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 המשיבים

  ולצו בינייםלצו על תנאי דחופה עתירה  

, לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים לבוא וליתן טעם עתירה לצו על תנאיזוהי 

  –באם יחפצו 

 
שהוצא בעניין הריסה הצו את ות ועבודהצו הפסקת את מדוע לא יאכפו ללא דיחוי  - .א

המחבר בין ההתנחלות עלי , אדמות הכפר קריות הכביש המתבצעת על פריצת וסלילת

 ."(הכביש: "להלן) הסמוך אליו" היובל"ובין המאחז הבלתי חוקי 
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או באמצעות  בעצמן, המדוע לא יחדלו לאלתר מביצוע כל פעול  6-ו 5 'מס ותלמשיב .ב

ובכלל זאת לפריצת וסלילת  אנשי הכפר קריותעל אדמות , ןבמישרין או בעקיפי, אחרים

 .הכביש

מדוע לא ינקטו בכל הפעולות הדרושות להשבת המצב באדמה שעליה : למשיבים כולם .ג

 .נפרץ ונסלל הכביש לקדמותו

 

 :לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות עתירה לצו בינייםזוהי גם 

ו סלילת, כל פעולה לפריצתוכדי למנוע לנקוט בכל הפעולות הדרושות : 4-1למשיבים  .א

  ;י כל אדם"הכביש עשל  ובנייתו

על  ,בעצמם או באמצעות אחרים ,בנייהביצוע כל עבודות מ, להימנע :6-5 ותלמשיב .ב

 ;ובפרט בכל הנוגע לכביש נשוא העתירה הכפר קריותאדמות 

 .דין סופי בעתירה זו-והכל עד לקבלת פסק

עותרים מבקשים מבית המשפט הנכבד להוציא צו ארעי לפיה ה עתירה לצו ארעיזוהי גם 

ושיעמוד , עוד בטרם קבלת תגובת המשיבים לבקשה לצו ביניים, שתוכנו זהה לצו הביניים

 .וזאת על מנת שלא יבוצעו פעולות לסיכול העתירה, צו בינייםבתוקפו עד להחלטה בבקשה ל

 .העתירה הנימוקים לבקשה לצו ביניים ולצו ארעי מפורטים בסוף כתב

אל " היובל"הכביש הנבנה בימים אלה באדמות הכפר קריות המחבר את המאחז צילום אויר של 

 .1נספח ב ומסומן "מצ, ההתנחלות עלי
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 :תנאי-ואלה הנימוקים בעתירה לצו על

 " דרך שקר הסר ממני"

29קיט  ,תהלים  

 פתח דבר. א

המוביל למאחז מטרים  1,400 -באורך של כבסלילתו של כביש עניינה של עתירה זו  .1

 . של תושבי הכפר קריותהפרטיות על אדמותיהם " היובל"הבלתי חוקי 

 חבר ביןאמור להנדרשים והוא  היתריםהלו את  ניתנומבלי שפיראטי באופן הכביש נבנה  .2

לרבות בית , טענו בפורומים רבים 1-4מאחז בלתי חוקי שהמשיבים ל ההתנחלות עלי

עוד . וכי יש לפנותו כי לא ניתן להשלים עם קיומו, דיןהוקם שלא ככי , המשפט הנכבד

או שטח שיפוט מוגדר של מועצה אזורית /תכנית מתאר וזה לא חלה כל כי באזור , יצויין

 .הכביש ןבנייאו להוות הצדקה ל/ו היכולים לאשר, או מקומית כלשהי

שית תוך שנע, ידי יהודים בגדה המערבית-חוקית על-של בנייה לאים מקראין ספור כב .3

זרוע רשויות אכיפת החוק , גם במקרה זה, של תושבים פלסטינים גזילת אדמות פרטיות

 . מורגשתאינה 

ומתוך , הכביש נסלל בימים אלה ממשכאשר  אמת זמןובעתירה זו מוגשת בלית ברירה  .4

והמטעים גורלן של החלקות  –של בית המשפט הנכבד המיידית הבנה שללא התערבותו 

דנא בבעלות העותר ובני כפרו יהיה כגורל שאר האדמות בסביבותיו הנמצאים מקדמת 

הדרה עקבית של  אליו נלווית, המאחזפקטו אל -גורל של סיפוח דה –, של המאחז

 . תםמקורות הפרנסה שלהם ומקורות מחיי, מטעיהם, מגישה אל אדמותיהםפלסטינים 

 

 הרקע העובדתי. ב

I .הצדדים לעתירה 

משמש מזה כארבע שנים כראש מועצת הכפר , ד בדוי לבוםנאצר חמ-אל-עבד, העותר .5

לו חלק גדול מאדמותיו יוא, Bמצוי בשטח  כפר זההשטח הבנוי של . 2005שנת מ ,קריות

ל בגדה "נתון לשליטה מלאה של כוחות צה היינו, Cהחקלאיות של הכפר מצוי בשטח 

הינן אדמות  אדמות אלו .זהו המצב באשר לתא השטח הנידון בעתירה זו. המערבית

עליהן מטעים וגידולים חקלאיים רבים אשר שימשו את , בבעלות פרטית של תושבי הכפר

 . בני הכפר מזה עשרות שנים
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מופקד על המינהל  1' משיב מס. הינו שר הביטחון של מדינת ישראל 1' המשיב מס .6

ת דע-חוות)"ד טליה ששון "ח שחובר על ידי עו"האזרחי בגדה ועל יישום מסקנות הדו

: נמצא באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה, 2005, "בנושא מאחזים בלתי מורשים

http://www.pmo.gov.il/ ;ח ששון"דו: "להלן יכונה  .)" 

ל בגדה המערבית ובידו מצויות כל סמכויות הניהול "הינו מפקד כוחות צה 2' המשיב מס .7

ידי מדינת ישראל בתפיסה לוחמתית וזאת בהתאם -טח המוחזק עלוהחקיקה של הש

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

, על שמירה על הסדר הציבורי והגנה על רכוש התושבים באזור הנתון לתפיסה לוחמתית 2

 . כפי שיוסבר בהמשך העתירה

אשר בידיו סמכויות הניהול  2' נהל האזרחי אצל המשיב מסהינו ראש המי 3' המשיב מס .8

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

, בשולי הדברים נעיר. לרבות הוצאת צווי הפסקת עבודות, התכנון והבנייה החלים באזור

ושבים במחנה הצבאי בית אל הנתונים למרותו י" גורמי האכיפה"ומרכז  3' כי המשיב מס

 . הסמוך למבנים נשוא העתירה

על אכיפת , בין היתר, י של משטרת ישראל אשר אמון"הינו מפקד מחוז ש 4' המשיב מס .9

 .החוק על ישראלים מפירי חוק בגדה המערבית

 ."המשיבים: "בהמשך כתב עתירה זה 4-1להלן יכונו המשיבים 

היא המועצה שבתחומה נמצאת , ימיןהאזורית מטה בנהמועצה , 5' המשיבה מס .10

יצויין כי לעותר לא ידועה בוודאות מלאה  ."היובל"ההתנחלות עלי והמאחז הבלתי חוקי 

 5ומשום שהמשיבה , לפיכך. הכפר על אדמת סלילת הכבישזהותם של האחראים ל

, לעתירהצורפה משיבה זו , אמורה לייצג את הקהילה הישראלית המתגוררת במקום

, סלילה ולהסגת הגבולשאם ידועה להם זהות האחראים ל ,כמובן .ות בלבדמטעמי זהיר

  . נבקש כי ידווחו על כך לבית המשפט על מנת שניתן יהיה לצרפם כמשיבים

את הפעילות של ככל היודע לעותר המרכזת , היא האגודה השתופית עלי 6משיבה מספר  .11

, לעותר ככל שידוע  ".יובלה"המאחז הבלתי חוקי , שלה-ההתנחלות עלי ושל שכונת הבת

לעותר אין דרך . או שהוא נעשה בחסותם, מעורבים בבניית הכביש 6' גורמים במשיבה מס

בהיתרי  השהרי מדובר בבנייה בלתי חוקית שאינה מלוו, לברר את הדברים לאשורם

 .ולפיכך צירופה של משיבה זו נעשית מטעמי זהירות, בנייה

II . נשוא העתירה כבישהו" היובל"המאחז הבלתי חוקי 

נתונים תושבי הכפר קריות , ועד ימים אלה ממש 20-של המאה ה 80-שנות הראשית למן  .12

הכוללות גם פריצות כבישים , הסגות גבול רבות מצידם של מתנחלי האזורהתנכלויות ול

 ". היובל"לרבות המאחז הבלתי חוקי , שנועדו לחבר בין ההתנחלות עלי וסביבותיה

http://www.pmo.gov.il/
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 .'1כנספח ב ומסומן "תוואי הכביש הנסלל מצ צילום אוויר של

. של המאה הקודמת החלו תושבי האזור לפרוץ שבילי עפר באזור זה 90-בשלהי שנות ה .13

ציתה השניה של חמהלך מב ץנסלל הכביש נשוא העתירה נפר ובאלא שהתוואי הספציפי 

ם אול. תוך שנעשה שימוש בחלק מאותם שבילים שנסללו עוד קודם לכן, 2003שנת 

כחלק מהליך . מסיבות שאינן ידועות לעותר, נעצרה ולא הושלמה 2003של שנת פריצה זו 

כמו  .ועצי פרי שוניםבעיקר עצי זית , הפריצה נעקרו עצים אשר שימשו את תושבי הכפר

, לעיתים בחסות כוחות הביטחון, בשל הליכי פריצות דרכים אלו נמנע מתושבי הכפר ,כן

 .להגיע לאדמותיהם ולעבדן

לתושבי הכפר המאפשרים קצרים  למרות שבמרוצת השנים ניתנו היתרים תקופתיים .14

גישה זו הוגבלה בזמן והייתה נתונה להחלטותיהם של כוחות , גישה מוגבלת לאדמותיהם

ניצב עומד ומתריס מעל , הסמוך לכפר ולאדמותיו" היובל"כאשר המאחז , זאת. הביטחון

ה מלא כי המדובר במאחז בלתי חוקי ובלתי והמשיבים עצמם מודים בפ, אדמות הכפר

על המאחז עצמו ועל . מינהלייםובניגוד לצווים , מורשה אשר המבנים בו נבנו שלא כדין

 . המשך כתב העתירהתגובות המשיבים נשוב עוד ב

וכי , צוברת תאוצההחלה שוב וכי היא לאחרונה התחוור לעותר כי מלאכת הסלילה  .15

 –או מטעם ההתנחלות הסמוכה עלי /מטעם המאחז וככל הנראה  –גורמים עלומים 

מאיצים את סלילת הכביש והופכים אותו לכביש של קבע המחבר בין המאחז ובין 

מטרים והוא חוצה חלקות רבות אשר  1,400 -אורכו של כביש זה עומד על כ .ההתנחלות

  .בבעלות תושבי הכפר

  .4-2פחים כנסב ומסומנות "תמונות המציגות את פעולות הסלילה מצ

, אשר נועדו, מתקני תצפית שוניםהוצבו בעת האחרונה לכך יש להוסיף כי בסמוך לכביש  .16

כל , באדמות הסמוכות לכביש, (אלקטרוני ם"שב)ליצור שטח בטחוני מיוחד , ככל הנראה

 על ידי כוחות הצבא זאת בעוד למיטב ידיעתו של העותר במקום לא הוצא צווי תפישה

וכלי אחד נועד לשרת , הגומלין בין הכביש ובין מתקני התצפית ברוריחס . מתחייב בחוקכ

, בכך מתחוור שיתוף הפעולה בין רשויות הבטחון השונות. אם לא להוביל לשני, את השני

  .כמה-באופן מדאיג פי, ובין הבונים הלא חוקיים, 1-4לרבות המשיבים 

 .5ח כנספב ומסומן "מצל "הנהעתק תמונה של אחד ממתקני התצפית 

, זאת לאחר שהצליחו בשלב הראשון לפועלם, קצב עבודה מזורז בו נוקטים העבריינים .17

, קרי הרחקת תושבי הכפר מאדמותיהם ומניעת גישה סדירה אליהם במשך רוב ימי השנה

וכל זאת על חשבון אדמותיהם , נועד לקבע את קיומו של המאחז ואת הגישה אליו

 .פרנסתם ופגיעה בקניינם הפרטיתוך גדיעת , של תושבי הכפרהפרטיות 

כי אין זו הפעם הראשונה בתקופה האחרונה שאדמות הכפר נופלות קרבן , יצויין .18

בחודש ינואר , כך למשל. העושים באדמות אלו כבשלהם, לגחמותיהם של מתנחלי האזור

בין היתר בשל פריצת  ,בשם העותר ואל יועצו המשפטי 3' מ אל המשיב מס"החפנו , 2009
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סמוך לחסימה של , בל טנטור'בחלקו הדרומי של ג, אדמות הכפרלק אחר של חדרך ב

 . הכביש המחבר בין הכפר ובין הכפר הסמוך תורמוסעיא

 .6נספח ב ומסומנת כ"מצ 27.1.2009מ ביום "העתק מפניית הח

אשר בין , סרן אריה שעיה, 3' התקבלה תשובתו של נציג המשיב מס, זמן קצר לאחר מכן .19

אכן הוצאו צווי הפסקת עבודות בנוגע לסלילת הכביש נשוא ובתו כי היתר פרט בתש

על אדמות כי באם תתחדשנה העבודות , עוד הוסיף סרן שעיה במכתבו. דשם הפנייה

בסמיכות לתשובה זו נתקבלה גם  .עדכן אותו באופן מיידילהעותר  מתבקש, הכפר

על העובדה כי הוצאו צווי ובעיקר , החוזרת על עיקרי הדברים, ש"ש איו"תשובתו של יועמ

 . הפסקת עבודות וצווי הריסה לדרך זו

ב ומסומנת "מצ 11.2.2009שעיה מיום ' העתק מתשובתו של סרן א

 .7נספח כ

 24.2.2009ש מיום "ש איו"העתק מתשובתו של סגן תאמר סעיד מיועמ

 .8כנספח ב ומסומנת "מצ

נשוא העובדה כי הכביש לא ניתן להתעלם מ, אך לא בשולי חשיבותם, בשולי הדברים .20

 עם דרכים אחרות" היובל"הינו כביש אשר נועד לחבר את המאחז הבלתי חוקי העתירה 

מבלי שהיו לו היתרי , של ההתנחלות הסמוכה עלי בת-מאחז זה נבנה כשכונת. באזור

. פלסטינית פרטיתעל אדמה שבחלקה היא אדמת מדינה וחלקה בבעלות ובנייה כלל 

מרץ )ח ששון "הנספח לדולעת בו פורסם  נכוןו את הקמת המאחז ולא מנע 1-4המשיבים 

נוסיף כי . משפחות 22עשר מבני קבע בהם מתגוררות -מגורונים ושישה 26בו היו ( 2005

נוסף קדום כביש אספלט . מגורונים מספרח ששון נוספו למאחז עוד "מאז פרסומו של דו

מחצית ב. 90-עוד במהלך שנות ה "היובל"בין עלי לבין ( ללא היתר כמובן)נסלל  יותר

בשטח שהיה אדמה פלסטינית מעובדת נוסף כביש רחב מידות נפרץ  2003השניה של שנת 

כמו . הוא הכביש נשוא העתירה, (ובמספר סוגים של עצי פרי נוספים מדובר בכרם זיתים)

ח ששון קובע כי "דו. חוברה לתשתית המים והביוב של ההתנחלות עלי, "היובל", כן

 .אינו חוקי" היובל"מאחז ה

המאחז הבלתי חוקי נבנה מכספי משרד הבינוי והשיכון ששילם עבור  ,ח ששון"דופי -על .21

מאות וחמישים אלף -שני מיליון ושבע)₪  2,750,000הקמת התשתיות סכום אגדי של 

 ":היובל"הדעת ומספרת לנו על -וכך מוסיפה חוות(. ₪

 היובל

 1998: מועד הקמה

 מ"ק 1.5במרחק אווירי  עלי: ישוב קרוב

 אין: אישור הממשלה או שר הביטחון להקמה

 קרדעות פרטיות של פלסטינים+ אדמות מדינה : טיב הזכויות בקרקע



 7 

 2033הסכם הקצאה עם ההסתדרות הציונית עד : הגוף שהקצה את הקרקעות

 אין: סטטוס תכנוני

 .תחום ישוב עלי. מועצה אזורית מטה בנימין: תחום שיפוט

 משפחות 22: תושביםמספר 

 5; שלדי בניין נוספים; מגרשים לבנייה 33; בתי קבע 16; יבילים 26: סוג הבנייה
 .בריכת מים; מכולות

תשתיות סכום של הבינוי והשיכון שילם עבור הקמת  משרד: הגוף מממן ההקמה
2,750,000 ₪. 

 חיבור חשמללא הוגשה בקשה ל: חיבור חשמל

 2005מבני קבע שהוקמו במאחז הוגשה עוד בשנת  16מתוך  12חוקיותם של -כנגד אי .22

בה , 'נגד שר הביטחון ואח' תנועת שלום עכשיו ואח 9051/05ץ "היא העתירה בבג, עתירה

יצויין כי העתירה עדיין תלויה ועומדת וכן כי הדיון . 23.11.2005הוצא צו על תנאי ביום 

 .10.6.2009בה קבוע ליום 

נמסר כי כלל המבנים  22.11.2005ה לעתירה מיום בתגובתה המקדמית של המדינגם  .23

בחלקם על אדמות סקר ובחלקם על אדמות , נבנו ללא היתר" היובל"במאחז הבלתי חוקי 

 . פרטיות

ב "מצ 22.11.2005מיום  9051/05ץ "תגובתה של המדינה לעתירה בבג

 .9נספח ומסומנת כ

כפי שנערך  ,ד הביטחוןשל משר והרשמי מסד הנתונים הפנימי לכך יש להוסיף גם את .24

קית אשר נועד למפות את הקפי הבנייה הבלתי חו, ל ברוך שפיגל"על ידי תא 2006בשנת 

הדברים בו נקבעו  ,"הארץ"על ידי ישראלים בגדה המערבית ופורסם לאחרונה בעיתון 

 : "היובל"הנחרצים בנוגע למאחז 

 ג אדמות מדינה בהסכם"ע, 1998הוקם במרץ  – (היובל)' עלי ט"

ל "הרמטכ)סקר + קרקע פרטית +   (10/85-10/2033)י"הקצאה להסתצ

למגורים שלא  237/2ע "בתחום תב, (המליץ לקדם הליך הסקר במקום

 26: תכולה, משפחות 25במקום מתגוררות , קודמה בשל בעיית בעלות

 5, (בחלקם החלה בנייה)מגרשים לבנייה  44, מבני  קבע 18, יבילים

 .פריצת דרך, ריכת מיםב, מחסנים 3, מכולות

 ."אין :מידת מימוש תכניות מפורטת שבתוקף"

לות תנחהיא הה, האם של המאחז-התנחלותבנייה בהכל גם למעלה מן הצורך נציין כי  .25

, כך למשל. הקריטריונים כפי שעוצבו על ידי מדינת ישראלגם על פי , "חוקית"אינה , עלי

 :התנחלות עליהבניה הבלתי חוקית ב קפיקובע את הדברים הבאים לגבי ה, ח שפיגל"דו

 : בניה בהיעדר תכניות מאושרות"
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נדונה לתוקף  -ד "יח 240המאפשרת בניה של  - 237תוכנית מספר 
 .ט ארכיאולוגיה"עקב העדר חתימה של קמ, אך לא קודמה' 91באוקטובר 

 -ד "יח 2,500מאפשרת בניה של  -237מחליפה את תוכנית  -237/1תוכנית 
לא ניתן לקדמה . לאחר דיון להפקדה 1998ט בדצמבר "שהבי "אושרה ע

 .עקב חריגות לאדמות פרטיות

 :בפועל קיימת גם בנייה נרחבת מחוץ לגבולות התוכניות

כעשרים מבני קבע  –בניית קבע והכשרות לבנייה ממערב לישוב . 1
 .והכשרות לבנייה

 .715. ג.נ –מקבץ של שלושה קרוואנים ממערב לישוב . 2

 .מבנים 50 -כ –נת מבני קבע בחלק הצפון מערבי של הישוב שכו. 3

כחמישה עשר מבני קבע כולל מבנה  –בצפון הישוב שכונת מבני קבע . 4
 .ציבור אחד

 .כשרות לבנייה מצפון לישובה. 5

 .מבני קבע 50-כ –צפון מזרח הישוב ב. 6

יים מטר בקו אווירי מהישוב הק 600 –כ  –השכונה הצפון מזרחי של עלי . 7
 .מבני קבע 50 -שכונה של כ 

 .בית עלמין – 60ליד כביש מספר  –רום מזרחית לישוב ד. 8

 .בנייה של שבעה מבני קבע –במרכז הישוב בתוך מובלעת פרטית . 9

 .מזרחית לצומת הכניסה לישוב תחנת דלק עם מספר מבנים. 10

פריצות דרכים נרחבות בין מקבצי הבנייה ותוך חריגה . 11
 ."רטיותלאדמות פ

ח שפיגל המתייחסים להתנחלות עלי ולמאחזי "מדו 150-152העתק מעמודים 
 .10נספח ב ומסומן כ"הלווין שלה מצ

 הרווימקום , המציאות במלוא כיעורה הדוחות הרשמיים השונים חושפים את, הנה כי כן .26

כל העת  יבצבצו סופו שממנו -נטולת הליכי אכיפה אפקטיביים בבנייה בלתי חוקית 

הכל במקרה של עלי על מאחזיה . ם חדשים של בנייה בלתי חוקית במקרקעי הזולתצניני

, אחידה וצפופה של הפרת חוקמתחברים ברשתות של דרכים וכבישים שנועדו ליצור רשת 

ותוך קיפוח מתמשך של , הכל על חשבון אדמותיהם של תושבי קריות הסמוכים

 . זכויותיהם

  

III .מיצוי הליכים 

כי ארועי סלילת כביש המתבצעים על  3' ולאור בקשת נציג המשיב מס, ידעעם קבלת המ .27

פנה , (לעיל 7נספח , 11.2.2009כעולה ממכתבו מיום )אדמות הכפר ידווחו לו בזמן אמת 

בדרישה דחופה לנקוט בכל הפעולות הנדרשות  17.3.2009ביום  2-3מ אל המשיבים "הח
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למטעי  שטח וטרם ייגרם נזק בלתי הפיךוזאת טרם ייקבעו עובדות ב, להפסקת הסלילה

 .העצים של תושבי הכפר

 .11נספח ב ומסומנת כ"מצ 17.3.2009מ מיום "העתק מפניית הח

הגיש העותר תלונה על הסגת הגבול וביצוע , 18.3.2009בתאריך , כי יום לאחר מכן, יצויין .28

 .ה של שער בנימיןמשטרבתחנת ההפעולות הבלתי חוקיות 

ב "מצ 18.3.2009הגשת תלונה מטעם העותר מיום העתק מאישור על 

 .12כנספח ומסומן 

, 19.3.2009מ טלפונית ביום "פנה הח, מאחר ולא התקבלה כל תשובה מאת נמעני המכתב .29

ודרש לדעת מה , 11.2.2009זאת על סמך בקשתו במכתבו מיום , האל סרן אריה שעי

 . נעשה

טלפונית אל סרן , מ בשנית"נה החפ, פעם נוספת הלאחר שהפנייה הועברה אל סרן שעי .30

. וביקש לדעת מה נעשה עד כה בתחום האכיפה 23.3.2009וכן ביום , 22.3.2009שעיה ביום 

לו וכי טרם התקב, תשובתו של סרן שעיה הייתה כי הפנייה הועברה ליחידת הפיקוח

 . דיווחים מטעמה

התקבלה , בודותלמעלה משבוע לאחר קבלת הדיווח על תחילת הע, 26.3.2009רק ביום  .31

 :בתשובתו זו נמסרו הדברים הבאים. 3' תשובתו של נציג המשיב מס

מבדיקת פנייתך עולה כי נגד הבנייה נפתח הליך פיקוח על ידי יחידת . 2"

 .הפיקוח של המנהל האזרחי

פי -על, הדבר יתבצע בהתאם, אשר לנקיטת פעולות אכיפה במקום. 3

 ."סדרי העדיפויות המקובלים בעניין

 26.3.2009מיום  3' תק תשובתו של סרן שעיה מטעם המשיב מסהע

 31נספח ב ומסומנת כ"מצ

מכתב זה נשלח והתקבל אל , 24.3-כי חרף העובדה שהתאריך בראש המכתב הינו ה, יוער

 . זו דבר אשר עיכב את הגשת עתירה, 26.3מ רק ביום "הח

מבלי שהמשיבים , שת גם בימים אלו ממועהבנייה והסלילה של הכביש מתבצ, בפועל .32

 . נוקפים אצבע בעניין

, י מתנחלים בשטחים הכבושים"חוקית ע-כבמקרים רבים של בנייה לא, שוב מתברר .33

רשויות אכיפת החוק מבזות את עצמן ואותנו בהוצאת צווים שאין שום כוונה לאוכפם ש

, נמשכת במלוא המרץ –חרף היותה בלתי חוקית  –במקום  סלילת הכבישו, ולממשם

, תחת לאפם של רשויות האכיפה הבנייה נעשיתפעולת ן נואילו במקרה ד. ין מפריעובא

יענה ומתפרקים מהחובות המוטלות -נוהגים מנהג בת, ואין פוצה פה והכל מחרישים
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הודעות הנמסרות לרשויות בזמן אמת בנוגע להפרות החוק וזאת למרות , עליהם

  .ולהסגות הגבול על אדמות אנשי העותר

 .רה זומכאן עתי .34

 

 הטיעון המשפטי. ג

 I – קניינם על גןלה ת המשיביםעל זכויותיהם של העותרים ועל חוב 

כפי שמוכיח אותנו צילום האוויר שצורף , פרטיתהקרקע עליה נסלל הכביש הינה קרקע  .35

על הקרקע  סלילתו מתבצעת. אשר מבוסס על נתוני המנהל האזרחי, לעתירה 1כנספח 

.  זאת ללא רשותם וללא אישורים מתאימים הנדרשים, יותשל תושבי הכפר קרהפרטית 

ם עבור "ישמשו כשב גם מוצבים מתקנים שונים אשר, בחסותה של מלאכת סלילה זו

 . או המאחז/ההתנחלות ו

וכך , הינם אזרחים מוגנים המצויים בשטח הנתון לתפיסה לוחמתיתהעותר ואנשי כפרו  .36

המצויים בשטח הנתון לתפיסה  מתוקף היותם אזרחים. גם הקרקעות שבבעלותם

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

 . הבינלאומי

כפי שכבר , הוראות המשפט ההומניטארי חלות על שטח הגדה המערבית ועל העותרים .37

מעית אסכאן 'ג 393/82צ "בגב האמורראו לעניין זה את . קבע בית המשפט הנכבד זה כבר

חלים על האזור , כמו כן. 791-792' עמ, 785, (4)ד לז"פ ,ל"מפקד כוחות צה' עלמון נאלמ

שעניינה הגנה על אזרחים במהלכו של סכסוך , 1949נבה הרביעית משנת 'הוראות אמנת ג

זהראן יונס  7957/04צ "בגב, כפי שחזר וקבע זה לא מכבר בית המשפט הנכבד, חמוש

 .3333, (3)2005על -תק ,'ישראל ואחראש ממשלת ' נ' מחמד מראעבה ואח

אחת החובות המוטלות על הכוח הכובש מתוקף המשפט הבינלאומי ההומניטארי היא  .38

, לתקנות האג 46כך קובעת תקנה . על הרכוש של האוכלוסייה המוגנת, בין היתר, שמירה

 : כי

Art. 46. Family honour and rights, the lives of persons, and private 

property, as well as religious convictions and practice, must be 

respected. 

Private property cannot be confiscated. 

 ( .ל.א, .ז.ש, .ס.מ, הוספוהדגשות )
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בזו אשר טען , (Gasser)הומניטרית כללית זו נוסחה על ידי גאסר -מסגרת נורמטיבית

 : הלשון

”Civilians who do not take part in hostilities shall be respected 

and protected. They are entitled to respect for their persons, their 

honour, their family rights, their religious convictions, and their 

manners and customs. Their property is also protected”  

(Gasser, “Protection of the Civilian Population”, In: D. Fleck, The Handbook 

of Humanitarian Law in Armed Conflicts 211 (1995)) 

 :הקובעת כי, נבה הרביעית'קיימת הוראה מקבילה גם באמנת ג, בנוסף .39

Art. 53 – Prohibited Destruction: 

“Any destruction by the Occupying Power of real or personal 

property belonging individually or collectively to private persons, 

or to the State, or to other public authorities, or to social or 

cooperative organizations, is prohibited, except where such 

destruction is rendered absolutely necessary by military 

operations”. 

והחלו , תושבי הכפראשר כבשו בפועל את שטחי , אין ספק שמעשיהם של המתנחלים .40

מנועים מלהגיע  ואנשיו כאשר העותר, אדמה באין מפריעעל ה לפרוץ ולסלול, חפורל

. מהווה הרס של הנכס ושימוש בו ללא היתר, (וראו תצהיר)לשטח ולאדמות שבבעלותם 

לתקנות  46מהאמור בתקנה , ולא לגרוע, לעיל בא להוסיף כמובן 53האמור בסעיף : ודוק

 :J.S. Pictetוכפי שהגדיר זאת המלומד , האג

“The Extension of protection to public property and to goods 

owned collectively, reinforces the rule already laid down in the 

Hague Regulations, Articles 46 and 56 according to which private 

property and the property of municipalities and of institutions 

dedicated to religion, charity and education, the arts and science 

must be respected”  

(J.S. Pictet: Commentary: IV Geneva Convention, 1958, p. 301). 
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המנהל האזרחי ופיקוד המרכז  –ובמקרה דנן , החובה המוטלת על הגורם הצבאי בשטח .41

טומנת בחובה גם את החובה להגן , ככל שהדבר נוגע לדין ההומניטארי –( 3-ו 2המשיבים )

 : וכפי שביטא זאת בית המשפט הנכבד בעבר. על רכושו של הפרט המוגן בשטח הכבוש

עליו , ראשית. ל הבסיסי היא כפולהחובתו של המפקד הצבאי על פי הכל"

זוהי חובתו . להימנע מפעולות אשר פוגעות בתושבים המקומיים

עליו לעשות פעולות הנדרשות כדין המבטיחות כי , שנית; "שלילית"ה

  "חיובית"זו חובתו ה. התושבים המקומיים לא יפגעו

 385, (5)ד נח"פ ,הל בעז"מפקד כוחות צה' נ' רופאים לזכויות אדם ואח - 4764/04צ "בג)

 (.393-394' עמ,

  –וגם 

כי , במסגרת הפנמתם של הדינים ההומניטריים מן הראוי הוא כי יודגש"

חובתו של המפקד הצבאי אינה מתמצית בהימנעות הצבא מפגיעה בחייהם 

חובתו היא גם "(. שלילית"החובה ה)ובכבודם של התושבים המקומיים 

  "ודם של התושבים המקומייםעליו להגן על חייהם וכב". חיובית"

 (. 408' בעמ, שם)

  –וראו לעניין זה גם 

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

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

, יןיהפגיעה בזכויות קנ. היא מוגנת מפגיעה גם במשפט הבינלאומי. וחירותו

אסורה על פי דיני המלחמה , ובכלל זה פגיעה בזכויות מקרקעין של הפרט

 " .אלא מקום שהדבר הכרחי לצרכי לחימה, של המשפט הבינלאומי

ל ביהודה "מפקד כוחות צה' זוהרייה חסן מורשד בן חוסין אבו דאהר נ - 7862/04צ "בג)

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

על פי המשפט , קיימת הזכות כי לעותר -כפי שניתן היה לשער  -ניתן לראות , הנה כי כן .42

כאשר הפוגעים  קל וחומר. כי רכושם יהא מוגן על ידי המפקד הצבאי בשטח, הבינלאומי

אשר העברתה לתוך , והמהרסים של הרכוש באים מקרב האוכלוסייה של הצד הכובש

שיישובם בו הינם אסורים על פי כלל מנהגי של הימצאותם בו ובוודאי , השטח הכבוש

 . המשפט הבינלאומי

להבטיח באופן  1-4עומדת חובתם של המשיבים  ,ואנשיו אל מול זכות זו של העותר .43

של חובה זו מחייב את הרשויות לנקוט " החיובי"אקטיבי את קיומה של הזכות כשהממד 

, דא עקא. זו תובטחבכל ההליכים והאמצעים העומדים לרשותם על מנת שהגנה 

אם , או צווי הריסה שהוציאו/עבודות ו שהרשויות אף לא פועלות למימוש צווי הפסקת

 . וזאת אף היכן שהדבר מדווח להם בזמן אמת, הוצאו כלל
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תושבי הוראות דומות המחייבות את המשיבים לנקוט בכל ההליכים על מנת להשיב ל .44

חקיקה הישראליים החלים מכוח את בעלותם על הקרקע קיימות גם בדברי ה הכפר

כבוד : חוק יסוד, כך למשל. עקרונות המשפט המינהלי על פעילותם בגדה המערבית

כי , עולה מלשון ההוראה". אין פוגעים בקניינו של אדם"כי  3וחירותו קובע בסעיף האדם 

באשר  אדםאלא מוחל על כל , המעמד החוקתי לקניין אינו מוגבל אך לתושב או לאזרח

כל רשות מרשויות השלטון ", לחוק יסוד זה 11ועל פי האמור בסעיף , אדם הוא אדם .הוא

בפרט מצאה הרשות המכוננת להבהיר כי ". יסוד זה-חייבת לכבד את הזכויות שלפי חוק

ולדאוג שלא תהיה , חייבות לשמור על קניינו של אדם –ובכלל זה המשיבים  –הרשויות 

' השופטת ד, ם דבריה של נשיאת בית המשפט העליוןלעניין זה יפי. פגיעה בקניינו זה

מפקד כוחות ' נ' ראש מועצת הכפר יאנון ואח, דראשד מורא  9593/04צ "בגבייניש ב

 [:26.6.2006] 4362, (2)2006על -תק 'ל ביהודה ושומרון ואח"צה

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

גם במשפט , כמובן, זכות זו הינה זכות מוכרת(. ם וחירותוכבוד האד: יסוד

לתושבים באזור המוחזק בתפיסה לוחמתית , לפיכך ]...[ הבינלאומי הפומבי

  ".זכות מוגנת לקניינם

 (. 4370' עמ,שם)

נושא משך סלילת הכביש בהימנעותם מאכיפת החוק כנגד ה, כי, עינינו הרואות, אולם .45

 . מוסרית המוטלת עליהם-החוקתית-בחובתם החוקיתמועלים המשיבים , עתירה זו

ל והן על פי "ניתן לראות כי הן על פי המשפט ההומניטארי הבינ, אם כן, לסיכום .46

 ואנשיו מוכרת ומעוגנת זכותם של העותר, כבוד האדם וחירותו: הוראות חוק יסוד

וש החובה להבטיח את מימ 1-4מוטלת לפתחם של המשיבים , במקביל. להגנת קניינם

או לכל הפחות להבטיח , על הקרקעות שבבעלותם תושבי הכפרהזכות הקניינית של 

הרשויות האמונות על , של העותר ולקלונה של המדינה ולצער. שלא תעשה פגיעה בהם

 . ועל כך נרחיב להלן, האכיפה נמנעות באורח שיטתי מאכיפת הדין

II – של המנהל האזרחי והאכיפה האכיפה של מחלקת הפיקוח-פרויקט אי: במבט לווייני 

עשרות אלפי ואולי מאות אלפי מילים נכתבו על היעדרה של אכיפת חוק אפקטיבית על  .47

בעיית אכיפת החוק על ישראלים מלווה את . ישראלים מפירי חוק בגדה המערבית

 . הכיבוש הישראלי מאז החל מפעל ההתנחלויות

ד "פ, 'שר הביטחון ואח' נ' ה ואחאל נאתש 175/81ץ "בעקבות בג, בתחילת שנות השמונים .48

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

לבחינת והכנת , ד יהודית קרפ מפרקליטות המדינה"בראשותה של עו, הוקם צוות מתאם

דין . נהלים והנחיות לאכיפת חוק על ישראלים מפרי חוק בגדה המערבית ובחבל עזה

היה ראשון בסדרה ארוכה  23.5.1982שהתפרסם ביום "( ח קרפ"דו)"בון של הצוות וחש
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אכיפת החוק -חות ציבוריים שעתידים היו לעסוק מאז ועד היום בבעיית אי"של דו

 .בשטחים הכבושים

ח ועדת החקירה הממלכתית לעניין הטבח במערת המכפלה "התפרסם דו 1994בשנת  .49

 :קורת על כשלי אכיפת החוקוגם שם נמתחה בי, "(ח שמגר"דו)"

והגופים הביצועיים , לא עלה בידי ממשלות ישראל לדורותיהן"

, לעשות את המירב כדי לאכוף את החוק, המופקדים על הנושא

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

כי עד לעת האחרונה לא טופלו אירועים בהם , כדוגמא, שנציין

על אף קיומן של , י את תלונתו בעצמו במשטרהלא הגיש ערב

 "ראיות אחרות למעשה העבירה ובכללן עדי ראייה מאנשי הצבא

( בראשות הנשיא שמגר) ח ועדת החקירה לעניין הטבח במערת המכפלה בחברון"דו)

 (192' עמ, (ד"תשנ)

 :וראו הדברים הבאים שכאילו נכתבו לעניינו

דת המוצא המקובלת עלינו נקו... נתגלו ליקויים באכיפת החוק"

באווירה . היא כי בהיעדר אכיפת חוק יעילה אין גם שלטון יעיל

בלי ליטול על עצמו סיכון מוחשי , שבה איש הישר בעיניו יעשה

נפגעת תקינות , שישא באחריות אם יחרוג מכללי המותר

. פעולתן של הרשויות המופקדות על השליטה היעילה בשטח

שלטון החוק אינו כי , כבר לפני שניםבית המשפט העליון העיר 

צריך להיות לו ביטוי מוחשי . רטילאיעואינו דבר , נוצר יש מאין

בעצם קיומם של הסדרים נורמטיביים מחייבים  ויומיומי

ברזילי  428/86צ "בג)ובהפעלתם הלכה למעשה כלפי כולי עלמא 

 "554, 505( 3)ד מ"פ, ממשלת ישראל' נ

 .(ז.ש, .ס.מ, וההדגשה שלנ; 243' עמ, שם)

, הוקם המחוז השישי של משטרת ישראל, ח שמגר ואימוץ מסקנותיו"בעקבות פרסום דו .50

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

פרסם נוהל חדש אשר אמור היה להסדיר את חלוקת האחריות בנוגע , יאיר-מיכאל בן

הנוהל שונה ועודכן בידי היועץ . גדה המערבית ובחבל עזהלאכיפת החוק על ישראלים ב

 : לנוסח העדכני ראו. המשפטי אליקים רובינשטיין

' מכתב מס) ע"ש ובאזח"נוהל אכיפת החוק והסדר לגבי ישראלים מפרי חוק באיו

15620/98) 

 :קבע הנוהל כך 6בסעיף  .51
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משטרת ישראל תהיה אחראית לטיפול באכיפת החוק . 1"

ל יהיה אחראי לטיפול "צה. י הישובים הישראלייםוהסדר בתוככ

זאת הן במקרה בו קיים מידע מוקדם )במעטפת שמחוץ ליישוב 

 (.על האירוע ובין אם אין

בכל אירועים אחרים שיהיה לגביהם מידע מוקדם המאפשר . 2

משטרת ישראל תהיה אחראית לטיפול  –התארגנות מראש 

יסייע לה ויטפל ל "באכיפת החוק והסדר באירוע עצמו וצה

 ."במעטפת

ש קובעים במפורש כי משטרת ישראל תהיה אחראית לאכיפת "נוהלי היועמ, כן-הנה כי .52

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

הרי שעד , ל ראשונים"קובע כי במידה ויש אירוע של הפרת הסדר שאליו מגיעים חיילי צה

 .ל אחראי לאכיפת החוק"משטרה צהלהגעת ה

חות לא שיפרו את המצב והפרת החוק מצד ישראלים בגדה "אלא שכל הנהלים וכל הדו .53

 . נותרה ללא מענה ראוי עד עצם היום הזה

 :בין היתר, ראו

 יש דין, "אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית: מראית החוק"

 ;(2006יוני )

 ,בצלם, "של פלסטינים לקרקע סביב התנחלויות חסימת הגישה :דמה שדודהא"

 ;(2008ספטמבר )

 בצלם, "אכיפת החוק בדרום הר חברון-התנכלויות ואי, אלימות :חרב הגירוש"

 ;(2005יולי )

טיפולן של רשויות אכיפת החוק בהתקפות של : הכל צפוי והרשות נתונה"

 ;(2002נובמבר ) בצלם, "מתנחלים על מוסקי זיתים

 ;(2002אוגוסט ) בצלם, "אכיפת החוק על מתנחלים בחברון-אי: גדעומדים מנ"

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

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

2001); 

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

 ;(2001אוקטובר ) בצלם, "באזרחים ישראלים
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לשמור , של המפקד הצבאי בשטח ואת חובתולתקנות האג קובעת את סמכותו  43תקנה  .54

 27לכך יש להוסיף את האמור בתקנה . על הסדר והביטחון באזור הנתון בשליטתו

 : הקובעת כי, לתקנות האג

, ה אלימותוהם יוגנו במיוחד מפני כל מעש]...[ מוגנים זכאים "

 (. .ל.א, .ז.ש, .ס.מ, הדגשה שלנו" )]...[אלימות או איומי 

המחייבת פעילות אקטיבית לצורך חובה , כאמור, החובה המוטלת על המשיבים היא .55

 :מוראדשקבע בית המשפט הנכבד בפרשת  כפיו .אכיפת החוק

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

  "יא החובה לשמור על כיבוד החוק באזורבמסגרת זו ה

מפקד ' הכפר יאנון נ ראש מועצת, ראשד מוראר 9593/04צ "ראו בג)

 .(4377' בעמ ,ל ביהודה ושומרון"כוחות צה

לצורך סלילת , השתלטותם של המתנחלים על קרקעות תושבי הכפר ועשייה בהן כשלהם .56

זאת ללא כל הפרעה ממשית , יכביש אשר מוביל למאחז שהכל מסכימים כי הוא אינו חוק

הפרה מצד המשיבים של כל חובותיהם על פי , לפיכך, מהווה, כלשהי מצד המשיבים

כמו גם הפרה של החובות המוטלות על המשיבים מכוח , המשפט הבינלאומי ההומניטארי

 .המשפט הישראלי

רות כי בתחום העבי, אולם נדמה, הזנחת האכיפה פשטה בכל תחומי החיים תחת הכיבוש .57

שם , תופעת אי האכיפה מרימה את ראשה באופן החמור ביותר כנגד חוקי התכנון והבניה

ל באה "עזרה מהסוג הנ. פשוטו כמשמעו, נעזרו ועדיין נעזרים המתנחלים ברשויות עצמן

ן העדר הוצאת צווים הנדרשים בנסיבות העניי, גם בהעדר אכיפה, בין היתר, לידי ביטוי

 .ווים אלואו העדר מימושם של צ/ו

מוצבים מתקנים אשר נועדו לצורך , עת לצד המשך סלילת הכביש, ואילו במקרה דנא .58

שיתוף הפעולה בין הרשויות  –וזאת ללא כל צו צבאי המצדיק זאת  –ם "הכשרת שב

 . לגורמים המפרים זועק לשמיים

 :ד טליה ששון את הדברים החמורים הבאים"קבעה עו, ח ששון"בדו .59

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

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

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

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

 :ועוד
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בסמוך ליישובים קיימים ללא , ותבמהלך השנים נבנו שכונות שלמ"

הוקמו מאחזים ; תכנית מפורטת ואף על קרקעות שאינן קרקעות מדינה

ויחידת הפיקוח לא ביקרה  –בתוך תחום השיפוט של ישובים קיימים 

 ."לא אספה נתונים ולא ביצעה כל תפקיד של פיקוח, לא דיווחה, שם

 (219-220' עמ, שם)

. 13/3/2005מיום  3376. מס בהחלטת ממשלה, שראלח ששון אומץ על ידי ממשלת י"דו .60

ניתן לראות כי גם ממשלת ישראל ראתה לנכון להפסיק את הפרות החוק , הנה כי כן

בכל הנוגע להקפדה על הליכי התכנון והבנייה ביישובים , ולהבטיח את אכיפת החוק

ז פרסום שנים מא כארבעשחלפו , דא עקא. קיימים ולפינויים של מאחזים בלתי חוקיים

בתוך , והפרות החוק נמשכות באין מפריע, ח ומאז שאומץ על ידי הממשלה"הדו

; בשטחים בעלי תכנית המתאר ובאלו חסרי תכנית המתאר; ההתנחלויות ומחוצה להם

וכל זאת כאילו , בשטחים שבתוך תחומי שטח השיפוט של ההתנחלות ובאלו שמחוצה לה

 . יטלולאשלטון החוק והחלטות הממשלה הם חוכא וא

כמו , הרי שגם כשמדווח לרשויות בזמן אמת על הפרות החוק, וכאילו לא די בזאת .61

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

את המשכה של הפרת החוק ואת הפגיעה בשלטון החוק בגדה , הבנייה הבלתי חוקית

 . המערבית

 

III –  של תושבי הכפר קריותהפגיעה בזכויותיהם 

יחד עם פריצות הדרכים החוזרות , ההתרחבות וההתפשטות הבלתי חוקיים של המאחז .62

כל . קריותגורמים לפגיעה קשה בזכויותיהם של תושבי הכפר  ,ונשנות על אדמות הכפר

מונעת בפועל מאנשי הכפר את הגישה החופשית שהם זכאים לה , פריצמת דרך שכזו

  . לאדמותיהם

או שמא קיים סיכוי כי יאושר , ר שנבנה כדיןהמדובר בציאין כי , למי ששכח, עודונזכיר  .63

 . המדובר הוא בציר שנועד להוביל אל וממאחז בתי חוקי אחר! לא ולא –בעתיד הקרוב 

שהוקמה  –יבילים או קבועים , ארעיים –מאחז אינו רק קבוצת מבנים , כפי שכבר ידענו .64

שלא  פי רוב-גם הן על)ם כבישים ונפרצות דרכים אל המאחז וממנו נסללי. שלא כדין

אוסרים נוכחות של פלסטינים במעגלים , כוחות הצבא מאבטחים את המקום(. כדין

צינורות מים וקווי חשמל שנמתחים למאחז . הולכים ומתרחבים של שטח סביב המאחז

ון שהמאחז הוא ציר למגו, יוצא אפוא. מהווים בעצמם מוקד לאבטחה ואיסורי תנועה

נוכחית הפריצת הציר  .כל העת פעולות נישול ומניעת גישה בהיקפים משתנים המתרחבים

 .היא רק אחת מאותן מגוון פעולות
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לא ממהרים לאכוף את דיני התכנון והבנייה באזור והפולשים  1-4ובזמן שהמשיבים  .65

שיטות ההרחקה של החקלאים הפלסטינים , נשארים באדמות לא להם שנים על גבי שנים

; רשמיים וכאלו שאינם רשמיים, הקמת שטחים בטחוניים מיוחדים: מתגוונות ומתרבות

ים של התנחלויות סמוכות למנוע מפלסטינים את הגישה "מתן היתרים לרבשצ

הכרזות על שטחים צבאיים סגורים וקביעת דרישה ; "משיקולי בטחון"לאדמותיהם 

סמוך למאחז לסבול מחלק סופו של כל כפר המצוי ב. להיתר לצורך גישה לאדמות

הכבשי הנסלל בימים אלו הינו נדבך אחד המהווה  .הםימהאמצעים האלה או משילוב בינ

 . את המסד לנישול זה

וכן נפגעות , נפגעות זכויותיהם של העותר ואנשי כפרו לקניין, כתוצאה מסלילת הכביש .66

ית רק מחזקת מתקני תצפהצבת . בלתי הפיך בעלילמיידי ו באופן, זכות הפרנסה שלהם

אשר נועד להמשיך , ש של קבעיאלא בכב, את ההנחה כי אין המדובר בכביש זמני

כאזרחים מוגנים בכלל ו ולהפקיע מהעותר ואנשי כפרו את זכויות היסוד שלהם כבני אדם

 . הזכאים להגנה מוגברת בפרט בשטח הנתון בתפיסה לוחמתית

 

 הסעד המבוקש. ד

המדובר בהתנהלות של עצימת עין ומתן . קומםהמצב המתואר בעתירה זו חמור ומ .67

וכל זאת , על אדמות פלסטיניות פרטיות מתמשכותלעבירות בנייה " היתר שבשתיקה"

בשטח המצוי מחוץ לשטח , יצירת גישה למאחז שהוא בלתי חוקי ובלתי מורשהלצורך 

מעש מוחלט  הנעשה בידיעה גלויה של הרשויות ובחוסר, עליהשיפוט של ההתנחלות 

 . חוסר המעש בשטח של המשיביםכפי שעולה מ, (שלא לומר אדישות מופגנת), צידםמ

ברירה אלא לבקש  לא נותרה לעותר, יפה מצד הרשויותבהעדר כל התייחסות או צעד אכ .68

לקיים את חובתם החוקית , 1-4משיבים , סעד מבית המשפט הנכבד שיכפה על הרשויות

התחיקה הצבאית והמשפט , ומיולבצע את המוטל עליהם מכוח המשפט הבינלא

 . הקונסטיטוציוני והמנהלי הישראלי

אנו מבקשים כי בית המשפט יוציא צו שיחייבם לנקוט לאלתר , לגבי משיבים אלה, לפיכך .69

אמצעים העומדים כל הבלתי חוקית ולנקוט ב סלילהבכל האמצעים שימנעו את המשך ה

אמצעים , (אם הוצאו)וצאו וצווי הפסקת העבודות שה לרשותם למימוש צווי ההריסה

 שאינם ממן הענייןמטעמים הם אולם , ועומדים לרשותם של המשיביםאשר קיימים 

 .השתמש בהםנמנעים מל

מפירים , אכיפתם של צווי הפסקת העבודות וההריסה-היא כי באי עמדת העותר .70

כן עמדתנו היא כי למפקד הצבאי לא רק -כמו. את חובותיהם החוקיות 1-4המשיבים 

 חובה –אלא במקרים דוגמת המקרה שלפנינו , ות להוציא צווים כאמור ולאוכפםסמכ

 .ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים לאכיפתו, עליו להוציא צו זה
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שלא לבצע שום  ןמתבקש בית המשפט להוציא צו המורה לה – 6-5 ותהמשיבלגבי  .71

או אנשי /ו תרעל אדמות העו, במישרין או בעקיפין, או באמצעות אחרים ןבעצמ, פעולות

 .הכפר קריות

קרי להסיר , ולגבי המשיבים כולם אנו דורשים סעד שיחייבם להחזיר את המצב לקדמותו .72

 נטועהמשיך ללכסות את הדרך הפרוצה באדמה שעליה יוכלו בעלי האדמה ל, את הסלילה

 .ולעבד את אדמותיהם כפי שעשו מימים ימימה

בית משפט נכבד זה אמר אמנם לא אחת : כן שקלנו היטב טרם הגשת העתירה-ידענו ועל .73

. כי אין הוא נוהג להוציא תחת ידיו צווים דקלרטיביים האומרים כי את החוק יש לאכוף

יחד עם זאת בקשתם של העותרים היא לצו עשה ספציפי המחייב את המשיבים לאכוף 

שלא כדין הישראלי  סללהנ, כביש ספציפיאת צו הפסקת העבודות וצו ההריסה בנוגע ל

ועל , רחב היקף ונמשך, צו זה מתבקש בשל סירוב עקבי. על אדמות העותר, והבינלאומי

של הרשות השלטונית המוסמכת לקיים את חובתו החוקית ולאכוף , כן גם חמור במיוחד

צו זה נדרש מכיוון שהיקף הבניה הבלתי חוקית מחד והיעדר כל ניסיון אכיפה . את החוק

יוצרים את אותו סף שהפסיקה קבעה , (כמכוון שאין כל דרך לפרשו אלא)מאידך 

התנערות מוחלטת של הרשות  –להתערבות בית המשפט הנכבד במדיניות אכיפת החוק 

-תקדין, ממשלת ישראל' עמיחי פלבר נ 6579/99צ "בג: ראו)מחובתה לאכוף את החוק 

 :425( 3)99עליון 

, רכדי שבית המשפט יתערב ברמת האכיפה של חוק זה או אח, אכן"

, צריך שהרשויות המוסמכות יתנערו לחלוטין מחובתן לאכוף את החוק

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

 "דבר שלא הוכח במקרה זה, סביר

 : ועוד לעניין זה ראו

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

הרשויות . דים העיקריים של כל שלטוןאכיפת החוק היא אחד התפקי

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

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

אינה מדיניות , ההימנעות מלממש ולהגשים חוק קיים ומחייב" 309

היא רק גורמת  ;ואינה יכולה להיות מדיניות מכל בחינה שהיא

וגוררת אחריה פריקת עול של כל , לדמורליזציה ביחסי השלטון והאזרח

  ."חוקי המדינה

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

425) 

הנשיא שמגר בהתייחסו לחשיבות ' לא מיותר יהיה בהקשר זה לצטט מדבריו של כב .74

הדברים הבאים נאמרו על רקע של הפרות דיני התכנון . כנון והבניהאכיפת חוקי הת
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( 'הקמת גדרות וכד, סגירת מרפסות)שם היקף העבירות ומהותן , בתחומי הקו הירוק

מתוך  -נראה מצומצם ומגוחך כמעט לעומת זה המתבצע בהתנחלויות בגדה המערבית 

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

 (:.ל.א, .ז.ש, .ס.מ, שלנו

בנייה שלא כדין היא לא רק תופעה החותרת תחת התכנון "

היא : אלא השלכותיה מרחיקות לכת יותר, הנאות של הבנייה

מי שעושה דין . בין התופעות הבולטות הפוגעות בהשלטת החוק

 "לעצמו פוגע באופן הגלוי והברור בהשלטת החוק

העתירה היא התרסה ברורה ובוטה  סוללי הכביש נשואהפעילות הנמרצת של , נובעניינ .75

למדו המתנחלים באזור כי אין סיכוי של ממש לקבל אישור . כנגד שלטון החוק באזור

( אף לבקש אישור כאמור אין צורך בפועל –או חמור מכך )כנדרש על פי דיני המקום 

עשות זאת באופן מתמשך ואף להרחיב את וגילו כי ניתן ל, והחלו לפעול מחוץ לדינים

דברים אלו נכונים שבעתיים היכן שהמדובר בכביש  .פועלם הבלתי חוקי באין כל מפריע

קיימות  בתי קבע שנבנו בתחומו המוביל למאחז בלתי חוקי אשר הבטחות הנוגעות לפינוי

ים תושביו מבינים את הרמז ופועל, אבל בהעדר כל פעולות בשטח, 2005עוד משנת 

 . בהתאם

שהרשויות  ,בברור ומעל לכל ספק המוכיח התוצאה העגומה בשטח, בתיק שבפנינו, ובכן .76

נמנעות וכן שהן  החוק לחלוטין מחובתן לאכוף את ועדיין מתנערות המוסמכות התנערו

 . ממילוי חובתן באופן בלתי סביר

קש בפתח העתירה תנאי כמבו-מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על, לאור כל האמור לעיל

 .להפכו למוחלט, ולאחר קבלת תגובת המשיבים ודיון

-ובשכר טרחת עורכי לחייב את המשיבים בהוצאות העותר מתבקש בית המשפט הנכבד, בנוסף

 .מ וריבית כחוק"בתוספת מע, דינם

מר המשמש כראש מועצת הכפר קריות וכן בתצהירו של , העותרעתירה זו נתמכת בתצהירו של 

 . סדרור אטק
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 :ואלה הנימוקים בעתירה לצו ביניים ולצו ארעי

  – א צו ביניים המורההעותרים מבקשים מבית המשפט הנכבד להוצי

סלילתו , לנקוט בכל הפעולות הדרושות כדי למנוע כל פעולה לפריצתו: 4-1למשיבים  .א

  ;י כל אדם"ובנייתו של הכביש ע

על אדמות  ,או באמצעות אחרים ןעצמב ,בנייהביצוע כל עבודות מ, להימנע :6-5ות למשיב .ב

 ;ובפרט בכל הנוגע לכביש נשוא העתירה הכפר קריות

עוד , שתוכנו זהה לצו הבינייםארעי העותרים מבקשים מבית המשפט הנכבד להוציא צו , בנוסף

ושיעמוד בתוקפו עד להחלטה בבקשה לצו , בטרם קבלת תגובת המשיבים לבקשה לצו ביניים

. יסוכל הסעד המבוקש על ידי העותר, עד שתנתן החלטה בצו הבינייםוזאת מחשש ש, ביניים

, כפי שמתרחש לא אחת בעתירות דנן העוסקות בבנייה בלתי חוקית בגדה המערבית, לצערנו

מנצלים חלק מהמשיבים את פרק הזמן הקיים בין מועד הגשת העתירה ובין מתן סעד הביניים 

בשטח ולהציב את בית המשפט בפני עובדות  לקבוע עובדות, אשר ניתן לאחר קבלת עמדתם

נגד שר ' סעיד זהדי מוחמד שחאדה ואח, 5023/08ץ "ולעניין זה ראו גם החלטה בבג. מוגמרות

 (.לכתב העתירה 41נספח ב כ"מצ; 24.3.2009החלטה מיום ) 'הביטחון ואח

 

 :ואלה נימוקי הבקשה

סלילת הכביש הנסלל עבודות לעתירה זו מבקשת סעד שעניינו אכיפת החוק  כנגד ה, כאמור .א

 ,"היובל"מאחז הבלתי חוקי המתקרא בימים אלה ממש המחבר בין ההתנחלות עלי ובין ה

 .ומימושםוהוצאת צווי הריסה  ומימושםובכלל זאת הוצאת צווי הפסקת עבודת 

החוקיות מתבטאת במספר מישורים -כשאי, חוקי בלתית באופן ינעש הכבישהבנייה של כל  .ב

, בניגוד לתכנית המתאר החלה על האזור, ללא היתרי בנייה: טרפים זה לזהמקבילים המצ

 ואנשיתוך הריסה של שטחים הנמצאים בבעלות העותר , של האדמות ללא הסכמת הבעלים

 .מחוץ לשטח השיפוט של יישוב ישראלי כלשהוו ,כפרו

ימושן הכביש נסלל על אדמות פרטיות אשר ש, כפי שמפורט בחלק העובדתי לכתב העתירה .ג

    .וכך נעשה בעשרות השנים האחרונות על ידי אנשי הכפר, הינו חקלאי

סלילה כי הות והראיות שבידי העותרים מוכיח, היות והבנייה מתבצעת בקצב מסחרר .ד

השלמת הסלילה תעמיד את העותר ואנשיו . מתבצעת בקצב מואץ במיוחד בשבוע האחרון

ומרגע שתושבי המאחז , ע השלמת הכבישאשר יהיה קשה להפכה מרג, בפני עובדה מוגמרת

 . יחלו לעשות בו שימוש יומיומי

לא , על כן. וכך גם עולה מתשובות המשיבים, אינה חוקית סלילת הכבישברור הוא כי , מנגד .ה

שכן המשך הסלילה , שסולל את הכבישייגרם כל נזק מהוצאת צו הביניים והצו הארעי למי 
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ש להוסיף כי מעבר לדרך זו קיימת דרך נוספת המחברת לכך י. עברייניתבגדר התנהגות  הינה

  .כך שקיימות דרכים חלופיות עבור תושבי המאחז, בין המאחז הבלתי חוקי ובין ההתנחלות

  .לצורך הוצאתו של צו הבינייםהכף נוטה בבירור , כי מבחינת מאזן הנוחות, ברור אם כן .ו

לא די בהוצאת צו , ודותצעים את העביודגש כי היות ולעותר לא ידועה זהות העבריינים המב .ז

למקרה שגורם שלישי מבצע את  1-4ויש צורך בצו כנגד משיבים , 5-6 כנגד משיבות

 .ורק כפיית אכיפה על משיבים אלה עשויה להביא לתוצאה המתבקשת, העבודות

תהווה חיזוק משמעותי לשלטון החוק בגדה , הוצאת צו הביניים כמבוקש, ולמעלה מזאת .ח

היכן שניכר כי גם , כל שהדבר נוגע לבנייה הבלתי חוקית במאחזים ובהתנחלויותהמערבית כ

, וכל שנותר לעותרים לסמוך ידם הוא על בתי המשפט, הרשויות הרימו ידיים במאבק זה

 . אשר יסייעו בהחזרתו של שלטון החוק לחלק זה הנתון לשליטתם של המשיבים

 להשלים את הבנייה העברייניםממהרים , ון זומניסיון העבר עולה כי כאשר מוגשת עתירה כג  .ט

כדי לסכל את האפשרות שצו ביניים של בית המשפט הנכבד יהיה  הלא חוקית נשוא העתירה

שם המבנים אוכלסו  ,נגד שר הביטחון' שלום עכשיו ואח, 056357/צ "כך היה בבג. אפקטיבי

דבר שהוביל , הוזכר לעיל ש  085023/צ "וכך היה גם בבג, מיד עם היוודע דבר הגשת העתירה

במקרה שלפנינו קיימת  .להתייתרותו של צו הביניים כפי שעולה מההחלטה שצורפה לעתירה

ישלשו העבריינים את קצב עבודתם כדי ליצור עובדות בשטח ואולי אף , יעראסכנה שללא צו 

ברור שאם . לעיל 085023/צ "ימצא הרב שיאשר לבצע עבודות בשבת כפי שהתרחש בבג

שכן לא , קבלת מימוש הסעד המבוקש בעתירה יהיה קשה יותר, ילת הכביש תושלםסל

 .הריסת דרך לא סלולה כהריסת כביש גישה שנעשה בו שימוש יומיומי

נדרש גם צו ארעי שיוצא עוד בטרם קבלת תגובת המשיבים ויעמוד בתוקפו עד , לפיכך .י

 .להחלטה בבקשה לצו ביניים

אשר יורה  צו ביניים כמבוקש וציא בדחיפותלה נכבדה מתבקש בית המשפט, כן-אשר על

 .נשוא העתירה את המשך בניית הכבישלמשיבים לנקוט בכל הצעדים הדרושים בכדי למנוע 
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