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 המשיבי�

   

  עתירה לצו על תנאי ולצו ביניי	

  

 

לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבי� לבוא ולית	 טע�,  עתירה לצו על תנאיזוהי 

   –בא� יחפצו 
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מבנה  להפעולות הדרושות כדי להפסיק את בנייתו שמדוע לא ינקטו בכל : 5#1למשיבי�   .א

, מצפה דניבתחומו של המאחז הבלתי חוקי , ללא היתרי בנייה והקבע הנבנה בימי� אלו

צווי הפסקת עבודות  ויאכפו, ובכלל זאת מדוע לא יוצאו ולהריסתו(להל	: "המבנה") 

  –וצווי הריסה בעניי	 המבנה, ככל שאלו לא הוצאו; וכ	 

  

 : 6#5מס'  י�למשיב  .ב

כל פעולת בניה או כל פעולה אחרת המסייעת לבניית   מביצוע נהמדוע לא תמנע .1

או באמצעות אחרי�, במישרי	 או בעקיפי	, ובכלל זאת מדוע לא  	בעצמהמבנה, 

ממת	 שירותי� כלשה� למבנה, לרבות חיבורו לתשתיות מי� וחשמל;  נהתמנע

 –וכ	

   

כל פעולה משפטית לגבי המבנה,  של ומסיוע לביצוע מביצוע נהמדוע לא תמנע .2

בי	 והכל , בו , הענקת זכויות מכל מי	 וסוג שהואתוהשכר, תומכירובכלל זאת 

 בתמורה ובי	 שלא בתמורה. 

  

  לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות: עתירה לצו ביניי�זוהי ג� 

  

 : לנקוט בכל הפעולות הדרושות כדי למנוע את השמשתו ואיכלוסו1#5למשיבי�  .1

של המבנה נשוא העתירה ע"י כל אד� וכל שימוש בו ע"י כל אד� וכ	 לנקוט בכל 

הפעולות הדרושות כדי למנוע כל פעולת בנייה בו, ובכלל זה פעולות של בניית 

המבנה עצמו, פעולות שנועדו לחברו לתשתיות, וכ	 פעולות של סלילה ו/או 

 פריצת דרכי� אל המבנה וממנו; 

  

, מביצוע כל עבודות בנייה בעצמ	 או באמצעות אחרי�, : להימנע6#5למשיבות  .2

הנוגע למבנה נשוא העתירה וכ	 להימנע מביצוע כל עסקה במבנה ובכלל זאת  בכל

להימנע ממכירה, העברה, השכרה, איכלוס והעברת זכויות מכל סוג שהוא בי	 

  בתמורה ובי	 שלא בתמורה;

 

  

  די	 סופי בעתירה זו.#והכל עד לקבלת פסק
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לפיה העותרי	 מבקשי	 מבית המשפט הנכבד להוציא צו ארעי  עתירה לצו ארעיג	 זוהי 

, עוד בטר	 קבלת תגובת המשיבי	 לבקשה לצו ביניי	שתוכנו זהה לצו הביניי	, 

 ושיעמוד בתוקפו עד להחלטה בבקשה לצו ביניי	.

  

  הנימוקי	 לבקשה לצו ביניי	 ולצו ארעי מפורטי	 בסו� כתב העתירה.

  

בסמו) למאחז הבלתי חוקי המבנה ההול) ונבנה בימי	 אלו מיקומו של ר בו מסומ� אוויצילו	 

  .1נספח מצ"ב ומסומ�  דיר דבוא�כפר האדמות והבלתי מורשה "מצפה דני" היושב על 

  

  :תנאי�ואלה הנימוקי	 בעתירה לצו על

  

 א. פתח דבר

# המוגדרות כ עניינה של עתירה זו במבנה קבע ההול0 ונבנה במהירות אדירה על אדמות .1

אחז הבלתי בסמו0 למ, המכונות ג� "אדמות מדינה") ”public land“"אדמות ציבור" (

. למיטב ידיעת העותר ")מצפה דני(להל	: "המאחז" או " 'מצפה דני'חוקי ובלתי מורשה 

המצוי בגדה  ככל הנראה, מחו� לתחו� שיפוט של יישוב ישראלי כלשהו ,המבנה נבנה

 .המערבית

 

דיר דיבוא	, כפר הפלסטיני ל שייכותהבוריות יהצאדמות העל בניגוד לחוק  הנבנ המבנה .2

בלא היתרי בנייה, וללא שיש במקו� תכנית מתאר , כל זאת ללא הרשאה או אישור

 כגו	 דא. בנייההיתרי שמכוחה נית	 להוציא 

  

מסיורי� שנערכו במקו� עולה במהירות מסחררת. מבוצעות  המבנההעבודות להשלמת  .3

, כבר נמצאות בשלב לשנה זו מאי מהל0ע לעותר בודככל הי ,שתחילת	דות כי העבו

לאחר תחילת העבודות, עומד  חודשכמתקד� מאוד ולמעשה במועד הגשת עתירה זו, 

 . במקו� מבנה גדול ממדי�, אשר נבנה כולו בניגוד לחוק

 

רה ידי אזרחי� ישראלי� בגדה המערבית, ג� במק#חוקית על# כבכל מקרה של בנייה לא .4

ארגו	  דרור אטקס, נציגמר  שליו זה, זרוע רשויות אכיפת החוק לא מורגשת. א1 נסיונות

לא זכו  על המתרחשלהתריע על "), יש די	מתנדבי� למע	 זכויות אד�" (להל	: " – יש די	"

לכל מענה או התייחסות ראויה, וניכר כי המשיבי� מתייחסי� בשוויו	 נפש גמור לעבירות 

 לנגד עיניה�. הבנייה המתרחשות
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 –עתירה זו מוגשת, לפיכ0, בלית ברירה ומתו0 הבנה שללא התערבות בית המשפט הנכבד  .5

גורלה של אדמה זו, יהיה כגורל	 של האדמות האחרות עליה	 הוק� המאחז, אשר 

הביאה לגידולו המתמש0,  1#5התפשטותו תו0 עצימת העיניי� המכוונת של המשיבי� 

 יה�לנהוג מנהג בעלי� באדמות, דיבוא	#ר הסמו0, דירתו0 שהוא מונע מתושבי הכפ

לממש את זיקת ההנאה הטבעית שקיימת בי	 והגובלות במאחז ובמבנה זה, הפרטיות 

 ., המסווגות כאדמות ציבוריותהכפר והאדמות הסמוכות לו

  

  

 ב. הרקע העובדתי

  

Iלעתירה 	הצדדי . 

בחלקו  בנוי, נשוא עתירה זו, מאחזה, שדיבוא	#הינו ראש מועצת הכפר דיר 1העותר מס'  .6

אדמות וחלקו על  מכפרועל אדמות פרטיות מוסדרות הנמצאות בבעלות� של תושבי� 

. במהל0 השני� מאז הקמת המאחז, ראו זה הטבעי של כפר המצויות בגוש ציבוריות

, נגזלות לטובת� של והציבוריות יה� הפרטיותאנשי הכפר בעיניי� כלות, כיצד אדמות

 רעי חוק ועברייני בנייה אידיאולוגיי�. מתי מעט, פו

 

הינו שר הביטחו	 של מדינת ישראל. משיב זה מופקד בי	 היתר על המינהל  1המשיב מס'  .7

 האזרחי בגדה המערבית והינו הממונה העליו	 על אכיפת החוק בשטח זה. 

  

ל, הינו מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ובידו מצויות כל סמכויות הניהו 2המשיב מס'  .8

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

בהתא� לכללי המשפט ההומניטארי הבינלאומי ולדיני התפיסה הלוחמתית. בפרט, אמו	 

על שמירה על הסדר הציבורי והגנה על רכוש התושבי� באזור הנתו	 לתפיסה  2המשיב 

 לוחמתית, כפי שיוסבר בהמש0 העתירה. 

 

אשר בידיו סמכויות הניהול  2הינו ראש המינהל האזרחי אצל המשיב מס'  3המשיב מס'  .9

על אכיפת חוקי  3של החיי� האזרחיי� בשטחי� הכבושי�. בי	 היתר אמו	 המשיב מס' 

 התכנו	 והבנייה החלי� באזור.
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(אי)מימוש� של צווי בבמסגרת עתירה אחרת העוסקת ב(אי)אכיפת דיני התכנו	 והבנייה ו .10

במאחזי� בלתי חוקיי� בגדה כלפי מבני� שהוצאו הריסה וצווי הפסקת עבודות 

(תלוי  שלו	 עכשיו ואח' נגד שר הביטחו� ואח' 9051/05המערבית, היא העתירה בבג"� 

(להל	:  28.10.2008תצהיר משלי� מטעמו בתארי0  3המשיב מס' הגיש , ועומד)

 "התצהיר"). 

  

את סדרי העדיפויות לאכיפת� של דיני תכנו	  3בתצהיר משלי� זה פירט המשיב מס'  .11

, עליה	 הוחלט ברשויות ובנייה כנגד בנייה בלתי חוקית במגזר הישראלי בגדה המערבית

הצהיר כי בראש סדר  3. המשיב מס' הרלבנטיות לאחר עבודת מטה מאומצת ורבת שני�

אי� מבני� העדיפויות, מיד לאחר צווי ההריסה המבוססי� על החלטות שיפוטיות, נמצ

המצויי� בשלבי הבנייה ההתחלתיי� שלה�, בטר� אוכלסו. יצויי	, כי תצהיר זה שימש 

ועודנו משמש כעוג	 המרכזי עליו נשעני� המשיבי� בעתירות אחרות המתייחסות 

לאכיפת דיני התכנו	 והבנייה בגדה, והוא א1 הוגש על ידי המדינה בעתירות אחרות 

כפת את דיני התכנו	 והבנייה על ישראלי� בגדה, דוגמת שהוגשו נגדה בטענה כי אינה או

(העוסקת באכיפת� של  הביטחו� ואח' שר שלו	 עכשיו ואח' נגד 7891/07העתירה בבג"� 

עלי  8255/08צווי תיחו� אשר הוצאו לשישה מאחזי� בלתי חוקיי�), והעתירה בבג"� 

ווי הריסה למאחז (העוסקת במימוש צ מחמד עיסא מוסא ואח' נגד שר הביטחו� ואח'

בדיו	 א0 לאחרונה , שעל עיקריו חזרו נציגי המדינה לתצהיר זה. הבלתי חוקי דר0 האבות)

משמעויותיו עוד נשוב בהמש0 לוהאמור,  9051/05בג"� מסגרת ב 10.6.2009ביו�  שנער0

 כתב העתירה. 

  

  .2 נספח, מצ"ב ומסומ	 28.10.2008מיו�  3העתק מתצהירו של המשיב מס' 

הינו מפקד מחוז ש"י של משטרת ישראל אשר אמו	, בי	 היתר, על אכיפת  4ב מס' המשי .12

 החוק על ישראלי� מפירי חוק בגדה המערבית.

  

� השיפוט של בתחוו 1979, הוכרזה בשנת המועצה אזורית מטה בנימי	, 5המשיבה מס'  .13

� בהתא. נשוא העתירההמבנה , אשר בסמו0 לו נבנה � המאחזהוקאחת מהתנחלויותיה 

סמכויות פיקוח  הינה בעלת 5תחיקה הצבאית החלה בגדה המערבית, המשיבה מס' ל

 הנוגע לבנייה בלתי חוקית בתחומה.  בכלואכיפה 

  

הגדול מצוי בחלקו אשר המאחז מצפה דני אגודה שיתופית, הינה , 6המשיבה מס'  .14

דעת �חוותלה מ, כפי שעו6המשיבה מס' לווי	 שלה.  והוא א1 מוגדר כשכונת הבתחומ
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, עו"ד טליה ששו	 (להל	: "דו"ח ששו	") מאת (ביניי	) בנושא מאחזי	 בלתי מורשי	

צורפה  6המשיבה מס' היא האחראית על אספקת המי� למאחז חר1 אי חוקיותו. 

ת המבנה, נשוא עתירה זו, יזהות האחראי� לבניומאחר ו לעתירה זו מטעמי זהירות בלבד

  עי� לעותר. וידאינ� 

 

  

IIמבנה נשוא העתירה. המאחז וה  

  

המשיבה של  ויהבנהתחו� קו מ מטר #600של כאווירי במרחק ממוק�  מצפה דני המאחז .15

, 6המשיבה של בתו0 תחו� השפוט  '98הוק� בשנת משפחות. המאחז  30 #מונה כיו� כו 6

  :נכתב 5אתר האינטנרנט של המשיבה מס' . ב1992שהוגדר ונחת� ביד צו אלו1 בשנת 

 

רת מחבל ליישוב מעלה מכמש, שבה נרצח דני פריי ז"ל בעקבות חדי..."

בביתו, בי' באלול תשנ"ב, הקימו תושבי מעלה מכמש על גבעה סמוכה 

לאחר שנתיי�, ביו� בו  אל אר� בנימי	 כולה. נקודת תצפית הצופה

נחת� הסכ� וואי, הועלו למקו� שני קרוואני�. איציק ספיר, תושב 

ש0 חצי שנה, עד שהצטר1 אליו מעלה מכמש, עלה למקו� וגר בו במ

 "חברו ליישוב, שמעו	 ריקלי	.

  )http://www.binyamin.org.il/?CategoryID=146&ArticleID=208(ראו: 

  

שסופחו בשנת  ציבוריותכאדמות  כפי שצוי	, המאחז בנוי בחלקו על אדמות המוגדרות .16

ומוסדרות על אדמות פרטיות תו0 הסגת גבול, חלקו ו 6לתחו� שפוטה של המשיבה  1992

בנושא  ביניי� חוו"ד של העותר. ב וכפרתושבי ממוגני�, בבעלות� של אזרחי� הנמצאות 

מצוייני� א דו"ח ששו	 האמור לעיל, י, הטליה ששו	 מאת עו"ד מורשי�בלתי מאחזי� 

 מ.ס., ש.ז., א.ל.):  אינ	 במקור(ההדגשות  	 המאחזהדברי� הבאי� לעניי

  

  1998מועד ההקמה: אוגוסט "

  מטר  610ישוב קרוב: מעלה מכמש, מרחק בקו אווירי 

  או שר ביטחו� להקמה: אי�. (יש למעלה מכמש)    אישור הממשלה

טיב הזכויות בקרקע: אדמות מדינה + קרקעות פרטיות של פלסטיני	 

    מבני	.עליה� ממוקמי	 חלק מה
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  2029הגו1 שהקצה את הקרקע: הסכ� הקצאה להסתדרות הציונית עד 

  סטאטוס תכנוני: אי�.

תחו� שיפוט: מועצה אזורית מטה בנימי	. חלק מהמאחז בתחו� יישוב 

  מעלה מכמש.

  משפחות  21  מספר תושבי�:

  מכולות; עבודות פיתוח ותאורה.  2יבילי�;  30סוג הבניה: 

ד הבינוי והשיכו	 שיל� עבור הקמת תשתיות הגו1 מממ	 ההקמה: משר

סה"כ: 2.  100,000עבור מבני ציבור סכו� של 2;  225,000סכו� של 

325,000  .2  

  חיבור חשמל: אושר חיבור חשמל למקו�

הקצבת המי�  #חיבור מי�: חיבור מי� ליישוב מכמש, לפי מקורות 

  "למעלה מכמש היא על ידי המועצה האזורית בנימי	.

  

עת הוא פורס�),  2005(נדגיש רק כי המידע הנ"ל מעודכ	 לראשית שנת מהאמור העולה  .17

אדמות היא מוגדרת כובחלקה  פרטיתהוא שהמאחז הוק� על קרקע שבחלקה הינה 

בנייתו. את ציבוריות, שאי	 אישור ממשלה להקמתו, ושאי	 תכנית מתאר המאפשרת 

אחד לא לבניית א1 יתרי בנייה ה לא הוצאו א1 ,מוסדר תכנו	הלי0 פועל יוצא של היעדר כ

 מהמבני� של המאחז.

 

, על ידי צוות בראשותו של 1הנתוני� שהוכ	 במשרד הביטחו	 עבור המשיב מס' מסד ג� ב .18

תא"ל ברו0 שפיגל, והמרכז את נתוני הבנייה הבלתי חוקית בגדה המערבית (להל	 ייקרא: 

  :הבאי� מוזכר המאחז והוא קובע לגביו את הנתוני� ח שפיגל")"דו"

  

ע� תוספת  7קרוואני� ( 28משפחות, תכולה:  21במקו� מתגוררות "...

כפולי�, אחד ע� תוספת מרפסת אב	 ופרגולה, אחד ע� הרחבת  3בנייה, 

חדר מבניה קלה), עבודות פיתוח להרחבת קרוואני�, הכשרת שטח 

להצבת קרווא	, מכולה, מכולה המשמשת כמחס	, בודקה שמירה,  

מכולת חשמל, מצפור, מגדל מי�, דר0, גדר, עמודי  מתק	 משחקי�,

  חשמל."

  

   ובאשר לאי חוקיות הבנייה במאחז קובע דו"ח שפיגל את הדברי� הבאי�: 
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, ע"ג אדמות מדינה מוקצות 1998הוק� באוגוסט  –"מצפה דני 

 225/2/1) +קרקע פרטית, בתחו� תב"ע מס' 10/80#10/2029להסתצ"י (

' ומאז לא קודמה ע"י 99רה להפקדה בשנת למוסד חינוכי חקלאי שאוש

המועצה (אושרה לקידו� ע"י רה"מ ברק במסגרת הסכ� המאחזי� 

  . )99באוקטובר 

  3נספח   ומסומני�העתק העמודי� הרלבנטי� מדו"ח שפיגל מצ"ב 

אינ	  וכל הבנייה שבוהנה כי כ�, שני דוחו"ת מקיפי	 קובעי	 את שידוע לכל: שהמאחז  .19

�  חוקיי	  

 ; ולו נבנה ללא היתרי בנייההמאחז כ  .א

החלה במקו	 וללא מתאר התוכנית ל הבנייה נעשית בניגוד  .ב

מכוחה נית� היה להוציא היתרי שקיימת תכנית מתאר ש

 ;בנייה

חלקי	 מהמאחז נבנו על אדמות פרטיות מוסדרות של   .ג

פלסטיני	 מהכפר דיר דיבוא� ובחלק� על אדמות ציבוריות 

 המהוות עתודת הקרקע של הכפר;

 ; ללא אישור ממשלה מאחז הוק	ה  .ד

הקופה  ספילממ	, מכ ממשלתיי� מגופי�כמוב	 במאמר מוסגר נאמר, כי כל אלו לא מנעו 

 . !325,0002של  ,לא פחותה ,מי המאחז בעלותבתחו הציבורית, בנייה מאסיבית

החוקיות של המאחז וכל #א1 מוכיחי� כי המידע בדבר אי המסמכי� הללולא זו א1 זו,  .20

ולמקבלי ההחלטות שני� רבות, א0 כנראה שאלו  1#4מס'  י�קיי� וידוע למשיב הבנוי בו

 צי דבר בנוגע לפעילות העבריינית. העדיפו שלא לעשות דבר וח

לה הבנייה במאחז לגלוש דרומה לעבר חה 2006במהל0 מחציתה הראשונה של שנת  .21

דרומי של המקו� שבו כיו� נבנה הבית. הבנייה החלה בהזזת שני קרוואני� לקצה ה

בו  2006שצול� באוגוסט של המאחז הכביש שנפר� לאור0 השלוחה דרומה. תצלו� אוויר 

 .4 נספחלעתירה ומסומ	 מצור1  נראי� לראשונה שני הקרוואני� הללו
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הומרו במהל0 המחצית הראשונה של מבני� זמניי� אלו  לא ארכו הימי� ושניכצפוי,  .22

אל עבר אחד אלו שנבנו בנקודה הצופה  מפוארי�. בתי�בשני בתי מידות  2008שנת 

ו יעל ,)80מכבישי האור0 המרכזיי� של הגדה המערבית הלא הוא כביש אלו	 (מספר 

לראות ללא קושי  לוחולפי� מדי יו� עשרות כלי רכב משטרתיי� וצבאיי� שנוסעיה� יכ

� ת� של שני מבני� אלו, כמו של חבר� השלישי שנבנה סמו0 אליה� בימיבנייתהלי0 את 

  .5 נספחמ	 ולעתירה זו ומס מצור1 2008תצלו� אוויר של המאחז שצול� ביוני  .אלו ממש

 

העבודות להכשרת  ,למיטב ידיעת העותרכאמור בפתח העתירה ו :נשוא העתירה המבנה .23

איש ארגו	  ,דרור אטקסמר  .שנה זול מאיחודש  מהל0הקרקע לבניית המבנה החלו ב

שאית עמוסת חומרי בנייה שנכנסת אל תחומי המאחז. הבחי	 במזכויות האד� 'יש די	', 

 עצמ	. עבודות ב להבחי	 בברור, כבר נית	 היה שבועיי� לאחר מכ	כ

  

בירור את קצב התקדמות העבודות מצ"ב בוממחישה  10.6.09 # ביו� ה צולמהתמונה ש

6�7 נספחלעתירה ומסומנת .  

 

ללא היתרי בנייה, מתאר וזהו מצבו המשפטי של המבנה: הוא נבנה שלא ע"פ תכנית  .24

מאחז פוט של כל ישוב ישראלי אליו פלש הימחו/ לתחו	 הש ,ככל הנראה ,באזור המצוי

 אתה אישרשממשלת ישראל מעול	 לא מצפה דני, בלתי מורשה הבלתי חוקי וה

 הקמתו.

 

, שלא כדי�, הול0 ונבנה לו כחודש אחד בלבד מהלכו שלב , במהירות הבזק ולאור יו�,וכ0 .25

, אשר לפי מיטב ידיעת העותר וניסיו	 החיי� שלו בגדה, יאוכלס גדול ממדי� עמבנה קב

 בקרוב, ככל הנראה, ע� פרסו� דבר עתירה זו.   

  

  

III	מיצוי הליכי .  

  

, ביו� אטקסדרור  איש ארגו	 זכויות האד� "יש די	",במקו� שער0 בסיור כאמור לעיל,  .26

 שלח למחרת,. אל המאחזיי	 נכנסת במשאית עמוסה בחומרי בנהלה הבחי	  ,26.5.09 # ה

כי הביע את חששו א1 בה פירט את אשר ראה ו, 3המשיב דחופה אל פניה  מר אטקס

 , וכ0 הוא ציי	: משאית ע� חומרי בניי	 מלמדת על בניי	 ההול0 ומוק�
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"ברצוני להודיע0 כי בסיור שערכתי אתמול בשעות אחה"צ באזור 

סה חומרי בניי	 (בלוקי�, ההתנחלות מעלה מכמש ראיתי משאית עמו

חול, ברזל ומלט), נכנסת לתו0 המאחז הבלתי מורשה 'מצפה דני'. צילו� 

  ."המשאית נמצא בידי ואשמח להעבירו על פי הצור0

...  

  

"במאחז זה התקיימה בשני� האחרונות בנייה לא חוקית של מספר בתי 

ול קבע כמו ג� מספר לא מבוטל של יבילי� שנוספו למקו�. כל זאת למ

עיניה	 של הרשויות שכשלו לחלוטי	 במלוי חובת	 לאכו1 את החוק 

  במקו�."

    

  .8 נספח ב לעתירה זו ומסומנתמצ", 27.5.09מיו� אטקס, מר העתק פנייתו של 

ביו� ער0 במקו�, נשנוס1 בסיור חלפו למעלה משבועיי� ופנייה זו נותרה ללא תגובה.  .27

ת וובמקו� מתבצעהו ואכ	 חשדו התממש בוחושיו לא איכזכי אטקס  מר נוכח, 10.6.09

פנייה  שלח ,. בו ביו�במהירות שיאהקור� עור וגידי� עבודות בנייה של מבנה קבע חדש 

והתריע מיקומ	 המדויק של העבודות תיאר את , בה 3המשיב אל , שנייה במספר, נוספת

 :במכתבו השני נוספת על אוזלת יד� של רשויות אכיפת החוק, וכ0 הוא ציי	פע� 

  

מסיור שערכתי היו� בסמו0 למקו�, הריני לבשר ל0 כי חשש זה אכ	 "

התאמת ובימי� אלה הול0 ונבנה בקצב מוא� מבנה קבע נוס1, בסמו0 

מאוד לשני מבני הקבע הקיימי� במקו�, שנבנו בעבר בקצה דרומי של 

   229956/642863המאחז. מיקומו של המבנה החדש הוא בנ.צ.

חוקי, אי	 כל ספק כי מדובר בבנייה בלתי  מאחר ומדובר במאחז בלתי

חוקית שעל הרשויות, ובראש	 המנהל האזרחי האמו	 על אכיפת דיני 

  לעוצרה באופ	 מיידי"התכנו	 והבנייה בגדה המערבית, 

  .9 נספח, מצ"ב לעתירה זו ומסומנת 10.6.09אטקס, מיו� מר העתק פנייתו של  

ההתקדמות המרשימה של . 	 או מי מטעמוהנמעתגובה מטע� כל פנייה זו לא זכתה לג�  .28

הבוני� מחד, וחוסר המעש המוחלט והתעלמות� הגורפת של המשיבי� מראיות ברורות 

אל  ידי הח"מ#שהובאו לפתח�, מאיד0, הביאו לפנייה נוספת, שלישית במספר, הפע� על

  . המשיבי� כול� ואל יועציה� המשפטיי�
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 הח"מ: ישו גהד 22.6.09בתארי0 ששוגרה בפנייה  .29

 

המדובר בהתחלות בנייה, אשר נית	 לעצר	 עוד בשלביה	 ..."

אמירה זו ההתחלתיי�, בטר� תושל� הבנייה ובטר� יאוכלס המבנה. 

 באה על רקע תצהירו של רמ"א כפי שהוגש לבית המשפט העליו	

שלו	 עכשיו ודרור אטקס נגד שר הביטחו�  9051/05בעתירה בבג"� 

  )., א.ל., ש.ז.מ.סההדגשות אינ	 במקור ( ".27.10.2008, ביו� ואח'

  ובהקשר זה הוסיפו הח"מ:   

בתצהיר זה התחייב רמ"א כי בראש סדרי העדיפויות נמצאי� הליכי 

דיני התכנו	 והבנייה ביחס להליכי� המצויי� אכיפה כנגד הפרות 

בשלבי� ההתחלתיי� שלה�, "בנסיבות בה	 קיימת חשיבות למת	 מענה 

הדגש לעת הזו הוש�, כ0 נמסר, . ייה והאכלוס"מהיר לפני השלמת הבנ

על טיפול במבני� בלתי חוקיי� חדשי� הממוקמי� בגדה המערבית, 

על אמירה  דוגמת המבני� הנבני� במאחז 'מצפה דני' בימי� אלו ממש.

זו המופיעה בתצהיר ועל התחייבות זו חזרו נציגי המדינה ג	 בדיו� 

 במקור(ההדגשות  .10.6.2009שנער) זה לא מכבר בעתירה זו, ביו	 

  )., א.ל., ש.ז.מ.ס

  וא1 התריעו:   

, כפי שהוצגה בתצהיר תשובה בפני עמדתו הרשמית של רמ"אבר�, "

בית המשפט העליו	, עליה ג� חזרו נציגי המדינה הלו0 וחזור במהל0 

, א� לא ההפ0 מכ0. אינה נתמכת בפעולות בשטחהדיו	 בעל פה, 

בזמ	 אמת אינ� זוכי� לכל התייחסות  , פניות ודיווחי�תכתובת ענפה

וקשה להתחמק מהחשש כי בקרב רשויות אכיפת החוק  ולכל טיפול,

נוצרה השלמה ע� עבירות מסויימות המתבצעות על ידי גורמי� 

מסויימי� וכי אי	 צור0 כלל להדרש אליה	. חמור הדבר שבעתיי� היכ	 

 במודע שאות� גורמי� האמוני� על אכיפת החוק מתחמקי� ונמנעי�

ממת	 תשובות והתייחסות עניינית לפניות המאירות את עיניה� של מי 

(ההדגשות אינ	  "המנסה לעצו� אות	 בחזקה לנוכח המתרחש בשטח.

  )., א.ל., ש.ז.מ.סבמקור 
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  .10 נספח, מצ"ב לעתירה זו ומסומנת 22.6.09העתק מפניית� של הח"מ, מיו� 

רה זו, טר� התקבלה כל תגובה או מענה פנייה השלישית, עד למועד הגשת עתיג� על ה .30

 ומי מטעמ�. כלשהו מטע� המשיבי�

 

חוקית ע"י אזרחי	 ישראלי	 בשטחי	 � שוב מתברר, כבמקרי	 רבי	 של בנייה לאו .31

חר� היותה  –הכבושי	, שרשויות אכיפת החוק מבזות את עצמ� ואותנו. הבנייה במאחז 

במלוא המר/, במהירות שיא נמשכת  –בלתי חוקית, (כמו כל בתי המאחז האחרי	) 

ובאי� מפריע. וכל זאת בידיעת� המלאה של רשויות האכיפה שנמנעות מלבצע חובת� 

למנוע ביזוי החוק ופגיעה ברכוש פרטי או, כמו במקרה שלנו, ברכוש  –האלמנטארית 

  הציבור.

  

 מכא	 עתירה זו. .32

  

  

  ג. הטיעו� המשפטי

 

I – במבט לווייני: פרויקט אי �  קת הפיקוח והאכיפה של המנהל האזרחיהאכיפה של מחל

 

עשרות אלפי ואולי מאות אלפי מילי� נכתבו על היעדרה של אכיפת חוק אפקטיבית על  .33

ישראלי� מפירי חוק בגדה המערבית. בעיית אכיפת החוק על ישראלי� מלווה את 

 הכיבוש הישראלי מאז החל מפעל ההתנחלויות. 

 

, פ"ד אל נאתשה ואח' נ' שר הביטחו	 ואח' 175/81בתחילת שנות השמוני�, בעקבות בג"�  .34

, ש� התלוננו תושבי חברו	 על הטרדות והתעללות מצד מתנחלי בית הדסה, 361) 3לה (

הוק� צוות מתא�, בראשותה של עו"ד יהודית קרפ מפרקליטות המדינה, לבחינת והכנת 

זה. די	 נהלי� והנחיות לאכיפת חוק על ישראלי� מפרי חוק בגדה המערבית ובחבל ע

היה ראשו	 בסדרה ארוכה  23.5.1982וחשבו	 של הצוות ("דו"ח קרפ") שהתפרס� ביו� 

אכיפת החוק #של דו"חות ציבוריי� שעתידי� היו לעסוק מאז ועד היו� בבעיית אי

 בשטחי� הכבושי�.
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התפרס� דו"ח ועדת החקירה הממלכתית לעניי	 הטבח במערת המכפלה  1994בשנת  .35

 ש� נמתחה ביקורת על כשלי אכיפת החוק: ("דו"ח שמגר"), וג�

  

"לא עלה בידי ממשלות ישראל לדורותיה	, והגופי� הביצועיי� 

המופקדי� על הנושא, לעשות את המירב כדי לאכו1 את החוק, 

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

� שנציי	, כדוגמא, כי עד לעת האחרונה לא טופלו אירועי� בה

לא הגיש ערבי את תלונתו בעצמו במשטרה, על א1 קיומ	 של 

  ראיות אחרות למעשה העבירה ובכלל	 עדי ראייה מאנשי הצבא"

  

(בראשות הנשיא שמגר)  דו"ח ועדת החקירה לעניי� הטבח במערת המכפלה בחברו�(

  ). 192(תשנ"ד), עמ' 

  

  וראו הדברי� הבאי� שכאילו נכתבו לעניינו:

  

באכיפת החוק... נקודת המוצא המקובלת עלינו "נתגלו ליקויי� 

באווירה היא כי בהיעדר אכיפת חוק יעילה אי	 ג� שלטו	 יעיל. 

שבה איש הישר בעיניו יעשה, בלי ליטול על עצמו סיכו� מוחשי 

שישא באחריות א	 יחרוג מכללי המותר, נפגעת תקינות 

. פעולת� של הרשויות המופקדות על השליטה היעילה בשטח

שלטו� החוק אינו המשפט העליו	 העיר כבר לפני שני�, כי בית 

נוצר יש מאי�, ואינו דבר ערטילאי. צרי) להיות לו ביטוי מוחשי 

בעצ� קיומ� של הסדרי� נורמטיביי� מחייבי�  ויומיומי

ברזילי  428/86ובהפעלת� הלכה למעשה כלפי כולי עלמא (בג"צ 

  "554, 505) 3, פ"ד מ(נ' ממשלת ישראל

  

 ; ההדגשה שלנו, מ.ס., ש.ז., א.ל.)243עמ' (ש�, 

 

בעקבות פרסו� דו"ח שמגר ואימו� מסקנותיו, הוק� המחוז השישי של משטרת ישראל, 

הוא מפקדו. בנוס1, היוע� המשפטי לממשלה דאז, מר  4הוא מחוז ש"י שהמשיב מס' 

ע יאיר, פרס� נוהל חדש אשר אמור היה להסדיר את חלוקת האחריות בנוג#מיכאל ב	

לאכיפת החוק על ישראלי� בגדה המערבית ובחבל עזה. הנוהל שונה ועודכ	 בידי היוע� 
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נוהל אכיפת החוק והסדר לגבי  המשפטי אליקי� רובינשטיי	. לנוסח העדכני ראו: 

 )15620/98(מכתב מס'  ישראלי� מפרי חוק באיו"ש ובאזח"ע

  

  קבע הנוהל כ0: 6בסעי1  .36

 

טיפול באכיפת החוק . משטרת ישראל תהיה אחראית ל1"

והסדר בתוככי הישובי� הישראליי�. צה"ל יהיה אחראי לטיפול 

במעטפת שמחו� ליישוב (זאת ה	 במקרה בו קיי� מידע מוקד� 

  על האירוע ובי	 א� אי	).

  

. בכל אירועי� אחרי� שיהיה לגביה� מידע מוקד� המאפשר 2

משטרת ישראל תהיה אחראית לטיפול  –התארגנות מראש 

החוק והסדר באירוע עצמו וצה"ל יסייע לה ויטפל  באכיפת

  במעטפת."

 

כ	, נוהלי היועמ"ש קובעי� במפורש כי משטרת ישראל תהיה אחראית לאכיפת #הנה כי .37

החוק על ישראלי� בגדה המערבית. צה"ל משאיר בידו את האחריות הכללית והנוהל ג� 

י צה"ל ראשוני�, הרי שעד קובע כי במידה ויש אירוע של הפרת הסדר שאליו מגיעי� חייל

 להגעת המשטרה צה"ל אחראי לאכיפת החוק.

 

אלא שכל הנהלי� וכל הדו"חות לא שיפרו את המצב והפרת החוק מצד ישראלי� בגדה  .38

 נותרה ללא מענה ראוי עד עצ� היו� הזה. 

  

  ראו, בי	 היתר:

  

 יש די�"מראית החוק: אכיפת החוק על אזרחי� ישראלי� בגדה המערבית",  •

  );2006ני (יו

", התנחלויות חסימת הגישה של פלסטיני� לקרקע סביב דמה שדודה:"א •

  );2008(ספטמבר  בצל	,

", אכיפת החוק בדרו� הר חברו	#אלימות, התנכלויות ואי חרב הגירוש:" •

  );2005בצל� (יולי 



 

  15

"הכל צפוי והרשות נתונה: טיפול	 של רשויות אכיפת החוק בהתקפות של  •

  );2002(נובמבר  בצל	�", מתנחלי� על מוסקי זיתי

(אוגוסט  בצל	אכיפת החוק על מתנחלי� בחברו	", #"עומדי� מנגד: אי •

2002;(  

  );2002(מאי  בצל	", מדיניות ההתנחלות בגדה המערבית גזל הקרקעות:" •

 בצל	"הסכמה שבשתיקה: מדיניות אכיפת החוק על מתנחלי� בשטחי�",  •

  );2001(מר� 

מתנחלי� שתקפו פלסטיני� בתגובה אכיפת החוק על #"די	 לעצמ�: אי •

 );2001(אוקטובר  בצל	לפגיעה באזרחי� ישראלי�", 

 

  

II –  לעבירות הבנייה על רקע 	של המשיבי 	במבט ממוקד: העדר אכיפה והעדר התייחסות

  9051/05תצהירו של ראש המנהל האזרחי כפי שהוגש בבג"/ 

  

כוח� פנו מספר פעמי� למשיבי�, ובי	 היתר #כאמור, וכפי שפורט לעיל, העותרי� ובאי .39

ואשר  9051/05שהוגש בתשובה לעתירה בבג"�  3התייחסו לתצהירו של המשיב מספר 

 אמור היה להכריז על סדרי העדיפויות שקבע לפעילות אכיפה. 

, עוסקת בטענת 2005 , אשר תלויה ועומדת עוד משנת9051/05יוזכר שהעתירה בבג"צ  .40

נמנעי� במכוו	 ממימוש צווי הריסה למבני� שהוקמו שלא  1#4העותרת כי המשיבי� 

תנאי # הוצא צו על 2005"היובל". בדצמבר #כדי	 במאחזי� הבלתי חוקיי� "חרשה" ו

האמור ומאז מתמקדי� הדיוני� בעתירה זו בנסיונות לפצח את "צופ	  9051/05בבג"צ 

שיבי� בעניי	 אכיפת החוק על ישראלי� הבוני� שלא כדי	 בגדה תכנית העבודה" של המ

 המערבית.

(כב' הנשיאה   9051/05ניתנה החלטת בית המשפט הנכבד במסגרת בג"צ  6.2.2008ביו�  .41

מהי תכנית העבודה  בייניש והשופטי� דנציגר ופוגלמ	), המורה למשיבי� לנמק בתצהיר

בהתא� לקטיגוריות השונות שיקבעו על ידי  לטיפול בכל סוגי הבנייה הבלתי חוקית, והכל

 גורמי אכיפת החוק באזור. 

 .11 נספחהחלטה זו מצורפת לכתב העתירה ומסומנת 
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תצהיר המשיב הוגש, לאחר דחיות רבות שנתבקשו (וניתנו) למשיבי�, בסופו של יו�  .42

  .2נספח לעתירה ומסומ	  מצ"ב, והוא 28.10.2008בתארי0 

משמעית כי בראש סדרי # ית	 לראות כי הוא כולל התחייבות חדכפי שעולה מתצהיר זה, נ .43

 –שני רק להחלטות אכיפה המבוססות על החלטות שיפוטיות  –העדיפויות, לעת הזו 

 4. וכ0 מורה אותנו סעי1 מס' י�עומדי� צווי הריסה העוסקי� בבנייה בשלביה ההתחלתי

  מנהל האזרחי:, תא"ל יואב מרדכי, המשמש כראש ה3לתצהירו של המשיב מס' 

 

את הרציונל העומד בבסיס סדר העדיפויות כפי  3ובהמש0 תצהירו, מפרט המשיב מס'  .44

שנקבע על ידי המשיבי�, ואת המשמעות אותה יש לייחס לאכיפה של מבני� המצויי� 

 בראשית שלבי הבנייה שלה�, וזאת על מנת להביא לעצירת הבנייה בטר� ייאלצו

 להתמודד המשיבי� ע� פינויי� של אנשי� מבתי� הנבנו שלא כדי	: 
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יצאו ידי חובת�, ובכ0 ככל הנראה, כי בהגשת התצהיר ה� , ברולצערנו, המשיבי� ס .45

הסתיימו כל מחוייבויותיה� לאכיפת החוק, לבית המשפט, וכלפי האדמות הציבוריות 

 	. המוחזקות על יד� כפקדו

תילי� של הבטחות אלו, נטולות כל אחיזה במציאות הבעייתית #מתחוור, כי מילי� ותילי .46

למרות  �  הנהוהמורכבת, העבריינית והתגרנית השוררת בשטחי הגדה המערבית. 

מאמציה� של העותרי	 לגרו	 לאכיפה כלפי בנייה בלתי חוקית בשלביה הראשוניי	 

למרות שהעותרי	 שלחו בעצמ	  בר.והמקדמיי	, לא עשו המשיבי	 דבר וחצי ד

 פניות שונות, לא טרח א� לא אחד מהמשיבי	 להתייחס לפניות אלה 3ובאמצעות הח"מ 

 בכל צורה שהיא.

התנהגות זו של המשיבי� מעוררת אצל העותרי� את החשד, כי קיימי� גורמי� בקרב  .47

 3המשיבי�, אשר אינ� מעונייני� באמת לממש את האמור בתצהיר המשיב מס' 

ומעונייני� להכשיל את ההבטחות המובאות ש�. התנהגות זו, אשר משהה א1 את 

התשובות מצד הגורמי� הממוני�, מעכבת ומסכנת א1 את האפשרות לפנות לערכאות 

 ולקבל סעד.

   

III – חובת המעצמה הכובשת להג� על רכוש הציבור  

 

י בשטח, לשמור של המפקד הצבא ואת חובתולתקנות האג קובעת את סמכותו  43תקנה  .48

מעניקה לצבא הכיבוש סמכויות  43על הסדר והביטחו	 באזור הנתו	 בשליטתו. תקנה 

וכוחות שלטוניי� ומתווה את השיקול המרכזי להפעלת� ע"י הכובש: טובתה של 

. למע	 הסדר שימור ושמירה על הקיי�האוכלוסייה המקומית של השטח הכבוש ועקרו	 

 ותה:הטוב, נביא את נסח התקנה בשלמ
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  43 "תקנה

בעבור סמכויות השלטו� החוקי למעשה לידי הכובש, ינקוט הלה בכל 

האמצעי	 שביכלתו כדי להחזיר על כנ	 ולהבטיח את הסדר והחיי	 

הציבוריי	, עד כמה שהדבר אפשרי, מתו) כיבוד החוקי	 הנוהגי	 

  ".במדינה, חו/ א	 נבצר ממנו הדבר לחלוטי�

  

דאגה  –לכלל העליו	 של דיני הכיבוש המופיע בו במפורש הוסיפה  43הפרשנות של תקנה  .49

בתוכ�,  43את הקוטב הנובע מהיות דיני הכיבוש, ותקנה  –לרווחת האוכלוסייה הכבושה 

חלק מדיני המלחמה והלחימה: שמירה על האינטרסי� הביטחוניי� של המעצמה 

ת דיני הכיבוש הכובשת. שני קטבי� אלה, טובת הנכבשי� ובטחו	 הכובש, ה� שמניעי� א

ויוצרי� את מארג השיקולי� ה"חוקיי�" שיכולה המעצמה הכובשת לשקול בעת שהיא 

 עושה שימוש בכוחות שלטוניי� ומנהלת את השטח הכבוש.

 

פרשנות זו עוברת כחוט השני ג� בפסיקתו של בית המשפט הנכבד בעתירות שעניינ	  .50

 393/92בג"צ הכיבוש ראו: הכיבוש הישראלי (לדיו	 מקי1 ב"שני הקטבי�" של דיני 

להל	:  – 785) 4לז( "יפד ג'מעית אסכא� נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרו�

 "פרשת ג'מעית אסכא	").

 

והיא מחייבת, בי	  זמניתדיני הכיבוש, ע"פ תפיסה זו, מורכבי� ממשטר של נאמנות  .51

לטובתה של השאר, שכל שינוי ארו0 טווח בשטח הכבוש, ככל שהוא מותר, ייעשה 

האוכלוסייה המקומית (היא אוכלוסיית האזרחי� המוגני�). פ	 שני, שלילי, של חובת 

האיסור המוטל על המעצמה הכובשת לנצל את השטחי	 הנתוני	 הנאמנות היא 

ניידי, למעט (במגבלות מסויימות) לצרכיה � שלה, לרבות נכסי הדלא� לשליטתה לצרכיה

 .הביטחוניי	

 

לתקנות האג, המטילה על הכוח הכובש (קרי,  55מור בתקנה מס' לכ0 יש להוסי1 את הא .52

), את החובה לשמור על הנכסי� הציבוריי� ולנהל� על פי כללי טובת 1#4המשיבי� 

 לעניי	 זה: 55ההנאה. וכ0 מורה אותנו תקנה מס' 

  

   55 "תקנה

רק לנאמ� ולנהנה של הבניני	 הציבוריי	, נכסי  תהמדינה הכובשת נחשב

, יערות ומפעלי	 חקלאיי	 השייכי	 למדינה האויבת והנמצאי	 דלא ניידי
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במדינה הכבושה. עליה לשמור על קר� הנכסי	 האלה ולנהל	 לפי כללי 

 " ההנאה. � טובת

 

למעלה מ	 הצור0 נוסי1, כי ג� המחקר של הצלב האדו� הבינלאומי בדבר הדיני�  .53

, אישר כי אכ	 קיי� המנהגיי� של המשפט ההומניטארי הבינלאומי שיצא זה לא מכבר

ניידי בשטח כבוש #כלל במעמד של משפט בינלאומי מנהגי, הקובע כי נכסי ציבור דלא

ינוהלו ע"פ דיני הנאמנות למעט א� שימוש מכלה שלה� או פגיעה בה� בכל דר0 אחרת 

 : 51נדרשת בשל "צור0 מלחמתי הכרחי". המדובר בכלל מס' 

 

"Rule 51. In occupied territory: 

a. movable public property that can be used for military 

operations may be confiscated; 

b. immovable public property must be administered according 

to the rule of usufruct; and  

c. private property must be respected and may not be confiscated; 

Except where destruction or seizure of such property is required by 

imperative military necessity." 

 J.M Henckaerts and L. Doswald-Beck, CUSTOMARY INTERNATIONAL 

HUMANITARIAN LAW, Vol. I : Rules (Cambridge, 2005), at pp.178-179. 

 

לות על המשיבי�, בכל ג� הפסיקה של בית המשפט הנכבד הכירה בעבר בחובות המוט .54

 הנוגע לשמירה על נכסי� ציבוריי�, והמגבלות הקיימות לצור0 זה: 

  

, היינו, הוטלה על המשיב הראשו� חובה לשמור על הנכסי	הנה כי כ	 "

הנ"ל לא באה רק כדי להצהיר על כ0, כי זכויותיו של השלטו	  55תקנה 

ושא בחובו ג� הצבאי ה	 מוגבלות באופ	 יחסי, וכי רצ1 השלטו	 אינו נ

רצ1 של בעלות ממש, והאמור בה אינו מתמצה רק בהענקת זכות ניהול 

אחריות לשמירתו ולקיומו של והפקת פירות, אלא הוטלה מכוחה ג� 

   ".הרכוש

  

; ההדגשות 704, בעמ' 701) 1, פד"י לו(אל נאזר נ' מפקד יהודה ושומרו� 285/81(בג"� 

 הוספו)
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המחייבת פעילות אקטיבית לצור) כאמור, חובה החובה המוטלת על המשיבי� היא,  .55

אכיפת החוק, כחלק מהשמירה על נכסי הציבור בשטח הכבוש, המצויי	 בניהול 

 :מוראדוכפי שקבע בית המשפט הנכבד בפרשת  המשיבי	 בנאמנות.

  

מהחובות ההגנה על ביטחונ� וקניינ� של התושבי� המקומיי� היא "

  צבאי בשטח".ביותר המוטלות על המפקד ה הבסיסיות

  

הכפר יאנו� נ' מפקד כוחות צה"ל  ראשד מוראר, ראש מועצת 9593/04(ראו בג"צ 

  .) ההדגשות במקור. לפסק הדי	 33] פסקה 26.6.2006בו; [פורס� בנ ,ביהודה ושומרו�

  

  

IV – הפגיעה בחובת ההגנה על נכסי הציבור  

 

" והינ�, למעשה, דינהאדמות מהפקרת נכסי הדלא ניידי המוגדרי� "עמדת העותרי� כי  .56

נכסי הציבור, מהווה הפרה של החובה המוטלת על המשיבי� ככוח כובש, עת הבנייה 

נעשית תו0 הריסתו של השטח, ללא היתר ובפועל אינה מהווה שמירה על השטח ועל 

 הנכס אלא הפקרתו לכל דיכפי	 מטע� תושבי המאחז. 

 

ה	 כבשלה�, ללא כל הפרעה השתלטות� של המתנחלי� על קרקעות המדינה ועשייה ב .57

ממשית כלשהי מצד המשיבי�, ותו0 ידיעה ברורה על כ0 שזהו המצב, מהווה, לפיכ0, 

הפרה מצד המשיבי� של כל חובותיה� על פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי, כמו ג� 

 .ירדני והצבאי החל על השטחההפרה של החובות המוטלות על המשיבי� מכוח המשפט 

 

פשטה בכל תחומי החיי� תחת הכיבוש, אול� נדמה, כי בתחו� העבירות הזנחת האכיפה  .58

כנגד חוקי התכנו	 והבניה תופעת אי האכיפה מרימה את ראשה באופ	 החמור ביותר. ש� 

נעזרו ועדיי	 נעזרי� המתנחלי� ברשויות עצמ	, פשוטו כמשמעו. עזרה מהסוג הנ"ל באה 

הוצאת צווי� הנדרשי� בנסיבות העניי	  לידי ביטוי, בי	 היתר, ג� בהעדר אכיפה, העדר

 ו/או העדר מימוש� של צווי� אלו.

 

 בדו"ח ששו	, קבעה עו"ד טליה ששו	 את הדברי� החמורי� הבאי�: .59
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הפסיקה יחידת הפיקוח לפקח ולנסות לאכו1  1998"מתברר כי מאז 

את חוקי הבנייה על ישראלי� בתחו� הישובי� באיו"ש. יחידת 

אינה מדווחת על בנייה בלתי חוקית באזורי� הפיקוח אינה בודקת ו

  אלה."

  

  )217, עמ' דעת (ביניי	) בנושא מאחזי	 בלתי מורשי	� חוות(ט. ששו	, 

 

. 13/3/2005מיו�  3376דו"ח ששו	 אומ� על ידי ממשלת ישראל, בהחלטת ממשלה מס.  .60

 בהחלטה זו נאמר, בי	 היתר, כי: 

  

     של    בממצאי� ובהמלצות   בטיפול  רבה  חשיבות   רואה   משלההמ  .2"

   סומכת ידיה  הממשלה  מורשי�.#למאחזי� הבלתי    באשר   הדעת#חוות

   כי הליכי  לפיו יש להקפיד ולהבטיח ,הדעת� חוות  קרו� שביסודיהע  על

קיימי	 או חדשי	,   ישובי	, של   והאכלוס  ההקמה   התכנו�,   ההקצאה,

   ".הממשלה כדי� ולפי החלטות יעשו � באזור איו"ש, על כל הכרו) בכ) 

 

ארבע שני� מאז פרסו� דו"ח ששו	 ומאז למעלה מולמרות הדברי� הברורי� האלו, חלפו  .61

שאומ� על ידי הממשלה, ופרק זמ	 של למעלה משלוש שני� מאז מונח דו"ח שפיגל על 

, והפרות החוק נמשכות באי	 מפריע, בתו0 ההתנחלויות ומחוצה 1שולחנו של המשיב מס' 

	; בשטחי� בעלי תכנית המתאר ובאלו חסרי תכנית המתאר; בשטחי� שבתו0 תחומי לה

 שטח השיפוט של ההתנחלות ובאלו שמחוצה לה. 

 

וכאילו לא די בזאת, הרי שג� כשמדווח לרשויות בזמ	 אמת על הפרות החוק, כמו  .62

במקרה דנ	, הרי שאלו לא נוקפות אצבע על מנת להפסיקה, ומאפשרות את התרחבות 

נייה הבלתי חוקית, את המשכה של הפרת החוק ואת הפגיעה בשלטו	 החוק בגדה הב

המערבית, והכל תו0 קיפוח זכויותיה של האוכלוסייה הפלסטינית באזור, לרבות 

  .דיר דיבוא	 שעל אדמותיו הוק� המאחז הכפרזכויותיה� של תושבי 

  

V–  של תושבי הכפר 	דיר דיבוא�הפגיעה בזכויותיה  

 

התפשטות הבלתי חוקיי� של המאחז גורמי� לפגיעה קשה בזכויותיה� ההתרחבות וה .63

קשיי הגישה של תושבי  מחריפי� ככל שהמאחז מתרחב .דיר דיבוא	 של תושבי הכפר
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פי	 ואו לחלחו� בתהמצויות  ,לאדמותיה� הפרטיותולאדמותיה� הציבוריות  הכפר

 מאחז. בצמידות ל

 

ליחידי� ולקהילות עשויי� להיות זכויות בל נשכח כי אדמות מדינה ה	 משאב ציבורי.  .64

זיקת הנאה של מעבר ו/או זיקת  מקובל כי לציבור אדמות אלו. כ0 למשלבמסויימות 

. כ0 היו פני הדברי� לגבי האדמות באדמות ציבוריות בגדה המערבית הנאה של מרעה

 עליה	 הוק� באופ	 פיראטי המאחז ובכלל זה האדמות עליה	 נבנה המבנה נשוא עתירה

 זו.

  

 –ארעיי�, יבילי� או קבועי�  –ונזכיר עוד, למי ששכח, כי מאחז אינו רק קבוצת מבני�  .65

שהוקמה שלא כדי	. אל המאחז וממנו נסללי� כבישי� ונפרצות דרכי� (ג� ה	 עפי רוב 

שלא כדי	). כוחות הצבא מאבטחי� את המקו�, אוסרי� נוכחות של פלסטיני� במעגלי� 

סביב המאחז. צינורות מי� וקווי חשמל שנמתחי� למאחז  הולכי� ומתרחבי� של שטח

מהווי� בעצמ� מוקד לאבטחה ואיסורי תנועה. יוצא אפוא, שהמאחז הוא ציר למגוו	 

 פעולות נישול ומניעת גישה בהיקפי� משתני� המתרחבי� כל העת.

  

לא ממהרי� לאכו1 את דיני התכנו	 והבנייה באזור והפולשי�  1#5ובזמ	 שהמשיבי�  .66

ארי� באדמות לא לה� שני� על גבי שני�, שיטות ההרחקה של החקלאי� הפלסטיני� נש

מתגוונות ומתרבות: הקמת שטחי� בטחוניי� מיוחדי�, רשמיי� וכאלו שאינ� רשמיי�; 

מת	 היתרי� לרבשצ"י� של התנחלויות סמוכות למנוע מפלסטיני� את הגישה 

איי� סגורי� וקביעת דרישה טחו	"; הכרזות על שטחי� צבילאדמותיה� "משיקולי ב

להיתר לצור0 גישה לאדמות. סופו של כל כפר המצוי בסמו0 למאחז לסבול מחלק 

 מהאמצעי� האלה או משילוב ביניה�.

 

ברור לכל, כי בניית המבנה והשמשתו ע"י מתנחלי� ישראלי�, יקשו עוד יותר על תנועת�  .67

ת המוגבלות שיש לה� כחלק של העותרי� ואנשי כפר� אל אדמותיה� ומה� ויפגע בזכויו

מהציבור, באדמות המדינה. ברור לכל, כי המש0 הותרת המאחז ללא כל טיפול אכיפתי 

ראוי, יגרו� לנזק נוס1 לעותרי� ולאנשי כפר�, ויפגע פגיעה נוספת, מעבר לזו הקיימת 

 כבר שני�, בזכות� לקניי	, לתנועה ולפרנסה. 

  

משמעי, שייקלט #יחס למבנה תשדר מסר חדלכ0 יש להוסי1, כמוב	, כי העדר אכיפה ב .68

היטב אצל מי שמעוניי	 בו, כי אדמות ציבוריות ה	 הפקר, וכי הרשות נתונה להמש0 בנייה 
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בלתי חוקית, פיראטית, ובייחוד כזו אליה נלווי� התנכלויות ופעולות אלימות כלפי 

 תושביה� הפלסטיני� של הכפרי� הסמוכי�.

  

  

  

  

  ד. הסעד המבוקש

 

ואר בעתירה זו חמור ומקומ�. המדובר בהתנהלות חמורה ומתמשכת של המצב המת .69

עצימת עי	 ומת	 "היתר שבשתיקה" לעבירות על אדמות ציבוריות, וכל זאת לצור0 

שנבנה בניגוד "לא חוקי" #"לא מורשה" ו #הרחבת מאחז אשר מעמדו המשפטי מוגדר כ

 תכנית מתאר מאושרת וללא היתרי בנייה.ל

 

סות או צעד אכיפה מצד הרשויות, לא נותרה לעותרי� ברירה אלא בהעדר כל התייח .70

, לקיי� את חובת� 1#5י� לבקש סעד מבית המשפט הנכבד שיכפה על הרשויות, משיב

החוקית ולבצע את המוטל עליה� מכוח המשפט הבינלאומי, התחיקה הצבאית והמשפט 

 הקונסטיטוציוני והמנהלי הישראלי. 

  

ציא צו שיחייב� לנקוט לאלתר בכל האמצעי� הנדרשי� להובית המשפט מתבקש לפיכ0,  .71

כדי למנוע את המש0 הבנייה הבלתי חוקית ולנקוט באמצעי� העומדי� לרשות� למימוש 

צווי הפסקת עבודות וצווי הריסה א� הוצאו, אמצעי� אשר קיימי� אול� מטעמי� 

 פוליטיי� נמנעי� מלאכו1 אות� ו/או להוציא�.

 

#כיפת� של צווי הפסקת העבודות וההריסה א� הוצאו, ובאיא#עמדתנו היא כי באי .72

כ	 עמדתנו # את חובותיה� החוקיות. כמו 1#5הוצאת�, א� לא הוצאו, מפירי� המשיבי� 

היא כי למפקד הצבאי לא רק סמכות להוציא צווי� כאמור ולאוכפ�, אלא במקרי� 

צעי� הנדרשי� עליו להוציא צו זה, ולנקוט בכל האמ חובה –דוגמת המקרה שלפנינו 

 לאכיפתו.

 

להמנע מביצוע כל  	מתבקש בית המשפט להוציא ג� צו המורה לה – 5#6 ותהמשיבלגבי  .73

פעולה, בעצמ� או באמצעות אחרי�, במישרי	 או בעקיפי	, המסייעת לבוני המבנה, 

 ובכלל זאת להמנע ממת	 שירותי� כלשה� למבנה, לרבות חיבורו לתשתיות מי� וחשמל.



 

  24

 

שקלנו היטב טר� הגשת העתירה: בית משפט נכבד זה אמר אמנ� לא אחת  כ	#ידענו ועל .74

כי אי	 הוא נוהג להוציא תחת ידיו צווי� דקלרטיביי� האומרי� כי את החוק יש לאכו1. 

יחד ע� זאת בקשת� של העותרי� היא לצו עשה ספציפי המחייב את המשיבי� לאכו1 

ונקרטי�, הנבני� שלא כדי	 את צו הפסקת העבודות וצו ההריסה בנוגע למבני� ק

הישראלי והבינלאומי, ובניגוד גמור להחלטות ממשלה, על אדמות מדינה הנתונות 

במש0 שני�, שימוש  וכפר העותר ואנשילמשיבי� כפקדו	, ובה� נעשה שימוש על ידי 

 אידאולוגית של אנשי המאחז.  ה �אשר נגדע בשל חמדנות

 

ונמש0, ועל כ	 ג� חמור במיוחד, של הרשות  צו זה מתבקש בשל סירוב עקבי, רחב היק1 .75

השלטונית המוסמכת לקיי� את חובתה החוקית ולאכו1 את החוק. צו זה נדרש מכיוו	 

שהיק1 הבניה הבלתי חוקית מחד והיעדר כל ניסיו	 אכיפה מאיד0 (שאי	 כל דר0 לפרשו 

ד אלא כמכוו	), יוצרי� את אותו ס1 שהפסיקה קבעה להתערבות בית המשפט הנכב

התנערות מוחלטת של הרשות מחובתה לאכו1 את החוק (ראו:  –במדיניות אכיפת החוק 

 :425) 3(99עליו	 #, תקדי	עמיחי פלבר נ' ממשלת ישראל 6579/99בג"צ 

  

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

צרי0 שהרשויות המוסמכות יתנערו לחלוטי	 מחובת	 לאכו1 את החוק, 

#דבר שאינו קיי� במקרה זה, או יימנעו ממילוי חובת	 באופ	 בלתי

  "סביר, דבר שלא הוכח במקרה זה

  

  ועוד לעניי	 זה ראו: 

  

 . [..]אכ	, אכיפת החוק, כל חוק, היא יסוד מוסד של שלטו	 החוק"

אכיפת החוק היא אחד התפקידי� העיקריי� של כל שלטו	. הרשויות 

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

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

"ההימנעות מלממש ולהגשי� חוק קיי� ומחייב, אינה מדיניות  309

ואינה יכולה להיות מדיניות מכל בחינה שהיא; היא רק גורמת 

ריקת עול של כל לדמורליזציה ביחסי השלטו	 והאזרח, וגוררת אחריה פ

   .חוקי המדינה"
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,עמ'  419), 1(2000על # תק, אח' 4� שק	 בע"מ נ' מנהל המכס והמע"מ ו # 551/99בג"� (

425( 

 

לא מיותר יהיה בהקשר זה לצטט מדבריו של כב' הנשיא שמגר בהתייחסו לחשיבות  .76

 אכיפת חוקי התכנו	 והבניה. הדברי� הבאי� נאמרו על רקע של הפרות דיני התכנו	

בתחומי הקו הירוק, ש� היק1 העבירות ומהות	 (סגירת מרפסות, הקמת גדרות וכד') 

מתו0  #נראה מצומצ� ומגוח0 כמעט לעומת זה המתבצע בהתנחלויות בגדה המערבית 

(ההדגשה  500בעמ'  494) 1, פ"ד לח (דוויק ואח' נ' ראש העיר ירושלי� ואח' 1/84ר"ע 

 הוספה):

  

ק תופעה החותרת תחת התכנו	 "בנייה שלא כדי	 היא לא ר

הנאות של הבנייה, אלא השלכותיה מרחיקות לכת יותר: היא 

מי שעושה די� בי	 התופעות הבולטות הפוגעות בהשלטת החוק. 

 לעצמו פוגע באופ� הגלוי והברור בהשלטת החוק"

 

בענייננו, הפעילות הנמרצת של בוני המבנה נשוא העתירה היא התרסה ברורה ובוטה כנגד  .77

טו	 החוק באזור. למדו המתנחלי� באזור כי אי	 סיכוי של ממש לקבל אישור כנדרש של

לדיני�,  ובניגוד והחלו לפעול מחו� ,אי	 צור0 בפועל) –על פי דיני המקו� (או חמור מכ0 

וגילו כי נית	 לעשות זאת באופ	 מתמש0 וא1 להרחיב את פועל� הבלתי חוקי באי	 כל 

 מפריע. 

 

מוכיחה בברור ומעל לכל ספק, שהרשויות  ו, התוצאה העגומה בשטחובכ	, בתיק שבפנינ .78

וכ	 שה	  המוסמכות התנערו ועדיי� ממשיכות להתנער  לחלוטי� מחובת� לאכו� את החוק

 . נמנעות ממילוי חובת� באופ� בלתי סביר

  

תנאי כמבוקש בפתח העתירה � לאור כל האמור לעיל, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על

  ר קבלת תגובת המשיבי	 ודיו�, להפכו למוחלט.ולאח

  

בנוס�, מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבי	 בהוצאות העותרי	 ובשכר טרחת 

  דינ	, בתוספת מע"מ וריבית כחוק.� עורכי

  

  עתירה זו נתמכת בתצהירו של מר דרור אטקס. 
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  ואלה הנימוקי	 בעתירה לצו ביניי	 ולצו ארעי:

  

   –בית המשפט הנכבד להוציא צו ביניי	 המורה העותרי	 מבקשי	 מ

  

של המבנה  איכלוסווהשמשתו לנקוט בכל הפעולות הדרושות כדי למנוע את  :1�5למשיבי	 

נשוא העתירה ע"י כל אד	 וכל שימוש בו ע"י כל אד	 וכ� לנקוט בכל הפעולות הדרושות כדי 

עצמו, פעולות שנועדו לחברו  למנוע כל פעולת בנייה בו, ובכלל זה פעולות של בניית המבנה

 לתשתיות, וכ� פעולות של סלילה ו/או פריצת דרכי	 אל המבנה וממנו; 

  

או באמצעות אחרי	, על אדמות מדינה  �בעצמלהימנע, מביצוע כל עבודות בנייה : 5�6 ותלמשיב

 ובפרט בכל הנוגע למבנה נשוא העתירה וכ� להימנע מביצוע דיבוא�� שבגוש הטבעי של הכפר דיר

כל עסקה במבנה ובכלל זאת להימנע ממכירה, העברה, השכרה, איכלוס והעברת זכויות מכל סוג 

  ;בי� בתמורה ובי� שלא בתמורה שהוא

  

עוד שתוכנו זהה לצו הביניי	,  צו ארעיבנוס�, העותרי	 מבקשי	 מבית המשפט הנכבד להוציא 

עד להחלטה בבקשה לצו , ושיעמוד בתוקפו בטר	 קבלת תגובת המשיבי	 לבקשה לצו ביניי	

  ביניי	.

 

  ואלה נימוקי הבקשה:

 

חדש ובלתי  בקש סעד שעניינו אכיפת החוק כנגד העבודות לבניית מבנה קבעתעתירה זו מב  .א

להתנחלות מזרחית צפו	 " מצפה דניחוקי המתקרא " מורשה והבלתי במאחז הבלתי חוקי

 ומימוש	הפסקת עבודת הוצאת צווי . העותר מבקש בעתירה זו סעד בדמות "מכמש"מעלה 

 .ומימוש	והוצאת צווי הריסה 

 

החוקיות מתבטאת במספר מישורי� #הבנייה של המבנה נעשית באופ	 לא חוקי, כשאי  .ב

 מקבילי� המצטרפי� זה לזה: 

  

I.  המאפשרי� אותה; היתרי בנייה שהוצאו ללאהעבודה נעשית 

II. תכנית מתאר מתארהתכנית ל העבודות מנוגדות 	החלה במקו� ואי 

  ;פשרת בנייתוהמא

III.  וללא הסכמת הבעלי� (הרשויות).הבנייה מבוצעת 
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IV.  הבנייה נעשית בצמידות לאדמות פרטיות מבלי שניתנה אפשרות

לבעליה	 להתנגד לעצ� הבנייה שבהכרח תשלי0 על יכולת� לעשות 

  שימוש באדמותיה�.

  

נתוני� החוקיות של המאחז כולו שלגביו מתקיימי� ה#חוקיות זו מצטרפת ונובעת מאי#אי

  האלה:

  

 המאחז כולו נבנה ללא היתרי בנייה;   .א

הבנייה נעשית בניגוד לתוכנית המתאר החלה במקו� וללא   .ב

 שקיימת תכנית מתאר שמכוחה נית	 היה להוציא היתרי בנייה;

חלקי� מהמאחז נבנו על אדמות פרטיות מוסדרות של   .ג

פלסטיני� מהכפר דיר דיבוא	 ובחלק	 על אדמות ציבוריות 

 תודת הקרקע של הכפר;המהוות ע

 המאחז הוק� ללא אישור ממשלה;   .ד

 

כפי שמפורט בחלק העובדתי לכתב העתירה המבנה נבנה על אדמות מדינה אשר מהבחינה   .ג

המשפטית מנוהלות ע"י המשיבי� במשטר של נאמנות, כשלעותרי� ולבני כפריה� זיקת 

 הנאה באדמות אלה וקשר היסטורי, מוסרי ומשפטי אליה�. 

  

כי המבנה הוק�  ותבנייה מתבצעת בקצב מסחרר, והראיות שבידי העותרי� מוכיחהיות וה  .ד

, קיי� חשש ממשי להשמשתו, דבר שיערי� קשיי� של ממש על מימוש הסעד כחודש(!)בתו0 

פי נוהלי #המבוקש בעתירה זו, ויסב0 את ביצוע הפעולות הנדרשות לאכיפת החוק, שכ	 על

, 1ישראלי� בגדה המערבית ללא אישור המשיב מס'  המשיבי� אי	 מפני� בית המאוכלס ע"י

שר הביטחו	. ברור שהדבר מזמי	 לחצי� פוליטיי� וברור ג� שהדבר יביא לעיכובי� רבי� 

עיסוקי� רבי� ולא מ	 הנמנע שייקח זמ	 רב עד שיתפנה  1בפעולות האכיפה שכ	 למשיב מס' 

גדה התנחלויות ההוצבו בלעסוק בעניינו של מבנה אחד לא חוקי, מתו0 אלפי� שנבנו ו

 המערבית.

  

מנגד, ברור הוא כי בניית המבנה אינה חוקית. על כ	, לא ייגר� כל נזק מהוצאת צו הביניי�   .ה

 והצו הארעי למי שבונה את המבנה, שכ	 הבנייה הינה בגדר התנהגות עבריינית. 
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  הביניי	. ברור א	 כ�, כי מבחינת מאז� הנוחות, הכ� נוטה בבירור לצור) הוצאתו של צו  .ו

 

ולמעלה מזאת, הוצאת צו הביניי� כמבוקש, תהווה חיזוק משמעותי לשלטו	 החוק בגדה   .ז

המערבית ככל שהדבר נוגע לבנייה הבלתי חוקית במאחזי� ובהתנחלויות, היכ	 שניכר כי ג� 

הרשויות הרימו ידיי� במאבק זה, וכל שנותר לעותרי� לסמו0 יד� הוא על בתי המשפט, 

 חזרתו של שלטו	 החוק לחלק זה הנתו	 לשליטת� של המשיבי�. אשר יסייעו בה

 

תנועת "שלו	  6357/05צו ביניי� דומה נית	 ע"י בית המשפט הנכבד בתיק דומה, בג"צ   .ח

, המצ"ב לעתירה זו 5/7/2005(החלטה וצו ביניי� מיו�  עכשיו" ואח' נגד שר הביטחו� ואח'

ומה ע"י בית המשפט הנכבד במסגרת בג"צ כ	 נית	 צו ביניי� ד#). כמו12 כנספחומסומני� 

 7.04.08(ההחלטה וצו הביניי� מיו�  מוניר חס� חוסיי� מוסא נגד שר הביטחו� ואח' ,2817/08

ואח' נגד שר  סעיד זהדי מוחמד שחאדה 5023/08, ובמסגרת בג"צ )13 חנספמצ"ב ומסומני� 

, ש� הורו )14 נספחכמסומני�  19.6.2008(ההחלטה וצו הביניי� מיו�  הביטחו� ואח'

למשיבי� למנוע כל שימוש במבני� אשר נבנו שלא כדי	 על אדמות העותרי� דש�, ובמסגרת 

(ההחלטה וצו הביניי�  מחבובה מוחמד סעיד יאסי� ואח' נ' שר הביטחו� ואח' 9060/08בג"צ 

ביצוע כל עבודות � אסר בית המשפט על , ש)15 ספחנמצ"ב ומסומני� כ 12.11.2008מיו� 

ייה במאחז, וכ	 אסר בית המשפט על ביצוע כל עיסקה במבני� נשואי העתירה, לרבות: בנ

 מכירה, השכרה, או העברת זכויות מכל סוג שהוא.

 

חוקיי	 � מניסיו� העבר עולה כי כאשר מוגשת עתירה כגו� זו, ממהרי	 בוני המבני	 הלא  .ט

יה אפקטיבי. כ) לאכלס	 כדי לסכל את האפשרות שצו ביניי	 של בית המשפט הנכבד יה

ש	 המבני	 אוכלסו מיד ע	 היוודע דבר הגשת העתירה, וכ) היה ג	  6357/05היה בבג"צ 

 הנזכרות לעיל.  9060/08ובבג"/  2817/08וככל הנראה, בעתירות בבג"/  5023/08בבג"צ 

  

לפיכ0, נדרש ג� צו ארעי שיוצא עוד בטר� קבלת תגובת המשיבי� ויעמוד בתוקפו עד   .י

צו ארעי דומה נית	 ע"י בימ"ש הנכבד, זה לא מכבר, בתיק  ה לצו ביניי�.להחלטה בבקש

בו נדונה שאלת ואח',  נדמי חס� מוחמד סלמא� ואח' נגד שר הביטחו� 4475/09דומה, בג"� 

ציבוריות (בדיוק כמו במקרה זה) שסמוכות בנייתו הבלתי חוקית של בית כנסת על אדמות 

. )16 כנספחמצ"ב לעתירה זו ומסומני� , 26.5.09 �מיוהארעי צו ההחלטה ו(לכפר תולת' 

הוציא בית , הוצאת הצו הארעי ולאחר קבלת תגובות המשיבי� זמ	 קצר לאחריצויי	 כי 

 .)17  כנספחמסומני�  616..2009(ההחלטה וצו הביניי� מיו�  מלא צו ביניי�המשפט הנכבד 
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ביניי	 כמבוקש אשר יורה כ�, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא בדחיפות צו � אשר על

למשיבי	 לנקוט בכל הצעדי	 הדרושי	 בכדי למנוע השמשת המבנה נשוא העתירה וחיבורו 

  לתשתיות.

  

כ�, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו ארעי עד לקבלת תגובות המשיבי	 ועד � כמו

  להחלטה בבקשה לצו ביניי	.

  

  

  

  

  __________  תארי0: 

  

  

  

  

  _______________        _______________     _______________  

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

  

  ב"כ העותר
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