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 המשיבים

 

  לביצוע פסק הדין בדרך אטימה חלף הריסהבקשה 

ביצוע ל"( דיירי המבנים)להלן: "  7-9מטעם המשיבים  הנכבד בקשהמוגשת בזה לבית המשפט 

. בית המשפט פסק הדין שניתן במסגרת התיק שבכותרת באמצעות אטימת המבנים חלף הריסתם

, והכל ת המבניםקבל את הבקשה ולהורות על ביצוע פסק הדין בדרך של אטימהנכבד מתבקש ל

 .כפי שיפורט להלן

 

 תבקש בית המשפט הנכבד להידרש לבקשה בהקדם האפשרי.לנוכח דחיפות העניין, י

 
 :ואלו נימוקי הבקשה

 

הגישו העותרים את העתירה שבכותרת, לפיה התבקש בית המשפט הנכבד  2008בשנת  .1

לאכוף את צווי הפסקת העבודה וצווי ההריסה אשר הוצאו ביחס  1-4 למשיביםלהורות 

 (."המבנים"לתשעה מבנים בישוב עפרה )להלן: 

 

ליתן טעם מדוע לא יאכפו  1-4הוצא צו על תנאי בעתירה המורה למשיבים  24.3.2009יום ב .2

 צווי הפסקת העבודה וההריסה אשר הוצאו ביחס למבנים.

 

ניתן פסק הדין בעתירה שבכותרת, לפיו הורה בית המשפט הנכבד על קבלת  8.2.2015ביום  .3

ת המשפט הנכבד כי נוכח הקושי העתירה ועל הפיכת הצו על תנאי לצו מוחלט. עוד קבע בי

בביצוע ההריסה, שהרי במרבית המבנים מתגוררות משפחות, ועל מנת לאפשר בחינת 

 (. "פסק הדין"חלופות למגוריהן, ימומשו הצווים בתוך שנתיים ימים )להלן: 

 

היה לפעול למימוש צווי ההריסה כנגד המבנים בהם מתגוררים  1-4דהיינו, על המשיבים  .4

 .8.2.2017בני משפחותיהם עד ליום  המבקשים עם

 
הגישו דיירי המבנים בקשה להארכת מועד לביצוע פסק הדין מטעמים  25.1.2017ביום  .5

הומניטריים ואנושיים, שכן חל עיכוב בהליך השלמת בנייתם של המבנים החדשים שרכשו 

שלושה דיירי המבנים, ומשכך ועל מנת למנוע מעבר למקום מגורים זמני לתקופה קצרה של 

 (."הבקשה להארכת מועד לביצוע פסק הדין"")להלן:  הוגשה הבקשה חודשים

 
את החלטתו בבקשה להארכת מועד ביצוע פסק בית המשפט הנכבד  נתן 5.2.2017ביום  .6

כי יאפשר את והורה )אשר כל בסיסה היה הומניטרי ואנושי( הדין, לפיו דחה את הבקשה 

, וזאת על מנת לאפשר לכוחות הביטחון 5.3.2017ביצוע צווי ההריסה לא יאוחר מיום 

 להתארגן לקראת הפינוי.

 
במסגרת ההחלטה בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין ציין כב' המשנה לנשיאה השופט א'  .7

"אילו חיינו במציאות "נורמלית", כפי שנזדמן לי לכתוב בעבר, הייתה רובינשטיין, כי: 
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ת הקרקע במצב שבו ניצבים תשעה נמצאת דרך לפצות את העותרים או לרכוש מהם א

בתים בנויים בלב ישוב, שהסיכוי המעשי לשימוש של ממש על ידי העותרים בקרקע 

שתפונה הוא קלוש, לשון מעטה. אך במציאות הטעונה שבה אנו חיים, הדברים אינם לעת 

 .הזאת, כנראה, בגדר האפשר..."

 
האחרונים במדינת ישראל, הפכה  דיירי המבנים יוטענו כי לאור השינוי החוקי שחל בימים .8

 האופציה המאפשרת לפצות את העותרים ולהותיר את המבנים על כנם ל"גדר האפשר". 

 
 –לפני ימים ספורים נכנס לתוקף החוק להסדרת ההתיישבות ביהודה ושומרון, התשע"ז  .9

(. משמעות כניסתו לתוקף של חוק ההסדרה הינה שינוי "חוק ההסדרה")להלן:  2017

י באזור יהודה ושומרון, תוך שנוצרה היתכנות ממשית להסדרת המבנים נושא חוקהמצב ה

 העתירה. 

 

לנוכח שינוי נסיבות זה, יבקשו דיירי המבנים מבית המשפט הנכבד כי יאפשר להם למלא  .10

יופסק (, 5.3.2017אחר הוראות פסק הדין באופן זה שהמבנים יפונו במועד )עד ליום 

ע"י דיירי  יאפשר בית המשפט הנכבד את אטימתם םהשימוש בהם, אך חלף הריסת

 .המבנים

 
תרת ודוק'. דיירי המבנים אינם מבקשים מבית המשפט הנכבד כי ישוב וידון בעתירה שבכו .11

י, אלא כל שמבקשים הם כי בית המשפט הנכבד יאפשר לאור השינוי שנוצר במצב החוק

 את הבתים חלף הריסתם.להם למלא אחר הוראות פסק הדין, תוך שיאופשר להם לאטום 

 
  - פורטוי .12

 
  -קיום תכליתו של פסק הדין קבלת הבקשה תביא ל

 
פסק הדין ניתן על בסיס עמדת המדינה, לפיה תשעת המבנים נבנו על גבי קרקעות פרטיות  .13

של פלסטינים, ומשאין יכולת להסדירם אף בדיעבד ולנוכח מעמדם הגבוה בסדרי 

 ט הנכבד על הריסתם.הורה בית המשפ ,העדיפויות לאכיפה

 

נפל דבר ואירע לפני חלוף המועד שנקבע על ידי בית המשפט הנכבד לביצוע פסק הדין,  .14

ק ההסדרה, הרי שהיום, טרם נחקק חובעוד שבמועד מתן פסק הדין  .שינוי נסיבות מהותי

 . נכנס חוק ההסדרה לתוקףבמועד הגשת הבקשה דנן, 

 
 –רקעין שיש בהם בעל זכויות במקרקעין "מק(א' לחוק ההסדרה קובע כי: 2)3סעיף  .15

רשויות האזור ייטלו את זכויות השימוש וההחזקה במקרקעין ויעבירו אותן לממונה, אם 

מצאו כי הסכום שהושקע בבניית ההתיישבות עלה, בשעת הבנייה, על שוויים של 

 .המקרקעין בלי ההתיישבות באותה שעה"
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דהיינו, בהתאם להוראות חוק ההסדרה רשאיות רשויות האזור ליטול את זכויות השימוש  .16

וההחזקה במקרקעין עליהם נבנו תשעת המבנים נושא העתירה ולהעביר אותם לממונה 

יתאפשר בהמשך אף להוציא היתרי בניה יכול ולצורך רישומם כרכוש ממשלתי, וממילא 

 למבנים אלו.

 
ממוקמים בלב לבו של נבנו על גבי מקרקעין הה שתשעת המבנים ויודגש, כי לאור העובד .17

הישוב עפרה, הרי ברי כי קיימת היתכנות גבוהה ביותר לרישומם כרכוש ממשלתי 

 ולהסדרתם.

 
לחוק ההסדרה  11למען הזהירות יציינו בעלי המבנים כי הם ערים להוראותיו של סעיף  .18

מנהליים שניתנו לגביהם פסקי דין המחריג את האפשרות להתלות הליכי אכיפה וצווים 

לגבי מימושם. דא עקא, סעיף זה חל על רשויות האכיפה בלבד ואינו חל על בית המשפט 

הנכבד אשר הינו בעל סמכות בענייננו להורות על מימוש פסק הדין בדרך של אטימה חלף 

 הריסה.

 
את תכליתו  דיירי המבנים יטענו כי קיום פסק הדין בדרך של אטימה חלף הריסה משמר .19

 של פסק הדין, שכן המבנים יפונו במועד ולא ייעשה כל שימוש במבנים.

 
אטום מזה שנים רבות ולא  מבניםגלוי וידוע לפני בית המשפט הנכבד כי אחד מתשעת ה .20

, כך שבאטימת המבנים לא יהיה חשש לאורך השנים נעשה בו שימוש על ידי כל מאן דהוא

 שהוא במבנים האטומים.  שמא יעשו תושבי המבנים שימוש כל

 
בהתאם לכך ועל מנת לאפשר את בחינת הסדרתם של המבנים, תוך מימוש תכליתו של  .21

 פסק הדין, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על אטימת המבנים חלף הריסתם.

 
  -קבלת הבקשה משיקולי צדק ואינטרס הציבור 

 
מחייבים את קבלת הבקשה דנן, דיירי המבנים יטענו כי שיקולי הצדק ואינטרס הציבור  .22

ית הבקשה והותרת פסק הדין על כנו באופן המורה על מימוש צווי ההריסה ישכן דח

, תבו המדינה תאלץ להיערך למבצע מורכב )כלכלי ייצור מצב אבסורד, והריסת המבנים

עתידים לשוב ולהיבנות יתכן כי הם (, לצורך הריסת המבנים אשר תואנושי תלוגיסטי

מצב וממילא ברי כי על מנת למנוע בעתיד הקרוב לאור כניסתו לתוקף של חוק ההסדרה, 

מן הראוי יהיה לאפשר את מימוש פסק הדין בדרך , משאבי הציבור זה, תוך בזבוזאבסורדי 

 של אטימת המבנים חלף הריסתם. 

 
שהרי אם המקרקעין על  .למזעור בזבוז משאביםככל שניתן להביא  מערכת המשפטעל  .23

מה טעם  בנייתם,גביהם בנויים המבנים ירשמו בסופו של יום כרכוש ממשלתי ותוכשר 

 מיד אחר כך.  -הפעם בהיתר  -הריסתם רק כדי להקימם שוב 
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האם הריסה היא הסנקציה  עומדת בפני בית המשפט הנכבד הינה, השאלה ה'ודוק .24

ק בביצוע פסק הדין בדרך של אטימת ההכרחית בנסיבות כאלה או שמה ניתן להסתפ

 הריסת המבנים.מימוש פסק הדין בדרך של המבנים, אשר תביא לתוצאה דומה ל

 
דיירי המבנים, שכן הללו השקיעו ות גורל מבחינת לא למותר לציין, כי התוצאות הן הר .25

ממון רב בבתיהם, מעבר לקשר הרגשי שיש למשפחות אלו לבתי מגוריהן בהם הן מתגוררות 

ורך שנים ארוכות, וכל אלה ירדו לטמיון רק בשל העובדה כי בית המשפט אמר את דברו לא

כלכלי, משפטי או אחר  -היש הגיון כלשהו  .במציאות עובדתית ומשפטית שכבר אינה נכונה

בחיוב הריסת המבנים רק כדי להטיל על דיירי המבנים את הוצאות בנייתם מחדש )על פי  -

 למלא אחר קיום ותכלית פסק הדין בדרך של אטימת המבנים???   היתר(? בטח ובטח כשניתן

 
 

רובינשטיין בסעיף ד' להחלטה  'כפי שציין כבוד המשנה לנשיאה השופט איצוין, עוד  .26

לאחר מועד אין כל פלסטינאי האמור להיכנס לשטח בבקשה לעיכוב ביצוע פסק הדין, כי 

)בין היתר, לאור מיקום המקרקעין בלב לבו של הישוב עפרה(, הריסת/אטימת המבנים 

 .קבלת הבקשה לא תפגע בכל זכות של מאן דהואיטענו דיירי המבנים כי וממילא 

 
בעצם  -, שהרי המדינה גילתה דעתה באינטרס הציבורדנן גם לא תפגע  בקשהקבלת ה .27

ים המבנים כרכוש כי רישום המקרקעין שעליהם רשומ -כניסתו לתוקף של חוק ההסדרה 

ממשלתי )וממילא הותרת המבנים על כנם( עולים בקנה אחד עם המדיניות שלה המשקפת 

 את מכלול האינטרסים הציבוריים.  

 
  -קיומו של "אופק תכנוני" המצדיק את קבלת הבקשה 

 
כאמור, כניסתו לתוקף של חוק ההסדרה יצרה מצב בו הפכו המבנים מבלתי ניתנים  .28

 שהיו במעמד מתן פסק הדין( למבנים בעלי היתכנות גבוהה להכשרה.להכשרה )כפי 

 

, שיפוטיים באפשרות לדחיית מועד לביצועם של צווי ההריסהבתי המשפט הכירו לא אחת  .29

 .כאשר קיים "אופק תכנוני" אשר בגינו יש סיכוי ממשי להכשרת המבנים הבלתי חוקיים

 
בית המשפט הנכבד אינו  בוענייננו, ב ביתר שאת דיירי המבנים יטענו כי הלכה זו יפה .30

מימוש פסק הדין בדרך מתבקש להורות על הארכת מועד ביצוע פסק הדין, כי אם על 

 ף הריסתם.אטימת המבנים חל

 
)להלן: )נבו(  'ינת ישראל נ' סמיר אבו סביח ואחמד 35734-11-12ם( -ראו בעניין זה ע"פ )י .31

מבנים שנבנו באופן בלתי חוקי  30ו דיירי , העוסק בבקשה לארכה שהגיש("עניין גן המלך"

ואף על , חלוטים הריסה שיפוטייםבשטח של גן לאומי ארכיאולוגי ושניתנו לגביהם צווי 

 כי:תוך שקבעה , את המועד לביצועם כבוד השופטת רבקה פרידמן פלדמןהאריכה  פי כן
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אותן, כל עוד לא דנה הועדה המחוזית בתכניות וכל עוד לא החליטה לדחות " 

כך שהתכנית היחידה תהיה זו שבתוקף היום, ואשר לפיה מדובר בשטח פתוח 

ולפיה יש להרוס את כל המבנים שנבנו ללא היתר, כל עוד "מקפיאה" הועדה 

תלוי ועומד אותו "אופק תכנוני", אותה היתכנות  -את הדיונים בתכניות 

ם להלכה בנסיבות אלה, ובהתא התכנית הקיימת כיום. לשינוי אפשרי של

עומדים המשיבים  –הקיימת כיום לגבי מתן אורכות לביצוע צווי הריסה 

 ."בכללים שנקבעו בהלכות אלה

 
צווי  30 -כי בית המשפט הנכבד בעניין גן המלך האריך את ביצועם של למעלה מ -ויובהר  .32

אין ולא הייתה  זאת על אף כי, לאור קיומו של "אופק תכנוני" הריסה שיפוטיים חלוטים

 ארכיאולוגי לאומי להסדרת המבנים אשר נבנו על גבי גןממשית כל היתכנות אמתית 

לאור בו קיימת היתכנות גבוהה ביותר להסדרת המבנים בענייננו המצב , זאת לעומת מוכרז

 .ומיקומם בלב הישוב עפרה כניסתו לתוקף של חוק ההסדרה

 
כב' השופט דחה שם  ,)נבו( עבד אגבאריה נ' מדינת ישראל 4086/15רע"פ  כן ראו בעניין זה .33

"גם אני סבור כי אין מקום להכשיר את הבניה הבלתי  ציין כי:את הערעור תוך ש ובראן'ג

. חוקית המתקיימת כבר שנים רבות. מאחר שלא קיים אופק תכנוני להכשרת המבנה"

להאריך ת בית המשפט הנכבד לדעהיה גם היה מקום  ,, לו היה אופק תכנוני להכשרהדהיינו

 מועד ביצוע צו ההריסה לצורך הכשרת הבניה.את 

 
 שומאן נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה ירושלים 10607/06רע"פ  :ראו כן .34

בצלאל ם( -)מחוזי י 7386/03; ע"פ )נבו( אלשמאלי נ' מדינת ישראל 974/07)נבו; רע"פ 

 .)נבו( הראלשלמה נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה 

 
בהתאם לכך ולנוכח העובדה כי משנכנס חוק ההסדרה לתוקף קיים "אופק תכנוני"  .35

להסדרת המבנים, יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על אטימת המבנים חלף הריסתם 

 ובכך לאפשר לדיירי המבנים למצות את אותו האופק התכנוני.

 
תגובה בכתב בהתאם למועדים יבקשו להגיש – 1-4עמדת ב"כ העותרים וב"כ המשיבים  .36

 שיקצוב בית המשפט הנכבד, ככל ובית המשפט הנכבד יראה בכך צורך.

 
אשר על כן, יתבקש בית המשפט הנכבד לקבל את הבקשה ולהורות על ביצוע פסק הדין  .37

ע"י דיירי המבנים חלף הריסתם.  5.3.2017בתיק שבכותרת בדרך שהמבנים יאטמו עד ליום 

 , יתבקש בית המשפט הנכבד להידרש לבקשה בהקדם האפשרי.לנוכח דחיפות העניין

 
 יהא זה מן הדין ומן הצדק להיעתר לבקשה.  .38

 
  . 9מטעם המשיב  זו נתמכת בתצהירבקשה  .39

 
 

___________       ____________ 


