
 בבית המשפט העליון בירושלים

 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 

 /14בג"צ  

 העותרים 

  'נ .1

  'מ .2

 ארגון מתנדבים למען זכויות אדם,  –"יש דין"  .3

ו/או /או שלומי זכריה באמצעות עו"ד מיכאל ספרד ו

, ו/או נועה עמרמי לוסקי דעואלו/או אנו  אמילי שפר

 ו/או רוני פלי,

 

 --  ד ג נ  -- 

 יםהמשיב

 

 יהודה וינשטייןעו"ד  – היועץ המשפטי לממשלה .1 

פטים, משרד המש באמצעות ב"כ עו"ד מפרקליטות המדינה,
 דין, ירושלים-רח' סלאח א

 אברהם רואהמר  .2

 פנחס ולרשטייןר מ .3

 

 

 

 

 

 
 

 תנאי על לצו עתירה
 

 :לבוא וליתן טעם מדוע 1 משיבזוהי עתירה לצו על תנאי לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות ל

ללא בנייה ו, פלילית הסגת גבולבעבירות של  2 המשיבנגד  אישום כתב הגשת על ורהי לא

הרשומים או יורשיהם של הבעלים  שהינם בעלי החלקות, 1-2 העותרים באדמותהיתר 

והנפקת תעודה  מתן היתר בניה שלא כדיןבעבירה של עין יברוד ואדמות הכפר בהרשומים 

 . כוזבת

ללא בעבירות של הסגת גבול פלילית, ובנייה  3נגד המשיב  אישום יכתב הגשת על ורהי לא .א

של הבעלים , שהינם בעלי החלקות הרשומים או יורשיהם 1-2באדמות העותרים היתר 

 הרשומים באדמות הכפר עין יברוד. 

 

 

 בהקדםקשה לקביעת דיון ב
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על אדמותיהם עניינה של עתירה זו בפרשת הבניה הבלתי חוקית של מתקן לטיהור שפכים, 

הפרטיות של העותרים, אשר מעולם לא נתנו את הסכמתם לבנייה זו; ללא היתרי בנייה 

אר החלה במקום; ותוך גזל של קניין פרטי וזיוף הנדרשים על פי הדין; בניגוד לתכנית המת

 היתרים.

נחקרה ע"י משטרת ישראל ובשל איטיות בלתי סבירה בקבלת החלטות בפרקליטות  פרשה זו

ועד  החקירה , חלף זמן רב מאז הסתיימהובמשרדו של יועץ המשפטי לממשלה המדינה

 .שהתקבלה החלטה בתיק

בגין אירועים אשר התרחשו בין ו במסגרת החקירה, טען כי לנוכח הראיות שנאספיבעתירה זו 

בעבירות כמפורט בעתירה.  2-3יש מקום להעמדה לדין של המשיבים , 2007-2009השנים 

לסגור את התיק ללא הגשת היועץ המשפטי לממשלה החליט לצערנו, וכפי שיפורט להלן, 

  חומרי החקירה. מיום שהמשטרה העבירה אליו את חצישנה כ, וזאת רק לאחר כתבי אישום

בשל חולשות  למימד הזמןבמיוחד רגיש  ,, הגשת כתבי אישוםהמתבקש בתיק זה הסעדכידוע 

  .הזיכרון של עדים ובשל הקשיים לברר עובדות שהתרחשו מזמן

מבית המשפט הנכבד להורות למזכירות לקבוע תיק זה לדיון העותרים מבקשים  ,לפיכך

אפקטיביות לפגוע קשות ב העשוילהכרעה בתיק זה  בת חודשים ארוכיםהמתנה , שכן בהקדם

 .המתבקשת כאן של הביקורת השיפוטית
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 ואלה נימוקי העתירה לצו על תנאי:

. אני אני אמרתי שמבחינתי אפשר להמשיך לעבוד, האחריות היא שלי"

מסכים עם זה גם היום. כל מה שנבנה בעפרה מקבל צווי הפסקת עבודה. 

עפרה במיקומה, יושבת על  אבלאת החוק, אנחנו אנשי חוק ומכבדים 

אדמות בסטטוס כמו המט"ש, אנשי המנהל עושים חובתם מתוקף 

מבינים ואנחנו ממשיכים לעבוד למרות שיש צו הפסקת עבודה. תפקידם 

 לא הרסו אף בית בעפרה." את הסיטואציה ו

-237ש'  10-11, ע' 9.2.2012בחקירתו מיום  2)הודעתו של המשיב מס' 

 הדגשות שלנו(. , ה241

 

 פתח דבר א. 

פלילית, אחיזת מקרקעין בכח ובנייה בלתי חוקית  הסגת גבולשל בעבירות עניינה של עתירה זו  .1

או הנפקת היתר שלא היתר זיוף תוך  תוכנית מתאר,וללא ללא היתרים  1-2 עותריםהבאדמות 

העותרים שה של מניעת הגיניצול א לגבי סטטוס הקרקע המדוברת וובסמכות, יצירת מצג שו

מתקן של המדובר בבנייה . מקומיהשלטון הרשויות  כל זה ע"יו לאדמותיהם ובני משפחותיהם

, שנועד לטפל בשפכי ההתנחלות הבלתי חוקית עפרה )וככל (מט"שלהלן: לטיהור שפכים )

הנראה גם בשפכי המאחז הבלתי חוקי עמונה(, ועלותו מיליוני ש"ח שהגיעו ממקורות 

על אדמות פרטיות, לרבות אדמותיהם של העותרים, פלסטינים תושבי  כולו-כלבנה נוציבוריים, 

על סמך כאמור, הכפר הסמוך עין יברוד, וזאת בניגוד לחוק וללא כל הרשאה מצידם. כל זאת, 

ועל אף צו הפסקת העבודה  ,2הוא המשיב מס'  היתר פיקטיבי שהוציא ראש הרשות המקומית,

 תוך שידול הגורמים המעורבים בבנייה לאי קיומו של צו הפסקת שנמסר ע"י המנהל האזרחי

 .העבודה האמור

 בהחלטה תמוהה ומקוממת של היועץ המשפטי לממשלה להתעלםעניינה של עתירה זו  .2

זורית מטה עצה אומעל ידי  שבוצעו - שעל ביצוען אין מחלוקת – ונמשכות חמורותמעבירות 

-1, בהם העותרים קניינם הפרטי של פלסטיניםכוון באופן מודע ומוהפוגעות ב, וראשיה בנימין

  .ופוגעות באופן אנוש בשלטון החוקבאזור " מכת מדינה"המהוות עבירות בגדה המערבית,  ,2

הקמת המתקן, כפי שמתרחש לא אחת בשטחי הגדה המערבית, ובמיוחד בשטחים הסמוכים  .3

פרטיות  על אדמות פלסטיניותלהתנחלות עפרה ולמאחז הלוויין שלה עמונה, נעשתה שלא כדין 

החוקיות -ברי כי בנוסף לאי ,ורשומות בטאבו, לרבות אדמות שלעותרים זכויות קנייניות בהם

הנובע מפלישה לאדמות פרטיות, הקמת המתקן נעשתה ללא היתרי בנייה כדין, ומבלי 

החוקיות הקיצונית של הקמת -לנוכח אי. שהתקבלה תכנית מתאר המאפשרת את הקמתו

 .הוצא לו צו הריסה סופי ,גורמים שלטוניים ן שהוקם, כמה מביש, בסיוע ובעזרתם שלהמתק
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ראשי , 2-3 יםהמשיבשלא להגיש כתב אישום נגד  1ת המשיב עניינה של עתירה זו בהחלט .4

של  ותבעביר ם, הלכה למעשה,בחקירת והודש, בעבר ובהווה מטה בינימין תאיזוריהמועצה ה

ביצוע עבודות להוראה ו , זיוף היתר בניה עקרוניקרקעין בכח, אחיזת מפלילית הסגת גבול

 אחר קבלת צו הפסקת עבודה.ל ובינוי במקרקעין

מס' , הידועות כחלקות של העותרים חלקותאל והבנייה בהפלישה  החלפו מאז החלרבות  שנים .5

 חמשלמעלה מ ( באדמות הכפר עין יברוד שבנפת רמאללה,7בגוש ואדי חמדון )מס'  45-ו 57

, יותר משלוש שנים מאז הכריע בית המשפט הנכבד כי הוגשה תלונה במשטרהחלפו מאז  שנים

ועל אף כל זאת, ואף כי  .שנפלו באישורו, להפעיל את המתקן לא ניתן, בשל הפגמים הרבים

בענייני בניה לא  2-3הוכח בחקירה, כפי שנראה בהמשך, כי אופן ההתנהלות של המשיבים 

היועץ המשפטי , 1המשיב אם תרצו, החליט של ממש  שיטה סדרתית, חוקית הינה עבריינות

כי מדיניות קבע  1המשיב  !המשיביםשמבחינה ציבורית אין עניין בהעמדה לדין את  ,לממשלה

 ולאורך השנים, אשר כמדיניות, כאמור, לא העמיד ןעצממערכות אכיפת החוק אי האכיפה של 

ל ובניה ללא היתר על אדמות פרטיות של פלסטינים לדין עבריינים בגין עבירות של הסגת גבו

, שכן מדיניות זו היא שמגנה בפועל גם על העבריינים במקרה זהתושבי השטחים הכבושים, 

  לשיטתו של המשיב תוכל לעמוד להם הגנה מן הצדק. 

ראש מערכת אכיפת החוק בישראל ומי ששליחותו היא  – 1במילים אחרות, אומר המשיב  .6

כישלון קולוסאלי באכיפת חוק יוצר חסינות לעבריינים וציפיה  –חוק בישראל  לקיים שלטון

ידי -ידי עבריינים מתקבלים בבוז על-לגיטימית שלא יועמדו לדין. דברים אלה שאם נאמרים על

חשיבותו של שלטון החוק, מטרידים ומדאיגים מאוד כשהם כל מי שמבין דבר או שניים ב

 לממשלה. נאמרים מפיו של היועץ המשפטי

כלל המעורבים בפרשה נגועה  כנגדההחלטה שלא להגיש כתבי אישום  כיזו ייטען  בעתירה .7

 :וזאת מהטעמים הבאים בחוסר סבירות קיצוני

  . 2-3ים המשיב נגד אישום כתב להגישמקום יש מצביעות כי בתיק כל הראיות  .א

ת מגבירה את בגדה המערביפרטיות פלסטיניות גזל אדמות ה והיקפה של תופעת חומרת .ב

 בהעמדה לדין.הקיים  הציבוריאינטרס ה

האינטרס הציבורי אף מתעצם בחשיפת "שיטת העבודה" של המועצה האזורית מטה  .ג

בנימין, כפי שנחשפה בחקירותיהם של בכירי הרשות ועובדיה, לגבי פרקטיקת ה"היתרים 

 העקרוניים" ובניה ללא תכנית מתאר.

הרי הוא המקרה שלפנינו בו  –מלאכת האכיפה אם יש מקרה שבו נכון "להתחיל" את  .ד

החשודים הם מי שניצלו כח שלטוני ובשם הציבור ביצעו את העבירות ממניעים 

 אידאולוגיים וכלפי אזרחים מוגנים תוך ניצול היעדרותם הכפויה מהשטח.
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 ב. רקע עובדתי לעתירה

I -   לעתירה הצדדים 

בגוש  XXה של חלקהרשום הבעלים , פ"שיו של המנוח מאחד מיורבנו וו הינ ,'נ, 1מס'  העותר .8

 .  שבנפת רמאללה באדמות הכפר עין יברוד Yמס' 

 

ואחד מיורשיו  שבגדה המערבית עין יברודתושב הכפר הינו אזרח פלסטיני, ', מ, 2העותר מס'  .9

מס' בגוש  XZאשר רשום במרשם המקרקעין של הגדה כבעלים של חלקה מס' מ, "של המנוח א

Y  )   .באדמות הכפר עין יברוד שבנפת רמאללה 

 

: XZ-ו XXחלקות יכונו "העותרים" וכן  בהמשך כתב עתירה זה: 1-2להלן יכונו העותרים 

 "החלקות".

למען חיזוק וביצור  פועלות אדם ישראלי אשר ארגון זכוי הינו"יש דין",  ארגון, 3מספר  העותר .10

היתר מעניק סיוע משפטי לאזרחים  ובין הכבושיםזכויות האדם בשטחי הגדה המערבית 

במאבקם  1-2עותר זה סייע לעותרים  מוגנים שנפגעו מעבירות של אזרחים ישראלים כלפיהם.

 להסרת הבניה הלא חוקית מאדמתם במסגרת הליכים שיפורטו להלן.

והוא על מערכת אכיפת החוק הפלילית. אמון ההוא הגורם  ,היועץ המשפטי לממשלה, 1 בהמשי .11

 בעילה של חוסר עניין לציבור. 3-ו 2נגד המשיבים אשר החליט לסגור את תיק החקירה 

ראש מועצה אזורית מטה משמש כיום ושימש בזמנים הרלבנטיים  ,רואה אברהםמר  ,2המשיב  .12

 כוזב.על בניית המט"ש וכן הוא החתום על ההיתר הבנימין, הוא היוזם והאחראי 

לתכנון  תפנחס ולרשטיין היה ראש מועצת מטה בנימין וראש הועדה המקומימר  3המשיב  .13

ובניה אשר אישרה את הקמת המט"ש, תוך ידיעה שעתיד להבנות על קרקע פלסטינית פרטית 

 כל היתר.וכן היה ראש המועצה עת החליט להוציא את הבניה הזו לפועל ללא 

 

II – הליכים משפטיים קודמים 

 עמנא  4457/09הוגשה על ידי העותרים כאן עתירה לבג"צ )בג"צ  2009נפתח ונזכיר כי במאי  .14

להלן: "העתירה  –( 7.2011.27בנבו; פסק דין מיום  )פורסם ואח' נ' שר הביטחון ואח'

כנגד המט"ש הנבנה  הראשונה"( דרישה למימושם של צו הפסקת עבודות וצו ההריסה שהוצאו

 עבור השפכים של היישוב הבלתי חוקי עפרה והמאחז הבלתי חוקי עמונה על אדמותיהם.
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 7.06.2009יחד עם העתירה הוגשה גם בקשה למתן צו ביניים האוסר על כל המשך בנייה, וביום   .15

 יצא מלפני בית המשפט הנכבד צו ביניים, בהסכמת המדינה, המורה למשיבים להימנע מביצוע

כל עבודות באתר המט"ש וכן להימנע מחיבורו לרשת החשמל ולתשתיות אחרות. כמו כן 

תנאי, המורה -ניתן גם צו על 27.06.2010נאסרה הפעלת המט"ש בכל דרך אחרת. ביום 

למשיבים ליתן טעם מדוע לא יאכפו את צווי הפסקת העבודות וצווי ההריסה, ומדוע לא יחדלו 

 קידום הבניה ומימונה.מביצוע כל פעולה המסייעת ל

, ניתן פסק הדין בעתירה זו, המקבל 27.7.2011עם תום הדיון המסכם בעתירה הראשונה, ביום  .16

את העתירה בחלקה ואוסר על המשך הפעלת המט"ש, אלא אם יושלמו ההליכים החוקיים 

בפני גורמי התכנון האמורים בהתאם לשיקולים שהתווה פסק הדין )ביניהם הורה בית המשפט 

 לבחון גם את סוגיית אי החוקיות שנתגלתה בפרשה וכן שיקולים תכנון מובהקים(. 

   1נספח מצ"ב ומסומן כ 27.7.2011העתק מפסק הדין בעתירה הראשונה מיום 

וועדת המשנה לאיכות הסביבה , התכנסה בעתירה הראשונה כי בעקבות פסק הדין עוד יצויין, .17

דיונים, והחליטה להמליץ על קידום המט"ש שנבנה ל במועצת התכנון העליונה במנהל האזרחי

ללא היתר כמט"ש אזורי שישרת גם את הכפרים הפלסטינים באזור, וזאת על אף שלא נבחנו 

 כלל חלופות אחרות. 

בג"ץ , עתירה נוספת לבית המשפט הנכבד, 2013בעקבות ההחלטה הזו הגישו העותרים, ביוני  .18

איכות הסביבה במועצת התכנון העליונה במנהל מנאע ואח' נגד וועדת המשנה ל 13/3922

ההחלטה הנ"ל. טענות  ביטולה של במסגרתה התבקש)להלן: העתירה השניה(   האזרחי

, שגויים העותרים התרכזו בכך שהקריטריונים שקבעה הועדה לבחירה בפתרון היו בעייתיים

, לופות אחרותחונותחו באופן "המסמן את המטרה מראש", מבלי שנבחנו ברצינות הראויה 

 .פוגעניות פחות

בעקבות התחייבות המדינה, במכתב שנשלח לבאי כוח העותרים בו נמסר כי העותרים יוכלו  .19

אם וכאשר  –להעלות את הטענות במסגרת ההתנגדות להליך התכנון המפורט שיתקיים 

 מחקו העותרים את עתירתם. –יתקיים 

משלוש שנים מאז מתן פסק הדין  חרף העובדה שחלפו למעלהנכון לכתיבת שורות אלה,  .20

 .המתייחסת למט"ש האמור מתארתוכנית הופקדה טרם בעתירה הראשונה, 

מדינת ישראל בגין הנזקים נגד מנהלים הליך אזרחי העותרים למען שלמות התמונה יצוין כי  .21

לאכוף את צווי ההריסה רשויות האכיפה של  ןשנגרמו להם בשל עצם הקמת המט"ש והימנעות

(. הליך זה עודנו תלוי פרחאת נ' מדינת ישראל 30615-11-09למתקן עד כה )ת.א. שהוצאו 

ועומד, אולם הוא נזיקי באופיו ומוגבל בהיקפו ובוודאי שאינו נוגע לסוגיה נשוא עתירה זו 

 )להלן: "התביעה האזרחית"(. 
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III –  ,הבנייה הבלתי חוקית והפלישה 

 הוא אמור היה לשרת )ההתנחלות עפרה( הואו היישוב אותשל  וסיפורהמט"ש ו סיפורו של .22

בהתנחלות זו אין  :"קטנה"ואחת  "טכנית"בעיה  עםתוסס ומתרחב על יישוב מחזה אבסורד 

שטח המחנה , מתוך האזור עליו פרושה ההתנחלות כמעט שום דבר חוקי. פרט לשטח קטן

רובה , ה המערביתהירדני אשר הופקע על ידי השלטון הירדני עובר לכניסת כוחות צה"ל לגד

כל ההרחבה כמעט . מוסדרות פרטיותפלסטיניות ה על אדמות תנבנההתנחלות  המוחלט של

היא פגיעה ברכושם של אחרים, היא עבירה  –המבוצעת, כל צריף שנבנה, כל מרפסת שנסגרת 

 להציג את הענייןפרנסי הישוב על החוק. אלא שבמקום לוודא שעבריינות זו תיפסק, בוחרים 

הייתה שלו רצו אנשי המנהל האזרחי והממשלה כבעיה "קטנה" , "טכני"ותיהם כעניין בחקיר

  נפתרת במחי החלטה או צו.

כל דרך שנפרצת, כל עמוד תאורה  עפרה,בכל מבנה ש , כאמור,המציאות המשפטית היאאלא ש .23

 אין ספק לגבי אי, בו שכן מחנה הירדנישטח העל  ושנבנם מבנים ותיקים פרט לאות שמוצב,

תפיסת ושל הסגת גבול, של גזל פרנסה, של הוא סיפור של גזל אדמות, אחד מהם כל . חוקיותם

 באיזור.החיים תושבים מוגנים תוך פגיעה קשה במקרקעין בכוח, 

המקום בו אנשי כי  למעשה, נובעת מהעובדה )שאין עליה עוררין(הזו,  "טכנית"הבעיה ה .24

בתים, בו שלהם, בונים בעפרה עושים בו כות ההתנחלהמועצה האזורית מטה בנימין ותושבי 

רובם המוחלט כל השטח הזה אינו שלהם. כ  – תוכניותלגביו ביוב, מתכננים שותלים בו מערכת 

של האדמות עליהן ממוקמת עפרה, הינן אדמות פרטיות המוסדרות במרשם המקרקעין בגדה 

. שוכנים בסמוך לעפרהים אשר אתרע מזלם והם הפלסטיני יםעל שם תושבי הכפרהמערבית, 

אדמותיהם של אלה, שבעבר הניבו את פרנסת תושבי הכפר, שהיו להם מקום לגידולים 

 חקלאיים ומרעה, נלקחו מהם בכוח, בניגון לכל חוק ולכל דין, והם נותרים בלא כלום.

במרשם המקרקעין הינן אדמות מוסדרות רשומות  עליהן נבנה המט"ש נשוא העתירה,החלקות  .25

למזלם הטוב, המדובר בחלקות שהאזור הבנוי של ל העותרים ו/או בני משפחותיהם. על שמם ש

יכלו העותרים  של המאה הקודמת 90-במהלך שנות העפרה טרם התרחב עד אליהם, ולפיכך 

בשל האינתיפאדה  שברבות השנים, ובעיקר . אלאובני משפחותיהם להגיע לאדמתם ולעבדּה

על הפלסטינים, ובאופן חמור יותר  אז ת התנועה שהוטלווהגבלו 2000השנייה אשר פרצה בשנת 

, הפכה 2004באזור במהלך שנת סביב ההתנחלות עפרה עם תחילת העבודות להקמת גדר 

 גישתם לאדמתם למעשה לבלתי אפשרית. 

זורית מטה למועצה האפלשו לאדמתם גורמים הקשורים  2007 בדיעבד נודע לעותרים כי בשנת .26

 ,1חלקה של העותר בנבנה שת מתקן לטיהור שפכים, יאת הקרקע לבניוהחלו להכשיר  בנימין

אשר בה הוצבו גם  2חלקתו של העותר  אליו נפרץ  דרךוששביל גישה  מעל ומתחת לפני השטח,

 .צינורות הביוב המחברים את עפרה למתקן

, שכן להתנחלות הבלתי מתארעשתה ללא היתרים, בניגוד לתכנית הבנייה באדמת העותרים נ .27

ובעלי אדמות  ללא הסכמת הבעלים, העותרים –וכמובן  ,מתארוקית עפרה אין כלל תכנית ח

 אחרים.
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מדיניות מתמשכת של נולד בעקבות בעפרה, הצורך הדחוף לבנות מתקן חדש לטיהור שפכים  .28

בניה בלתי חוקית, אי אכיפת החוק באזור ועצימת עיניים של הרשויות ואף מימון ותמיכה 

 . העבירה ציבוריים של מעשי

, ונלהבותם 2-3כדאי להתעכב על סוגיה זו, על מנת לעמוד על התעוזה אשר אחזה במשיבים  .29

 הופקע שטח כבר לפני כשלושה עשורים להרחיב את ההתנחלות עופרה שנה אחר שנה:

, אשר נועדו לשרת את ההתנחלות עופרה ואת מתושבים פלסטינים למטרת הקמת אגני חמצון

בלתי חוקית בעפרה, באין מפריע ובאין הבניה מלאכת הרחבה והתעצמה התעם השנים, . מבניה

אגני שבו הותקנו אתר אכיפה. ללא תוכנית מאושרת, היו שבחרו להקים את ביתם בסמוך ל

 שבחלקות לאגני החמצון ךסמוב ווקמה)לא חוקיים(  מגורים בתיכך נוצר מצב ש .חמצוןה

ניגוד בתים שנבנו ב)ב מוכה לאגני החמצוןבשכונה הס ותושבים שגרה. לשם הקמתם ושהופקע

, מטרד שהיה גם לאגני חמצון לטיפול בשפכים באופן טבעי ריח, הנלווהמטרד מ סבלולחוק( 

  .לסיכון תברואתי

 3000-ושפכי עפרה, שפכיהם של כ ,מצב דברים זה הוביל להפסקת השימוש באגני החימצון .30

תיהם של התושבים הפלסטינים מן אל שדוהואדי שמדרום לישוב, אל  הוזרמו תושביה,

רשויות האכיפה, עבירה, כפי שמספר הביטוי השחוק, גוררת עבירה. הכפרים הסמוכים. 

 כמקובל ברחבי הגדה המערבית, בחרו שלא לאכוף את החוק ביחס לבנייה בלתי חוקית זו. 

יומים בתוקף )תוך אהאמונות על הגנה על הסביבה, רשויות הכעבור שנים, ובצדק רב, דרשו  .31

ת השפכים יטפל בבעישתואיל המועצה האזורית מטה בנימין ותבהגשת כתבי אישום( 

של הישוב. במועצה האזורית מטה בנימין, הגישו תכנית להקמת מתקן המתמשכת והמחריפה 

שפכים חדש ומודרני שישרת את ההתנחלות הבלתי חוקית ואת המאחז הבלתי חוקי הנלווה לו, 

ת את אכיפת החוק ביחס אליו ואת פינויו תלויה ועומדת בפני בית )אשר עתירה המבקש עמונה

המתקן החדש תוכנן לקום  .(חמאד ואח' נגד שר הביטחון ואח' 9949/08המשפט הנכבד, בג"ץ 

שמדובר בקרקע בכך מתאים ביותר, ללא כל התחשבות כלגורמים אלה ואחרים ם שנראה במקו

שוב, עבירה גוררת עבירה ועוד אחת אחריה,  וד.בבעלות פרטית של פלסטינים מן הכפר עין יבר

  ואכיפה אין.

ירושלים במשרד  מחוזמנהל  מאת שוני גולדברגר מיום, 24.10.2004מכתב מיום כך לדוגמא 

להשמיע טענותיו טרם נקיטת הליכים בעקבות הזרמת  3להגנת הסביבה, המזמין את המשיב 

 2מצורף ומסומן כנספח  שפכים בעפרה,

ות על הקרקע עלתה בישיבה של ראש מועצת מטה בנימין עם השר להגנת הסביבה סוגית הבעל .32

 עוד טרם החלו בעבודות הבניה. שם נקבע כי אם לא יוסדר העניין החוקי הנושא יידון שנית.

שהופקדה במנהל , 2004ממאי  האב לביוב תוכנית דף הכותרת של על ,שלוש שנים קודם לכן

מנהל לשכת התכנון במנהל האזרחי  סגןדניאל חלימי, ידו  בכתב, כתב 30.6.2004-בהאזרחי 

"פתרון סילוק הקולחין" משוחרר מכל התייחסות לבעלות על ארבע הערות. האחרונה היא כי 

קרקע ב שהמדוברובידיעה  בניגוד לסיכומים קודמים ללא היתר בניה,ובכל זאת,  .הקרקע"

שנתיים אחר  .עבור הבניה שר התשלוםמן היום בו או ית המתקןיפלסטינית פרטית, החלו בבנ
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שהמתקן מומן ללא  (ייעוץ), לאחר שהסתבר למשנה ליועץ המשפטי לממשלה 2009כך, במרץ 

  .שניתנו ההיתרים הדרושים, הוא הורה להפסיק את המימון לבניה

בה נכתב במפורש כי לא ניתן להמשיך  3, בהשתתפות המשיב 25.2.2007סיכום פגישה מיום 

סיכום פגישת שר ומנכ"ל עם צוע פרוייקט הביוב בשל בעיות של בעלויות, וכן להתקדם בבי

 3מצורפת ומסומנת כנספח  22.4.2007מועצה אזורית מטה בנימין מתאריך 

הערותיו של דניאל חלימי, סגן מנהל לשכת התכנון במנהל האזרחי על דף הכותרת של תוכנית 

 4, מצורף ומסומן כנספח 30.6.2004-, שהופקדה במנהל ב2004האב לביוב ממאי 

בו הוא מיצחק מאיר, מנכ"ל איגוד ערים לסביבה לראש המנהל האזרחי,  4/8/2008מכתב מיום 

עליו כתובות הערות בכתב יד בהן "נא לענות לו שזה לא מבקש את חיבור המט"ש לחשמל ו

 5חוקי, שלא יתבלבל" מצורף ומסומן כנספח 

הנראה חברת הבניה לראות היתר בניה לעבודות שהם דרשה ככל שנה לאחר תחילת העבודה,  .33

מר אברהם  , ראש המועצה האזורית מטה בנימין,2המשיב מס'  , חתם27.3.2008-במבצעים. 

הממונה על מתן היתרים בשטחים  –"צבא הגנה לישראל רואה על מסמך, בכותרתו מצויין 

"הועדה המקומית לתכנון  ." וגם1982 –, תשמ"ב 997תפוסים לצרכים צבאיים עפ"י צו מספר 

, וכי הוא מתיר: הקמת מט"ש בגוש 241302מטה בנימין". במסמך מצויין מס' ההיתר:  –ובניה 

סברה על פניו נראה ההיתר כהיתר בניה, כך גם  בתחום הכפר עין יברוד. 56-ו 57חלקות  7

זה, החברה הבונה, שלא ידעה כי אין בסמכותו של ראש המועצה להוציא היתר כלכאורה 

כפי שיפורט בהמשך, ההיתר )שנקרא בפי ראש המועצה  ושהשטח אינו תפוס בתפיסה צבאית.

בשל העובדה כי נועד כדי להניח את דעתו של הקבלן, כדי שימשיך לבנות.  ("אישור עקרוני"

השטח מעולם לא נתפס בתפיסה צבאית, אין כל סמכות לממונה על מתן היתרים בשטחים 

יה בעניין, ואין כל סמכות לועדה המקומית לתכנון ובנייה במועצה תפוסים ליתן היתר בני

 לכל דבר וענייןמסמך זיוף האזורית מטה בנימין, ליתן כל היתר בנייה כאמור. המדובר ב

 ויצירת תעודה כוזבת.

  (6מצורף ומסומן כנספח העקרוני" היתר ")ה

זאת לאחר , ת עבודהלעובדים באתר המט"ש צו הפסקמסר המנהל האזרחי  4.6.2008ביום  .34

 . המועצה האזורית לחבר את המתקן הנבנה למערכת החשמל בקשת

  (7)הצו מצורף ומסומן כנספח  

, מנהל מחלקת תשתיות מיהר מר מאיר שילה ,5.6.2008בתאריך  לאחר המצאת הצו,יום   .35

, חרף לשלוח לחברה הבונה הוראה להמשיך בעבודה זורמות במועצה האזורית מטה בנימין,

 .צאתו של הצו להפסקת עבודההו

 ( 8מצורף ומסומן כנספח  5.6.2008מכתבו של מר מאיר שילה מיום ) 
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. בדיון העבודה לאחר מסירת צו הפסקתכחודש האזרחי לבקשת המועצה התקיים דיון במנהל  .36

 .נציגי המועצה והמנהל האזרחי, בסופו הוחלט על הוצאת צו הריסה סופי למתקןהשתתפו 

 (9כנספח  ןומסומ ףמצורבמנהל האזרחי  ןהדיו )פרוטוקול

המט"ש נבנה והוא  ולנוכח היעדרה של אכיפה )למעט הוצאת צווים שלא מומשו(לאור העבירות  .37

 . יל לבןכפעל חלקות העותרים ניצב 

 לשרת רק את תושבי היא כזו שהוא מסוגלשל המתקן לתו ובאמרת אגב נציין כי קיב .38

 ,של כספי ציבור ₪ליון ימ 7.8 במישרין ושקעוה בהקמת המט"שעד כה, . עפרה ההתנחלות

באמצעות הלוואות ומענקים מצד משרדי ממשלה שונים אשר ניתנו למועצה האזורית מטה 

 . נבנה בניגוד לדיןכאמור שהוא בנימין, חרף העובדה 

 

IV – החקירההתלונה ו 

ראל תלונות לנוכח האמור לעיל, הפלישה והבנייה על מקרקעי העותרים, הוגשו במשטרת יש .39

 בהתאם לפירוט הבא:

I.  הוגשה תלונה למשטרת ישראל על ידי העותרים וכן הוגשה תלונה  2009בחודש מארס

פל"א  קיבל את המספר חקירה התיק על ידי נציג המנהל האזרחי.  12.3.2009מקבילה ביום 

  .חקירה(ה)להלן: תיק  30936/09פ.א. )בנימין(  ,97623/09

II. ממשרד ב"כ נשלח מכתב דחוף  9/12/2010ביום ות נוספות, במקביל, ועם גילוי עובד

נחשף כי במסגרת הליך משפטי,  במכתב זה נמסר,. 1 ללשכתו של המשיב העותרים הח"מ

ואשר נראה כהיתר שהוצא שלא  2עליו חתום המשיב  " המזוייף והפיקטיביבניהההיתר "

 , תוך זיוף ויצירת מצג שווא בפני גורמים שוניםכדין

 . 10מצ"ב ומסומן כנספח  9.12.2010ל ב"כ העותרים מיום מכתבו ש

החשדות  פירוט של בנוסף, בוצעו פניות נוספות לרשויות החקירה ואכיפת החוק אשר כללו .40

. כל אלה שפורטו לעילהכבדים שעלו מהחומרים שהגיעו לידי העותרים בהליכים הנוספים 

   זו. עתירהשקדם להגשת מיצוי ההליכים  להלן בתיאוריפורטו 

למשרד הח"מ, סנ"צ דני כחלון, ראש השלוחה הדרומית מהיחידה הארצית  הודיע 8.1.13ביום  .41

עו"ד התיק הועבר לבחינת  2012בתחילת דצמבר כי כי החקירה נסתיימה ו לחקירות הונאה,

   המדינה.בפרקליטות עמית אופק 

 .11 נספח מןמסולעותרים מצ"ב ו 8.1.2013 סנ"צ כחלון מיאח"ה מיום הודעת העתק 
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התקבלה במשרד הח"מ הודעה  ,20146.1.ביום , לאחר מכןוחמישה חודשים למעלה משנה   .42

 היועץ המשפטי לממשלהעל החלטתו של , 1מלשכת המשיב מס'  החתומה ע"י עו"ד עדי מנחם

 בפרשת המט"ש.  שלא להגיש כתבי אישום בגין החשדות שנחקרו

 ,ת כתבי אישוםכי יש להימנע מהגש 1בהחלטתו, קבע המשיב  .43

"אבקש להשיבך כי לאחר בחינת הדברים, החליט היועץ המשפטי 

המדינה, ולפיה אין מקום לממשלה לאמץ את עמדתו של פרקליט 

להגיש כתב אישום בגין העברות שנחקרו. וזאת, לאור הנסיבות 

המיוחדות שברקע לדברים, ולאור עוצמתן של טענות הגנה מן הצדק 

 , כפי שיפורט"שעשויות לעמוד לחשודים

 :, הן אלו1ה בשמו של המשיב הנסיבות המיוחדות שמנתה עו"ד מנחם בהודעת 

I. בורי האמיתי והחשוב שבהקמת המתקן, המבדיל אותו מבנית בתים פרטיים.הצורך הצי 

II.  הסביבה למצוא פתרון  מצד המשרד להגנת -החשודים  –הלחץ שהופעל על בכירי המועצה

 ב כתב אישום בעניין זה הונפה על צווארם.כל זאת בעוד חר לשפכי הישוב,

III.  1לדידו של המשיב  מהוויםהאישור הפרויקט ע"י מנהלת הביוב במשרד התשתיות ומימונו 

 יתו.יכללא לבנהסכמה מ

IV. כי יותר מרבע מפרק הזמן  ים מיום סיום הבניה. )יוער כבר כאןחלפו חמש שנש העובדה

, ואילו שלוש יטות לצורך קבלת החלטהבידי הפרקלתיק החקירה היה כשנה וחצי, האמור, 

 (.וחצי שנים התיק טופל בחקירות שונות במשטרת ישראל

V. אין, ולא היתה בפועל מעולם, אכיפה מנהלית או פלילית של עבירות  המציאות הנוהגת לפיה

אינו התיק להתחיל בו את , 1לראייתו של המשיב זה,  בניה מעין אלה בגדה המערבית.

 האכיפה.מלאכת 

 (.12נספח  מסומןמצ"ב והחקירה סגירת תיק בנוגע ל 1המשיב מס' הודעת ק העת)

 

הותר לב"כ העותרים לעיין  17.9.2014לאחר זמן המתנה ארוך של כארבעה חודשים, ביום  .44

העותרים,  בעיני, כך חומרי החקירהבחומרי החקירה הרבים שהצטברו בתיק, ולהעתיקם.  

פלישה, בנייה לא חוקית, הסגת גבול וגזל קניינם  מסכת של עבירותראיות ברורות ל כוללים

  מתן היתר שלא כדין.כמו גם  ,הפרטי של העותרים

בשל היקפו הנרחב של חומר החקירה בתיק, הוא אינו מצורף כולו לכתב העתירה. ככל שבית  .45

, יפעלו 1המשפט הנכבד יסבור כי נדרש כלל חומר החקירה, המצוי ברשותו של המשיב מס' 

 , בהתאם להנחיות בית המשפט. 1בהתאם, ותוך שיתוף פעולה עם המשיב מס' העותרים 
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V – ממצאי החקירה 

 בחשד להסגת גבול ומתן היתר בניה שלא כדין 2חקירתו באזהרה של המשיב  .א

 הסגת גבול  (1)

בחקירתו פרש המשיב את התנהלות המועצה באזהרה.  2המשיב נחקר  09.02.12 ביום .46

לעפרה אין תחום שיפוט, " :הבלתי חוקית בישוב הבלתי חוקי בכל הנוגע לבניה תהמקומי

ממילא אין לה תב"ע. אני רוצה לומר שבעפרה כל המבנים כולל מוסדות הציבור, כולל בתי 

ספר שהמדינה בנתה, בהגדרה הם בלתי חוקיים כי אין לישוב תב"ע ומי שבנה עפ"י ה

  . (75-78ש'  4מ' , ע09.02.12)הודעתו מיום  "ההגדרה הזו הוא גם "פושע"

 . 13מצ"ב ומסומנת כנספח  9.2.2012מיום  2העתק מחקירתו של המשיב מס'  

"לא כולם, חלק קטן במרכז כאשר נשאל האם כל המבנים הללו הם על אדמות פרטיות ענה 

היישוב מוגדר בצו תפיסה והשאר בהגדרה מוגדרים כאדמות פרטיות ורוב רובו של הישוב 

ולגבי המט"ש אמר  .(80-83בשורות  4)עמ' . "ינהל כאדמות פרטיותמוגדר בהגדרה של המ

" )ע' אני לא מכחיש שזה פרטי, גם אנחנו ידענו את זה קודם"( , מ.ס., ש.ז., ר.פ.,)ההדגשה שלנו

 (260ש'  11

 2פר המשיב יס ,לגבי התכנית המנחה את המועצה בהליכי אישור תוכניות בניה ובהיעדר תב"ע .47

כנית "צל" שעל בסיסה אנחנו מקדמים בינוי של מבני ציבור ושכונות יש תו"-, שבחקירתו

חדשות, אני לא זוכר מי הגדיר את התכנית, היא לא סטטוטורית, אין לה אישור משפטי 

מכאן  (114-116בשורות  5)עמ'  ."ואינה חתומה אבל אותנו היא מנחה לעבוד בצורה מסודרת

וב הלא חוקי עפרה תב"ע, ורובו המכריע יושב על עולה כי על אף שראש המועצה יודע שאין ליש

אנשי עופרה והמועצה אדמה פלסטינית פרטית, הרי שבאין תכנית מאושרת יצרו לעצמם 

, לא כדי )שכמובן אין לה כל מעמד סטטוטורי( תוכנית "צל" לבניההאזורית מטה בנימין 

יות הבניה מוזכרת פעם אי חוק .עצמםל מתווה שבחרופי -לבנות עללשמור על החוק, אלא כדי 

  טכנית שיש לעקוף ותו לא. אחר פעם כבעיה 

ידע שכל בניה בעפרה, הוא בפה מלא כי  2אם כן, בכל הקשור להסגת הגבול, מודה המשיב  .48

 בפרט אינה חוקית, שהאדמות עליהן נבנה המט"ש הן אדמות פרטיותהבניה של המט"ש ו

 ובניגוד לתכנית המתאר שבתוקף. מאושרת תוכנית מתארל בהתאם לאששהמט"ש נבנה ו

בעבירות של הסגת  2יש ראיות מספיקות להעמדתו לדין של המשיב מס' לראיית העותרים  .49

לחוק  452או לכל הפחות היזק בזדון למקרקעין לפי סעיף  לחוק העונשין 447גבול לפי סעיף 

 העונשין



 13 

  מתן היתר בניה שלא כדין -תעודה כוזבת  (2)

באין אפשרות מבחינתו ומבחינת המועצה שעומד בראשה, , 2יב כפי שעולה מעדותו של המש .50

שיאפשרו את הבניה, ובמיוחד כשמעורב צד  'פתרונות יצירתיים'יש למצוא לבנות באופן חוקי, 

. בעיה שעומדת לפתחו של מי שמחליט לבנות באופן בלתי חוקי כמו חברת בניהפרטי שלישי 

היתר, מי שאינו רוצה לבנות באופן בלתי חוקי לא  ביודעין, היא היעדרו של היתר בניה. בהיעדר

  יסכים לבנות. 

הודה כי הנפיק את ההיתר האמור בעצמו, תחת כובעו כראש המועצה האזורית  2המשיב מס'  .51

 מטה בנימין: 

למיטב זכרוני מי שדרש את ההיתר הזה זה הקבלן עצמו שמבצע את העבודה. אחרי שהקבלן "

עשה חושבים ואמר שהוא צריך להיות מכוסה ומגובה  שמע שיש עתירה ויש בג"צ הוא

בהיתר, אחרת יגידו לו שהוא בנה ללא היתר. אם יש לו היתר הוא מבחינתו בסדר. ואז זה צף 

 (137-140ש'  6, ע' 9.2.2012 )הודעתו מיום  ."אלי כי מי שחותם בסופו של תהליך זה אני

, 2008מחודש מארס היתר הפיקטיבי מודה כי חתם על "היתר עקרוני", הוא ה 2המשיב מס'  .52

ועליו סמל צבא ההגנה לישראל )הודעתו מיום  997שנחזה להיות היתר לפי צו מס' ( 6)נספח 

 (: 190 -188 , ש',8, עמ', 9.2.2012

המהווה היתר  28.8.11 2"ש: אני מציגה בפניך מסמך המסומן אורנה סרויה 

 א חתימתך?לבניית המט"ש. האם מסמך זה מוכר לך? האם זו הי

 ת: זו החתימה שלי, זה היתר עקרוני עליו חתמתי.

לאחר ששמע כי המשיב  סיפר  ,"היתר העקרוניבעניין ה" 2של המשיב  בהמשך חקירתו .53

)יוער, כי ההליכים בעתירה הראשונה התחילו  שמתקיים הליך בבג"צ, דרש שיוצא היתר בניה

, כך שעל פניו אין כל 2008חודש מארס ואילו היתר הבנייה הפיקטיבי הוצא ב 2009בחודש מאי 

בשל . קשר בין הדברים, בניגוד לאופן בו ניסה המשיב להציג את הדברים בחקירתו במשטרה(

: "עקרוני"על היתר בעצמו ם וחת, הוא החליט לבישוב ללא תב"ע הקושי לנפק היתר בניה

הסתייגות, היתה שם בעיה שטענו שחסר היתר של המועצה להתחלת בנייה, אז חתמתי ב"

בהמשך הוא מסביר עוד  (122-123לחקירתו, שורה  6." )ע' לא רציתי לעצור את הבניה באמצע

 9)ע'  "אני לא נתתי היתר סופי כי הייתי מודע לעניין הבעלות על הקרקע באופן כללי בעפרה."

מצב זה לשיטתו לא סיכן את  החלה ללא היתר, אך 2. הבניה, כך לפי המשיב (200-201ש' 

שיוודא שיש לו היתר אבל כשמדובר מול אם מדובר בקבלן מול אדם פרטי אז כדאי בלן כי "הק

רשות שאמונה על הוצאת ההיתרים, אז בדרך כלל הקבלנים לא מקפידים על זה כי בעצם 

   (212-215". )שם, שורה החובה מוטלת על הרשות

היתר שלא בסמכותו לתת אם כן, בכל הקשור למתן היתר בניה שלא כדין, מודה המשיב שנתן  .54

, ולמעשה, הנפיק קיים היתר לבניית המט"שוזאת על מנת ליצור מצג שוא מול החברה לפיו 

 היא כוזבת במספר פרטים שכל אחד מהם הוא פרט מהותי: ביודעין תעודה כוזבת.
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 היא נחזית להיות מסמך של צה"ל כשהוא איננו; .א

 בתפיסה צבאית, והשטח אינו כזה; היא נחזית להיות תעודה שמונפקת עבור שטח שתפוס .ב

, כאשר אין כל תכנית סטאטוטרית ממנה ניתן נחזית להתיר משפטית בניה של המתקהיא  .ג

 ;ליתן היתר כאמור

 2העותרים סבורים כי בהינתן האמור לעיל, יש ראיות מספיקות להעמדתו לדין של המשיב  .55

 לחוק העונשין. 281בעבירה של "תעודה כוזבת" לפי סעיף 

 ושידול להפרת הוראה חוקית התעלמות מצו הפסקת עבודהבמקרקעי הזולת , ללא היתר  בניה (3)

מאיר  מר , העבירהאזרחי המנהלפקחי שעובדי החברה הבונה קיבלו צו הפסקת עבודה מלאחר  .56

המורה לה לחברה מכתב  ,, מנהל מחלקת המים והתברואה במועצה האזורית מטה בנימיןשילה

 . לכתב עתירה זה(  8)נספח  להתעלם מן הצולחברה  בפועל הורהו להמשיך בבניה

מאיר שילה, האחראי על מחלקת מים, תברואה וביוב במועצה האזורית מטה בנימין, הכחיש  .57

תחילה כי מכתב כאמור נשלח על ידו, אולם רק לאחר שעומת עם המכתב, הודה כי שלח אותו, 

 . וזאת לאחר הנחייה של בכירי המועצה האזורית מטה בנימין

 14 ומסומן כנספח מצורף  7.3.2012מאיר שילה במשטרה מיום מר העתק מחקירתו של  

, ללא כחל וסרק את הדברים 2 בעל דעתו, השיב המשי נכתבבתשובה לשאלה האם המכתב  .58

 הבאים:

"כן. אני אמרתי שמבחינתי אפשר להמשיך לעבוד, האחריות היא שלי. אני 

עפרה מקבל צווי הפסקת עבודה. מסכים עם זה גם היום. כל מה שנבנה ב

אנחנו אנשי חוק ומכבדים את החוק, אבל עפרה במיקומה, יושבת על אדמות 

בסטטוס כמו המט"ש, אנשי המנהל עושים חובתם מתוקף תפקידם ואנחנו 

ממשיכים לעבוד למרות שיש צו הפסקת עבודה. מבינים את סיטואציה ולא 

 . (237-241ש'  10-11)ע'  הרסו אף בית בעפרה."

מודה בחקירתו כי ההוראה להמשיך ראש המועצה האזורית  :הנה לנו כל הסיפור על רגל אחת .59

, וכי הוא היה מודע לחלוטין ולבנות באופן לא חוקי ועל אף צו הפסקת העבודה היתה על דעתו

את תעוזתו להפר את החוק כך בגלוי ובהתרסה הוא מסביר  .לאי החוקיות של הבניה

 אותה הוא מתרגם למדיניות קריצת עין של הרשויות.בהיעדרה של אכיפה 

, היועץ המשפטי לממשלה, להשען על 1תחת לשים קץ לתופעה נלוזה זו, בוחר המשיב מס'  .60

התנהלות מקוממת זו כצידוק להמשך אי אכיפת הדין כנגד אותם גורמים העומדים מאחורי 

חוקית ברחבי הגדה  הבנייה הבלתי חוקית. ניכר, כי מעולם לא קיבלה הבנייה הבלתי

המערבית, אשר מתבצעת על אדמות פרטיות של פלסטינים, רוח גבית כה ידידותית מרשויות 
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אכיפת החוק, למעט, אולי, הפרקטיקה הנוהגת על ידי המנהל האזרחי, כפי שתיאר זאת 

 . 2המשיב מס' 

ב נתן האמור לעיל יש ראיות מספיקות להעמדתו לדין של המשיסבורים שבהיהעותרים  .61

לחוק העונשין( בכך שהורה להפר את  287בעבירה של הפרת הוראה חוקית )סעיף הן  2מספר 

, והן בשידול או ביצוע באמצעות אחר של בניה בלתי חוקית תוך הפרת צו הפסקת העבודות

 .חוק התכנון הירדני

 הסגת גבול,ביצוע עבירות של הודה בחקירתו בהמשיב : 2לסיכום בעניינו של המשיב מספר  .62

  .תעודה כוזבתבהנפקת ו, של הפרת הוראה חוקיתשל בניה בלתי חוקית, 

 

 2012.1.26מיום  בחשד להסגת גבול ומתן היתר בנייה לא כדין  3המשיב חקירתו באזהרה של  .ב

כרונו של המשיב יאמנם זראש מועצת מטה בנימין. שימש כ 3עת המשיב ש החלה בניית המט" .63

מסמכים שונים שהוצגו בפניו אך יתים אף בגד בו ממש, ו, ולעתעתע בו לא פעם במהלך חקירת

 . רעננו את זכרונו

בתשובה  26.1.2012נחקר באזהרה על ידי משטרת ישראל. בחקירתו מיום  3גם המשיב מס'  .64

אני לא חושב שהיו צריכים : "3לשאלה האם הוא נתן את האישור להתחיל לבנות ענה המשיב 

בעצם היותי ראש המועצה, להגיד לך אם נתתי אישור את האישור לי, אני נתתי את האישור 

 .(436-437ש'  18" )עמוד ספציפי לא זכור לי

 .15ומסומן כנספח  ורףמצ  26.1.2012מיום  3העתק מחקירתו של המשיב מס'  

זו היתה בתשובה לשאלה על סמך מה קידם את הבניה, הוציא את התוכנית לפועל אמר " .65

)עמוד  ."ותף לה גם ביחס לסדרי עדיפויות באיזה ישוביםהחלטה אסטרטגית שאני הייתי ש

 (392-393ש'  17

שהוצא על סמך אישור ו 2, עליו חתום המשיב מס' היתר הבניה העקרוניכאשר הוצג בפניו  .66

יש שני דברים שאמרתי ולא ", אמר: שהוא עמד בראשה הועדה המיוחדת לתכנון ובניה

ואינו מהווה הוכחת בעלות על הקרקע והוא טעיתי, זה מסמך משמש אישור עקרוני לבניה 

המוסמך היחידי לתת מותנה בקבלת אישור מהממונה על הרכוש הנטוש באיו"ש שהוא 

 ."אישור בעלות על הקרקע

יו"ר הועדה המיוחדת לתכנון ובניה כשזו אישרה, ללא מודה, כי הוא היה  3מכל מקום, המשיב  .67

עיין ברשימת היתרי הבניה שניתנו ביום בו המ סמכות, את הבקשה להיתר בניה עבור המט"ש.

הנפיקה עשרות  3ניתן גם ההיתר נשוא הפרשה שבפנינו, יגלה כי הועדה שבראשה עמד המשיב 

היתרי בניה שאף אחד מהם אינו חוקי ולא יכול להיות חוקי משום שהן ניתנו לצורך בניה 

 בישובים ללא כל תכנית מתאר )כמו עלי למשל(.
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, החתום ע"י רפי בן בשט, סגן 10/6/2007, המורה כי חל מיום 18.6.2007יום צו תחילת עבודה מ

ים ומסומנים פראש המועצה, וכן סדר היום לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מצור

 .16כנספח 

 

מדים כי הוא אחראי בחקירתו, מל 3העותרים סבורים כי המסמכים והודאתו של המשיב  .68

לאישור הוצאת היתר בניה שלא כדין וביודעין, ולפיכך קיימות ראיות מספיקות להעמדתו 

. , או לחלופין שימוש לרעה בכוח המשרהגת גבול ותעודה כוזבתסה –לדין בעבירות בהן נחשד 

 תוך חוקית-לדין בגין בניה לא 3לדידנו, קיימות גם ראיות מספיקות להעמדתו של המשיב 

, שכן היא תולדה של מעשיו ותפקידו בחבורה שבנתה באופן הסגת גבול למקרקעין פרטיים

 לא חוקי הוא מרכזי. לחלופין מעשיו הם בגדר סיוע לעבירה זו.

 

 20.05.2012חקירתו באזהרה של מר שמעון עמר מיום  .ג

 , חברת הבניה שבנתה את המט"ש.GESבחברת מר שמעון עמר היה סמנכ"ל תפעול והנדסה  .69

 היתרלחתום על  2היא שהובילה את המשיב  תה של החברה הקבלנית לקבלת היתר בנייהדריש

ותחת  תפיסה צבאיתתחת שטח שנמצא בא כאילו הבניה מתרחשת ו, ולהציג מצג שופיקטיבי

 לא תפסיק בהליך הבניה.  GES ה הקבלניתחברה. כל זאת נעשה כדי שהיתר בנייה לכאורה

"מבחינתנו זה  :בחקירתותר שהוצג היה מספק. כך אמר מר עמר , ההיGESואכן, עבור חברת  .70

היתר בניה לכל דבר עם הניסוחים הפנימיים שלו ועם כל החתימות. אין אנו מעורבים בעניין 

הקרקע או התב"ע זו עניינה של המועצה. אם מישהו היה מציין שזה היתר שלא כדין היינו 

לעדותו של  7)עמוד  ומרים לנו מה לעשות."פועלים בהתאם, הולכים לייעוץ משפטי והיו א

 (158-161שמעון עמר, שורות 

 ( 17נספחמצ"ב ומסומנת כ 20.5.2012 של מר עמר מיום הודעתו   )

 15.6.2011עדותו של דניאל חלימי, סגן מנהל לשכת התכנון במנהל האזרחי מיום  .ד

קיימו במנהל האזרחי. דניאל חלימי היה, מתוקף תפקידו, מעורב בכל הדיונים על המט"ש שהת .71

שנים,  7בדיוק לפני  2004הוא מספר על ההליכים התכנוניים שהובילו להקמת המתקן: "בשנת 

התקבל במשרדנו מסמך שהוכן במשרד המהנדס מריניאנסקי בהקשר למט"ש עפרה, כותרתו 

מר את התרשמותו מן התוכנית כתב  .(119-120שורה  5"" )ע' 2004"תוכנית אב לביוב מאי 

 :על גביהבכתב ידו כבר אז ימי חל

. 1כתבתי על גבי התכנית את הערותיי:  21.9.2004"ביום שראיתי את תכנית האב בתאריך 

יש את הישוב הקיים אבל בתכנית  –התכנית אינה מתבססת על תכנית סטוטורית כלשהי 

של מריניאנסקי יש גם תכנית הרחבה של הישוב, שורטטו כבישים ותכנית להרחבת 
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)ע'  ים עפ"י דרישה של הישוב עפרה ולא רציתי לדון בזה, כי הקרקע לא מוסדרת."התושב

  .(126-129שורות  5

 (4)נספח של חלימי שנכתבה על גבי העתק התכנית מדברת בעד עצמה: האחרונה  תוהער

אני כותב  –משוחרר מכל התייחסות לבעלי הקרקע  –. "פתרון סילוק הקולחין" 4"

 (133-135.)ש' לם מהבעלות על הקרקע"בציניות שהמתכנן התע

 חוזרות של ראשי מועצת מטה בנימין מר ולרשטיין ומר הרואההבניגוד גמור להצהרותיהם כך,  .72

, כי האחראים על תכנון במנהל האזרחי עצמו עין לכך שהמט"ש מתוכנן להיות (3-ו 2)משיבים 

לו בעבודות, כבר אז עמד מר שנים לפני שהח 3-, כ2004-על קרקע פלסטינית פרטית, הרי שעוד ב

 חלימי על כך, שבניה כזו תהיה לא חוקית.

לאחר שהעירו את תשומת ליבה של המועצה האזורית לבעיית הבעלות על הקרקע, לא ניסו  .73

ברור היה שאף : "במינהל האזרחי. מר חלימי העיד כיאת התוכנית יותר לקדם  פרנסי המועצה

ם התכנית הזאת, לא ללשכת התכנון, לא לישיבות אחד מהנציגים של המועצה לא פנה לקידו

ימי זוכר למר ח .(136-138ש' 5" )ע' עבודה עם לשכת התכנון ולא לוועדות התכנון המקצועיות...

. ואמרתי להם שאין שום היתכנות לקדם תכנית שדיבר עם מהנדס המועצה, אבישי שושן ".

ש להעלות את התכניות לדיון כזאת. בכל מקרה המועצה הייתה צריכה לבקש הנחיות, לבק

בועדה ופה לא היתה שום פניה. התכנית מעולם לא נדונה לא בישיבות עבודה ולא בוועדות של 

 (144-147ש'  6)ע' לשכת התכנון." 

. עת נשאל האם בכלל ניתן 2המשיב גם שופך אור על אותו היתר עקרוני, עליו חתם חלימי מר  .74

לעת עתה אי אפשר, היישוב בנוי "חלימי עפרה עונה מר  להוציא היתרי בניה בישוב הבלתי חוקי

ללא תכנית מפורטת בתוקף. פנחס ולרשטיין הנהיג מכתב שקרא לו אישור בנייה עקרוני על פיו 

 (159-160ש'  6" )ע' אנשים קיבלו משכנתאות.

אני ראיתי את ובאופן ספציפי לגבי אותו היתר שהוציא מר אברהם רואה מוסיף מר חלימי: " .75

ופס, הוא הוצג לי ע"י רפי החוקר מתחנת בינימין. זהו טופס סטנדרטי של היתר בנייה הט

מטעם הועדה המקומית מטה בנימין. יש במילוי של הטופס הזה כמה סעיפים במעוררים 

תהיות: א. לגבי הכותרות, מעל הכותרת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מטה בנימין" יש 

תשמ"ב  997רים בשטחים תפוסים לצרכים צבאיים צו מס' כותר של "הממונה על מתן הית

קופה שהיו מקימים יישובים בתפיסה צבאית והיום כבר אין ת". הבעיה היא זאת: היתה 1982

פרוצדורה כזאת. הכותרת השנייה רלוונטית לגבי יישובים שהוקמו בתפיסה צבאית לצרכי 

המט"ש שלא נבנה בתחום תפיסה והיא לא נכונה לגבי  997התיישבות, זו המשמעות של צו 

 (176-183שורות  7" )ע' צבאית.

ברובריקה של "תכנית מתאר מקומית או מפורטת חייבים לכתוב מס' התכנית ואין : "ובהמשך .76

בנוסף: רשום כי היתר זה מהווה אישור עקרוני : "וכן( 186-188ש'  7" )ע' כי לא היתה תוכנית.

ה לא ברור לי כי או שיש היתר או לא, אני לא מבין מה זואינו מהווה הוכחת בעלות על הקרקע. 

. גם ההערה הקשורה לאישור הממונה על הרכוש הנטוש, אינה הכוונה לאישור עקרוני
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". רלוונטית כי לממונה אין לו כל סמכות בעיניין הזה, היה ברור כי לא מדובר בענייני נפקדים

 )ההדגשות שלנו מ.ס. ש.ז. ר.פ.((190-192ש'  7)ע' 

 (.18 הודעתו של אדריכל חלימי מצ"ב ומצורפת כנספח ) 

 3-ו 2העולה מעדותם של איש החברה הבונה ושל סגן מנהל לישכת התכנון הוא כי המשיבים  .77

עשו ידעו היטב כי אין כל אפשרות לקדם תכנונית את המט"ש, כי ניסיון לעשות כן כשל, ו

הועדה המקומית( ולהנפיקו )המשיב כיו"ר  3שימוש בסמכותם להחליט על מתן היתר )המשיב 

 (.2מס' 

 

VI - הליכים יצוימ 

שלחו באי כוח העותר מכתב ליועמ"ש עו"ד יהודה ויינשטיין בדרישה להורות  9.12.2010ביום  .78

 (10)נספח  על פתיחה בחקירה פלילית כנגד ראש המועצה האזורית מטה בנימין, מר אבי רואה.

ים אישור קבלת הפניה מאת מנהלת לשכת יועמ"ש. נשלח לבא כוח העותר 19.12.2010ביום  .79

 במכתבה ציינה מנהלת לשכת היועמ"ש כי הפנייה הועברה לטיפולה של לשכת פרקליט המדינה. 

 (19מצורף ומסומן כנספח  19.12.2010)אישור קבלת הפניה מאת מנהלת לשכת יועמ"ש מיום 

ליט המדינה עו"ד שי ניצן ובו נשלח ע"י בא כוח העותר מכתב למשנה לפרק 26.4.2011ביום   .80

דרישה להורות על פתיחה בחקירה פלילית כנגד ראש המועצה האזורית מטה בנימין, מר אבי 

 רואה בעניין בנייתו הבלתי חוקית לכאורה של מתקן טיהור שפכים בעפרה. 

 (20למשנה לפרקליט המדינה עו"ד שי ניצן מצורף ומסומן כנספח  26.4.2011)המכתב מיום 

המטה  -שלח בא כוח העותרים מכתב לראש השלוחה הדרומית  24.5.2012 ביום .81

ביחידה הארצית לחקירות הונאה, סנ"צ דני כחלון ובו מסמכים נוספים  433הארצי/אח"מ/להב 

אשר עשויים היו לשפוך אור על התנהלות גורמים במועצה האזורית מטה בנימין בכל הנוגע 

 לבנייה הבלתי חוקית של המט"ש. 

 (21ל סנ"צ דני כחלון והמסמכים מצורפים ומסומנים כנספח  24.5.2012תב מיום )המכ

התקבל במשרד בא כוח העותר תשובה מסנ"צ דני כחלון בנוגע לתיק החקירה  8.1.2013ביום  .82

התיק  2012( ובו הודעה כי כי החקירה בתיק הסתיימה וכי בתחילת דצמבר 97623/09)פל"א 

 לעתירה זו( 11)נספח  המדינה אצל עו"ד עמית אפק. הועבר להמשך טיפול בפרקליטות

נשלחה פניה מאת בא כוח העותר לעו"ד עמית אופק, עוזר לפרקליט המדינה  9.10.2013ביום  .83

ובה בקשה לקבל מענה לשאלה מה היו החלטות פרקליטות המדינה ביחס לתלונה שהוגשה 

 ולתלונות שנוספו עליה ברבות השנים. 
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 (22מצורף ומסומן כנספח לעו"ד עמית אופק  9.10.2013)המכתב מיום 

התקבל במשרד בא כוח העותר מכתב מאת עו"ד חן גלעד מלשכת פרקליט  6.11.2013ביום  .84

 המדינה ובו הודעה כי הליך הבחינה של התיק טרם הושלם. 

 (23מצורף ומסומן כנספח מאת עו"ד חן גלעד  6.11.2013)המכתב מיום 

עמ"ש עו"ד יהודה ויינשטיין ואל פרקליט המדינה עו"ד שי ניצן נשלח אל היו 12.2.2014ביום  .85

  .מכתב ובו פנייה לנמענים כי הגיעה העת לקבל החלטה, לנוכח המצע העובדתי הקיים בתיק

אל היועמ"ש עו"ד יהודה ויינשטיין ואל פרקליט המדינה עו"ד שי ניצן  12.2.2014)המכתב מיום 

 . 24)מצורף ומסומן כנספח 

"ד עדי מנחם עותר תשובה מאת עוזרת ליועמ"ש עונשלחה למשרד בא כוח ה 25.2.2014ביום  .86

 המעדכנת כי לאחרונה קיים היועמ"ש ישבה בעניין וכי הכרעה צפויה להתקבל בעת הקרובה. 

 (25מצורף ומסומן  כנספח מאת עו"ד עדי מנחם  25.2.2014)המכתב מיום 

ת ליועמ"ש עו"ד עדי מנחם ובו בקשה לקבל שלח בא כוח העותר פנייה לעוזר 30.3.2014ביום  .87

 תשובה מהותית ועניינית בכל הנוגע למצב הדברים הנוגע להכרעה בתיק. 

 (26מצורף ומסומן כנספח  לעו"ד עדי מנחם 30.3.2014מיום  )המכתב

שלח שוב בא כוח העותר פנייה נוספת ליועמ"ש עו"ד יהודה ויינשטיין ולפרקליט  1.5.2014ביום  .88

 "ד שי ניצן כי הגיעה העת לקבל הכרעה בתיק זה. המדינה עו

 (27מצורף ומסומן כנספח  1.5.2014מיום  הפניה הנוספת)

, נשלח מכתב מאת עו"ד עדי מנחם המודיע על סגירת תיק החקירה 2014 ליוני 1 -בכאמור,  .89

 לעתירה זו( 12)נספח  )!!( בעילה של חוסר עניין לציבור

ן של נסיבות מסויימות אין מקום להגיש כתב אישום כנגד קבע כי לנוכח התקיימות 1המשיב  .90

הן: האינטרס  1ואולי גם כנגד אחרים. הנסיבות שעליהן התבסס המשיב  2-3המשיבים 

הציבורי בהקמת המתקן )!(; העובדה שהמשיבים היו תחת סכנה של תביעה פלילית בגין 

ה, צידוק לביצוען של שורת , אשר מהווה לשיטתו של היועמ"ש, כך נדמעבירות פגיעה בסביבה

 ; העובדה שמינהלת הביוב במשרד התשתיות אישרה מימון לפרוייקטעבירות פליליות נוספות

;  וחלוף הזמן. )מימון שניתן שלא כדין, ובניגוד להנחיות עצמן של היועץ המשפטי לממשלה(

פלילית  כנסיבות תומכות בהחלטתו את העובדה ש"כמעט אין אכיפה 1בנוסף, הזכיר המשיב 

 של עבירות תכנון ובנייה באיו"ש".

, היועץ המשפטי לממשלה, אינו חולק על כך שתיק החקירה מכיל 1במילים אחרות: המשיב  .91

ראיות מספיקות להגשת כתב אישום, קרי ראיות שיוצרות אפשרות סבירה להרשעה, כנגד 
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ירות מאיינות את סבר כי נסיבות מסויימות של ביצוע העב 1זאת, המשיב -. עם3-2המשיבים 

 האינטרס הציבורי בהגשת כתב אישום. 

עבור  קפירט במכתבו כי לראייתו הנסיבות האמורות מקימות הגנה מן הצד 1בנוסף המשיב  .92

 .3-2המשיבים 

לעיין בחומרי בבקשה ,10.6.2014-בהח"מ משרד פנה  ,1עם קבלת מכתבו של המשיב מס'  .93

 .23.6.2014ביום שלחה הפניה פעם נוספת , משלא נתקבל מענה נהחקירה לצורך הגשת ערר

 (28ת ומסומנת כנספח ומצורפבבקשה לעיון בחומרי החקירה  )הפניות 

אל עו"ד ד"ר יניב , 29.6.2014 -ביום החומר החקירה לעיונו של הח"מ, נשלח מכתב משלא הגיע  .94

ר עד ואקי, מנהל תחום העררים בפרקליטות המדינה, וזאת על מנת לקבל ארכה לשם הגשת ער

 לאחר שיקבלו העותרים את חומרי החקירה לעיונם.

 (29מצורף ומסומן כנספח לעו"ד יניב ואקי )המכתב  

, נשלחה תשובה מאת זהבית שחרור, ראש לשכת היועץ המשפטי לממשלה 30.6.2014-ביום ה .95

 המודיע כי פנייתו של הח"מ הועברה לטיפולה של לשכת פרקליט המדינה.

 (30מצורף ומסומן כנספח  30.6.2014ר מיום מאת זהבית שחרו)המכתב 

ללשכת פרקליט נוספת , שלחה עו"ד אדר גרייבסקי ממשרדו של הח"מ פניה 3.7.2014-ביום ה 

 המדינה בבקשה לעיין בחומר החקירה.

 (31מצורף ומסומן כנספח  פרקליט המדינהללשכת  3.7.2014הפניה מיום ) 

מאת שושנה אייזקס, ממזכירות תחום מכתב  , נתקבל במשרדו של הח"מ18.7.2014-ביום ה .96

דת התביעות של מחוז ש"י. זאת על יאל יחהמודיע כי הערר יועבר עררים בפרקליטות המדינה, 

 אף שערר מעולם לא הוגש.

 (32מצורף ומסומן כנספח  18.7.2014מיום )המכתב  

להארכת מועד  הח"מ הנוגעתמשרד עו"ד ואקי לפניתו התקבלה תשובתו של  , 24.7.2014ביום  .97

כך: "הריני להודיעך שבקשתך שבנדון מתייחסת לתיק חקירה שנסגר ע"י היועץ המשפטי 

 "לממשלה, ועל כן, לא ניתן להגיש ערר על החלטה זו.

 (33מצורף ומסומן כנספח , 24.7.2014מאת עו"ד ואקי מיום )המכתב  

ופק, סגן בכיר א' , נתקבלה במשרדו של הח"מ הודעה מאת עו"ד עמית א17.8.2014ביום  .98

הח"מ  לפרקליט המדינה, כי חומר החקירה הוזמן מן המשטרה ולכשיגיע יוזמן הח"מ לעיין בו.

 .17.9.2014לעיין בתיק החקירה ביום טלפונית הוזמן 
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 (34מצורף ומסומן כנספח  17.8.2014מיום )המכתב  

 .מכאן עתירה זאת .99
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 1משיב מס' על חוסר הסבירות שבהחלטת ה -ד.  הטיעון המשפטי 

I.  בתיק החקירה יש די ראיות להגיש כתבי אישום 

, מי ששימש כראש 3נראה כי אין חולק שבתיק החקירה, בכל הנוגע לאשמתו של המשיב מס'  .100

 לחוק העונשין. 447בעבירת הסגת גבול לפי סעיף  המועצה האזורית מטה בנימין,

בבירור על חשד ממשי אי הסבירות נובעת מהעובדה שהראיות שהצטברו בתיק מצביעות  .101

 כמפורט להלן: 3והמשיב  2ואף כבד לביצוע עבירות בידי המשיב 

לחוק העונשין התמלא מרגע  447היסוד העובדתי לעבירת הסגת גבול לפי סעיף  .א

נכנסו לאדמות  2ואחריו המשיב  3 , בהוראתו של המשיבGESשעובדי חברת הבניה 

, וכן של הישוב הלא חוקי עפרההעותרים במטרה לבנות את המתקן לטיהור שפכים 

המשיכו את הבניה לאחר שהומצא להם צו הפסקת עבודה, בעקבות דרישת המועצה 

וכפי  2-3זאת, בייחוד לאור הודאתם של המשיבים . 2שנמסרה על דעתו של המשיב 

שעולה ממסמכים שונים, כי המצב הקנייני של השטח בו הוקם המט"ש היה ידוע להם 

 עובר להקמתו. 

לדין בגין העבירה הנ"ל בבתי המשפט  3-ו 2יר, כי ניתן להעמיד את המשיבים נזכ .ב

לפי צו בדבר שיפוט בבתי משפט לעניינים  לעניינים מקומיים ביהודה ושומרון

או לחילופין להעמידם לדין בבית משפט ישראלי בגין הפרת  ,1564מקומיים, צו מספר 

 לחוק העונשין. 287הוראה חוקית לפי סעיף 

התמלא שכן  לחוק העונשין 281לפי סעיף  ד העובדתי של עבירות תעודה כוזבתהיסו .ג

על בסיס ההחלטה של  2בחתימתו של משיב מס'  הנפקת המסמך הנחזה להיתר בנייה

הועדה המקומית לתכנון ובניה בעת שיו"ר הועדה, החתום על האישור היה המשיב 

הכל כפי  –אינם נכונים  שפרטים מהותיים בועל אף שידעו המשיבים זאת , 3מס' 

 .בחלק הקודםשפורט 

-ליסודות המקיימים את העבירות הנ"ל נובעות מעדותו 2ראיות למודעותו של המשיב  .ד

תו של מר הודעוכן מ הוא חתם על ההיתר כדי שהבנייה תימשךשלו והודאתו כי 

 .חלימי

  מר חלימי.ו של ומהודעת שלו-מהודעתונלמדת  3מודעות המשיב  .ה

תוך   -)א( 280שימוש לרעה בכח המשרה לפי סעיף  3לייחס למשיב  ןניתלחלופין  .ו

שימוש לרעה בסמכותו הוא עושה או מורה לעשות מעשה שרירותי הפוגע בזכותו של 

ניצל סמכותו ותפקידו כדי לאשר את הקמת המתקן  עתהיסוד העובדתי התמלא  ;אחר

 אף שידע שבנייתו תפגע בזכויותיהם של המשיבים.
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 שלו ומהודעתו של מר חלימי.-נלמדת מהודעתו 3יב מודעות המש .ז

ללא  רישיון ותהטעונ ובינוי במקרקעיןביצוע עבודות היסוד העובדתי של עבירות  .ח

)להלן:  1966לשנת  79מס' ב)א( לחוק תכנון ערים כפרים ובנינים 37לפי סעיף  רישיון

כלל ללא חוק התכנון הירדני( התמלא שכן המתקן נבנה ללא היתר בניה מתאים וב

תכנית מאושרת, וכן שידולה של החברה הקבלנית שלא לקיים הוראה חוקית בדמותה 

 של צו הפסקת עבודה

נזכיר, כי העבירות הנ"ל לפי חוק התכנון הירדני הן עבירות של אחריות קפידה ואין  .ט

 צורך להוכיח יסוד נפשי של מודעות להן. 

)א( 62להעמיד לדין אדם קבועה בסעיף  (ןחובת -)ובמקרים הראויים  רשויות התביעהסמכות  .102

. הוראת הסעיף קובעת שני תנאים מצטברים אשר בהתקיימם יש להעמיד אדם לדין: חסד"פל

, קיומו של עניין לציבור בניהול המשפט. השני, קיומן של ראיות מספיקות לאישום; האחד

יודגש, כי משנמצא שיש ראיות מספיקות לאישום, הכלל הוא שיש להגיש כתב אישום. 

הימנעות מהגשת כתב אישום היא בבחינת החריג לכלל הקם משמצא התובע כי אין במשפט כל 

פרקליט י נ' זרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטא -אומץ  4379/03 ץ"בגעניין לציבור )

 .19( ]להלן: פרשת אומץ[, פסקה 5.8.10)פורסם בנבו, מיום  המדינה

ראיות לכאורה  ראיות מספיקות לאישום הינןפסיקה פירשה את דברי המחוקק בקובעה כי ה .103

, פ"ד ח"כ יונה יהב נ' פרקליטת המדינה 2534/97" )בג"ץ המקימות "סיכוי סביר להרשעה

)פורסם בנבו, מיום  פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה 5699/07(; בג"ץ 1997) 11-10, 1( 3נא)

 (. 20סק דינה של הנשיאה כתוארה אז; פרשת אומץ, פסקה לפ 5( פסקה 26.2.08

על מנת לקבוע כי קיים "סיכוי סביר להרשעה", על התובע לבחון את מכלול הראיות הגולמיות  .104

שלפניו, לעמוד על קבילותן ומשקלן של הראיות ולהידרש למהימנותם של העדים, ולהעריך 

ל ההליך הפלילי", ובכלל זה את מבחן האם לאחר שמכלול הראיות יעבור את "כור ההיתוך ש

החקירה הנגדית, יהיה בו כדי להוכיח את אשמתו של הנאשם מעבר לכל ספק סביר ולהביא 

( 2, פ"ד נ)זאדה נ' מדינת ישראל 8087/95להרשעתו )פרשת אומץ, שם. כן ראו לעניין זה בש"פ 

של ראיות מספיקות  ((. בפרשת אומץ הנ"ל נקבע גם כי הכרעה בדבר קיומן1996) 143, 133

 לאישום אין משמעה היעדרם של קשיים ראייתיים בחומר הראיות. 

שלעיל.  68בחקירתו במשטרה ביסודות העבירות שפורטו בסעיף  2במקרה דנן, הודה המשיב  .105

גם אם ייסוג מהדברים שאמר בחקירה, הרי שעל מנת להרשיעו נדרשת ראיה מסוג "דבר מה", 

, מיתות הודייתו. בתיק החקירה קיימות ראיות מאמתות רבותראיה מאמתת בלבד לבחינת א

ואף למעלה מזה. כך, עדותו של דניאל חלימי ועדותו של  אובייקטיביות וסובייקטיביות כאחד,

 המשיבים.ידי -שמעון עמר מהוות כל אחת חיזוק ראייתי להוכחת ביצוע העבירות על

הרי שלמעט במקרה שבו  –ום להגשת כתב איש ראיות מספיקותמרגע שהתברר כי ישנן  .106

 מחויב הפרקליט להגיש כתב אישום.  – היעדר עניין לציבורמתקיים החריג של 

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%98+%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94+%d7%9e%d7%a8+%d7%9e%d7%a9%d7%94+%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%a8
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%98+%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94+%d7%9e%d7%a8+%d7%9e%d7%a9%d7%94+%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%a8
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%98+%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94+%d7%9e%d7%a8+%d7%9e%d7%a9%d7%94+%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%a8
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מכספי ציבור  ₪מיליון  7.8היועץ המשפטי לממשלה סבור כי מקרה זה, לאחר השקעה של  .107

לבנית מתקן לטיפול שפכים שהוקם ביודעין על קרקע בבעלות פלסטינית פרטית, תוך שימוש 

 כוזבת, הינו מקרה בו מתקיים החריג הנ"ל.בתעודה 

II. .האינטרס הציבורי בהעמדה לדין גובר כשמדובר בגזל אדמות פלסטיניות פרטיות 

העותרים ייטענו כי חומרתה הרבה והיקפה הנרחב של תופעת גזל אדמות פלסטיניות פרטיות  .108

 בגדה המערבית מגבירים את חשיבות האינטרס הציבורי באכיפה נחושה נגדה.

)פורסם בנבו,  ואח' נ' שר הביטחון ואח' נאבות-ראזק אל-יוסף מוסא עבד א 8887/07ג"צ בב .109

של  הקנייניות הפגיעה בזכויותיהם (, התבטא בית המשפט הנכבד בחריפות בגנות2.8.11מיום 

ככל שחולף הזמן ואי  הדלבהקשר זה ג בשלטון החוקתושבים מוגנים והדגיש כי הפגיעה 

 :נההחוקיות ניצבת על כ

 רשויות על כי הוא השיפוטיות בהכרעותינו המכריע המשקל ובעל המנחה הקו"

 פוגעת החוק הפרת כאשר כך במיוחד, באזור ולאכיפתו החוק לקיום לפעול המדינה

 לעמדתה בהתאם אף, קודם שצוין כפי, זאת; המוגנים התושבים של הקניין בזכויות

 אין דין פי על כי חולק אין. תרבו פעמים בפנינו הובאה אשר המדינה של המוצהרת

 יש המשיבים לשיטת וגם, פלסטינים תושבים של פרטית קרקע על ישוב להקים

 הציבה אף לפיכך. אלה תושבים של הקניין בזכות פגיעה רבה בחומרה לראות

 המוצהרת מדיניותה .באזור החוק לאכיפת העדיפויות סדרי בראש זה עקרון המדינה

 הזה המשפט בית את המנחה הבסיסי העקרון עם אחד הבקנ עולה ישראל ממשלת של

 מורה אלון בפרשת. ושומרון יהודה באזור הישובים הקמת בסוגיית דיוניו מראשית עוד

 : לנדוי' מ הנשיא מפי עוד נאמר, ל"הנ

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

 המוגן חשוב משפטי ערך היא הפרט של הקניין זכות שלנו טהמשפ שיטת לפי. הזכות

 האדמה בעל של לזכותו שנוגע במה, מינה נפקא ואין, כאחד והפלילי האזרחי בדין

, )שם" טרשים אדמת או מעובדת אדמה היא האדמה אם, דין פי-על רכושו על להגנה

 . (15-14' בעמ

 מלפנינו שיצאו נוספים ביםר דין-ובפסקי האמור הדין-בפסק שנאמרו הדברים ברוח

 רגליים בגרירת לנהוג שלא המדינה את מחייב הדין כי, אנחנו אף נאמר, השנים במשך

 אינה עצמה כשהיא כך במיוחד, החוק לאכיפת לפעול עליה בהן בנסיבות מתמשכת

 "."זו חובתה על חולקת

 לפסק דינה של כבוד הנשיאה כתוארה אז, השופטת ד' בייניש( 16)פסקה 

רה שלפנינו, מייצג נאמנה את עזות המצח העבריינית הגלומה בגזל אדמות פרטיות בגדה המק .110

המערבית. ראשיהם הקודם והנוכחי של המועצה האזורית מטה בינימין, שבתחומה ובסיועה 

נבנו עשרות מאחזים בלתי חוקיים, תוך גזילת אדמותיהם של פלסטינים תושבי האזור, 
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פועלת המועצה האזורית לבנייה בלתי חוקית באזורים פורשים בחקירתם את השיטה בה 

 שהיא תופסת כתחומה.

, אשר עמדו ועומדים בראש רשות שלטון מקומי, 3-ו 2דווקא כנגד המשיבים הקונקרטיים  .111

"זכותה" ניתן לזקוף את -אשר הייתה מעורבת במאות מקרים של בנייה בלתי חוקית, של

ם מגרון ועמונה, כמו גם שורה של מאחזים הקמתם והתבססותם של המאחזים הבלתי חוקיי

 בלתי חוקיים אחרים, קיים אינטרס ציבורי רחב לאכיפת הדין ביחס למשיבים אלה.

הודה בפה מלא כי בכל הנוגע להתנחלות עופרה,  2לכך יש להוסיף את העובדה כי המשיב מס'  .112

בנויה על אדמות כלל הגורמים הרלוונטיים מודעים לבעיה הקניינית הרלוונטית, כי עופרה 

 2-3פרטיות של תושבים פלסטינים. על מנת להתגבר על "המכשול" הנ"ל, החליטו המשיבים 

 המשיכו ובנו באופן בלתי חוקי. לייסד תכנית מתארית אלטרנטיבית, "תכנית צל", על בסיסה

דווקא בשל כך, עולה החשיבות של האכיפה הפלילית, כסנקציה מקבילה, או לכל הפחות  .113

 לשלל העבירות שטומנת בחובה הקמת המט"ש המדובר.  חלופית,

  שלא להגיש כתבי אישום. 1נוכח זאת, מתעצמת אי סבירותה של ההחלטה של המשיב  .114

III.  בשטח הכבוש וכן החובה להגן על רכושםהחובה להגן על אזרחים מוגנים 

לחקור  החובהמתחזק אף לאור  1ת המשיב החלטהעותרים יטענו כי חוסר הסבירות של  .115

זרת מהחובה להגן על האוכלוסייה להעמיד לדין חשודים בפגיעה באזרחים מוגנים, הנגו

 . במשפט הבינלאומי נתמעוגבוש ההאזרחית בשטח הכ

בלתי נפרד מהחובה להגן על  חלק: בעניין זה ברורההומניטארי והפלילי המשפט הבינלאומי  .116

ר על פגיעה באזרחים האוכלוסייה המוגנת הינו החובה לחקור הפרות לכאורה של האיסו

 שלאפקטיבית, מקצועית ומיידית חקירה -אי. וברכושם ולהעמיד חשודים לדין פלילי המוגנים

הגשת כתבי אישום כנגד האחראים לכאורה להפרות -המוגנים ואית יוהפרת זכול חשדות

 לזכויותעל המדינה אחריות להפרה. מדובר בעקרון ותיק הן של המשפט הבינלאומי  יםמטיל

אנשים אשר  המשפט בתי בפני להביא החובה. ההומניטארי הבינלאומי המשפט של והן םהאד

בגופי המשפט ההומניטארי שונים )ראו  חתרו תחת חובת ההגנה על האזרחים המוגנים נזכרת

  (.אחת כיחידה לקוראם ישש 'נבה הרביעיתזלאמנת  146-147 עיפיםסלמשל: 

את מיצוי  אמות המידה שעמידה בהן תאפשר מפורטות הבינלאומיים אדםבדיני זכויות ה .117

(: accountabilityהדין עם מי שפגעו באזרחים מוגנים, זאת בהתאם לעקרון האחריותיות )

 מהירותו /פומביותיפות, שקומקצועות, יסודיות אפקטיביות ,פנים משוא עדריה, צמאותע

  ראויה.

 חוסר סבירות קיצוני – תשובת היועץ המשפטי לממשלה
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, לא חלק על עמדת העותרים כי יש ראיות מספיקות להעמיד את 1י המשיב נזכיר כ .118

לאור הנסיבות המיוחדות שברקע לדברים, ולאור עצמתן של לדין, אולם סבר כי " 2-3המשיבים 

  .3-ו 2להעמיד לדין את המשיבים  " אין מקוםטענות הגנה מן הצדק שעשויות לעמוד לחשודים

ע נסיבות כאמור שהובילו להחלטתו, ועוד שתי עובדות פירט במכתבו ארב 1המשיב מספר  .119

 נסביר מדוע אין הן מצדיקות הימנעות מתביעה פלילית.שחיזקו אותה. להלן נפרט אחת אחת ו

צורך ציבורי קיומו של "הינה  1שמצדיקה לטענת המשיב  הנסיבה המיוחדת הראשונה .120

 3-ו 2 להלן סעיפים ,בהקמת המתקן, המבדיל אותו מבנית בתים פרטיים "אמיתי וחשוב

 בתגובתה של עו"ד עדי מנחם במלואו:

 

לואדיות ולשטחים חקלאיים הזרמת השפכים של הישוב הבלתי חוקי עפרה אין חולק כי  .121

לבעיית קיים קודם אין גם חולק על כך שבישוב עפרה היה פתרון יוצרים מפגע סביבתי עצום. 

בשל בנייה בלתי חוקית מסיבית אשר  בדמות אגני החימצון, אשר יצא מכלל שימוש השפכים

ארעה בסמוך אליו, כפי הנראה על סמך אותה "תכנית צל" שעל בסיסה ניתנו התרי הבנייה 

ברבות השנים.. משכך, עבירות פליליות  2-3העקרוניים והבלתי חוקיים על ידי המשיבים 

ו לכל הפחות להצדקה לעבירות פליליות נוספות, א 1מסוג אחד הובילו, לשיטת המשיב מס' 

 הצדקה לאי אכיפת החוק ביחס לאחראים עליהם. 

, 1על ידי המשיב מס' , ההצגה את הדברים כנון הרטרואקטיביעוד יצוין, כי בכל הנוגע לת .122

ה שהגישו העותרים לאחר החלטת ועדת המשנה יכפי שנטען בעתירה השני. אינה מדוייקת

טרם שכבר ציינו, כפי וי הישוב עפרה. יפול בשפכחלופות לטברצינות לתכנון, כלל לא נבחנו 

בניית מתקן כה  חנות.עותרים מניחים כי החלופות עודן נבהוגשה כל תכנית להפקדה ולכן ה

התחשבות בסטאטוס גדול לטיהור שפכים מחייבת הליך תכנון רציני ומעמיק, שבוודאי דורש 



 27 

ינה בעיה אמנם הזרמת השפכים לואדיות ולשטחים חקלאיים ההקרקעות עליו נבנה. 

 . ללא התחשבות בזכויותיהם של אחרים אקוטית, אך אין זו בעיה שפותרים בפתרון דחק

אבל החשוב ביותר הוא זה: העובדה שהיה אינטרס ציבורי חשוב ואמיתי )שאיננו חולקים  .123

אינה יכולה להצדיק פתרונה באופן לא חוקי תוך פגיעה בזכויות יסוד של עליו( לפתור בעיה, 

ידי מי שהוא "ראש וראשון לאוכפי החוק" -העלאת הטענה על –ן האמת . למעאזרחים

 מטרידה ומדאיגה ביותר.

בניית בתים פרטיים שלא כדין הינה נגזרת ישירה של התנהלותם פורעת החוק של זאת ועוד:  .124

 מידותיהם של מדגישים והדגישו, כי כאשרפתגמים, סיפורים ומשלים עשרות . המועצה יראש

תות, הרי שלא ניתן כלל לצפות מכלל האוכלוסיה לנהוג בדרך הישר. מושח או הראשותהראש 

כתב האישום עמדתו של היועץ המשפטי לממשלה היה כי יעדיף שואכן, כאן בארזים עסקינן. 

ההוגנות, עם  . )דבר שלא נעשה על ידו, מסיבות השמורות עמו( זובי הקירהראשון יוגש כנגד א

 כאן.זאת, כך נראה, מחייבת להתחיל 

אילו היה המשיב אוכף את הדין כנגד בנייתם של מבנים פרטיים בהתנחלות עופרה, וכנגד  .125

(, ייתכן וניתן היה לעשות שימוש באגני 2-3אלה שסייעו וקידמו את בנייתם )המשיבים 

בוחר שלא לאכוף את החוק כנגד אף אחד מהמקרים,  1החימצון האמורים. המשיב מס' 

 פוסח על שני הסעיפים.  ומנסה להבנות מכך, בעודו

הלחץ שהופעל על בכירי המועצה מצד  ה, הנמנית בהחלטה, היניהיהנסיבה המיוחדת השנ .126

המשרד להגנת הסביבה למצוא פתרון לשפכי הישוב, כל זאת בעוד חרב כתב אישום בעניין זה 

 במלואו כאן: 4וסעיף  הונפה על צווארם.

 

ונה שביצעה המועצה האזורית מטה אין חולק כי הקמת המט"ש אינה העבירה הראש .127

ת בלתי חוקיהבניה האישור קדם לכך, בין היתר, בינימין וראשיה בכל הנוגע לישוב עפרה. 

, ואז באין אגני חימצון הזרמת הפך אותם לבלתי שמישותגני החמצון, באופן שאבסמיכות ל

ה"היתרים  גם שיטת. של המועצהת יעבריינהתנהלות דוגמאות ל. שני אלו השופכין לואדי

העולה מכל אלו . נעדרי תוקף משפטי היא למעשה זיוף שיטתי של היתרי בנייהש ,ניים"והעקר

קיבל כצידוק לביצוע עבירה צורך שנבע מביצוע עבירות אחרות. לדבר הזה  1הוא שהמשיב מס' 

 לא ניתן להסכים אם ברצוננו לקיים שלטון חוק ראוי לשמו.
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צידוק או  עבירת הזרמת השפכים( -)כאן  בירה אחתאכיפה של עב ראוי לראות, לא אכן .128

הקמת מתקן לטיהור שפכים על קרקע פרטית  -)וכאן  עבירה אחרת. ה שללביצועמקלה נסיבה 

 .זיוף היתר בניה( ךתו

היא כי אישור הפרוייקט ע"י מנהלת הביוב  1שהציג המשיב מס'  הנסיבה המיוחדת השלישית .129

 למכתב( 5)ס'  מה מכללא לבנייתו.במשרד התשתיות ומימונו מהווים הסכ

 

הגוף שאמון על מתן היתרים בבנייה מעין זו,  אינויש לציין כי מנהלת הביוב במשרד התשתיות  .130

. יתרה מזאת, לאחר סמכות לתת הסכמה להקמת המט"ש במקום בו קם כל אין למנהלתעל כן 

מיליון  7עולה על שנודע לגורמים המשפטיים השונים כי סכום כה גבוה של כספי ציבור, ש

שונו הנהלים וכיום, על רשות שברצונה לבנות מט"ש להציג הושקע בבניה לא חוקית, שקלים, 

את כל ההיתרים הנדרשים לפני שיוקצה לה מימון. על כן, לא רק שלא ניתנה הסכמה בשל 

 מעבר לכך, הוחמרו הנהלים כדי להבטיח שמחדל כזה לא יחזור על עצמו.בדיעבד, המימון, אף 

נשגב מבינתנו כיצד החלטת המימון, המלווה באמירה מפורשת שהיא איננה תחליף לאישורים 

כשלילת היסוד הנפשי הברור שהיה להם, או תירוץ  3-2הנדרשים, יכולה לשמש עבור המשיבים 

  המצדיק את ביצוע העבירות.

פרקליט  בתשובה לעתירה דומה לענייננו, שהוגשה לבית משפט נכבד זה, ציין המשיב שם, .131

 לכתב התשובה כך: 18המדינה, עו"ד שי ניצן, בפסקה 

הנחה היועץ המשפטי דאז כי כל העברה תקציבית  13.4.2004"להשלמת התמונה, יצוין כי ביום 

של משרד הבינוי והשיכון להינוי באיו"ש ובחבל עזה תוקפא עד לבדיקת מנגנון ראוי למניעת 

הופנתה אף ליועצים משפטיים למשרדי ממשלה  העברת כספים למטרה לא חוקית. הנחייה זו

אחרים. עוד הבהיר היועץ בגדרי הנחייה זו כי העברת משאבים ממשלתיים לצרכים בלתי 

 חוקיים עלולה לגרור הליכים משמעתיים נגד המעורבים." 

 35מצורף ומסומן כנספח  868/14כתב התשובה בבג"צ 

ניכר כי בכך המשיב ם מיום סיום הבניה. , היא כי חלפו חמש שניהנסיבה המיוחדת הרביעית .132

 הגיע לשיאים חדשים של ציניות.  1מס' 

שנתיים לאחר עם גילויה, וחקירת המשטרה החלה  2007החלה בשנת נשוא העתירה הבניה  .133

 תחילתבהתנהלה החקירה במשטרת ישראל.  2012לשנת  2009שלוש וחצי שנים, בין שנת מכן. 
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על מנת שיבחן את התיק ויחליט האם  1לרשות המשיב הועבר חומר החקירה  2012דצמבר 

לא הזדרז וחומר הראיות  1להורות על הגשת כתבי אישום או שמא לסגור את התיק. המשיב 

להיתלות  1 . במצב דברים זה, סבורים העותרים כי אל לו למשיבוחצי שנהכישב על שולחנו 

  .כסיבה לאי הגשת כתב אישום בזמן שחלף

בעיה של ממש כאשר הוא מקרב את העבירות שנעשו אל סיפה של ההתיישנות, חלוף הזמן יוצר  .134

או כאשר הרשעה תהא תלויה בזכרונם של המעורבים. העבירות נשואות עתירה זו אינן קרובות 

 להתיישנות. לזכרון העדים יש משמעות פחותה כאשר ישנו תיעוד בכתובים.  

קול רלבנטי במסגרת שיקול הדעת העותרים אינם חולקים על כך שחלוף הזמן הוא שי .135

התביעתי. עם זאת אין הוא יכול להתגבר על שיקולים אחרים שמייצגים אינטרסים ציבוריים 

כבדי משקל כמו טוהר השירות הציבורי, שלטון החוק וכד'. במקרה שלפנינו, העותרים אינם 

 ת.סבורים שחלוף הזמן הוא כבד במיוחד או כזה המצדיק הימנעות מתביעה פלילי

"עד כה לא היתה כמעט אכיפה פלילית של עבירות , היא כי הנסיבה המיוחדת החמישית .136

תכנון ובניה באיו"ש" ולפיכך הגשת כתב אישום בפרשה זו היה הופך אותו ל"כתב אישום 

לממשלה שילם במכתבו מס שפתיים לערכי שלטון החוק ובהקשר  היועץ המשפטיתקדימי". 

מהמצב העלוב של אכיפת החוק בתחום התכנון והבניה בגדה, זה הביע את אי שביעות רצונו 

אולם סבר ש"לא ניתן לעצום עיניים מפני המצב בשטח כפי שהיה אז. מצב זה, כאמור, הוא 

הגיע היועץ  של אכיפה פלילית מינימלית של עבירות תכנון ובניה באיו"ש. בשים לב לכך

ל את האכיפה הפלילית ולהגיש שלה לכלל מסקנה שלא יהיה זה נכון להתחיהמשפטי לממ

כתב אישום ראשוני בתחום זה דווקא במקרה שמדובר בבניה שנדרשה לצרכי ציבור ושנועדה 

(. נציגת היועמ"ש הוסיפה את הדברים 12למכתב, נספח  7לפתור מפגע סביבתי" )פסקה 

 הבאים:

 

צה , בוודאי ביחס למועראשית כי מחדל מתמשך של אכיפה פלילית יטענו העותרים .137

האזורית מטה בנימין בתחומה נמצאת "ממלכת המאחזים הבלתי חוקיים", ובפרט בכל הנוגע 

איננה  לעצמת הבנייה הבלתי חוקית סביב עופרה, תופעה מגונה המוכרת לכל מזה מספר שנים,
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בגדר עילה להמשכת המחדל ולהימנעות מאכיפה במקרה זה, אלא אם ניתן להוכיח "אכיפה 

יש נסיבות רבות המבהירות מדוע אין מדובר באכיפה בררנית אלא  בררנית". במקרה זה,

בבחירת מקרה חמור במיוחד, של בניה נרחבת תוך ניצול כספי ציבור, תוך השגת גבול וגזל של 

 המוכיחים כולם כי לא מדובר באכיפה בררנית. –ידי נציגי ציבור -אדמות אזרחים מוגנים, ועל

ש להלן מספר מילים בהמשך שכן זהו למעשה הבסיס נקדי –אכיפה בררנית  –לעניין זה 

 הגנה מן הצדק. 3-2כי עומדת לזכות המשיבים  1להערכתו של המשיב 

, היא שגויה תפיסה לפיה זה אינו התיק להתחיל בו את האכיפההעותרים יטענו כי ה ,שנית .138

במיוחד  נסיבותיו הופכים אותו לחמורבמקרה כזה,  דווקאכי העותרים סבורים . ואף מסוכנת

 וכזה המצדיק הגשת כתב אישום, גם על רקע מחדל מתמשך של אכיפה בתחום. 

 –הבניה הבלתי חוקית נגועה בכל הנסיבות לחומרה הבאות  נזכיר כי בתיק זה .139

I.  ורשויות שלטוניות מקומיות הבנייה נעשתה ביוזמת והוראת נבחרי ציבור

בניה הבלתי הבכוח השלטוני שבידיהם לצורך מימוש לרעה שעשו שימוש 

 ;חוקית

II. ;הבנייה נעשתה תוך שימוש בכספי ציבור בהיקפים עצומים 

III. של אזרחים הפרטיות והמוסדרות גת גבול לאדמותיהם סהבנייה נעשתה תוך ה

 ;בשטח הנתון לתפיסה לוחמתיתמוגנים 

IV. חשודים, המעמד הסטטוטורי של הקרקע היה ידוע להבנייה נעשתה על אף ש

חרו לא רק להתעלם, אלא גם להונות את חברת , והם מצדם ב3-ו 2משיבים ה

ואף לקבל הלוואות מגורמים ממשלתיים  ע"י הנפקת היתר שלא כדין, הבנייה

 בבנייה;וזאת על מנת להמשיך לצורך בנייה בלתי חוקית זו,

V.  הבניה כה נרחבת שנוצרו עובדות בשטח המקשות על אכיפה מנהלית )ולראיה

  רק על איסור שימוש בו(; שבג"צ לא הורה על הריסת המתקן אלא

 כתיק ראשון במאמצי לראיית העותרים זהו מקרה חמור במיוחד וככזה בוודאי מתאים .140

גם כמעט היחיד לכך נוסיף שתיק זה הוא . של עבירות תכנון ובנייה בגדה המערבית אכיפה

 שנחקר, ותוצאות החקירה, כפי שהראנו מעידות על זלזול מתמשך ומדאיג במיוחד בחוק.

IV. ה מן הצדקהגנ 

כי , אליבא דיועץ המשפטי לממשלה היא 2-3ההגנה מן הצדק שעומדת לזכות המשיבים כאמור,  .141

אכיפה מהווה  –אכיפה בתחום הרלבנטי -הגשת כתב אישום נגדם על רקע מחדל מתמשך של אי

 בררנית. 

העותרים דוחים ניתוח זה מכל וכל ומצרים על כך שמשרד היועמ"ש האמון על אכיפת החוק  .142

 אופן קונקרטי על נבחרי ציבור אימץ קו משפטי מסוכן שכזה.ב
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 תחלת אכיפהייזום שינוי על ידי הבמקום בו לא התקיימה אכיפה כלל,  העותרים יטענו כי .143

באותה נופל להגדרה של אכיפה בררנית. אכיפה בררנית מתקיימת כאשר  ואינ בתיק זה או אחר

אכיפה בררנית: מן  דפנה ברק ארז, פרופ' )ראו תקופה של זמן, מקרים דומים זוכים ליחס שונה.

 (.2013נובמבר , 200הסנגור הזכות אל הסעד, 

 2505/01עש"מ בפסק דינה בהאמור השופטת )כתוארה אז( דורית בייניש עמדה על ההבדל  .144

 ( 2001) 21, 9( 2נו), פ"ד פרנס נ' יושב ראש רשות השידור

מחייבת בשירות המדינה אינם העובדה שנוהל או הוראה כפי שנאמר גם בעבר, "

נאכפים במשך זמן, או שהאכיפה היא חלקית ביותר, אינה מקימה כשלעצמה 

מונעת מן הרשות לשנות ממדיניותה הפסולה ולעמוד על קיום זכות לעובד ואינה 

אכיפה אינה מקנה לעובד זכות שלא להישמע להנחיות -הנוהל. ככלל, אי

 (21)שם, ע'  ולכללים."

עת פעלו ביודעין שלא כחוק, על כך שלא מתבצעת אכיפה  2-3סתמכו המשיבים המכאן, כי אם  .145

על חוקים אלה, לא עומדת להם ההגנה מן הצדק. רשויות האכיפה יכולות )ואף מחוייבות( 

 להחליט בנקודת זמן זו או אחרת שהן מתחילות לאכוף את החוק. 

קירותיהם במשטרה הבהירו כי בולטת סוגיה זו במלוא העוז, עת אלה בח 2-3ביחס למשיבים  .146

היותה של הבנייה בלתי חוקית ועל אדמות המסווגות כאדמות פרטיות הייתה ידועה להם 

 היטב, מבעוד מועד. 

החשד העולה מחומר החקירה לגבי ההתעלמות הבוטה מן החוק, לגבי חוסר הכבוד המובהק  .147

דה שמשך שנים על שנים לקניין פרטי, העובלזכותם של שכניהם הפלסטינים  2-3של המשיבים 

על כן, זהו  .עושים אלה באדמות פרטיות של תושבי הכפר עין יברוד כבשלהם, ועתה הם נתפסו

-סיומו של עידן איהודיע לציבור על ל , המתאים ביותר והאפקטיבי ביותרהתיק הנכון ביותר

  האכיפה, ועלייתו של שחר חדש בהיסטוריה העגומה של שלטון החוק בגדה המערבית.

 

 סוף דבר

לאור כל האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמבוקש ברישא לכתב עתירה  .148

 להופכו למוחלט. –זה, ולאחר קבלת תגובת המשיבים ודיון 

בנוסף מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות המשפט של העותרים ובשכר  .149

 ק.טירחת עורכי דינם בתוספת מע"מ וריבית כחו

 . 3העובדות המתוארות בעתירה זו נתמכות בתצהירו של מר אייל הראובני, נציג העותר מס'  .150
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