4-6' מס ותעובדת היות המשיבכי , המקום להדגיש וזה .16

החוק אכיפת  לע, בין היתר, אמונים 6-ו 4כאשר המשיבים , בכלל תות שלטונייורשו –1 העותר

קבע זה לא שנכפי . של העותר ולפגיעה בקנייניתרה מוסיפה חומרה , בפרט דיני התכנון והבנייהו

 :בבתי המשפט בישראל רמכב

כאשר הרשות השלטונית היא המפרה את הוראות החוק קיים אינטרס "

אינטרס זה עולה על האינטרס הציבורי . ציבורי עליון באכיפת החוק

חובת . ניהחוק התכנון והבכאשר מדובר בגורם פרטי העובר על הוראות 

היא  חוק התכנון והבניההרשות המקומית להקפיד בקיום הוראות 

. לרבות השיהוי בנקיטת ההליכים, אינטרס הגובר על כל אינטרס אחר

ולטעמי מנועה היא  רשות שלטונית אינה רשאית להפר הוראות חוק

י "שיהוי כאשר ננקטות פעולות שעניינם הפרת הוראות חוק ע מלטעון

  (.ל.א, ז.ש, ס.ההדגשות הוספו מ) "רשות שלטונית

עריית ' ועדת מקומית לתכנון ובניה גבעת אלונים נ 192/08( 'חי)עפא

 (.2008) 284, (4)2008מח -תק, שפרעם

 .בנושא זה עוד נרחיב במסגרת הטיעון המשפטי בכתב העתירה

 ".המשיבים"בשם  6-1ונו המשיבים להלן יכ

II.  נשוא העתירה מתחםה 

בשנת  מועצה מקומיתהוכרזה כ, 1990הוקמה בשנת  ("ההתנחלות": להלן)" עליתמודיעין " .17

 ,ההתנחלות .כעיריה להכריז על 2המשיב את המלצתו של  אישר שר הפנים 2008ובשנת  1996

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/044_001.htm
http://he.wikipedia.org/wiki/1990
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/1996
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דבר ההופך אותה , תושבים 42,000 -מונה כ ,"עיר העתיד החרדית" –הקרויה בפי יושביה 

בה נראה שלט המודיע על ביצוע תמונה . באזור הגדה המערביתהמאוכלסת ביותר התנחלות ל

  .8 כנספחב לעתירה ומסומן "מצ 6 עליו מתנוסס סמלה של המשיבה , העבודות

 203470/649566צ מרכזי .בנ –כניסה הראשית להתנחלות להממוקם בצמוד , שטחו של המתחם .18

ובשלב מאוחר  2000-1999הפלישה הראשונית למתחם נעשתה בין השנים . דונם 8.5-כנאמד ב –

בין , יםהמשמשציבוריים במקום מספר מבנים יבילים וארעיים המשמשים כמבנים  נבנו, יותר

. ואחרים )!( משטרהתחנת , שרותי הצלה יהודה ושומרון, עליתאת עיריית מודיעין , היתר

והמפרט , 6על ידי המשיבה , על פי האמור בו, מתחם אשר הוצבתמונת שלט הממוקם בכניסה ל

 .9 נספחב לעתירה ומסומנת "מצ, השוכנים בוהגופים את 

על האמונות  –רשויות שלטוניות  –לספק צורכיהם של המשיבות שקיומו נועד חירום המתחם  .19

קשה להתאפק , הוקם 6המשיבה של תושבי ורכושם  שמירת חייהם, אכיפת שלטון החוק

תוך התעלמות מוחלטת מזכויותיו , כטבעם של דברים בשטחי הגדה הכבושים: מלומר

בכל באה לידי ביטוי אי חוקיות זו  אשר כ, בלתי חוקי באופןוקניינו גזל , של העותרהבסיסיות 

 : אלואחד מ

 ; נבנה בלא שהוצאו לו היתרי בנייה כנדרש בחוק, על כל המבנים שבו ,המתחם .א

ללא תכנית מתאר בתוקף מכוחה ניתן היה  הנבנ, שבו על כל המבנים, המתחם .ב

 ;   להוציא היתרי בנייה כאמור

המייעדת את הקרקע ( RJ5)המתחם הוקם בניגוד לתכנית מתאר החלה בשטח  .ג

 ; לחקלאות

לית ומחוץ ום השיפוט של ההתנחלות מודיעין עהמתחם נבנה מחוץ לתח .ד

  ;ט של כל מועצה מקומית אחרת באזורלתחום שיפו

, שהינו תושב הכפר נעלין 1אדמתו הפרטית של העותר תוך גזל  חם נבנה המת .ה

  .מעולם נתן הסכמתו או אישורו לבנייה זו, ותר לצייןלמ, אשר

וכן את סאטוס האדמות הסמוכות  6בו מפורטים תחומי השיפוט של המשיבה תצלום אויר 

מחוץ , מבנים שבועל כל ה, והמצביע בירור על הימצאותו של מתחם המתחם כולו, למתחם

ב לעתירה זו "מצ, קרקע פרטית, וכן על היותה של האדמה עליו נבנה 6המשיבה לתחום שיפוט 

  .10 נספחומסומן 

שנערך , אף מסד הנתונים המקיף העוסק בנתוני הבנייה הישראלית כולה בגדה המערבית .20

נשוא העתירה מתייחס למתחם , ל ברוך שפיגל"במשרד הביטחון על ידי צוות בראשותו של תא

 : ומציין לגביו את הדברים החמורים הבאים

מרכז שירותי חירום מחוץ לגבול ...בניה בהיעדר תכניות מאושרות"

 ."על גבי אדמות פרטיות 210/6/1' המערבי של תכנית מפורטת מס

מהווה לעג בוטה  המתחםקיומו של , העותרהקנייניות של  ובזכויותימעבר לפגיעה הקשה  .21

זה  מקרהב הם של המשיביםמחדלימעשיהם ו .שדומה שנעלם ונאלם מהאזורהחוק  לשלטון

אלה חבים שמשיבים זועקים לשמים ובכל יום שחולף מעצימים את ההפרה הקשה של החובה 



 

 6 

הנבנים  מבניםברי לכל כי והנה  .ולשאר האזרחים המוגנים ברחבי הגדה המערבית, לעותרים

הנזק  תמרוחמכפילים ומשלשים את  –ו אכיפת אלו האמונים על בניגוד לחוק לצורכיהם של

 . הנגרם למערכת אכיפת החוק

בניגוד לתכנית המתאר החלה על , מדובר במתחם שנבנה על אדמות פרטיותה: סיכומו של דבר .22

ללא היתרי בנייה כדין ובהיעדר תכנית מתאר אחרת מכוחה ניתן להוציא היתרים , המקום

 .אלו

III. מיצוי הליכים 

 -ביום הכ העותרים "פנו ב, שנכזבה ציפייה לפעילות אכיפתית כלשהיהמתנה ול לאחר שנים ש .23

אי החוקיות  עלמ "הח הצביעובפנייתם . אל המשיבים בדרישה לפירוקו של המתחם, 7.12.09

 –המעוולים כלפי העותרים בהיותם  –ודרשו מן המשיבים המתחם  הקמתבסיס הקיימת ב

אשר צולם , ה אף צורף תצלום אוויר של אזור המתחםלפניי. לקדמותובשטח להשיב את המצב 

, נטועות, עליהן הוקם המתחם, דמותאשר מראה בבירור כי עובר לפלישה היו הא, 1997בשנת 

 .יוו מקור פרנסה משמעותי לבעליהןמעובדות וככל הנראה ה

, (21.12.09 -ביום ה)רק כעבור שבועיים  נשלחה ,2משיב האל  הפנייהכי  ,נציין למען הסדר הטוב

 . משרדיתבשל טעות וזאת 

ב "מצ, הכוללת את תצלום האוויר האמור לעיל, 7.12.09 -מ מיום ה"העתק פניית הח 

 .11 נספח נתלעתירה זו ומסומ 

התקשר הממונה על ארגון ובקרה בנציבות כבאות והצלה שבמשרד  ,8.12.09 -ביום ה, למחרת .24

ץ י פנייתם הועברה לטיפולו של משרד היועומסר כ כ העותרים"אל ב, מר בני וינרמן, הפנים

בשיחת הטלפון שנערכה כאמור  ועל אף האמור, ואולם. ימיתד יהודה "עו, המשפטי לשר הפנים

בה ומר וינרמן  מאתתשדורת פקס , 9.12.09 -ביום ה, מ"התקבלה במשרדי הח, יום קודם לכן

שירותי כבאות )דה ושומרון ל היא איגוד רשויות מקומיות יהו"הכתובת לדרישה הנ": מסר כינ

  ."ולא נציבות כבאות והצלה( יהודה ושומרון

מפורש לשרותי במתייחס , על אף שאתר האינטרנט הרשמי של נציבות כבאות והצלה, טענה זו

בלשון , הינה, כחלק אינטגראלי ממערך הכוחות של השירותהמערבית הכבושה ההצלה בגדה 

 . ההותמ, המעטה

 .12 נספח ןב לעתירה ומסומ"מצ 9.12.10 -ינרמן מיום ההעתק מכתבו של מר ו 

פניית כי ', כ יצחק אהרונוביץ"ח, השר לביטחון פניםנמסר מלשכתו של  22.12.09 -ביום ה .25

היחידה לבחינת בתורו ּה אשר העביר, ביטחון פניםמבקר המשרד להועברה לטיפולו של  מ"הח

  :ד אבישג זקן ויסנברג"י עומפ, מסרמשם נ ,ל המשטרה"מפכלשכת בלתלונות הציבור 

, .ז.ש, .ס.מ במקורכך ) מאחר והריבון ביהודה שומרון וחבל עזהכי "

עליך  –הינו צבא הגנה לישראל באמצעות אלוף פיקוד המרכז  (ל.א

 ". להפנות פנייתך זו ישירת למשרד הביטחון ולמנהל האזרחי
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מבקר תלונות הציבור  לשכת, 22.12.09-מיום ה תשובת לשכת השר לביטחון פניםמהעתק 

בהתאמה  יםומסומנב "מצ 28.12.09 -מיום הד זקן ויסנברג "ומכתב של עו, 24.12.09 -מיום ה

 . 15-13 יםנספח

העותרים כ "בפנו , הדבריםד ויסנברג ועל מנת להבהיר את "בעקבות תשובתה האמורה של עו .26

 : הבאיםציינו את הדברים ובפנייתם , בשנית 4אל המשיבה  17.1.10 -ביום ה

ח ועדת החקירה הממלכתית לעניין "פורסם דו 1994בשנת , כידוע לך"

ח שמגר ונהלי "דו"( ח שמגר"דו"המכונה )הטבח במערת המכפלה 

י "ש שבאו בעקבותיו הם אלו אשר הביאו להקמתו של מחוז ש"היועמ

אשר נמצא בכפיפות מנהלית ומבצעית לפיקוד משטרת ישראל במשטרה 

 (ל.א, .ז.ש, .ס.ההדגשות הוספו מ) ."יםוהמשרד לביטחון פנ

רכזת היחידה לתלונות הציבור שבלשכת , ב גילה קלדרון"רסכפי שנמסר במכתבה של , פנייה זו

, 4של המשיבה  י"הועברה לטיפולה של היועצת המשפטית במחוז ש, 19.1.10 -המיום  ל"המפכ

מהדברים שנמסרו על  וה במהותשונ ושאינבאופן  4.2.2010השיבה ביום וזו , ד מירב אטינגר"עו

 : ויסנברגד "עוידי 

אחראי גם על הקצאת הקרקעות , בין שאר תפקידיו ,המנהל האזרחי"

מתן היתרים לבנייה והפיקוח על האכיפה בתחום התכנון , ש"באיו

 .והבנייה

ד אבישג זקן ויסנברג "לאור האמור לעיל וכפי שכבר נענית על  ידי עו

, 28.12.09 -במשטרת ישראל במכתבה מיום המהיחידה לתלונות הציבור 

, .ס.ר מוכך במק)נושא פנייתך הוא בתחום הטיפול והאחריות של המהל 

 "ש"האזרחי באיו (ל.א, .ז.ש

 -סנברג מיום היד ו"ל עוהעתק מכתבה ש, 17.1.10 -העתק פנייתם של העותרים מיום ה

ב לעתירה ומסומנות "מצ, 4.2.10 -ד אטינגר מיום ה"העתק תשובתה של עוו 19.1.10

 .18-16 יםנספחבהתאמה 

אשר ניסו מצד אחד לתלות את האחריות , 4' תשובתם המתחמקת של נציגי המשיב מס .27

, כמו גם את סוגיית האכיפה של דיני התכנון והבנייה, 3' בהקצאת הקרקע לגורמי המשיב מס

ימצאו  –ניין חלק ממשטרת ישראל לכל דבר וע –וזאת מבלי שמשיב זה ויועציו המשפטיים 

הינה לא פחות , לנכון להתייחס לחוקיותו של המבנה בו הם יושבים ובו הם עושים שימוש

 !משערורייה

שלחו   ,פנייתם הראשונהא התקבלה כל תגובה משאר הנמענים למשל, 24.1.10-ביום ה .28

לפניה זו צורף גם היועץ . פנייתם הראשונהמהעותרים תזכורת ובה חזרו על עיקרי הדברים 

 -ד ימית ביום ה"עופרטנית נשלחה , י פנייה נוספתיצוין כ. ד ימית"עו, משפטי לשר הפניםה

 .נענתה עד למועד כתיבת שורות אלוהיא טרם אף אולם , 26.1.10

, 26.1.10 -מיום הד ימית "וכן העתק הפנייה אל עו 24.1.10 -העתק מכתב העותרים מיום ה

 .20-19ים נספחב ומסומנים בהתאמה "מצ
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עוזר מנהל מחלקת בינוי ', מר שאול אברמוביץהגיעה תגובתו של , 25.1.10, מכןלאחר  יום .29

 בישראלמגן דוד אדום , למיטב ידעתי": ונכסים שבמגן דוד אדום אשר ציין את הדברים הבאים

הממונה )התקבלה תשובת מר וינרמן  26.1.10 -ביום ה". מחזיקה בכל נכס במודיעין עלית אינה

 יהםטענות אתכי  שובמסר נבה ש( בנציבות כבאות והצלה שבמשרד הפנים על ארגון ובקרה

שירותי כבאות יהודה )איגוד רשויות מקומיות יהודה ושומרון אל העותרים להפנות נדרשים 

 . (ושומרון

 26.1.10-מר וינרמן מיום הוהעתק מכתבו של  25.1.10מיום ' מר אברמוביץהעתק מכתבו של 

 .22-21 יםנספחהתאמה ב לעתירה ומסומנים ב"מצ

מ פנייה חדשה אל "העבירו הח, נוכח תשובתו החוזרת ונשנית של מר וינרמן, 26.1.10-ביום ה .30

 .  מר אמנון אמיר, מפקד שרותי כבאות יהודה ושומרון

 נספחב לכתב עתירה זה ומסומן "מצ, 26.1.10 -מיום ה, מ אל מר אמיר"העתק פנייתם של הח

23. 

ש האיגוד ובה נמסר בקצרה כי "יועמ, ד גיורגי רפאל"תשובתו של עו התקבלה 8.2.10 -ביום ה .31

מ וזאת "ש ובקעת הירדן איננה הכתובת לפנייתם של הח"איגוד רשויות לכיבוי והצלה באיו

ומכל מקום היא נטולת סמכות לפעול בצורה  6מאחר והיא מחזיקה בקרקע ברשות המשיבה 

 . כלשהי כנגד שהייתה במתחם

 .24 נספחב ומסומן "מצ, 8.2.10-ד רפאל מיום ה"עוהעתק מכתבו של 

משלא התקבלה כל תגובה לגופו של עניין מרשויות , לאחר מכן כעבור כשלושה שבועות .32

פנו העותרים , ל"המנהל האזרחי או צה, האמונות על אכיפת החוק בגדה קרי משרד הביטחון

לאחר  –בה , און-לי ברם א"אל, הפעם אל היועץ המשפטי ליהודה ושומרון, בפנייה נוספת

 :את הדברים להלן הוסיפו –שתיארו את מהות העניין והשתלשלות האירועים עד כה 

המתינו בסבלנות משך תקופה ארוכה ביותר לפעילות  ותושבי כפרו מרשי" 

זמן רב עוד יותר בוזבז עד כה בהמתנה לתשובות . אכיפתית מצד הרשויות

מרכז המשמש כמפקד כוחות לרבות ובייחוד אלוף פיקוד ה, המשיבים

אין אלא להצר על . ל בגדה המערבית ומי שבא בנעליו של הריבון בשטח"צה

ועל כן אנו נאלצים לפנות , המנעותם של הגורמים להשיב לפניות אלה

 ".על מנת להחיש את מתן התשובה, במישרין, ש"ש איו"כיועמ, אליכם

 .25 חפסנירה ומסומנת ב לעת"מצ 18.2.10 -העתק פנייתם של העותרים מיום ה

התקבלה התייחסותם הראשונה של המשיבים בה נמסר באופן לאקוני מפי  2.3.10 -ביום ה .33

כי הטענות המועלות בפנייתך הועברו לבדיקה ": קצינת ייעוץ במדור פנים, ן איריס ברוך"רס

  ".נשיבך בהתאם, לאחר בירור הטענות"וכן כי " ולהתייחסות של הגורמים הרלוונטיים

 .26 נספחב לעתירה זו ומסומנת "מצ 2.3.10 -ן ברוך מיום ה"עתק מכתבה של רסה

כשמונה חודשים מיום הפנייה הראשונה וכארבעה חודשים מיום תשובת  – 1.7.10 -ביום ה .34

אל  ,פעם נוספת, משלא התקבלה כל תגובה נוספת פנו העותרים, ן ברוך לעיל"האמורה של רס

 . און-ם בר"אל
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 נספחב לעתירה זו ומסומנת "מצ, 1.7.10 -מיום ה, כ העותרים"ספת של בעתק פנייתם הנוה

27. 

ן ברוך כי על אף "הודיע שוב רס, 5.7.10 -ביום ה, ארבעה ימים לאחר מועד פנייתם האחרונה .35

א יהיו מוכנים בטרם הונחו היסודות על אף שמן ההיגיון שדברים בכגון דו, חלוף הזמן הרב

 . התייחסותם של הגורמים הרלוונטיים טרם התקבלה, לבניית המבנים

 .28 נספחב לעתירה זו ומסומנת "מצ 5.7.10 -ן ברוך מיום ה"העתק מכתבה של רס

הגיעה  19.7.10 -ביום ה –לאחר כעשרה חודשים מיום תחילתה של התכתובת  –לבסוף  .36

אשר מסרה את הדברים , ן איריס ברוך"גם היא מפי רס, תשובתם המיוחלת של המשיבים

 :יםהבא

כי המבנים , עולה, מהנתונים שנמסרו לנו על ידי הגורמים המוסמכים"

לפיכך נפתחו ביחס אליהם הליכי . במתחם הוקמו בהעדר היתר בנייה כדין

פיקוח ואכיפה עם מסירת צווי הפסקת עבודה וזימון המחזיקים לדיון בפני 

י לאחר שזו דנה בתיק. ועדת המשנה לפיקוח של מועצת התכנון העליונה

החליטה הוועדה לאחרונה על , הפיקוח אשר נפתחו למבנים שבמתחם

כנגד המבנים המצויים , הוצאת צווים סופיים להפסקת עבודה ולהריסה

 . במתחם

 : את הדברים הבאיםואז הוסיפה 

נקיטת צעדי אכיפה נוספים נתונה לשיקול דעתם של הגורמים ..."

ל השיקולים הצריכים בהתאם לסדרי העדיפויות ובכפוף לכל, המוסמכים

 . "לעניין

 .29כנספח ב ומסומן "מצ 19.7.2010ן ברוך מיום "העתק ממכתבה של רס 

של הבנייה הבלתי חוקית נשוא הן ככל שהדבר נוגע למקרה הפרטי , כבר ידענו, תשובה זו .37

 ! לעולם לא: לה תאח ותמשמע –לבנייה הבלתי חוקית בשטחים  והן ככל שהדבר נוגע ,העתירה

רשויות אכיפת ש, הכבושים חוקית בשטחים-כבמקרים רבים של בנייה לא, שוב מתברר, וכך .38

נשלמה  – בלתי חוקית החרף היות – בהתנחלות מתחםבניית ה. החוק מבזות את עצמן ואותנו

וכל זאת בידיעתן המלאה של רשויות האכיפה שנמנעות מלבצע חובתן , באין מפריע

הן אלו המבזות אותו והפוגעות בו , במקרה זה, ה מזוויתר למנוע ביזוי החוק –האלמנטארית 

 .  באופן הישיר ביותר הקיים

י "אשר הייתה גם היא בין נמעני המכתב ועפ, עיריית מודיעין עלית, 6' כי המשיבה מס, יוער .39

לא מצאה , הייתה הגורם שהקצה את הקרקע לבניית מתחם החירום 5' תשובת המשיב מס

 .ן תשובה כלשהיאלנכון לכבד את העותרים במת

 .ועתירה זבמכאן  .40

 

 הטיעון המשפטי. ג
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I . חובות המשיבים קניינם של העותרים ו 

מחוץ  הממוקמיםשהינם , מתחםמוקם המהמקרקעין עליהם ם של בעליה והינ 1העותר  .41

הממחיש טענות אלו צילום אוויר  ."עליתמודיעין "ההתנחלות  שיפוט שללתחומי גבולות ה

 .(10 ספחנ)צורף לכתב העתירה 

 וכך גם הקרקעות שבבעלות, הינם אזרחים המצויים בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית יםהעותר .42

מתוקף היותם אזרחים המצויים בשטח . נשוא עתירה זו מתחםהעליהן ממוקם וש 1העותר 

 על פי המשפט ההומניטארי, "אזרחים מוגנים"הם בעלי מעמד של , הנתון לתפיסה הלוחמתית

 . הבינלאומי

כפי שכבר קבע בית , אות המשפט ההומניטארי חלות על שטח הגדה המערבית ועל העותריםהור .43

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

 . 791-792' עמ, 785, (4)ד לז"פ ,ל"מפקד כוחות צה' מעית אסכאן אלמעלמון נ'ג 393/82

הוראות אמנת ב בא לידי ביטוי, יטארי שכאמור חל על האזורחלק נכבד של המשפט ההומנ .44

ובתקנות  שעניינה הגנה על אזרחים במהלכו של סכסוך חמוש, 1949נבה הרביעית משנת 'ג

ת על וחולש אלו ותאמנ. 1907, נהגיה של המלחמה ביבשהמהנספחות לאמנת האג בדבר חוקיה ו

 ,פעמים רבות בע בית המשפט הנכבדכפי שקהיחסים שבין הכובש והנכבשים בגדה המערבית 

-תק ,'ראש ממשלת ישראל ואח' נ' זהראן יונס מחמד מראעבה ואח 7957/04 ץ"בגב ולאחרונה

 .3333, (3)2005על 

על הגנה אחת החובות המוטלות על הכוח הכובש מתוקף המשפט הבינלאומי ההומניטארי היא  .45

 : לתקנות האג 46כך קובעת תקנה ו. האזרחים המוגניםשל הקניין הפרטי 

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 .46

”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)) 

 :הקובעת כי, 53 סעיף, הרביעיתנבה 'קיימת הוראה מקבילה גם באמנת ג, בנוסף .47

Art. 53 – Prohibited Destruction: 
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“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”. 

הייתה אחראית , מתחםאשר ככל הנראה יזמה את הקמת ה, 6המשיבה של  אין ספק שמעשיה .48

 אדמתם ואת הגישה אליהם עותרים בפועל את היכולת לעבד אתהעל הקמתו ובכך מנעה מ

הרס של הנכס או לכל הפחות הפקעת היכולת ליהנות ממנו ולהפיק ממנו את הפירות  יםהוומ

למעט , לא נקפו אצבע על מנת למנוע זאתאשר , 1-4כל זאת בידיעתם של המשיבים . המקווים

 . הוצאת צווים אשר שוכבים במשרדי המשיבים כאבן שאין לה הופכין

, לתקנות האג 46מהאמור בתקנה , ולא לגרוע, לעיל בא להוסיף כמובן 53עיף האמור בס: ודוק .49

 :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 

ככל  –המנהל האזרחי ופיקוד המרכז  –ובמקרה דנן , ה המוטלת על הגורם הצבאי בשטחהחוב .50

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

 :וכפי שביטא זאת בית המשפט הנכבד בעבר. בשטח הכבוש

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

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

, (5)ד נח"פ ,ל בעזה"מפקד כוחות צה' נ' רופאים לזכויות אדם ואח 4764/04 ץ"בג)

 (.393-394' עמ, 385

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

  "יםהמקומי

 (. 408' בעמ, שם)

  –וראו לעניין זה גם 

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

כבוד : לחוק יסוד 3ככזו מכח המשפט החוקתי בישראל על פי סעיף 

הפגיעה . היא מוגנת מפגיעה גם במשפט הבינלאומי. האדם וחירותו

אסורה על , יות מקרקעין של הפרטובכלל זה פגיעה בזכו, 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 7862/04 ץ"בג)

 (.376-377' עמ, 368, (5)ד נט"פ ,ושומרון

, הופרה שכן כאמור" השלילית"אף חובתו  כי במקרה נשוא העתירה, במאמר מוסגר נציין .51

 .על כך עוד יורחב בהמשך.  רשויות השלטון עצמן הינן המפרות והמעוולות באופן אקטיבי

על פי המשפט , כי לעותרים קיימת הזכות -כפי שניתן היה לשער  -ניתן לראות , הנה כי כן .52

כאשר הפוגעים  מרקל וחו ,הא מוגן על ידי המפקד הצבאי בשטחהבינלאומי כי רכושם י

בנו של קל -בן קל וחומר. ים מקרב האוכלוסייה של הצד הכובשוהמהרסים של הרכוש בא

מול זכותם זו של העותרים  אל .עצמןרשויות השלטון  ןכאשר המהרסים והמחריבים הוחומר 

" החיובי"מד יאת קיומה של הזכות כשהמ באופן אקטיביעומדת חובתם של המשיבים להבטיח 

זו מחייב את הרשויות לנקוט בכל ההליכים והאמצעים העומדים לרשותם על מנת של חובה 

שהרשויות אולי מנפיקות צווי הריסה כנגד המבנים שהוצבו על , דא עקא. שהגנה זו תובטח

ובכך , חרף הבטחותיהם החוזרות והנשנות, אולם מימושם אינו נראה באופק, אדמות העותרים

 . משיבים חטא על פשעמוסיפים ה

הוראות דומות המחייבות את המשיבים לנקוט בכל ההליכים על מנת להשיב לעותרים את  .53

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

 3וחירותו קובע בסעיף כבוד האדם : חוק יסוד, כך למשל. המינהלי על פעילותם בגדה המערבית

כי המעמד החוקתי לקניין אינו מוגבל , עולה מלשון ההוראה". של אדםאין פוגעים בקניינו "כי 

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

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

חייבות לשמור על  –ובכלל זה המשיבים  –י הרשויות בפרט מצאה הרשות המכוננת להבהיר כ

לעניין זה יפים דבריה של נשיאת בית . ולדאוג שלא תהיה פגיעה בקניינו זה, קניינו של אדם

 :רבייניש בפסק הדין בעניין מורא' השופטת ד, המשפט העליון

 3סעיף )בשיטתנו המשפטית מוגנת זכות הקנין כזכות יסוד חוקתית "

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

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

  ".בתפיסה לוחמתית זכות מוגנת לקניינם
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מפקד כוחות ' נ' ראש מועצת הכפר יאנון ואח, רראשד מורא 9593/04 ץ"בג)

; [26/6/2006]; 4370' עמ, 4362, (2)2006על -תק 'ל ביהודה ושומרון ואח"צה

 "(. פרשת מוראד: "להלן

ל והן על פי הוראות חוק "ניתן לראות כי הן על פי המשפט ההומניטארי הבינ, אם כן, לסיכום .54

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

הזכות הקניינית של העותרים על מוטלת לפתחם של המשיבים החובה להבטיח את מימוש 

הרשויות האמונות על , לצערם של העותרים ולקלונה של המדינה. הקרקעות שבבעלותם

. אלא אף לוקחות חלק פעיל בהפרתו ,נמנעות באורח שיטתי מאכיפת הדיןלא רק שלא האכיפה 

 . על כך נרחיב להלן

 

II – אכיפההאכיפה של מחלקת הפיקוח וה-פרוייקט אי: במבט לוויני 

עשרות אלפי ואולי מאות אלפי מילים נכתבו על היעדרה של אכיפת חוק אפקטיבית על  .55

ישראלי מאז החל מלווה את הכיבוש ה בעיה חמורה זו. ים מפירי חוק בגדה המערביתישראל

מתבצעת על פרה הההיכן ש, חומרה זו מקבלת משנה תוקףמיותר לציין כי . מפעל ההתנחלויות

  .ןעצמ תוית השלטוניוהרשוידי 

ד לה "פ, 'שר הביטחון ואח' נ' אל נאתשה ואח 175/81ץ "בעקבות בג, בתחילת שנות השמונים .56

הוקם צוות , שם התלוננו תושבי חברון על הטרדות והתעללות מצד מתנחלי בית הדסה ,361( 3)

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

ח "דו)"דין וחשבון של הצוות . פת חוק על ישראלים מפרי חוק בגדה המערבית ובחבל עזהלאכי

חות ציבוריים שעתידים "היה ראשון בסדרה ארוכה של דו 23.5.1982שהתפרסם ביום "( קרפ

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

ח "דו)"ית לעניין הטבח במערת המכפלה ח ועדת החקירה הממלכת"התפרסם דו 1994בשנת  .57

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

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) ח ועדת החקירה לעניין הטבח במערת המכפלה בחברון"דו)

 ( 192' עמ, (ד"תשנ)

 :באים שכאילו נכתבו לעניינווראו הדברים ה

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

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

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

, בית המשפט העליון העיר כבר לפני שנים. 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

' י נברזיל 428/86ץ "בג" )ובהפעלתם הלכה למעשה כלפי כולי עלמא

, ההדגשה שלנו; 243' עמ, שם)" 554, 505( 3)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 .58

-מר מיכאל בן, היועץ המשפטי לממשלה דאז, בנוסף. הוא מפקדו 4' י שהמשיב מס"מחוז ש

ר אמור היה להסדיר את חלוקת האחריות בנוגע לאכיפת החוק על פרסם נוהל חדש אש, 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

 (15620/98' מכתב מס) ע"ובאזח

 :ל כךקבע הנוה 6בסעיף  .59

משטרת ישראל תהיה אחראית לטיפול באכיפת החוק והסדר . 1"

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 . 2

רת ישראל תהיה אחראית לטיפול באכיפת משט –התארגנות מראש 

 ."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 .60

ל משאיר בידו את האחריות הכללית והנוהל גם קובע כי "צה. על ישראלים בגדה המערבית

הרי שעד להגעת , ל ראשונים"וע של הפרת הסדר שאליו מגיעים חיילי צהבמידה ויש איר

 .ל אחראי לאכיפת החוק"המשטרה צה

חות לא שיפרו את המצב והפרת החוק מצד ישראלים בגדה נותרה "אלא שכל הנהלים וכל הדו .61

 :ראו עוד לעניין זה. ללא מענה ראוי עד עצם היום הזה

 "יוני ) יש דין, "שראלים בגדה המערביתאכיפת החוק על אזרחים י: מראית חוק

2006); 

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

2001); 

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

 ;(2001אוקטובר ) בצלם, "באזרחים ישראלים

 "(2002אוגוסט ) בצלם, "ם בחברוןאכיפת החוק על מתנחלי-אי: עומדים מנגד; 
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 "טיפולן של רשויות אכיפת החוק בהתקפות של מתנחלים : הכל צפוי והרשות נתונה

 ;(2002נובמבר ) בצלם, "על מוסקי זיתים

לשמור על , של המפקד הצבאי בשטח ואת חובתולתקנות האג קובעת את סמכותו  43תקנה  .62

, לתקנות האג 27הוסיף את האמור בתקנה לכך יש ל. 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 

, 4' לרבות נציגות המשיב מס, ואף רשויות אחרות) 6' גורמים מטעם המשיבה מס השתלטות .63

על קרקעותיהם של העותרים ועשייה בהם ( 3' יות לכך במשיב מסאשר תלתה את האחר

מהווה הפרה של המשיבים בכל הנוגע , זאת ללא הפרעה הלכה למעשה מצד המשיבים, כשלהם

כמו גם הפרה של החובות המוטלות על , לחובותיהם על פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי

המחייבת חובה , כאמור, שיבים היאהחובה המוטלת על המ. המשיבים מכוח המשפט הישראלי

 : רשקבע בית המשפט הנכבד בפרשת מורא כפיו .פעילות אקטיבית לצורך אכיפת החוק

כי אחת מהחובות המרכזיות המוטלות על המפקד הצבאי , אין ספק"

  "במסגרת זו היא החובה לשמור על כיבוד החוק באזור

 .(4377' בעמ, לעיל רמורא 9593/04ץ "ראו בג)

אולם נדמה כי בתחום העבירות כנגד חוקי התכנון , האכיפה פשטה בכל התחומים הזנחת .64

במקרה דנן העזרה לה זוכים מפרי  .ברשויות עצמן, פשוטו כמשמעו, והבניה נעזרו המתנחלים

אשר נבנה באופן לא , אף משטרת ישראל שוכנת במתחםעת , החוק מהרשויות זועקת לשמיים

 !!!פייםחוקי וכנגדו יש צווי הריסה סו

 : ד ששון את הדברים החמורים הבאים"קבעה עו, ח ששון"בדו .65

הפסיקה יחידת הפיקוח לפקח ולנסות לאכוף את  1998מתברר כי מאז "

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

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

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

 : ועוד

בסמוך ליישובים קיימים ללא , במהלך השנים נבנו שכונות שלמות"

הוקמו מאחזים ; תכנית מפורטת ואף על קרקעות שאינן קרקעות מדינה

ויחידת הפיקוח לא ביקרה  –בתוך תחום השיפוט של ישובים קיימים 

. ים ולא ביצעה כל תפקיד של פיקוחלא אספה נתונ, לא דיווחה, שם

 ( 219-220' עמ, שם)

 :ד ששון"אומרת עו, ובנוגע לחשיבות השמירה על הקניין הפרטי של התושבים הפלסטינים

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

 הדעת על יעלה לא ,לכאורה. שנתון לשליטתו מי של הקניין זכות על
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 אדם בסיסיות בזכויות בפגיעה מעורבות שיהיו הן המדינה שרשויות

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

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

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

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

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

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

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

פועלת , בלתי חוקית שזרועו של המנהל האזרחי הפועלת נגד בניה

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

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

 (ההדגשות במקור; 221

ניתן  לפיכך, 13.3.05מיום  3376. בהחלטת ממשלה מס, ח ששון אומץ על ידי ממשלת ישראל"דו .66

, ל ראו לנכון להפסיק את הפרות החוק ולהבטיח את אכיפת החוקלראות כי גם ממשלות ישרא

בכניסה לעיר מודיעין עלית  מתחםלרבות ה, לבנייה הבלתי חוקית בגדה המערביתבכל הנוגע 

ח ומאז שאומץ על ידי "שנים מאז פרסום הדו מארבעשחלפו למעלה , דא עקא. נשוא עתירה זו

על ידי רשויות אכיפת , כנגד שלטון החוק עדיין ניצב גאה ומתריס מתחםואילו ההממשלה 

כאילו שלטון החוק , במקום שיהיה מושא לאכיפת חוק ולשמירה על זכויות קניין וזאת, החוק

ח ששון |"כי חרף העובדה שדו, למעלה מן הצורך יצויין. והחלטות הממשלה הם חוכא ואיטלולא

בלתי חוקית ברחבי ק בבנייה הרי שבסופו של דבר הוא עס, יועד מלכתחילה לסוגיית המאחזים

 . הגדה בכלל

 

III .בהתנחלות מודיעין  מתחםהאכיפה מכוונת כנגד הבנייה הלא חוקית של -אי: במבט ממוקד

  עלית

 זאת, בעתירהכישלונם המהדהד של הרשויות למנוע את הפרת החוק הקולוסאלית המתוארת  .67

וקי וממוקם על קרקע בלתי ח מתחםהלמרות הוצאתם של צווי ההריסה בגין היותו של 

אכיפה מצד -המצטרף למסכת ארוכת שנים של אי, מחדל מתמשך והינ, פלסטינית פרטית

מודעות זו מקבלת . אכיפה מכוונת ומודעת-איהרשויות שאין שום דרך לתאר אותה מלבד 

עת השילו מעצמם כל , כ העותרים"משנה תוקף לאור תשובותיהם של המשיבים לפניות ב

 . הנדרשת מרשויות ציבוריות ומגופים מוסדיים שביב של אחריות

ועל כן פונים העותרים אל בית המשפט הנכבד על , אין להשלים עמו, מצב זה הינו בלתי נסבל .68

 . מנת שיורה למשיבים לתיקון המעוות באופן מיידי

את רו יישאברור כי מפרי החוק לא יירתעו ו, אכיפה אפקטיבית של החלטות וצוויםבהעדר  .69

ואולי אף יפעלו באופן פרטיזני דומה גם לגבי שטחים , על אדמות העותריםומד ע מתחםה

 . אחרים
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IV . י הרשות השלטונית "חוק עההפרת 

המהווה הפרה של הפן " אי אכיפה מכוונת ומודעת"-ולאחר שדנו במה שהוגדר על ידינו כ ,כעת .70

 מקוממתדה ההעוביופנו הזרקורים אל , כלפי העותרים של חובת המשיבים" החיובי"

ות את המבצע ,תות שלטונייורשו, 6כל הנראה ביוזמתה של המשיבה מספר , יםהמשיבש

". שלילי"-בפן ה םאת חובותיה יםובכך מפר, העותריםבקניין  יםשפוגעעבירות הבנייה והם 

 : עמד על כך בית המשפט הנכבד בפסק דינו מראשית שנות השישים

יתירה . גם בשביל השלטונותהוא קיים . החוק קיים לא לאזרח בלבד"

צריך , שלטון שמחובתו לעמוד על מילוי החוק על ידי האזרח כל, מזאת

החוק נוצר על ידי . קודם כל לשמש דוגמא למילוי החוק על ידי עצמו

המחוקק כדי שלפיו תנהג המדינה ואין השלטון יכול לדרוש לעצמו 

 "מעמד מיוחד כאילו הוא הינו מעל החוק

 2200, 2193' עמ( טו)ד "פ, מדינת ישראל נגד האז 421/61א "בע, ל"ן זהנשיא אולש' כב

 (.ל.א, ז.ש, ס.ההדגשות הוספו מ)

. עקרון חוקיות המינהל נובע באופן הכרחי מעצם מהות הדמוקרטיה: נדמה שהדברים ברורים .71

, באמצעות חוקים, העם הוא שמקנה לכל רשות מינהלית. הדמוקרטיה מקנה את הריבונות לעם

הוא , החוק אם כך. ואין בידן אלא הסמכויות שהחוק הקנה להן, כל הסמכויות שבידיהןאת 

רשות שלטונית , ובתמצית. של כל תפקיד וכל סמכות של כל רשות, כמו גם הגבול, המקור

וכפי שכבר חזרו בתי המשפט  .פ ובמסגרתו בלבד"מוקמת מכח חוק ולפיכך חייבת לנהוג ע

היא עניין חמור יותר מאזרח המפר את  המפירה את החוק רשות שלטונית, בישראל וקבעו

 :החוק

אלא שמפר החוק הוא , לא זו בלבד שמדובר בהפרת חוק"

העירייה והוועדה , כידוע. או הפועלים מטעמה, העירייה עצמה

. הן ֵאלו אשר אמּונות על אכיפת חוקי התכנון והבנייה, המקומית

אינה  כי העירייה מן הניסיון ומן העיון בפסיקה ניתן ללמוד

הציפייה היא כי . ראויוכך , מֵקלה ראש באכיפת החוקים הללו

ותחמיר על עצמה לא , דווקא היא תימנע מלעשות עבירות בנייה

שלא פעם כופה על , העירייה. פחות מאשר על הנתונים למרותה

, התושבים ובעלי העסקים שבתחומה שייטלו קיסם מבין שיניהם

בבא , פי תלמוד בבלי-על) ה בין עיניהראוי לה שלא לתקוע קור

  "(.ב"טו ע, בתרא

,  7869, (1)2009מח -תק, ירושלים עיריית' שמחה רותם נ 8781/08( 'יר)מ "עת

 ((. ל.א, ז.ש, ס.ההדגשות הוספו מ) (.2009) 7870

בבניית , כרשות שלטונית, 6' מעורבותה של המשיבה מס, כפי שהראנו לעיל בפרק העובדתי .72

 וזאת צורפ ותהממחיש ותתמונ. ה אינטנסיבית ופעילה במהלך כל ההליכיםהיית מתחםה

 . לעיל 9-8ים כנספח
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טוענת כי האכיפה של בנייה בלתי , משטרת ישראל, 4' בעוד שנציגות המשיב מס –זאת ועוד  .73

, (לעיל 28נספח ) 19.7.2010יום ש מ"ש איו"הרי שבתשובת יועמ, 3' חוקית נתונה למשיב מס

חלה , בה לממש את הוראות צווי ההריסה ולהחזיר את המצב בשטח לקדמותוהחו"נמסר כי 

  ."בראש ובראשונה על מחזיקי המבנים

 –כי במקרה דנא מחזיקי המבנים הינם הגורמים האחראים על אכיפת החוק , רצה הגורל .74

ומה יוכל האזרח בכלל והעותרים בפרט . משטרת ישראל ונציגויות מטעם עיריית מודיעין עלית

? צפות מרשויות האכיפה היכן שהן עצמן נמנעות מליישם צווי הריסה שהוציאו הרשויות עצמןל

האם ? וכי איזה מסר מועבר בכך על ידי הרשויות לעותרים ולמפרי חוק פוטנציאלים אחרים

היכן שהאמונים על האכיפה , יכולה דוגמא ברורה יותר מזו להתנערות הרשויות מאכיפת החוק

וכי מה עוד ! ?האם ישנם עוד שיאים של ציניות שלא נשברו בפרשה זו ?הם המפרים אותו

 ?להגיש תלונה במשטרה –ביכולתם של העותרים לעשות 

 

 הסעד המבוקש. ד

כל א צו כנגד המשיבים המחייב אותם לנקוט ביוצמתבקש בית המשפט הנכבד להעתירה זו ב .75

 .על אדמות העותרים הממוקם מתחםל מימוש צווי ההריסה שהוצאואמצעים הנדרשים לה

עצם בנייתו , וחמור מכך, למתחם וצווי הריסההפסקת עבודות מימוש צווי -עמדתנו היא כי באי

נו כן לא מיהר-ידענו ועל. כלפי העותרים מפירים המשיבים את חובתם החוקית ,מלכתחילה

ידיו כי אין הוא נוהג להוציא תחת  ,אמנם לא אחת ,בית משפט נכבד זה אמר: בהגשת העתירה

 . צווים דקלרטיביים האומרים כי את החוק יש לאכוף

ממש בקשתם של העותרים היא לצו עשה ספיציפי המחייב את המשיבים לפנות ול ,יחד עם זאת .76

 הבפעולת ,ככל הנראה, אשר נבנה, הספציפי מתחםהמתייחס לתחום המוגדר של ה קונקרטי צו

צו זה . על אדמת העותרים החל ומיוהבינלאהמקומי דין בניגוד ל, 6הישירה של המשיבה 

מתבקש בשל סירוב עקבי ונמשך לאורך שנים של הרשות השלטונית המוסמכת לאכוף את 

 . ואין דרך נעימה יותר לומר את הדברים החמורים הללו, יחד עם שותפותה לדבר עבירה, החוק

יוצר את אותו , (שאין כל דרך לפרשו אלא כמכוון)צו זה נדרש מכיוון שהעדר כל נסיון אכיפה  .77

התנערות  –סף שהפסיקה קבעה להתערבות בית המשפט הנכבד במדיניות אכיפת החוק 

ממשלת ' עמיחי פלבר נ 6579/99ץ "בג: ראו)מוחלטת של הרשות מחובתה לאכוף את החוק 

 : (425( 3)99עליון -תקדין, ישראל

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

, שהרשויות המוסמכות יתנערו לחלוטין מחובתן לאכוף את החוקצריך 

-או יימנעו ממילוי חובתן באופן בלתי, דבר שאינו קיים במקרה זה

 "דבר שלא הוכח במקרה זה, סביר

עמדת המדינה בדבר , שכללה פניות ותזכורות רבות הענפההתכתובת , בתיק שבפנינו, ובכן .78

חות "אינספור הדו, ח שפיגל"המוזכרת בדו, מתחםהבעלות הפרטית של השטח בו הוקם ה

מוכיחים , ובעיקר העובדות שפרשנו בפרוטרוט בפרק העובדתי, טליה ששוןח של "ובפרט הדו
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 ,וכן בבירור ומעל לכל ספק שהרשויות המוסמכות התנערו לחלוטין מחובתן לאכוף את החוק

 . נמנעות ממילוי חובתן באופן בלתי סבירשהן 

בהתנערותם , המשיביםכאשר  .חברה דמוקרטיתשל  ההיא סלע קיומ למעשה, אכיפת החוק .79

ולכך כיוון בית המשפט הנכבד באומרו את . פוגעים פגיעה אנושה בשלטון החוק ממילוי חובתם

 : הדברים הבאים המתייחסים לחשיבות השמירה על שלטון החוק ועל אכיפתו

ל השלטון ביכולתו ש, בין היתר, האפקטיביות של שלטון החוק נבחנת"

, באין אכיפה של צווים שיפוטיים. לאכוף החלטות וצווים שיפוטיים

ונפגע מעמדן של נורמות ההתנהגות , שוררת אנראכיה חברתית

 . וההחלטות השיפוטויות שנועדו ליישמן

 

]...[ 

 

החובה לאכוף צווים שיפוטיים הינה מסימני ההיכר של , בראייה רחבה

 " משטר חופשי ודמוקרטי

 

 [24.7.2007]יה 'השופטת פרוקצ' פסק דינה של כב, KPMGנ  מואר בועז 517/06 פ"ע

, שהמהרסים והמחריבים של שלטון החוק הם דווקא אלו האמונים על שמירתו, יוצא אפוא .80

התנערותם המתמשכת של המשיבים מביצוע חובתם זו מטיל קלון גדול . ומתוכו הם באים

 : בע בעבר בית המשפט הנכבדשכן כפי שק. עליהם ועל מדינת ישראל כולה

 . ]..[היא יסוד מוסד של שלטון החוק, כל חוק, אכיפת החוק, אכן"

הרשויות . אכיפת החוק היא אחד התפקידים העיקריים של כל שלטון

מ הנשיא זילברג "כפי שמ. המוסמכות אינן רשאיות להתנער מתפקיד זה

 ,328( 1)כ ד"פ, שר הפנים והבריאות' אופנהימר נ 295/65 ץ"אמר בבג

אינה מדיניות , ההימנעות מלממש ולהגשים חוק קיים ומחייב" 309

היא רק גורמת ; ואינה יכולה להיות מדיניות מכל בחינה שהיא

וגוררת אחריה פריקת עול של כל , לדמורליזציה ביחסי השלטון והאזרח

 ."חוקי המדינה

 (425' עמ, 419, (1)2000 על-תק, 'אח 4-מ ו"מנהל המכס והמע' מ נ"שקם בע 551/99ץ "בג)

ללא התערבות בית המשפט הנכבד לא תהיה תוחלת למאבק האזרחי ם זהו אחד המקרים בה .81

ילך , האכיפה-בשל אי –ובמיוחד לעותרים  –להשלטת שלטון החוק והנזק שנגרם לאזרחים 

 . ויגדל

, מהן תן העמוקה של חלקויחד עם מעורב, בהעדר כל התייחסות או צעד אכיפה מצד הרשויות .82

ברירה כל לעותרים מותירה לא , לרבות משטרת ישראל ועריית מודיעין עלית בהפרת החוק

לקיים את חובתם , הרשויותהם , המשיביםאלא לבקש סעד מבית המשפט הנכבד שיכפה על 



 

 20 

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

 . אליהקונסטיטוציוני והמנהלי הישר

לנקוט לאלתר בכל  את המשיבים ציא צו שיחייבהנכבד להובית המשפט  מתבקש, לפיכך .83

האמצעים הנדרשים כדי לנקוט באמצעים העומדים לרשותם למימוש צווי הפסקת עבודות 

אמצעים אשר קיימים אולם מטעמים פוליטיים נמנעים , כנגד מבני המתחם וצווי הריסה

 .מלאכוף אותם

תנאי כמבוקש ברישא לכתב עתירה -תבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו עללאור כל האמור מ

 .להופכו למוחלט, פה-זה ולאחר קבלת תגובת המשיבים ושמיעת טיעון בעל

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

 .מ וריבית כחוק"ד בתוספת מע"עו

 .בתצהירו של מר חיים ארליךוכן  1העותר ת בתצהיר של ורה זו נתמכעתיהעובדות המופיעות ב

 

 ________ : תאריך

 

 

_____________          ______________   _______________ 

 ד"עו, אבישר לב       ד"עו, שלומי זכריה          ד"עו, מיכאל ספרד
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