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 המשיבים

לבצע  9-7לבקשת המשיבים  7-3, 1תגובת העותרים  

 את פסק הדין בדרך אטימה חלף הריסה

 

מתכבדים העותרים המיוצגים   20.2.2017בהתאם להחלטת נשיאת בית המשפט, כב' השופטת נאור מיום 

יוער, כי נספחי הבקשה הועברו למשרד  על ידי הח"מ למסור את תגובתם לבקשת המשיבים, כמפורט להלן.

 .22.2.2017 -הח"מ רק הבוקר, ה

 בפתח הדברים

בקשה זו הינה חוליה נוספת המשלימה את הבקשה הקודמת של המשיבים דיירי המבנים אשר הוגשה 

 . 25.1.2017ביום 

 , הדברים הבאים:12בפסקה  נכתבו, 31.1.2017במסגרת תגובת העותרים לבקשה הקודמת מיום 

חות את הקץ, ולבצע העותרים סבורים כי המדובר בניסיון לד –"נודה ולא נכחד 

מחטפים מסוגים שונים כפי שבוצע בתחילת דרכה של העתירה, בדמות חוק 

הסדרה כזה או אחר, אשר יבקש למלט את המבנים והאדמות עליהן הן ממוקמות 

 מאכיפת פסק הדין האמור."

קרמה עור וגידים, והחוק להסדרת ה לפני פחות משלושה שבועות, השערה שהועלתוהנה, נראה כי ה

 )להלן: "החוק"(, מגיח כעילה לא לקיים את פסק הדין.  2017-ההתיישבות ביהודה ושומרון, התשע"ז
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אלא כסות למשיכת של דיירי המבנים, לא הייתה  אותה "בקשה הומניטרית"ם ששולהתחמק מהרקשה 

זמן, להגשת הבקשה הנוכחית, כאשר שתי הבקשות מוגשות בחוסר תום לב מובהק, על ידי דיירים במבנים 

 . 2008נסו למבנים לאחר שהוצא צו הביניים בעתירה בשנת אשר הודו כי נכ

על המבקשים ומבקשה זו עולה כי הוא כלל אינו  8עוד נזכיר, כי בבקשה הקודמת לא נמנה המשיב מס' 

מתגורר באחד מהמבנים נשוא העתירה, אלא קבוצת דיירים אחרת מתגוררת במקומו במבנים האמורים. 

 תמוהה, בלשון המעטה. הופעתו במסגרת הבקשה הנוכחית, 

 התייחסות העותרים לבקשה

מגלה כי אין בה ממש, מהבחינה המשפטית, והקונסטרוקציה הרעועה אותה  הנוכחית בחינת הבקשה

 להעמיד קורסת באיבה.  מבקשים המבקשים

המבקשים סומכים ידם על הוראות חוק ההסדרה, אשר לשיטתם מכוון להכשיר בניה בלתי חוקית  .1

 אדמות פלסטיניות פרטיות.  אשר בוצעה על

אין זו המסגרת לקרוא תיגר על החוק עצמו, אי החוקיות האופפת כל תו ותג, כל הוראה המופיעה בו,  .2

שכן החוק כולו אינו חוקתי, סותר את הוראות המשפט הבינלאומי ההומניטארי החולש על שטחי 

יות החמורה הגלומה בו, אי החוק" –הגדה המערבית וכפי שהיועץ המשפטי לממשלה הגדיר זאת 

 עולה כדי מניעה משפטית". 

)מפקד כוחות צה"ל בגדה  2החוק, אליבא דיועץ המשפטי, עומד בסתירה לחובות המשיב מס' 

המערבית( להגן על קניין האוכלוסייה הפלסטינית באזור, בהיותו הסדר של הפקעה אסורה של זכויות 

שהיועץ המשפטי ביטא זאת, המדובר בחובה  הקניין ושלילת מקרקעין מבעליהם החוקיים. כפי

מוגברת הקבועה בהוראות הדין הבינלאומי הנוהג בשטח כבוש, כפי שהוכרה ועוגנה על ידי בית 

 המשפט העליון.

זאת ועוד, היועץ המשפטי לממשלה קבע כי על פי המשפט הבינלאומי, ישנה מגבלה על מדינה להחיל 

לשטחה הריבוני. בעל הסמכות היחיד לחוקק בשטח הוא  את חוקיה ביחס למקרקעין המצויים מחוץ

ולא הכנסת. משכך, עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא כי ספק אם לחוק זה יש נפקות  2המשיב מס' 

דרש לסוגיית השלכת יביחס לאזור כלל. על כן, לא ברור מדוע כעת שב ומבקש היועץ המשפטי לה

שבועות ספורים הבהיר כי החוק אינו יכול לחול ביחס החוק ביחס למקרקעין נשוא העתירה, עת לפני 

 למקרקעין אלה. 

בנוסף, החוק עצמו, כפי שקובע היועץ המשפטי לממשלה, מבקש להכשיר בדיעבד ובאופן גורף בניה 

בלתי חוקית, בפרט כזו שהוצאו לגביה צווים מנהליים ]...[, וחקיקה כזו יש בה משום פגיעה קשה 

 בעקרון שלטון החוק. 

עתק מחוות הדעת של היועץ המשפטי לממשלה ביחס להצעת החוק מצ"ב ומסומנת ה

 . 1כנספח 

במסגרת בין היתר וק ההסדרה עומדת בימים אלה לבחינת בית המשפט הנכבד, חוקתיות וחוקיות ח .3

, ויש להניח כי היועץ המשפטי יבהיר את עיריית סילוואד ואח' נגד כנסת ואח' 1308/17העתירה בבג"ץ 

 במסגרת תשובתו לעתירה זו.  עמדתו

הבעייתי ממילא, וגם אם חוק זה יוותר על כנו )חרף עמדת היועץ  אולם גם כאשר קוראים את החוק .4

בדבר אי חוקיותו ואי החוקתיות הניגרת  המשפטי לממשלה, כמו גם עמדת היועץ המשפטי לכנסת

החוק כי הוא לא יחול ביחס  (, אין בו כדי לסייע למבקשים. בשתי הוראות חוק נפרדות, קובעממנו

 לבניה בלתי חוקית לגביה יש צווים שיפוטיים סופיים. 
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, אשר נוגע לקידום הליכים לקראת הכשרה בדיעבד של גזל אדמה פלסטינית פרטית, 7בסעיף כך, 

 קובע החוק כדלקמן )הדגשה הוספה, ש.ז.(:

ה של מצאו רשויות האזור כי מתקיימים בהתיישבות התנאים שבריש )א( .7
, יותלו כל הליכי האכיפה והצווים המינהליים, הקיימים בעניין אותה 3סעיף 

למעט הליכים וצווים כאמור , 6התיישבות, עד להשלמת הליכי התכנון לפי סעיף 
 .שניתנו צווים שיפוטיים או פסקי דין בדבר מימושם

וים המנהליים ביחס אשר מבקש להתלות את הליכי האכיפה והצו ()א( לחוק,4)א() 11בסעיף  כך,

למספר התנחלויות "מיוחסות", ולקדם את ההליכים המנציחים גזל אדמות פלסטיניות ביחס אליהן, 

 נקבע במפורש הדברים הבאים: 

חודשים מיום פרסומו של חוק זה, יותלו כל הליכי האכיפה  12בתקופה של  (1) . )א(11 
 הקיימים בעניין התיישבות ביישובים המנויים בתוספת; והצווים המינהליים

]...[ 
 –הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על  (4)

הליכי האכיפה והצווים המינהליים, הקיימים בעניין התיישבות  )א(
ביישובים המנויים בתוספת, שניתנו צווים שיפוטיים או פסקי דין בדבר 

 מימושם;
 

 צו מוחלט, אין כל אפשרות של החלת החוק בעניינם.ניתן לגביהן  משכך, ביחס למבנים נשוא העתירה, .5

 –אשר אינן חוקיות  –המבקשים מודעים לכך אולם מנסים בדרך לא דרך להחיל את הוראות החוק 

 על המבנים האמורים. 

בהקשר זה, אופן הצגת הדברים בבקשה על ידי המבקשים חוטא לאמת, וזו לשון עדינה. תכלית  .6

, נגעה למימושם של צווי הריסה 2009היא נתחמה בצו על תנאי שהוצא בה עוד בשנת העתירה, כפי ש

שהוצאו למבנים, כחלק מהחלטות מוצהרות של המשיבים לא לאכוף את הדין ביחס לבניה בלתי 

הסיום של פסק הדין כפי  ת, וזו פסק8.2.2015חוקית בעפרה. צו על תנאי זה הפך למוחלט ביום 

 )בדימ'( א' גרוניס אליה הצטרפו כב' הנשיאה מ' נאור וכב' השופט י' עמית:שנכתבה על ידי הנשיא 

"אשר על כן, הננו מורים על קבלת העתירה והפיכת הצו על תנאי למוחלט. 

לפעול למימוש צווי ההריסה  4-1אציע לחבריי לקבוע כי על המשיבים 

 ".לתשעת המבנים נושא העתירה

 אכיפת צווי ההריסה שהוצאו ביחס למבנים-תכלית פסק הדין  זו הייתה תכלית העתירה, וזו הייתה   .7

שנבנו על גבי אדמות פרטיות. משכך, לא ברור כיצד לשיטת המבקשים הותרת המבנים על כנם בניגוד 

לצו שיפוטי חלוט ובניגוד להוראות החוק תגשים את תכלית פסק הדין. פסק הדין הורה לאכוף את 

כפי הנראה גם תוך הפרת צו הביניים של  –התבצעה והושלמה  הדין ביחס לבניה בלתי חוקית אשר

על אדמות פרטיות של תושבים מוגנים. נודה על האמת, התקשינו לרדת לעומק  –בית המשפט הנכבד 

 .כי באמצעות אי קיום פסק הדין תשמר תכליתו של פסק הדין עמדתם של המבקשים

שהמבנים עתידים להבנות ת פסק הדין היכן המבקשים טוענים כי אין כל טעם לאכוף א –זאת ועוד  .8

שוב לאחר כניסת חוק ההסדרה לתוקף. לא ברור מהיכן שואבים המבקשים טענה זו, שכן חוק 

שנעשתה עד למועד כניסת החוק לתוקף )להוציא בניה לגביה  קיימתלבניה ההסדרה, מתייחס אך ורק 

 ות. על אדמות פרטי , עתידית,קיימים צווים שיפוטיים(, ואינו מאפשר בניה חדשה

גם טענת המבקשים כי המדינה מתעתדת לרשום את המקרקעין עליהם ממוקמים המבנים, כפי 

, שכן רישום המקרקעין ברכוש ממשלתי על פי החוק, הינו אך אינה נכונה, 32שהדבר מופיע בפסקה 

ל, היכן ( לחוק(, ואילו במקרה הנ"1)3ורק לגבי מקרקעין אשר אין לגביהם בעל זכות במקרקעין )סעיף 

שהמדובר בבניה על אדמות פרטיות רשומות ומוסדרות, ברי כי קיימים בעלי מקרקעין, ועל כן, 

 פרשנות המבקשים כפי שהיא מופיעה בפסקה זו אינה נכונה כלל ועיקר. 
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בפועל, אין כל אופק תכנוני קיים למבנים אלה, אשר נבנו שלא כדין על אדמה פרטית, והאופן המגמתי  .9

ברים מוצגים על ידי המבקשים מעיד גם הוא על חוסר תום הלב המאפיין אותם. גם המסולף בו הד

, ראשיתאינו רלוונטי, שכן  מד"י נ' סביח ואח' 35734-11/12ההפניה לפסק הדין בע"פ )מח' ירושלים( 

במקרה שם גם לא היה מדובר על בניה במקרקעי הזולת )בוודאי לא כזו המקפחת זכויות יסוד של 

מוסדות התכנון כבר החלו לדון בתכנית, דבר אשר אינו מתקיים  שניתוטח כבוש(, תושבים מוגנים בש

בענייננו )מעולם לא הופקדה תכנית ביחס לאזור המדובר בעפרה, בין היתר כי המדובר באדמות 

 פרטיות אשר אינן מצויות בתחום השיפוט של עפרה(. 

אי אכיפת הדין, מקומם, וזאת לבקשה, בדבר הוצאותיהם של הדיירים כהצדקה ל 30האמור בסעיף  .10

 מכמה סיבות: 

, נזכיר כי כניסתם של הדיירים למבנים נעשתה לאחר שכבר היה ברור להם כי אלה אינם ראשית

לאחר צו הביניים  –חוקיים וכי כניסתם זו נעשתה במטרה לסכל את צו הביניים, וברוב המקרים 

לכל הפחות פעל לסכלם, רשאי להשען שהוצא; כלום מי שהפר צווים שיפוטיים של בית המשפט או 

 כרגע על מצב הדברים שהוא עצמו הביא על עצמו? 

הדיירים לא מצאו לנכון לפנות לנכון בתביעה בהקשר זה למי -, תמוהה העובדה כי המבקשיםשנית

 שמכר להם את המבנים או השלה אותם כי הם יכולים להמשיך להתגורר בהם. 

רחבי היקף שכל מי שאי פעם בנה או התגורר במבנה בלתי חוקי  , דיירי המבנים זכו למענקיםשלישית

, עולה 18.12.2016מיום  2178בישראל או בגדה המערבית יכול רק לחלום עליו: על פי החלטת ממשלה 

 –קרי ₪, מליון  40כי כלל המשפחות אשר התגורר בעמונה ובמבנים נשוא העתירה קיבלו ביחד סך של 

משפחות אשר התגוררו במבנים נשוא העתירה בבג"ץ  8חות בעמונה וכן משפ 42למשפחה )₪  800,000

זאת, לצד פעילות הממשלה ומימונה עבור מבנים חלופיים עבור דיירים אלה ונשיאה בשאר (. 5023/08

. נדרשת עזות מצח של 2הוצאות נלוות כמפורט בהחלטה, אשר מצורפת לתגובה זו ומסומנת כנספח 

 ם אלה, סיוע רחב ועוד לאחר מכן לבקש להותיר את מושא הפיצוי על כנו. ממש לבקש )ולקבל( תקציבי

לקראת סיום, נבקש להתייחס לפסקת הסיום של המשנה לנשיאה, כב' השופט א' רובינשטיין, אשר  .11

עולה מדברים אלה, העובדה כי ל: בניגוד לבקשה( 31)פסקה  המבקשים עטים עליה כמוצאי שלל רב

בעלי העותרים יערימו קשיים רבים על  1-4לות עפרה ושל המשיבים מנגנונים שונים של ההתנח

להגיע לאדמותיהם, אשר גם בסמיכות אליהן יש בניה בלתי חוקית אינה ובני משפחותיהם האדמות 

מוטלת החובה  2-4יכולה להוות עילה לקדם את בקשת המשיבים. לשיטת העותרים, על המשיבים 

יניות באדמותיהם שלהם, ולא להתיישר על פי מציאות של לאפשר להם לממש את זכויותיהם הקני

הפרת חוק וגזל. לכך יש להוסיף את העובדה כי למיטב ידיעת הח"מ, דווקא בעפרה קיימות מספר 

"מתגאים" בכך שהם מאפשרים כניסה לבעלי מובלעות חקלאיות פלסטיניות אשר עפרה ופרנסיה 

פגע בזכויות קנייניות של תושבים מוגנים, וזאת האדמות. לפיכך, קבלת הבקשה בוודאי ובוודאי ת

 ללא כל עילה בדין. 

לפיכך, לשיטת העותרים יש לדחות את הבקשה על הסף ולגופה, וכן לחייב את המבקשים בהוצאות  .12

 בגין הגשתה ובין הנסיבות נעדרות תום הלב האופפות אותה ואת הבקשה הקודמת. 

 22.2.2017תאריך: 

 

______________       _______________ 

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

  1,3-7 ב"כ העותרים



 5 

 

 בבית המשפט העליון בירושלים
 בשיבתו כבית משפט גבוה לצדק

 5023/08בג"ץ  

 

   

  , . סעיד זהדי מוחמד שחאדה1 
  , .מוסטפא עבדאללה עבד אלקאדר חאמד2
  . ראשד אחמד רשיד זגלול3
  . ראיק אחמד זגלול מצלח4
  . פואד מחמוד פאיז מצלח5
  "מתנדבים למען זכויות אדם –ארגון "יש דין  .6
  מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים"  –בצלם ארגון ". 7

באמצעות עו"ד מיכאל ספרד ו/או שלומי זכריה ו/או מוחמד  1,3-7העותרים 
-03, פקס': 03-6206947/8/9; טל: תל אביב יפו 12דוד חכמי שקיר, מרח' 

6206950 

 

 

 

 העותרים

  --נ ג ד    -- 

 ואח' . שר הביטחון, אהוד ברק1-4 
כולם באמצעות ב"כ עו"ד מפרקליטות המדינה, משרד המשפטים, רח' סלאח 

 דין, ירושלים-א
' סגל באמצעות עו"ד א. "עפרה" כפר שיתופי להתיישבות קהילתית בע"מ 5

 02.6333795, פקס': 02.6333793א, ימין משה, ירושלים, טל': 32טורא מרח' 
 . מועצה אזורית מטה בינימין6

-02ירושלים, טל'  27עקיבא סילבצקי ואח' מרח' קרן היסוד   באמצעות עו"ד
 02-62488553, פקס': 6248877

 . משה נצח ברוט7
 . בנימין עובדיה8

  . דוד ושירה דלפן9-10
א, ימין משה, ירושלים, טל': 32טורא סגל מרח'  'באמצעות עו"ד א

 02.6333795, פקס': 02.6333793

 

 

 

 

 המשיבים

לבקשת המשיבים  7-3, 1תגובת העותרים לנספחים  

 לבצע את פסק הדין בדרך אטימה חלף הריסה 9-7

 

 וגע לחוק ההסדרהעמדת היועץ המשפטי לממשלה בנ  :1מס' נספח 

 18.12.2016מיום  2178החלטת ממשלה  :2מס' נספח 


