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 תנאי על לצו עתירה
 

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

 , כמפורט להלן:3-8 נגד המשיבים אישום יכתב הגשתויפעל ל 2בטול החלטות המשיבה  על ורהי לא .א

תם בהפרת צו הביניים שיצא תחת ידו של בית המשפט ומעורב – 3,5,6,7,8כנגד המשיבים  (1)

 ובניה בלתי חוקית; ת, שיבוש הליכי משפטהנכבד, לרבות עבירות של הפרת הוראה חוקי

בעבירות של בניה בלתי חוקית, הפרת צווי סגירת שטח, וכן  םתומעורב – 3,5,7,8כנגד המשיבים  (2)

 קבלת דבר במרמה על ידי תאגיד;

 מעורבותו במסירת שבועת שקר ושיבוש מהלכי משפט. – 4כנגד המשיב מס'  (3)

 לעתירה זו.  118-124וסעיפים לכתב הערר  35-40 סעיפיםלא יורה על השלמת חקירה כמפורט  .ב
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 . 1נספח כ
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 בהקדםקשה לקביעת דיון ב

 

ובשלל פעולות אשר ננקטו על ידם הביאו  3-8בפרשה בה חברו להם המשיבים עניינה של עתירה זו 

בד; הציגו תצהיר כוזב בפני לשיבוש הליכי משפט בכל הנוגע להליכים שהתקיימו בפני בית המשפט הנכ

בית המשפט הנכבד; הורו וסייעו להפרות צווים שיפוטיים שיצאו תחת ידו של בית המשפט הנכבד; 

; והפרו צווים אשר ניסו להתמודד עם עסקו בבנייה בלתי חוקית בידיעה כי המדובר בבנייה בלתי חוקית

 .עבירות בניה רחבות היקף אלה

 ראל ובשל איטיות בלתי סבירה בקבלת החלטות בפרקליטות המדינהנחקרה ע"י משטרת יש פרשה זו

ועד שהתקבלה החלטה  החקירה , חלף זמן רב מאז הסתיימהובמחלקת עררים בפרקליטות המדינה

 .בתיק

בגין אירועים אשר התרחשו בין השנים הראיות שנאספו במסגרת החקירה,  כחטען כי לנויבעתירה זו 

בעבירות כמפורט בעתירה. לצערנו, וכפי שיפורט  3-8לדין של המשיבים יש מקום להעמדה , 2011-2009

על סגירתו הכללית(, ואילו הכרעה  –)ומאוחר יותר  2013הוחלט על סגירת רוב התיק עוד בשנת להלן, 

והועברה לידי ב"כ העותרים לפני  2על ידי המשיבה מס' , ניתנה 1בערר שהוגש נגד החלטות המשיב מס' 

בקשות להשלמת מידע ומענה לסוגיות שלא ניתן להם מענה . 2016מאי -ים אפרילדשזמן קצר, בחו

לא התקבלו נכון להגשת עתירה זו, אולם בשל לוחות הזמנים  2במסגרת תשובת המשיבה מס' 

 מצאה לנכון להשיב לפניות העותרים.  2האמורים, מוגשת העתירה כעת, וזאת מבלי שהמשיבה מס' 

בשל חולשות הזיכרון  לממד הזמןבמיוחד רגיש  ,, הגשת כתבי אישוםק זההמתבקש בתי הסעדכידוע 

  .של עדים ובשל הקשיים לברר עובדות שהתרחשו מזמן

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

יביות של הביקורת אפקטלפגוע קשות ב העשויבת חודשים ארוכים להכרעה בתיק זה המתנה 

 .המתבקשת כאן השיפוטית
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 ואלה נימוקי העתירה לצו על תנאי:

 במקום מבוא .א

                                                                                                                        9/11/09 

 לכבוד: 

 משפחת סילבר

 שלום רב!

 ים החדשיםהנדון: מעבר לבת

במהלך התקופה הקרובה יסתיימו העבודות על שלושת הבתים החדשים ולאחר מכן על שאר 

 הבתים בשורה העליונה. 

אנו משתדלים שעבודות אלו יקודמו כמה שיותר מהר, כדי שאכלוסם יתבצע בהקדם האפשרי. 

ע שנה, ברגאאכלוס הבתים הוא הכרחי מכמה סיבות, שאפרט רק שתיים מהן: בראש ובר

בתים אלו אמורים שאתם תעברו לבתים אלו נוכל לקלוט משפחות חדשות ליישוב. בנוסף 

 –, במידה ותיערך ביקורת בעניין ויתברר שהם לא להיות מאוכלסים וכך הם מדווחים

 הסטאטוס שלהם יכול להשתנות. 

ידוע לנו שהמעבר לבתים מלווה בחששות מסוימים המטרידים אתכם, שמה תפונו מהבתים 

 נים שלכם יאוכלסו על ידי משפחות חדשות. ואא יהיה לכם לאן לחזור, כיוון שהקרוול

לאור עובדה זו, ערכה ועדת הקליטה בירור באמנה עם זמביש, בעזרתה של נורית ממליה, ובו 

 התבררו הדברים הבאים:

. כל שהניסיון הבתים בשורה התחתונה נחשבים מבחינת בג"ץ מאוכלים לכל דבר ועניין

 כבר מומש מספר חודשים ואין שום חרב של פינוי עליהם.  םלגביה

הבתים מתוכננים להיות מאוכלסים מיד לאחר סיום העבודות. לגבי בתים אלו באמת שאר 

מתנהל דיון משפטי ולא ברור עדיים מה יעלה בגורלם אבל בכל אופן על פי מה שנמסר לנו, 

 זמביש מתכנן לאכלס אותם באופן מידי.

ת הסיכון ולכן היא לוקחת אחריות לפצות את הדיירים במידה והבתים יהרסו אמנה לוקחת א

 כפי שזה קרה בעמונה.

 מ בחינת היישוב אנו חייבים להמשיך הלאה לקלוט משפחות חדשות ולהשכיר את הקרוואנים.

במידה וחס וחליליה התרחיש הגרוע ביותר יתממש והבתים יהרסו גם לאחר שאוכלסו, אמנה 

אחריות ואף אחד לא יישאר ברחוב ללא קורת גג. במידת הצורך, כפי שנמסר לנו לוקחת על זה 

 מהם, הם ייבנו קרוואנים חדשים למשפחות.

 

 בברכה          

 מזכירות רחלים                 

 

, 9.11.2009מיום  המתגוררת באחד מהמבנים ברחלים, מכתב מזכירות רחלים אל משפחת סילבר

 הדגשות הוספו, ש.ז(.יכונה: "מסמך המשפחות";  )להלן 2נספח מצורף כ

באופן , מגלם 3-8מכתב תמים למראה זה, אשר התגלה במהלך חקירה פלילית שבוצעה כנגד המשיבים  .1

בניה הבלתי ב ראשיתהאת התנהלות הפרות החוק ברחבי הגדה המערבית כמעט על כל אדניה: מזוקק 

בד הנלווים בתצהירי שקר במטרה לשבש הליכים לבית המשפט הנכ כוזביםבדיווחים  כהחוקית, המש

הכל  .שניתנו על ידי בית המשפט ם שיפוטייםצוויבוטות שח בהפרות  וסיומהמשפטיים ולפגוע, 
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, ימנעו רשויות אכיפת החוק יגוננו על הפרת החוקבסופו של יום במודעות ברורה, ומתוך ידיעה ש

 דין ביחס למפריו. לאכוף את החובותיהם תחת  מהגשת כתבי אישום, וזאת

סוויה נגד אי אכיפת -, עת הוגשה עתירה על ידי ראש מועצת הכפר א2009של הפרשה בשנת  התחילת .2

הדין ביחס לתשעה מבני קבע שנבנו בעת הגשת העתירה במאחז הבלתי מורשה רחלים, השוכן בתחומי 

-ראש מועצת הכפר אמוסטאפא אחמד מוחמד ח'ליל פד'יה,  2295/09המועצה האזורית שומרון )בג"ץ 

 נה: "העתירה"(.. להלן תכו31.7.2013; פסק דין מיום נגד שר הביטחון ואח' סוויה

באותה העת, נמסר  3, אשר שימש כמזכיר המשיבה מס' 4בתגובה שהוגשה לעתירה על ידי המשיב מס'  .3

ני הדברים פ היוכי שלושה מתוך המבנים היו מאוכלסים נכון למועד הגשת העתירה, למרות שלא כך 

שאר חומר הראיות שהיה פרוש לנגד עיני והמכתב לעיל שמוכיחים , כפי כפי שהכל היו מודעים לכך

  .מעלה 1המשטרה והמשיב מס' 

 הוציא שופט בית המשפט הנכבד, כבוד השופט חנן מלצר, צו ביניים בזו הלשון:  22.3.2009ביום  .4

כי ייצא  משפט זה, מצווה בית המשפט-בית "על יסוד עתירה זו שהובאה היום לפני

והמורה להם או לאחר מטעמם, להימנע  6-5מלפניו צו ביניים המכוון אל המשיבים 

מלהמשיך ולבנות בשטח נשוא העתירה, לבצע עסקה כלשהי במבנים נשוא העתירה או 

 להוסיף לאכלסם.

 צו ביניים זה יעמוד בתוקפו עד למתן החלטה אחרת."

 .3נספח מס' ניים כפי שהוצא על ידי כב' השופט מלצר מצ"ב ומסומן כהעתק מצו הבי 

, צו הביניים אינו גורף ומתייחס להקפאת מצב 4יוער, כי על סמך האמור בתצהירו של המשיב מס'  .5

 קיים, לכאורה. 

: מי בפועלו להמשך הפרתו הבוטה, כל אחד בגזרתו, ל3-8, פעלו המשיבים הוצאת צו הביניםלאחר  .6

חרף הוראתו הברורה של בית המשפט, ומי  לותיו להוביל לאכלוס המבניםהמבנים, מי בפעו הבניה של

להשלמת עסקאות במבנים האמורים. זאת, חרף הידיעה כי הבניה במקום הינה בלתי חוקית, וכי קיים 

צו שיפוטי האוסר על כל אחת ואחת מפעולות אלה. פעולות אלה אף התבצעו, בחסות הכזב הראשי 

פיזרו לחלל אולם בית המשפט הנכבד, כי המבנים נשוא העתירה מאוכלסים,  3-4שהמשיבים  והראשון

 דבר שלא היה ולא נברא, כפי שאף רוכשי המבנים והדיירים המתגוררים בהם הודו בפה מלא. 

רים ישלל הפרות חוק אלה, אשר נפנה לפרטן מיד, לא הובילו להגשת כתב אישום נגד אף אחד מהמפ .7

הוחלט על חזרה מכתב אישום על ידי ו, התמזל מזלו 4ש נגדו כתב אישום, המשיב מס' )היחיד שהוג

(. ראיות מוצקות, הכוללות עדויות והודאות, מסמכים דוגמת , עוד לפני שלב ההקראהגורמי התביעה

, אשר 1כל אלה לא הספיקו למשיב מס'  –שתיקות מעיקות בחדרי החקירות המכתב שהובא לעיל, 

כי אין מקום להעמיד לדין את המעורבים  ,2, באמצעות המשיבה מס' על הפרשה וקבע סתם את הגולל

 בפרשה על שלל הבטיה. 

לבניה  לגביתמוהה, ובלתי סבירה באופן קיצוני, אולם בכל הנוגע ל)אי( האכיפה  1-2 יםהחלטת המשיב .8

לטות בית משפט זה, נדמה בלתי חוקית על ידי ישראלים בגדה המערבית וספיחיה, לרבות ביזוי הח

שמקרה זה מראה עד כמה גדשה הסאה ועד כמה החסינות המוענקת על ידי רשויות אכיפת החוק 

, אשר אין 2ה המשיבה מס' נקט הןהפרשנויות המקלות עד מאד ברי החוק אינה יכולה לעמוד עוד. ילמפ

ת, עצימת עיניים חזקה לנוכח מראיות קיימו האח ורע בתולדות המשפט הפלילי בישראל, התעלמות ןלה

התגלמות היסוד העובדתי והנפשי של עבירות פליליות, הקביעות המופרכות במענה לערר שהגישו 

 כל אלה חצו את רף הסבירות, המחייב את התערבות בית המשפט הנכבד.  –העותרים 



 5 

עה בחוסר כלל המעורבים בפרשה נגו כנגדההחלטה שלא להגיש כתבי אישום  כיזו ייטען  בעתירה .9

 :וזאת מהטעמים הבאים סבירות קיצוני

 בעבירות שיפורטו להלן.  3-8ים המשיב נגד אישום כתב להגישמקום יש מצביעות כי בתיק כל הראיות  .א

אינטרס גדה המערבית מגבירה את הה הבניה הבלתי חוקית ברחביה והיקפה של תופעת חומרת .ב

 בהעמדה לדין.הקיים  הציבורי

מעבר להפרת צו שיפוטי נעשה ניסיון להטעות את בית המשפט  שכןיתרה, הפרשה סובלת מחומרה  .ג

 . העליון

האגודות השיתופיות רחלים ואמנה, האינטרס הציבורי אף מתעצם בחשיפת "שיטת העבודה" של  .ד

אשר קשרו יחד קשר להוביל להפרות החוק, הפרות צווים שיפוטיים שיצאו תחת בית המשפט הנכבד, 

 .וגיים ו/או כלכלייםוהכל מטעמים אידיאול

רשויות אכיפת החוק באזור עצמו, היו בדעה כי יש בנושא הבניה האמורה אינטרס ציבורי מובהק וכי  .ה

 קיימת חשיבות למיצויו של האפיק הפלילי. 

 

 ב. רקע עובדתי לעתירה

I -   לעתירה הצדדים 

אשר הגיש בשעתו את  הינו חליפו של ראש המועצה הקודםסוויה, -, ראש מועצת הכפר א1העותר מס'  .10

 העתירה נגד תשעת המבנים ואת התלונה והערר הנוגעים בדבר. 

למען חיזוק וביצור זכויות  פועלארגון זכויות אדם ישראלי אשר  הינו"יש דין",  ארגון, 2מספר  העותר   .11

היתר מעניק סיוע משפטי לאזרחים מוגנים שנפגעו  ובין הכבושיםהאדם בשטחי הגדה המערבית 

ובהגשת  במסגרת הגשת העתירה 1מס'  עותר זה סייע לעותר ת של אזרחים ישראלים כלפיהם.מעבירו

 . הערר נגד סגירת תיק החקירה

פרקליט המדינה, הוא הגורם העומד בראש פרקליטות המדינה, הגוף האחראי על ייצוג , 1 המשיב    .12

, כמו 1בנוסף, המשיב מס' המדינה במשפטים פליליים והגוף האחראי על העמדה לדין של עבריינים. 

ישנן השלכות גם פרקליטות המדינה, הינה הגורם המתווה את מדיניות אכיפת החוק ולהחלטותיה 

רוחב משמעותיות לרבות איתותים על הנושאים העומדים בראש סדרי העדיפויות של רשויות האכיפה 

 ואלה המצויים בתחתית סדרי העדיפויות. 

, והיא הגורם האחראי על 1משיב מס' פועלת תחת אחריותו של ה, מחלקת עררים, 2המשיבה מס'  .13

 הטיפול בכל העררים הפליליים המוגשים על החלטות גופי החקירה והתביעה במדינת ישראל. 

, האגודה השיתופית רחלים, הינה אגודה שיתופית הרשומה ברשם האגודות השיתופיות 3המשיבה מס'  .14

פעל המאחז הבלתי מורשה )לימים ההתנחלות( רחלים.  הבישראל והיא המסגרת התאגידית באמצעות

, כתאגיד, עמדה מאחורי הפרות החוק והפרות הצווים השיפוטיים כפי שעלה מחומר 3המשיבה מס' 

במסגרת העתירה ואף הייתה  6שימשה כמשיבה מס'  3החקירה, וכפי שיבואר להלן. המשיבה מס' 

 מיוצגת במסגרת ההליך. 

  . 3כמזכיר המשיבה מס'  2009שמבה, שימש במהלך שנת  , מר נועם4המשיב מס'  .15

, 19.3.2009ביום לעתירה ולבקשה לצו ביניים שהוגשה במסגרתה,  3במסגרת תשובת המשיבה מס'  .16

, מספר פעמים, כי שלושה מבנים מתוך התשעה לגביהם התייחסה העתירה, 3ה המשיבה מס' מסר
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במפורש את בתצהירו רו, תוך שהוא מציין ליווה את התגובה בתצהי 4מאוכלסים. המשיב מס' 

 הסעיפים הרלוונטיים הנוגעים למצב האכלוס של המבנים. 

וכן תצהירו של  19.3.2009לעתירה ולבקשה לצו ביניים מיום  3העתק מתשובת המשיבה מס' 

 . 4נספח אשר נלווה אליה, מצ"ב לכתב העתירה ומסומנים כ 4המשיב מס' 

. במהלך 2009עד לחודש דצמבר  3, שימש יו"ר מזכירות המשיבה מס' , מר יאיר חממי5המשיב מס'  .17

, שמונה חודשים לאחר 2009כהונתו בתפקיד ועל סמך הנחיותיו המפורשות נשלח בחודש נובמבר 

מבנים הינם מאוכלסים, "מסמך המשפחות" )נספח  3ובה הטענה כי  3שהוגשה תשובת המשיבה מס' 

ברורה להפר את צו הביניים של בית המשפט הנכבד, הן בכל הנוגע , ממנו עולה הכוונה הלעיל( 2מס' 

 לאכלוס המבנים, והן בכל הנוגע להמשך הבניה במבנים.

. המשיב מס' 3ואילך מזכיר המשיבה מס'  2010, מר הושעיה יפת הררי, שימש בין השנים 6המשיב מס'  .18

המשך הבנייה במתחם בשנים לכאורה הורה על היה מעורב באופן אקטיבי בהפרת צו הביניים עת  6

 והיה אחראי להתקשרות עם קבלן העבודות סביב המבנים.  2010-2011

, האגודה השיתופית אמנה, הינה אגודה שיתופית הרשומה במרשם האגודות השיתופיות 7המשיבה מס'  .19

, שקועה עד צוואר, באופן 7במדינת ישראל והיא עומדת מאחורי הבניה נשוא העתירה. המשיבה מס' 

מודע ומכוון, בשלל מקרים של בנייה בלתי חוקית ברחבי הגדה המערבית, לא אחת על אדמות פרטיות 

עמדה מאחורי בנית  7של פלסטינים, והמקרה דנן הוא חוליה נוספת בפועלה העברייני. המשיבה מס' 

ביניים, וכן המבנים, שיכון הדיירים והחתימה על חוזים עמם לאחר מתן צו הביניים ובידיעה כי ניתן צו 

הייתה מעורבת בהפרת צו הביניים במובן של המשך הבניה במתחם ומעורבות במסמך המשפחות 

 האמור. 

והיה מעורב בהליכים  7, משמש כמזכ"ל המשיבה מס' (המכונה גם זמביש), מר זאב חבר, 8המשיב מס'  .20

 להלן.  גשעולה מחומר בחקירה שיוצהשונים הנוגעים למאחז ולמבנים נשוא העתירה, כפי 

. ברם, 1-2ם לעתירה, אשר עוסקת כולה בהחלטות המשיבים יהינם משיבים פורמלי 3-8המשיבים  .21

הואיל והם צדדים אשר עשויים למצוא עצמם ניצבים מול כתב אישום בעקבות העתירה, ומשכך הם צד 

 אשר עשוי להיות מושפע ממנה, הם צורפו כמשיבים לעתירה. 

 

II –  והפרות הצווים השיפוטיים שניתנו במסגרתה 2295/09העתירה בבג"ץ 

. העתירה תקפה את העדר אכיפת החוק ביחס 2295/09ה העתירה בבג"ץ הוגש 12.3.2009ביום כאמור,  .22

, ודרשה הוצאת צו על תנאי על ידי רשויות המנהל האזרחי לבנייתם של תשעת המבנים במאחז רחלים

 בזו הלשון: כי יוצא צו ביניים קשה העתירה, כנגד מדיניות זו של רשויות אכיפת החוק. עוד בי

)המייצגים את רשויות אכיפת החוק באזור(: לנקוט בכל הפעולות הדרושות  4-1למשיבים 

כדי למנוע את איכלוסם של המבנים נשוא העתירה ע"י כל אדם וכל שימוש בהם ע"י כל 

, ובכלל זה פעולות אדם וכן לנקוט בכל הפעולות הדרושות כדי למנוע כל פעולת בנייה בהם

של בניית המבנים עצמם, פעולות שנועדו לחבר את המבנים לתשתיות, וכן פעולות של 

 סלילה ו/או פריצת דרכים אל המבנים ומהם; 

להימנע, מביצוע כל  :)האגודה השיתופית רחלים והמועצה האזורית שומרון( 6-5למשיבים 

סאוויה -מדינה  שבסמוך לכפר אעבודות בנייה בעצמם או באמצעות אחרים, על אדמות 

ובפרט בכל הנוגע לתשעת המבנים נשוא העתירה וכן להימנע מביצוע כל עסקה במבנים 

 ובכלל זאת להימנע ממכירה, העברה, השכרה, איכלוס והעברת זכויות מכל סוג שהוא
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ריז על , נטען כי המדובר בבניה בלתי חוקית, וכן כי הוצא צו המכ18.3.2009בתגובת המדינה מיום  .23

בדיקת ים אליו אסורה. עוד נטען כי לאהשטח בו הוקמו המבנים כשטח סגור, אשר כניסת ישר

המשיבים העלתה כי שלושה מן המבנים נשוא העתירה חוברו לתשתיות ואוכלסו לאחרונה. העתק 

, לרבות הצו בדבר סגירת שטח שנלווה אליה, מצ"ב 19.3.2009לעתירה מיום  1-4מתשובת המשיבים 

 בים.לא גובתה בתצהיר מטעם מי מהמשי יוער, כי תגובה זו. 5נספח סומן כומ

 .22.3.2009הוצא על ידי כב' השופט חנן מלצר ביום , צו ביניים לעיל כאמור .24

בנושא.  1-4זמן קצר לאחר שהוצא הצו, הבחינו העותרים ונציגיהם כי הצו מופר, ופנו אל ב"כ המשיבים  .25

חינו בפעולת כלים כבדים במתחם נשוא העתירה, פנו אלה אל ב"כ , עת הב2011גם לאחר מכן, בשנת 

 .7-ו 6נספח מצ"ב כ 24.3.2011ומיום  10.5.2009המשיבים בנושא. העתק מפניות המשיבים מיום 

 (. 154482/09בגין תלונות אלה )פלא  2009מאוחר יותר נמסר כי נפתח תיק חקירה בשנת 

ם למען שלמות התמונה נציין כי במסגרת התשובה דרש לעתירה לגופה, אוליאין זה המקום לה .26

המקדמית של המשיבים לעתירה נמסר כי בכוונת הרשויות לאכוף את החוק ולממש את צווי ההריסה 

שהוצאו לתשעת המבנים נשוא העתירה; לאחר מכן נטען על ידי המשיבים כי בשל צו ההקפאה שהוצא 

סטים אמצעי האכיפה לכיוון זה; במסגרת הדיון ביחס לבנייה בשטחי הגדה המערבית, מו 2010בשנת 

)כב' הנשיאה דאז, ד' בייניש וכב' השופטות )כתארן אז( מ'  26.4.2010הראשון שהתקיים בעתירה ביום 

נאור וא' חיות(, היה על המדינה לעדכן עם פקיעת צו ההקפאה האם חל שינוי בעמדתם ביחס לעתירה; 

לופות להכשרת הבנייה בדיעבד וזאת תחת קיום ההתחייבויות לאחר מכן נמסר כי הדרג המדיני בוחן ח

הקודמות שניתנו לבית המשפט בדבר מימוש צווים ביחס למבנים; ואילו במסגרת ההודעה המעדכנת 

 נמסרו הדברים הבאים: 21.7.2013האחרונה מטעם המדינה אשר הוגשה ביום 

  מעמדו של המאחז רחלים;כי צוות שרים שהוקם על ידי הממשלה קיבל החלטה להסדיר את 

  קיבל מפקד כוחות צה"ל באזור החלטה לקביעת תחום שיפוט של  2012כי בחודש דצמבר

 רחלים וכי מקודמים ההליכים הנוגעים להכנת ההליכים התכנוניים הרלוונטיים; 

  כי בכל הנוגע להפרות צו הביניים, נקבע כי קיימת תשתית ראייתי להגשת כתב אישום נגד

כמזכיר רחלים, וזאת בעבירות של שבועת שקר  שמ, מר נועם שמבה, אשר שי4המשיב מס' 

 ושיבוש הליכי משפט. 

  .8נספח מצ"ב ומסומנת כ 21.7.2013העתק מהודעתה המעדכנת של המדינה במסגרת העתירה מיום 

-14110לבית המשפט השלום בכפר סבא במסגרת תיק  4העתק מכתב האישום שהוגש נגד המשיב מס' 

 .9כנספח מדינת ישראל נ' נועם שמבה מצ"ב ומסומן  304/1

שיא בית המשפט העליון דאז, השופט א' נכב' קיים דיון נוסף, שני במספר בפני הת 31.7.2013ביום  .27

לאחר הדיון ניתן פסק גרוניס, כב' המשנה לנשיא )כתארה אז(, השופטת מ' נאור וכב' השופטת א' חיות. 

 ברים הבאים:הדין, אשר קבע בין היתר את הד

]...[" 

הנסיבות שצוינו מצביעות על כך שהתשתית העובדתית השתנתה במידה לא קטנה מאז         .3

הגשתה של העתירה. נוכח השינויים שחלו אין מקום להותיר על כנה את העתירה הנוכחית 

אלג'ליל נ' שר  2962/11(; בג"ץ 20.9.2012) חרב נ' שר הביטחון 309/11)השוו בג"ץ 

 ((. בצד מחיקת העתירה מורים אנו כדלקמן:7.11.2012) טחוןהבי

יעמוד בעינו, כל עוד לא ישונה המצב התכנוני. מובהר כי  22.3.2009א. צו הביניים מיום 

 נאסרת, כמובן, כל בנייה נוספת.
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ימסרו הודעה מעדכנת לבעלי הדין האחרים באשר למצב התכנוני תוך  4-1ב. המשיבים 

 .31.12.2014שינוי, ובכל מקרה ביום  ימים מעת שיחול 20

ימים מהיום. הודעה  15לדאוג לביצוע צילום אויר של היישוב תוך  4-1ג. על המשיבים 

 בדבר ביצוע הצילום תימסר לבעלי הדין האחרים תוך שבעה ימים מעת הביצוע."

 .10נספח מצ"ב ומסומן כ 31.7.2013העתק מפסק הדין בעתירה מיום 

  –העותרים לציין את הדברים הבאים ה, יבקשו למען שלמות התמונ .28

יה אחרת ברחבי יה במבנים נשוא העתירה, כמו גם בניכי גם לאחר מתן פסק הדין, נמשכה הבני (א)

)א( לפסק הדין. 3רחלים כפי שנתחמה על ידי מפקד כוחות צה"ל באזור, וזאת חרף הוראת סעיף 

וכן למשטרת ישראל, אולם חרף העובדה  ש, ליועמ"ש איו"פניות בנושא נעשו לב"כ המדינה בעתירה

, למיטב ידיעת הח"מ טרם התקבלה החלטה בחקירה וזו 2013אלה בוצעו בזמן אמת, נכון לשנת כי 

 עודנה מתנהלת;

כי לא חל כל שינוי במצב התכנוני ביחס לרחלים בכלל ותשעת המבנים בפרט, ואלה ממשיכים  (ב)

 .לעמוד באי חוקיותם גם נכון לכתיבת שורות אלה

 

III– וממצאי החקירה החקירה, התלונה 

ה הבלתי חוקית, אשר לאחר ילהפרות הדין בנוגע לבנינפתחה חקירה במשטרת ישראל בנוגע , כאמור .29

. במסגרת החקירה נגבו הודעות ונחקרו תלונות העותרים הורחבו גם להפרות הצווים השיפוטיים

 הגורמים הבאים: 

 ;(11נספח ) 23/4/2009הל האזרחי, מיום הודעתו של אברהם מנחם, רכז פיקוח במנ (א)

 (;12נספח )3/6/2009צה אזורית שומרון, מיום הודעתו של יעקב ירקוני, מהנדס מוע (ב)

, אשר התייחס למסירת 9/6/2009הודעתו של יוסף פוארסר קצין תשתיות במנהל האזרחי, מיום  (ג)

 ;(;13נספח ) צווי סגירת השטח למבנים, וכן למידת אכלוסם

במסגרתו מסר על מסירת צווי  12/7/09יאד עאמר קצין תשתיות במנהל האזרחי מיום הודעתו של א (ד)

נעולים עם סימני עבודות בניה ולא מוכנים  6סגירת שטח ביחס למבנים וכן תיאר את מצבם )

 (;14נספח ) -לם ללא תושבים שמתגוררים במקום( לאכלוס, ושלושה נעולים עם סימני אכלוס או

, 3, מטעם המשיבה מס' 6במסגרתה עלה כי המשיב מס'  6/4/2011יד מיום הודעתו של מר חסן זי (ה)

 (;15נספח ) הזמינו את עבודות הבנייה במתחם המבנים נשוא העתירה

, במסגרתה סירב המשיב להשיב 11.4.2011מיום  6המשיב מס' הושעיה הררי, חקירתו באזהרה של  (ו)

לכאורה בהפרת צו  3המשיבה מס' לשאלות שהפנו אליו החוקרים בדבר מעורבותו ומעורבות 

 ; (;16נספח ) הביניים ועבירות נוספות שבוצעו בשטח

תושב אחד המבנים שדווחו כמאוכלסים  13/4/2011באזהרה של מר איתן רווה מיום חקירתו  (ז)

  (;17נספח ) . החשוד סרב לשתף פעולה בחקירתו9/11/2009ושאליו כוון מסמך המשפחות מיום 

 , תושבת אחד המבנים שדווחו כמאוכלסים22/9/2911ים רווה מיום חקירתה באזהרה של מר (ח)

  (;18נספח )

, תושב אחד המבנים שדווחו כמאוכלסים 13/4/2011מיום  עזר מרקוס-חקירתו באזהרה של מר נדב (ט)

בחקירתו זו מסר החשוד את הפרטים (. 19נספח ) 9/11/2009ושאליו כיוון מסמך המשפחות מיום 

 הבאים:
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 חברת אמנה; 7נה מהמשיבה מס' כי רכש את המב , 

  (;2010כי מועד הרכישה היה כשנה לפני החקירה )באמצע שנת 

 ,סמוך מאד למועד חתימת ההסכם מול חברת  1כי הכניסה לבית הייתה בחודש אלול תשע"א

 אמנה; 

  ;כי המבנה היה ריק עובר לרכישה ולא התגוררו בו אנשים אחרים טרם הרכישה 

בה מסר החשוד בין ( 20נספח ), באזהרה, 21/9/2011אל סילבר, מיום חקירתו באזהרה של שמו (י)

 היתר את הדברים הבאים: 

  חברת אמנה; 7(, מהמשיבה מס' 2010כי רכש את הדירה לפני כשנה )קיץ , 

 ;כי עובר לרכישתה הדירה לא הייתה מאוכלסת וכי החשוד היה הדייר הראשון בה 

 ירות היישוב; כי מסמך המשפחות הוצג בפניו על ידי מזכ 

חקירה זו כללה הצהרה (. 21נספח ) 27/7/2011אב חבר, באזהרה, מיום , ז8חקירתו של המשיב מס'  (יא)

 כללית ביחס למעמד המאחז באותה העת והחשוד סרב לשתף פעולה בחקירתו. 

  חשוב לציין כי במסגרת החקירה עולה כי הוצג מסמך רכישה של אחד המבנים בין חברת בנייני

(, מיום 8, המנוהלת גם היא על ידי המשיב מס' 7)חברה בבעלות המשיבה מס'  אמנה-בר

מול משפחת מרקוס בנוגע לרכישת המבנה, אשר נעשה לאחר מסמך המשפחות )אשר  23/11/2009

חובר, על פניו, תוך שיתוף פעולה ומודעות של אמנה(, ולאחר שהוצא צו הביניים שאסר על אכלוס 

 המבנים. 

כל  (.22נספח ) , כחשוד3, הושעיה הררי, מזכיר המשיבה 6ה של המשיב מס' חקירתו באזהר (יב)

 שהמשיב מסר הוא כי זו חקירה פוליטית והוא אינו מעוניין לשתף פעולה עם החקירה. 

, אשר עבדה במזכירות רחלים בין 23/10/2011חקירתה באזהרה של מיכל דון זורווסקי, מיום  (יג)

תה זו מסרה בין היתר הנחקרת כי מזכירות היישוב היא בחקיר (.23נספח ) 2011-2006השנים 

 הגורם המקשר בין הגורם הבונה את המבנים במאחז ובין התושבים. 

. (24נספח ) אשר שימש כמזכיר רחלים 30/10/2011חקירתו באזהרה של שבתי בנדט מיום  (יד)

 בחקירותיו אלה מסר החשוד בין היתר את הדברים הבאים: 

 7שוא העתירה בוצעה על ידי אמנה, המשיבה מס' יה של המבנים ניכי הבנ ; 

  'היו מעודכנים לגבי המצב בפרויקט;8, ובפרט המשיב מס' 7כי אמנה, המשיבה מס , 

 ם להתגורר במבנים נשוא העתירה, נעשה על פי יכי מסמך המשפחות אשר מעודד את הדייר

מאמנה )המשיבה מס'  ( ועל סמך עדכונים שהתקבלו3מדיניות מזכירות היישוב )המשיבה מס' 

7 ;) 

 אולם תהליך כי משפחות סילבר ומרקוס ישנו לעיתים במבנים, במקביל למגוריהם בקרוואנים ,

רכישה בין הדיירים לרוכשים היה כפי הנראה בתקופה שלאחר מכן )יוער, כי אחד הדיירים, 

 שמואל סילבר, סותר טענה זו של בנדט בחקירתו(. 

                                                 

, מועד המאוחר למועד החקירה, יש להניח כי הנחקר התכוון 2011הואיל וחודש אלול תשע"א נופל במועד ספטמבר  1

 , דבר המתיישב עם שאר עדותו. 2010ספטמבר -לכך שמועד המכירה היה אלול תש"ע, אשר חל בחודשים אוגוסט
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, אשר למעט הצהרה כללית בפתח 25/6/2009, מיום 4, המשיב מס' חקירתו באזהרה של נועם שמבה (טו)

 ובר בחקירה פוליטית. דבריו, הבהיר כי אינו מעוניין לשתף פעולה עם החקירה שכן לדבריו המד

באזהרה בנוגע לחשדות הנוגעים להגשת  16/11/2011נחקר פעם נוספת ביום  4בנוסף, המשיב מס' 

בחקירתו זו ציין כי "ראה אנשים עוברים דירה לפני הבג"ץ", תצהיר כוזב לבית המשפט העליון. 

אולם סרב להתייחס לאמור בתצהירו ולסתירה בינו ובין מסמך המשפחות ובין עדויות הדיירים כי 

 . 2010נכנסו להתגורר במבנים רק בחודש ספטמבר 

 .25נספח מצ"ב כ 4חקירותיו של המשיב מס'  

, באזהרה, מיום 3, אשר שימש כיו"ר מזכירות המשיבה מס' , יאיר חממי5חקירתו של המשיב מס'  (טז)

 . בחקירתו מסר זה את הדברים הבאים:(26נספח ) 28/12/2011

  שלושת המשפחות סילבר, מרקוס ורווה היו וכי מבנים היו מאוכלסים,  3כי למיטב זכרונו

למבנים רק  וטוענים כי נכנסו בבתים עם ציוד )יצוין כי הדיירים עצמם חולקים על טענה זו

 , ולפני כן המבנים היו ריקים, ש"ז(; 2010בחודש ספטמבר 

  כי לדבריו לא בוצעו עבודות במבנים, למעט עבודות לשימור ואיטום המבנים, שבית המשפט

ומעולם לא אישר , 22.3.2009אפשר )יצוין, כי בית המשפט מעולם לא סייג את צו הביניים מיום 

 ; ש.ז.(ביצוע כל עבודות במבנה. 

 4המשיב מס' במסגרת העתירה, אשר אישר כי  3הודעתו של עו"ד עקיבא סילבצקי, ב"כ המשיבה  (יז)

 (.27נספח חתם על תצהיר בפניו )

-2003, אשר שימש כקב"ט היישוב בין 4/12/2011חקירתו באזהרה של יוסף ברוך מרגלית מיום  (יח)

בחקירתו מסר זה בין היתר . (28נספח מס' ) שימש כיו"ר וועד היישוב 2009, ומחודש דצמבר 2011

 את הדברים הבאים: 

  המבנים אוכלסו לפני החלטת בית המשפט הנכבד; 3כי 

  2011כי היישוב לא הזמין את הפועלים שעבדו בבנייה במקום בחודש אפריל ; 

 ה במקום בוצעה על ידי ומטעם חברת אמנה. יכי הבני 

הועבר לידי העותרים לצורך הגשת הערר בתיק החקירה ש המסמכים הבאיםבין היתר נכללו כמו כן,  .30

 :)בשל היקף התיק, לא מובאים כלל המסמכים האמורים, אלא רק אלה הרלוונטיים(

אשר נכתב בו כי המבנים אינם  25.8.2009מכתבו של רפ"ק גיל דשא, ע' קצין אח"מ שומרון מיום  (א)

 (;29נספח ) הימאוכלסים, אולם לא ברור מהחקירה מי ביצע את הבני

ממנו עולה כי "הוברר כי אין דיירים המתגוררים  29.6.2009של רפ"ק גיל דשא, מיום  מכתבו (ב)

 (;30נספח ) בדירות במתחם"

, אשר קובע כי קיים אינטרס ציבורי 27.4.2009מכתבה של סרן תמר לוסטר מיועמ"ש איוש מיום  (ג)

נוגע להפרת מובהק בהמשך ההליכים הפליליים הנוגעים לבנייה הבלתי חוקית במאחז וכן בכל ה

)זאת ללא קשר לשאלות הפרות צו הביניים כפי שהתגלה  הוראות ההכרזה בדבר סגירת השטח

 (;31נספח חר יותר למועד כתיבת המכתב, ש"ז; מאו

, המתייחס 18.3.2009מכתבו של אל"ם שרון אפק, היועץ המשפטי לאזור )לימים הפצ"ר(, מיום  (ד)

 (;32נספח ) יימות בשטחלהוצאת צו סגירת שטח לאזור ועל העבירות הק

 ממנו עולים הפרטים הבאים: ( 33נספח ) 2011.21.8מכתבו של רפק גיל דשא מאח"מ שומרון מיום  (ה)
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  או חלקם; 3-8כי הופר צו הביניים במובן של המשך הבנייה, תוך מעורבות פעילה של המשיבים 

 ץ"הודעה שנמסרה לבגכי הופר צו הביניים במובן של אכלוס המבנים לאחר הצו, וזאת תוך שה 

וכך גם הכניסה לבתים של  2010, אמנה, בשנת 7אינה נכונה )רכישת המבנים בוצעה מהמשיבה 

 שלושת המבנים שדווחו כמאוכלסים(;

  הושיעה  6-( ו2009)נועם שמבה, מזכיר רחלים בשנת  4)זאב חבר, מזכ"ל אמנה(,  8כי המשיבים(

 רו על זכות השתיקה בחקירתם. ( שמ2010-2011מזכיר רחלים בשנים הררי 

במסגרתה נכחו ( 34נספח ) 17/10/2010 סיכום פגישה של אמנה עם מזכירות רחלים מיום  (ו)

, ובה נידונו עניינים שונים הנוגעים לבנייה בלתי 7-ו 3, וגורמים נוספים מהמשיבות 8-ו 6המשיבים 

 ברים:חוקית במאחז, לרבות ביחס למבנים נשוא העתירה. המסמך מלמד שני ד

  'בבניה בלתי חוקית מסיבית במאחז רחלים; 7מעורבותה של המשיבה מס 

  'היו מודעים לעתירה ולהחלטות הנוגעות בעניין שניתנו בה. 8וכן המשיב מס'  7כי המשיבה מס 

לביצוע חיפושים בבתי משפחות על ידי המשטרה הוגשו בקשות שונות החומר שהועבר, יוער, כי על פי  .31

וס, רווה וסילבר )המשפחות שאכלסו את המבנים לאחר מתן צו הביניים(, אשר אושרו על הדיירים מרק

, לא 7מסמכים אלה, כמו גם מסמכי רכישת המבנים על ידי הדיירים מהמשיבה מס' ידי בית המשפט. 

הוצגו בחומר שהועבר למתלוננים לקראת הגשת הערר, ובמסגרת הערר התבקשו המסמכים הללו 

 לכתב הערר(.  19קה במפורש )ראו פס

, 7נציין, כי מסיבה שאינה ברורה, נמנעו רשויות החקירה לבצע תפיסת מסמכים במשרדי המשיבה מס'  .32

, ועל אף הראיות בחקירתו העומד בראשה להשיב לשאלות 8ותו של המשיב מס' ענוזאת חרף הימ

צווים המנהליים המבוססות הקיימות בנוגע למעורבותה בעבירות הבניה הבלתי חוקית, הפרות ה

בחומר ובעדויות שלעיל. כתב הערר שהוגש ויפורט להלן, ביקש השלמה בנושא  והשיפוטיים כפי שנגלו

לפארסה  7-8, באופן ההופך את החקירה של המשיבים 1-2זה אולם לא זכה למענה מטעם המשיבים 

 של ממש. 

 

VI –  וכתב האישום, הערר, והתכתובת שבאה בעקבותי –לאחר החקירה 

סר ראיות בכל הנוגע להפרת צו הביניים והבניה הבלתי מחו כאמור, הודעה על סגירת תיק החקירה .33

מעדכנת מטעם  ה, נמסרה לעותרים רק במסגרת הודע4ועל הגשת כתב אישום נגד המשיב מס'  חוקית,

 . 2013המדינה במסגרת העתירה, בחודש יולי 

עם קבלת ההודעה פנה הח"מ בשם העותרים לעיין בחומר החקירה, על מנת לבחון את האפשרות  .34

אל  4.9.2013י אלו עיכובים ובקשה קצרה להארכת מועד, הוגש הערר ביום להגשת ערר בנושא. לאחר א

ראש שלוחת שומרון וכן אל מנהלת מחלקת עררים בפרקליטות המדינה. העתק מכתב הערר מצ"ב 

 .35נספח ומסומן כ

כמפורט בכתב הערר, לשיטת העותרים התקיימה התשתית העובדתית להגשת כתבי אישום בעבירות  .35

 הבאות:

הנוגעות להפרת צו הביניים שניתן בעתירה, לרבות שיבוש הליכי משפט וקשירת קשר  עבירות (א)

 להכשיל ביצועו של דין;

 עבירות הנוגעות לבניה הבלתי חוקית; (ב)
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בפרשה, לרבות קבלת דבר במרמה על ידי  7עבירות נלוות הקשורות במעורבותה של המשיבה מס'  (ג)

 תאגיד. 

 . 7בנוגע למשיבה מס'  ת על השלמות חקירה שונותבנוסף, ביקשו העותרים בכתב הערר להורו .36

 עבירות הקשורות להפרת צו הביניים (א)

ות הנוגעות להפרת צו הביניים, רלשיטת העותרים, נוצרה התשתית הראייתית הלכאורית ליסודות העבי .37

 וזאת בשני מובנים: 

גשת עתירה, מר , כפי שעלה מחומר החקירה, בניגוד לנמסר בתצהירו של מזכיר המאחז בעת הראשית

, המבנים לא היו מאוכלסים והם אוכלסו במשפחות רווה, מרקוס וסילבר, (4)המשיב מס'  נועם שמבה

)שנמשך מאוחר  4המשיב . בהקשר זה אכן הוחלט על הגשת כתב אישום כנגד 2010-2011רק בשנת 

ש כתבי אישום בגין מסירת תצהיר שקרי לכאורה ושיבוש הליכי משפט, אולם הוחלט שלא להגי יותר(

כנגד שאר הגורמים הרלוונטיים אשר עסקו באכלוס המאוחר של בני המשפחות, ואף דאגו לצייד אותם 

 במכתב מפורש מטעם מזכירות היישוב, כפי שנראה מיד. 

כפי שהוכח, בשתי הזדמנויות שונות הוכח כי נמשכה הבנייה במבנים ובשטח נשוא העתירה,  שנית,

תופית רחלים ומזכיר האגודה, ובהנחייתה. דברים אלה, אשר דווחו לכאורה מטעם האגודה השי

לפרקליטות המדינה בזמן אמת )אולם מסיבה תמוהה אינם מצויים בחומר החקירה שהועבר אלינו 

וספק אם גורמי החקירה היו מודעים לשלל המידע שהועבר לפרקליטות המדינה בעניין(, ואף נתמכו 

 ירה, לא הובילו, משום מה, להגשת כתב אישום. במכלול הראיות המצוי בחומר החק

נוגע לאכלוס המבנים עמדת העותרים היא כי התקיימה תשתית ראייתית בנוגע להפרת צו הביניים ב .38

 לאחר הוצאת צו הביניים:

. 9/11/2009, נושא את התאריך המשפחות אשר הופנה אל המשפחות רווה, מרקוס וסילברמסמך  (א)

נים לגביהם נטען שהם מאוכלסים, לא הושלמה בנייתם וכי בנייה זו מסמך זה מתאר כי שלושת המב

לצו הביניים(. תימוכין לכך ניתן  ובניגודצו הביניים  לאחרתושלם במהלך התקופה הקרובה )כלומר, 

, כפי שמצוין במזכר של (31נספח ) 29.6.2009למצוא גם בדו"ח ביקור במתחם הבב"ח ברחלים מיום 

 . אינם מאוכלסיםתאר כי המבנים רפ"ק עו"ד גיל דשא, המ

, בסיוע האגודה (3)המשיבה  מסמך זה מציג את "תכנית השלבים" מטעם האגודה השיתופית רחלים (ב)

(, להמשיך את הבנייה בכל המבנים )השלושה הראשונים 7המשיבה מס' השיתופית "אמנה" )

 י". "אופן מייד-לגביהם נטען שכבר אוכלסו, ועוד ששת האחרים( ולאכלס אותם ב

מכתבים דומים כך עולה מחומר החקירה הופנו גם לשתי המשפחות הנוספות, מרקוס ורווה,  (ג)

לא מכתבים המדרבנים את אותם אנשים לעבור ולהתגורר במבנים )ומשכך ברור שהמשפחות 

, שמונה חודשים לאחר שהוצא צו 9.11.2009 םבמבנים קודם להוצאת המכתב, כלומר, ביו התגוררו

 ה!(. הביניים בעתיר

מסמך המשפחות מתאר באופן ברור כי המצב העובדתי נכון לכתיבתם הוא שהמבנים מדווחים  (ד)

לבג"ץ כמאוכלסים, אולם בפועל אין כך הם פני הדברים, ויש לפעול על מנת להשלים את האכלוס. 

, כפי שעולה מעדויותיהם 2010ספטמבר -אכלוס זה אכן הושלם כשנה לאחר מכן, בחודשים אוגוסט

 עזר מרקוס. -יירי הדירות, שמואל סילבר ונדבשל ד

, וכי לפני כן אף אדם לא 2010משפחת סילבר מסרו כי הם נכנסו לבתים אלה רק בחודש ספטמבר  (ה)

 .(7-8התגורר במבנים אלה )ראו חקירתו של שמואל סילבר, ש' 
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מסמך ר כי מזכירות היישוב הציגה בפניו את השמואל סילבר הכיר את "מסמך המשפחות" ואיש (ו)

 לחקירתו(. 16-24הנ"ל, טרם רכישת הדירה וטרם כניסתו אליה )ש' 

עמד ריק טרם הרכישה  זהעזר מרקוס מסר בחקירתו כי הוא היה הראשון שרכש את הבית ו-נדב (ז)

לחקירתו(. עוד ציין מר מרקוס כי שילם בגין הדירה סכום של  11-12וכניסת המשפחה לבית )ש' 

 (.23-26וזה שנחתם במשרדי "אמנה" בירושלים )ש' וזאת במסגרת הח₪,  450,000

ת רווה, ומשכך, עולה בבירור כי מזכירות האגודה השיתופית רחלים סייעה ושידלה את בני משפח (ח)

מרקוס וסילבר, להפר את צו הביניים ולאכלס את המבנים זמן רב לאחר שהוצא צו הביניים 

עולה ממכתב זה, אשר שמה לה לפעול על בעתירה. האכלוס נועד להתבצע באמצעות "אמנה", כפי ש

"אופן מיידי" את שאר ששת המבנים, בניגוד להחלטת בית -מנת להשלים את הבנייה ולאכלס ב

 המשפט העליון. 

ובכך חיזק את  –, אשר סרב להשיב לשאלות 8המשיב מס' יצוין, כי למעט חקירתו של מנכ"ל אמנה,  (ט)

ולת חקירה נגד נושאי משרה בקרב "אמנה" או בקרב לא בוצעה כל פע –החשדות נגדו ונגד "אמנה" 

מנעות בלתי מוסברת של רשויות החקירה לבצע חיפוש יאמנה", לרבות ה-חברת הבת שלה, "בניני בר

 ותפיסת מסמכים אצל תאגידים אלה. 

תשתית ראייתית לכאורית ברורה  התקיימה לשיטת העותריםעל כן, ניכר כי לאור דברים אלה,  (י)

ום נגד האגודה השיתופית רחלים וכן האגודה השיתופית אמנה ונושאי המשרה להגשת כתב איש

בתאגידים אלה, אשר פעלו באופן מודע להפר צו שיפוטי ברור של בית המשפט העליון על כל 

חברת  - 3027/90ע"פ המשתמע מכך. )וראו בהקשר זה על אחריותו הפלילית של התאגיד: 

 לחוק העונשין(. 23, וכן סעיף 364(, 4. פ"ד מה)אל מודיעים בינוי ופיתוח נ' מדינת ישר

שתיקתו של מזכ"ל "אמנה" זאב חבר בכל הנוגע לצו הביניים, מחזקת את הראיות הקיימות נגד 

אמנה בהקשר זה של אכלוס הדירות, כפי שאף עולה מחקירותיהם של שמואל סילבר ונדב מרקוס, 

 צי לאחר הוצאת צו הביניים. אשר ציינו כי ההסכמים עמם נחתמו למעלה משנה וח

אחריותם הפלילית לכאורה של תאגידים אלה, אינה שוללת מניה וביה את אחריותם האישית של 

 נושאי המשרה בתאגידים אלה, כפי שיוכח להלן. 

שימש כמזכיר היישוב עד לחודש נובמבר ציין כי הוא ( 5)המשיב מס' בחקירתו של מר יאיר חממי  (יא)

לחקירתו(. עוד מסר זה בחקירתו כי  34-35, ש' 2לתפקיד יוסף מרגלית )ע'  ולאחריו נכנס 2011

 36-38המבנים אוכלסו במשפחות סילבר, מרקוס ורווה, עוד כשניתנה החלטת בג"ץ )ש'  תשלוש

כי הם נכנסו  סרומדברים אשר סותרים את דיירי המבנים עצמם, כפי שהוצג לעיל, אשר  .לחקירתו(

 . 2010ספטמבר -דשים אוגוסטלמבנים רק בחו

)לאחר כהונת חממי( מסר כי חברי  2011יוסף ברוך, שהיה יו"ר הוועד של היישוב מחודש דצמבר  (יב)

. 2011הוועד בעת עריכת המסמך היו יאיר חממי ואחרים, וכי הוא נכנס לתפקידו בחודש דצמבר 

 לפניו, היה יאיר חממי יו"ר הוועד של המאחז. 

היה יו"ר הוועד בתקופת הוצאת מסמך המשפחות וכי  ,5, המשיב מס' ממימשכך, ברור כי יאיר ח (יג)

 מעורבותו בניסוח מסמך זה הינה קריטית. 

מזכיר היישוב באותה עת היה שבתאי בנדט, הודה בחקירתו כי מסמך המשפחות עצמו הינו ניסוח  (יד)

תב נשלח בעקבות לחקירתו(. לדבריו המכ 50-58, ש' 3שלו, אשר נכתב בתקופתו כמזכיר היישוב )ע' 

(. גם הגב' מיכל דון ולחקירת 58, ש' 3"אמנה" )ע' עדכונים שקיבל ממזכירות היישוב וכן מ

 לחקירתה(.  24-25זוורובסקי ציינה בחקירתה כי מר בנדט היה מזכיר היישוב באותה התקופה )ש' 
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שנה שכן העובדה כי מלאכת האכלוס בוצעה באמצעות "אמנה" ומטעמה, בסופו של דבר, אינה מ (טו)

לשונו של צו הביניים ברורה ומתייחסת לכל פעולת אכלוס הן מטעם האגודה השיתופית רחלים וכן 

 למי מטעמה. 

משכך, ברור כי מזכיר היישוב שבתאי ברנט, היה גורם פעיל המעורב באופן תדיר בהדפסת מסמך   (טז)

(, על כל 2010ת המשפחות והפצתו לגורמים השונים הרלוונטיים )המשפחות שנכנסו למבנים בשנ

לדבריו, הוצאת המסמך נעשתה המשמעות שלו הכרוכה בהפרת צו הביניים האוסר על האכלוס. 

 , והעומדים בראשן. 7-ו 3בהנחיה ומעורבות של המשיבות 

הוצאת "מסמך הנוגעת ל, הפלילית לכאורה באחריותיו"ר הוועד יאיר חממי נושא  משכך, (יז)

 וסילבר.  המשפחות" והפצתו למשפחות רווה, מרקוס

היישוב במהלך הסיור שהתקיים  )רכז ביטחון שוטף צבאי( סוגיה נוספת היא אמירתו של רבש"צ  (יח)

על פי דו"ח המשטרה עולה כי רבש"צ היישוב  –במתחם הבבב"ח לצוות המשטרה  28.6.2009ביום 

יוסף , 4.12.2011"יוסי" מסר כי אף אחד אינו מתגורר במקום. ברם, במהלך חקירתו במשטרה ביום 

שב מספר )בתקופת ביצוע הסיור(,  2011קצין ביטחון של היישוב עד חודש מאי כשימש שמרגלית, 

 16-20לחקירתו; ש'  4-5מאוכלסים לפני החלטת בג"ץ )ש' פעמים על הטענה כי המבנים היו 

את האמור על ידו לחקירתו(. משכך, לכאורה עולה כי האמור בחקירתו של מרגלית במשטרה סותר 

 . 2009לשוטרים במסגרת הסיור שנערך בחודש יוני 

 :עמדת העותרים הייתהעל כן, לאור דברים אלה,  .39

אין ולא יכולה להיות מחלוקת כי צו הביניים בהיבט של איסור האכלוס הופר, ובכך בוצעה עבירה  (א)

לחוק  244פט )סעיף שיבוש הליכי משוכן לחוק העונשין(  287)סעיף של הפרת הוראה חוקית 

( לחוק העונשין( 1)500העונשין(, קשירת קשר למנוע או להכשיל ביצועו של דין או אכיפתו )סעיף 

 וכן ניסיון, סיוע ושידול לביצוען של עבירות אלה;

מי קיימת תשתית עובדתית מספקת להעמדה לדין של האגודה השיתופית רחלים, כתאגיד, בתור  (ב)

מים שונים להפר את צו הביניים, באופן מודע ומפורש, כפי שעולה עמדה וסייעה ושידלה גורש

 ;9.11.2009ממסמך המשפחות מיום 

יחד עם האגודה השיתופית, עולה ממסמך המשפחות כי האגודה השיתופית אמנה, הייתה  (ג)

"אופן מיידי". מעבר -על מנת לפעול לאכלס את המבנים בומעורבת עד צוואר בהמשך הבנייה 

הנ"ל, שהעסקות מול חברת "אמנה" הושלמו רק בחודשים המאוחרים של שנת  לשלושת המבנים

, לא בוצע כל אכלוס, אולם ממסמך זה עולה לכאורה תשתית ראייתית ברורה לקשירת קשר 2010

 לביצוע עבירות שונות, לרבות עבירות הקשורות בהפרת צו הביניים;

רה תסבורנה כי אין מקום להגשת כתב כי היה ורשויות החקי העותרים היא בהקשר זה, עמדת (ד)

-אישום, יש להורות על השלמת חקירה בכל הנוגע לתפיסת מסמכים במשרדי אמנה ובנייני בר

 אמנה, וכן לחקור גורמים נוספים המעורבים בתיק;

במקביל לאחריותם הפלילית לכאורה של התאגידים הנ"ל להפרות צו הביניים, בעצמם או  (ה)

ת רווה, סילבר ומרקוס והן "אמנה"(, עולה אחריותם האישית באמצעות אחרים )הן משפחו

לכאורה של מזכיר היישוב ויו"ר וועד היישוב, בכל הנוגע למעורבותם בהכנת "מסמך המשפחות" 

והפצתו למשפחות אלה, פעולות שיש בהן כדי לפעול לסכל את החלטת בית המשפט ולהפר את צו 

 הביניים שניתן בו;
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ורמים אלה, שתיקתו של זאב חבר בחקירתו מחזקת את הראיות הקיימות במקביל לאחריותם של ג (ו)

ממילא בכל הנוגע למעורבותו האישית ולמעורבותה של האגודה השיתופית "אמנה" בהפרת צו 

הביניים, קשירת קשר להרחיב את הפרת צו הביניים לכאורה ביחס למבנים אחרים עליהם חל 

 צו הביניים שניתן בעתירה;הצו, וכן שידול צדדים שלישיים להפר את 

מקום להגיש כתב אישום כנגד מעורבים אלה בעבירות  היההיא כי  עמדת העותריםעל כן,  (ז)

 המצויינות לעיל או עבירות נוספות אשר רשויות החקירה תסבורנה כי התקיימו במקרה זה. 

לחשד יש לשקול לחקור מחדש את יוסף מרגלית בכל הנוגע טענות העותרים בערר כי בנוסף,  (ח)

 .בחוק העונשין 240למסירת עדויות סותרות, כמשמען בסעיף 

 הנוגע להמשך הבנייה לאחר הוצאת צו הביניים: על התשתית הראייתית בכל .40

מנסה להציג את  הואמאשר זה כי אכן בוצעו עבודות בנייה במתחם, אולם  5המשיב בחקירתו של  (א)

הוא מסרב זה למסור את  למרות זאת.חקירתו(ל 45-47, ש' 3הדברים כאילו נעשו באישור בג"ץ )ע' 

 לחקירתו(. 52-55שמו של הקבלן שביצע את העבודות, ולהבהיר מדוע הוא מסרב לעשות כן )ש' 

לא הוגשה כל בקשה לבית המשפט העליון, ובוודאי לא ניתנה החלטה, המאשרת  כמפורט לעיל,

 בחקירתו.  5מס' המשיב השלמת בינוי או הוספת בינוי כמתואר על ידי 

, כי בתקופה הקרובה ינת מזכירות היישוב, מצ9.11.2009במסמך המשפחות המתואר לעיל, מיום  (ב)

 . יסתיימו העבודות על שלושת הבתים החדשים ועל שאר המבנים

, מציין 2011מר חסן זייד, הקבלן שביצע את עבודות התשתית במתחם המבנים במהלך שנת  (ג)

, ראש מועצת 6הררי, המשיב מס'  בודה הייתה על ידי מר הושעיהבחקירתו במפורש כי הזמנת הע

ביקש ממנו לבנות שבילי כניסה  6המשיב מס' רחלים )צ"ל מזכיר רחלים(. על פי עדותו של חסן זייד, 

לחקירתו(. מר זייד חזר בעדותו מספר פעמים על כך שהתקשרותו  4-7למבנים נשוא העתירה )ש' 

 לחקירתו(. 19-24ש'  לחקירתו, 13-16מועצת רחלים )ש' הייתה במשירין מול הושעיה מ

, ואליו מכוון חסן זייד 2010, אשר שימש כמזכיר היישוב החל משנת , הושעיה הררי6המשיב מס'  (ד)

, וסירוב זה להשיב על הפעמים שבהן נחקררב להשיב על השאלות שהופנו אליו בשתי יבחקירתו, ס

 השאלות שהופנו לו, מחזק את החשדות נגדו ואת האמור בהודעותיו של הקבלן חסן זייד. 

גם הם על ביצוע פעולות בנייה באמצעות כלים  ות, המלמדבנוסף נטען כי פניות אחרות של העותרים (ה)

חומר החקירה, הגם כלל ב ותנמצא ן, אינ2011והן במהלך חודש מארס  2009כבדים, הן בחודש מאי 

לשפוך אור נוסף על הפרות צו הביניים. מכל מקום, ניכר כי אין כל מחלוקת עובדתית  ותיכול ןשגם ה

כי בוצעו פעולות הנדסיות שונות בשטח נשוא העתירה, בניגוד לצו הביניים, במספר הזדמנויות 

 שונות. 

האגודה השיתופית רחלים ובין  יחד עם נתונים עובדתיים אלה, מסמך המתאר סיכום פגישה בין (ו)

הקמת , מלמד כי הן "רחלים" והן "אמנה" היו מעורבות בניסיון להשלים 17.10.2010"אמנה" מיום 

המבנים האחרים עולה כי תוכננה  6המבנים שלגביהם נטען שהם אוכלסו, ואילו לגבי  3-תשתיות ל

 כניסה ליחידות הדיור האחרות. 

 כדלקמן: ת העותרים בערר הייתהעמדעל כן, לאור הדברים הללו,  .41

, מזכיר היישוב רחלים, בגין 6המשיב מס' כי קיימת תשתית ראייתית לכאורית להעמדה לדין של  (א)

המשיבה מס' הפרת צו הביניים שניתן בעתירה, באמצעות הקבלן חסן זייד, וכן להעמדה לדין של 

 מימנה את הפרת צו הביניים;כמי שעמדה מאחורי הפרה זו וייתכן ו (האגודה השיתופית רחלים) 3
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לחוק העונשין(; שיבוש הליכי משפט  287העבירות הרלוונטיות הינן הפרת הוראה חוקית )סעיף  (ב)

( 1)500לחוק העונשין(; קשירת קשר למנוע או להכשיל ביצועו של דין או אכיפתו )סעיף  244)סעיף 

 ה;לחוק העונשין(; וכן ניסיון, סיוע ושידול לביצוען של עבירות אל

 6המשיב מס' כי היה מקום להגיש כתב אישום כנגד מזכיר רחלים  העותרים הייתה משכך, עמדת (ג)

 ולא לסגור את התיק בכל הנוגע להפרת צו הביניים מחוסר ראיות, כפי שנעשה בתיק זה. 

כי יש לבצע השלמות חקירה בכל הנוגע לזהותם של הגורמים  העותרים הייתה כמו כן, עמדת (ד)

 הבנייה והפרות צווי הביניים.  הממנים את המשך

 בלתי חוקית ועבירות נלוות לעבירה זוחשד לעבירת בנייה  (ב)

היא כי קיים מצבור ראיות עצום, הקושר את  העותרים בערר מעבר לעבירות המופיעות לעיל, עמדת .42

אמנה, לפעילות של הבנייה הבלתי חוקית, וכן מכירתם של -"אמנה" ו/או חברת הבת שלה, בנייני בר

מבנים לדיירים, אשר עשויה להעלות לכדי ביצוע עבירות על ידי תאגיד וחשד לכאורה לקבלת דבר ה

 במרמה. 

נספח ) 27.4.2009כפי שעולה במפורש ממכתבה של נציגת יועמ"ש איו"ש, סרן תמר לוסטר מיום  .43

עות לבנייה הנוגבנסיבות האמורות הרחבת החקירה הפלילית גם לעבירות הפליליות  ה, התבקש(31

ב לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים מס' 37ושימוש במבנה שנבנה שלא היתר כדין )ס'  בלתי חוקית

עבירות של הפרת הוראת הכרזה בדבר סגירת שטח. אי קיום של שתי הוראות ל(, וכן 1966לשנת  79

קשר למנוע או  לחוק העונשין, וכן קשירת 287אלה עולה כדי הפרת הוראה חוקית כמשמעה בסעיף 

 ( לחוק העונשין. 1)500להכשיל ביצועו של דין או אכיפתו, כמשמעו בסעיף 

 להלן הראיות הקושרות את "אמנה" לבינוי הבלתי חוקי נשוא העתירה:  .44

בקשר עם  עמדויוסף מרגלית בחקירתו מסר כי מי שבנה את הבתים והוא בונה את הפרויקט  (א)

 לחקירתו(. 75-77 , ש'3הרוכשים זו חברת אמנה )ע' 

, 2מזכיר היישוב רחלים, שבתאי בנדט, מסר כי חברת אמנה הייתה הגורם האחראי על הפרויקט )ע'  (ב)

"זהו פרויקט של אמנה. אמנה הובילה לחקירתו(. ובהמשך מסר במפורש כי  36-41, ש' 2, ע' 19ש' 

 לחקירתו(.  72" )ש' את הבנייה

סקי מציינת במפורש כי לגבי הפרויקט נשוא העתירה, עובדת המזכירות לשעבר, הגב' מיכל זוורוב (ג)

המדובר בפרויקט של חברת אמנה, אולם מזכיר היישוב היה הגורם המקשר בין הקבלן והתושבים 

 לחקירתה(.  32-33ביחס לפרויקט זה )ש' 

לחקירתו(, תוך  3-6את הדירה מחברת אמנה )ש'  2010שמואל סילבר בחקירתו ציין כי רכש בשנת  (ד)

לחקירתו(. עוד ציין סילבר כי  7-8ציין כי הוא הדייר הראשון בדירה והיא הייתה חדשה )ש' שהוא מ

 לחקירתו(. 35-36ש"ח )ש'  450,000שילם בגין הדירה סכום של 

, וכי כניסתו 2010נדב עזר מרקוס מסר בחקירתו כי הדירה נרכשה מחברת אמנה, וזאת במהלך שנת  (ה)

לחקירתו(. גם מר מרקוס  3-6( )ש' 2010ספטמבר -א )אוגוסטלדירה הייתה במהלך חודש אלול תשע"

סר בחקירתו כי הוא היה הראשון שרכש את הבית והוא עמד ריק טרם הרכישה וכניסת המשפחה מ

וזאת במסגרת ₪,  450,000(. עוד ציין מר מרקוס כי שילם בגין הדירה סכום של 11-12לבית )ש' 

 לחקירתו(. 23-26ש' החוזה שנחתם במשרדי "אמנה" בירושלים )

)שמונה חודשים לאחר  2009הסכם בין חברת בנייני בר אמנה ובין משפחת מרכוס מחודש נובמבר  (ו)

הוצאת צו הביניים( הוצג בפני הנחקר זאב חבר, אולם זה סירב להשיב לשאלות הנוגעות למסמך זה 

בנייה הבלתי רב להשיב לשאלה בדבר מעורבות חברת אמנה בילחקירתו(. חבר גם ס 10-12)ש' 
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לחקירתו(, וזאת חרף הראיות הרבות המצויות בתיק בהקשר  8-9חוקית נשוא המתחם האמור )ש' 

זה )הסכם המכר המדובר; עדויות שמואל סילבר; עדויות גורמים אחרים במזכירות היישוב 

 המייחסים את הבינוי במקום לחברת "אמנה"(.

חוקית במאחז חורגת מעבר למתחם נשוא העתירה,  יצוין, כי מעורבותה של חברת אמנה בבנייה הבלתי .45

, 17.10.2010כפי שאף עולה ממסמך סיכום הפגישה בין "אמנה" ובין האגודה השיתופית "רחלים" מיום 

. במסמך זה מפורטת מעורבות "אמנה" בהעברת 19.10.10וכן ההערות והתוספות שנלוו אליו מיום 

"מעון קבע" במאחז הבלתי מורשה, וכן על בחינת בנייה תקציבים דרך המועצה האזורית שומרון לצורך 

 נוספת במאחז, הגם שקיימת ידיעה כי כל הבנייה אינה חוקית. 

לכך יש להוסיף כי אין המדובר בבנייה בלתי חוקית 'רגילה' אלא על ידי גוף שבאופן עקבי הפך את ענייני  .46

לכאורה בבנייה בלתי חוקית שזורה  "מפעל חייו", ומעורבותוהבנייה הבלתי חוקית בגדה המערבית ל

לאורכם ולרוחבם של תיקים נוספים רבים. משכך, אי אפשר להתעלם ממעורבות זו של אמנה בבנייה 

 הבלתי חוקית נשוא העתירה ובכלל במאחז רחלים. 

לכל אלה יש להוסיף כי אמנה ו/או חברת הבת שלה, בנייני בר אמנה, גבו מאות אלפי שקלים מהדיירים  .47

את המבנים וזאת מבלי למסור להם כי המדובר בבנייה בלתי חוקית אשר כנגדה קיימים צווי  שרכשו

על פי מסמך המשפחות הנזכר לעיל, הייתה זו אמנה אשר יחד עם מזכירות  –הריסה. לא זו אף זו 

היישוב שידלה את אותם גורמים להשלים את הרכישות ביחס למבנים, וזאת תוך ידיעה כי קיים הליך 

 טי שסופו לוטה בערפל. משפ

משכך, עולה לכאורה החשד כי עסקאות המכר של המבנים בין הרוכשים )משפחות רווה, מרקוס  .48

 425-ו 415וסילבר( וקבלת התמורה בגין המבנים, עולים בגדר קבלת דבר במרמה, כמשמען בסעיפים 

 לחוק העונשין. 

 : עמדת העותרים הייתההנלוות,  על כן, בכל הנוגע לעבירות של בנייה בלתי חוקית והעבירות .49

כי קיימת תשתית ראייתית לכאורית ברורה בכל הנוגע למעורבותה של חברת אמנה בבנייה בלתי  (א)

וכן צווים שונים שיצאו תחת חוקית המפרה מספר רב של הוראות דין, ובפרט הוראות דין המקום, 

הפרת הוראה חוקית כמשמעה באופן העולה כדי ידו של המפקד הצבאי, הוא חליף הריבון באזור, 

 לחוק העונשין; 287בסעיף 

עובדי מזכירות רחלים לדורותיהם; עדויות כי שלל הראיות הקיימות בחומר הראיות הכוללות את  (ב)

הדיירים שרכשו את הדירות; את מסמך המכר של משפחת מרכוס; וכן את סירובו של  עדויות את

לות עליהן נשאל בחקירתו באופן המחזק את להשיב לשא( 8)המשיב מס'  מזכ"ל אמנה זאב חבר

כל אלה מובילים למסקנה המתבקשת כי יש להגיש כתב אישום נגד  –החשדות והראיות נגדו 

 התאגידים הנ"ל ונושאי המשרה בהם בגין העבירה הנ"ל. 

לכך יש להוסיף את מעורבותם לכאורה של אמנה ונושאי תפקיד בה בבנייה בלתי חוקית רחבת  (ג)

ם ובמאחזים והתנחלויות אחרים ברחבי הגדה המערבית, באופן החורג מהמקרה היקף ברחלי

הספציפי הנ"ל. סוגיה זו, אשר ידועה לדרגים הבכירים הן במשטרת ישראל והן במשרד 

המשפטים, מחייבת מענה אפקטיבי, גם בדמות האכיפה הפלילית, כפי שאף עולה ממכתבה של 

 סרן תמר לוסטר מיועמ"ש איו"ש. 

לכאורית כי אם אכן התקבלו הסכומים האמורים מהדיירים  ראייתית קיימת תשתית בנוסף, (ד)

לחברת אמנה, הרי שקיים חשד לקבלת דבר במרמה, שכן חברת אמנה מכרה לדיירים מבנים 

ת ומודעת לכך לכאורה. המדובר בעבירות לגביהם היו קיימים צווי הריסה, וזאת תוך שהיא מעורב
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בחוק  425-ו 415דבר במרמה על ידי תאגיד, כמשמעם בסעיפים  של קבלת דבר במרמה וקבלת

 העונשין. שתיקתו של מנכ"ל אמנה, מר חבר, מחזקת את החשדות נגדו ונגד אמנה.

לאחר מתן פסק הדין בעתירה והגשת הערר, לאחר גילויים חדשים על הפרות נוספות של הוראות פסק  .50

רה בפרט וברחלים בכלל, פנו העותרים אל ב"כ הדין הסופי, בדמות המשך בנייה במתחם נשוא העתי

, שלושה וחצי חודשים לאחר הגשת הערר, פנה הח"מ אל עו"ד שיר 13.1.2014המשיבים בנושא.  ביום 

. פנייה נוספת 36נספח קמה, מיחידת תביעות ש"י, בנוגע למצב הערר. העתק מפניה זו מצ"ב ומסומנת כ

 .37נספח והיא מצ"ב ומסומנת כ, 27.3.2014בוצעה אל עו"ד שיר קמה ביום 

, מר נועם שמבה, בוטל, פנה 4בנוסף, עם גילוי העובדה כי כתב האישום שהוגש לבסוף נגד המשיב מס'  .51

ב"כ העותרים אל נציגת תביעות ש"י בבקשה לקבל את הנימוקים לביטול כתב האישום ביום 

ביטול כתב די המשיבים מעולם ודבר . יצוין, כי הודעה על ביטול כתב האישום לא נמסרה על י22.4.2014

 . 38כנספח על דרך המקרה. העתק מהפנייה מצ"ב ומסומנת  לעותרים האישום התגלה

נמסר מעו"ד רפ"ק אבי שגב משלוחת תביעות שומרון כי הנושא של הערר עודנו בבחינה  16.6.2014ביום  .52

דר ראיות מספיקות. העתק מתשובה זו עינעשה בשל ה 4וכי ביטול כתב האישום בעניינו של המשיב מס' 

 .39נספח מצ"ב ומסומנת כ

המידע האמור, נמסר מטעמו כי עניינו של מול רפ"ק שגב לאחר מסירת שניהל הח"מ שיחת טלפון ב .53

וביטול כתב האישום בעניינו יימסרו כחלק מהתשובה לערר, וכן נמסר כי עוד ביום  4המשיב מס' 

ר הועברה לפרקליטות המדינה. העתק מתשובתו של רפ"ק שגב המלצת התביעה ביחס לער 18.6.2014

 . 40נספח מצ"ב ומסומנת כ 9.7.2014מיום 

 2כי נפתח תיק ערר בעניין. תשובת המשיבה מס'  המאשר 2בו ביום נשלח מכתב מטעם המשיבה מס' 

 .41נספח ( מצ"ב ומסומנת כ22.7.2014)אשר התקבלה ביום  9.7.14מיום 

, בבקשה לברר את 2אל המשיבה מס'  11.12.2014ן נוסף ללא מענה, פנה הח"מ ביום משחלף פרק זמ .54

חודשים מאז הגשת הערר ולמעלה מחצי שנה  15-מצבו של הערר, זאת לאור העובדה כי חלפו למעלה מ

 .42נספח מאז שהועבר התיק לפרקליטות. העתק ממכתב זה מצ"ב כ

כי ייעשה מאמץ לסיים את הטיפול  , במסגרתה נאמר2התקבלה תשובת המשיבה מס'  14.12.2014ביום  .55

מסר הודעה על כך במישרין. העתק מתשובת יבערר בהקדם האפשרי ועם קבלת החלטה בתיק ת

 43.נספח מצ"ב ומסומנת כ 14.12.14מיום  2המשיבה מס' 

צעה , בו2בחלוף חצי שנה ממועד מכתב המשיבה מס'  11.6.2015אין. ביום  –הזמן נקף, ומענה בערר  .56

פנייה נוספת אל המשיבה בבקשה לברר היכן עומד הטיפול בערר. כמו כן, ביקש הח"מ כי נושא "גרירת 

 הרגליים" בנושא יובא לידיעת היועץ המשפטי לממשלה ומנהל מחלקת עררים. 

, ד"ר עו"ד יניב ואקי 2ה נוספת אל מנהל המשיבה מס' ימשפנייה זו גם לא זכתה למענה, בוצעה פני

ה, וכי ייה זו הובהר כי כתב הערר הוגש כשנתיים וחודשיים ימים לפני מועד הפניי. בפנ10.11.2015ביום 

 . 2009תיק החקירה עצמו הינו משנת 

 . 44 כנספחמצ"ב  10.11.2015ומיום  11.6.2015מיום  2העתק מפניות העותרים אל המשיבה מס' 

ה על ענייני עררים בפרקליטות המדינה, התקבלה תשובתה של הגב' שרון אדרי, הממונ 23.2.2016ביום  .57

העתק מתשובת  נטי ומורכבותו, טרם הסתיים הטיפול בערר"."לנוכח ריבוי החומר הרלוובריה אשר לד

 .45נספח מצ"ב ומסומנת כ 23.2.2016מיום  2המשיבה מס' 
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התקבל . מכתב זה, אשר 2, נשלחה תשובתה של המשיבה מס' 17.4.2016כחודשיים לאחר מכן, ביום  .58

 ה את הערר. תשובת המשיבים גורסת כדלקמן:דח 3.5.2016ביום 

כי אין מחלוקת כי הופר צו הביניים, ואין מחלוקת כי הצו הופר על ידי גורמים שפעלו מטעם  (א)

, לא נמצא מקום להתערב בהחלטה כי 2. אולם, לשיטת המשיבה מס' היישוב רחלים או בידיעתם

 בוהה הדרושה בפלילים, כי צו הביניים הופר ביודעין ובמזיד; לא ניתן להוכיח במידת הוודאות הג

, כי קיימות ראיות סותרות בנושא. מחד, 2באשר לשאלת אכלוס הבתים, גורסת המשיבה מס'  (ב)

טענות הדיירים עצמם כי אכלסו את המבנים למעלה משנה לאחר הוצאת הצו, ומאידך טענות 

אינדיקציות לאכלוס עובר להוצאת צו הביניים, וכי החשודים ודיווח קציני צה"ל בשטח, כי קיימות 

לטענת חלק מהחשודים המשפחות התגוררו לסירוגין במבנים הנדונים ובקרוואנים )טענה 

שמוכחשת כאמור על ידי התושבים, אשר טענו כי נכנסו לגור במבנים רק לאחר החתימה על 

אינה נוקבת כך  2יבה מס' הגם שתשובת המש(. 2010, בחודש אלול 7ההסכם מול המשיבה מס' 

כי פרשנות יצירתית זו חלה גם על ההחלטה שהובילה לביטול כתב האישום  להניחבמפורש, ניתן 

רות של י)כתב אישום שהוגש, כפי שדווח לבית המשפט במסגרת העתירה, בגין עב 4נגד המשיב מס' 

 שיבוש הליכי משפט ושבועת שקר(. 

כי  2, טוענת המשיבה מס' 7על ידי המשיבה מס'  2010באשר למכירת שלושת המבנים בשנת  (ג)

 2המשיבה לא הייתה משיבה בעתירה ועל כן צו הביניים לא הומצא לה. יחד עם זאת המשיבה מס' 

אמנם, מהחומר בכללותו עולה חשד של ממש כי עובדי אמנה, או חלקם, היו מודעים מוסיפה כי "

ב ]ב[ החלטה, כי אין ראיות מספיקות להוכיח מצאתי מקום להתער לקיומו של הצו, אולם שוב, לא

זאת ברמת הוודאות הגבוהה הדרושה בפלילים. כן עולה השאלה האם מעשיהם הנדונים של עובדי 

החלטה זו מתעלמת לחלוטין מהראיות הקיימות בתיק, וכן משתיקתו  אמנה בוצעו מטעם היישוב."

ם שתיקתם של גורמים מטעם המשיבה בחקירתו ומשמעותה של שתיקה זו, כמו ג 8של המשיב מס' 

 בעניין.  3מס' 

אינו  5כי המשיב מס'  2ה לאחר מתן צו הביניים, טוענת המשיבה מס' יבאשר לביצוע עבודות הבני (ד)

יודע מי ביצע את העבודות, וכי לדבריה אין ראיה בתיק כי אכן בוצעו עבודות מסוג זה וכי ייתכן 

ה שבוצעו ישר לעצם ביצוען. בכל הנוגע לעבודות הבניה אותו באהטע 5וזכרונו של המשיב מס' 

של עדות הקבלן, ובה בבעת לנקוט גישה  הלהמעיט בחשיבות 2, מבקשת המשיבה מס' 2011בשנת 

, טענתו של המשיב 2בחקירתו. לטענת המשיבה מס'  6יצירתית באשר לשתיקתו של המשיב מס' 

, ושתיקתו בחקירה מהווה נסיבה לסטות "חקירה פוליטית"-המדובר בבמהלך החקירה כי  6מס' 

מהכלל כי שתיקתו של אדם בחקירה מחזקת את הראיות נגדו, זאת למרות שעולה החשד כי אותה 

 עת היה המשיב מודע לקיומו של צו הביניים. 

ה לאחר הצווים ייה בלי היתר, כמו גם המשך הבנייבכל הנוגע לעבירות התכנון והבנייה והבנ (ה)

כי "פתוח  2ל ידי מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית, טוענת המשיבה מס' המנהליים שהוצאו ע

בפני העורר האפשרות לפנות לרשויות המוסמכות לעניין תכנון ובניה במנהל האזרחי", אולם 

 או כפיפיו בנושא זה, מסיבה שאינה ברורה.  1שרות העמדה לדין על ידי המשיב מס' מתעלמת מאפ

 .1כנספח מצ"ב ומסומן  2העתק מתשובת המשיבה מס' 

עותרים לקבל לידם את המסמכים הנוספים אשר המענה לערר לא התייחס כלל לבקשת העוררים/ .59

רישת העותרים הופיעו בחומר החקירה לצורך השלמת כתב הערר היכן שיידרש, וכן לא התייחס כלל לד

ה בכתב ייחס לרכיב זלהת 2מנעות המשיבה מס' י. ה7לבצע השלמות חקירה, בפרט ביחס למשיבה מס' 

הערר, בפרט לאור תשובותיהם התמוהות, מעוררת קושי נוסף )זאת, מעבר לעמדתם העקרונית כי 
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גישתם של המשיבים, התעלמותם מראיות קיימות וכן אי מתן משקל לראיות אחרות, לוקה בחוסר 

 סבירות רציני(. 

ת בהמשך לתשובת הערר האמורה , וזא2מס' פעם נוספת אל המשיבה  17.5.2016העותרים פנו ביום  .60

 (, ובה ביקשו מענה למספר סוגיות:3.5.2016)אשר התקבלה כזכור ביום 

, פעולה 4התבקשה התייחסות מפורשת לשאלת החזרה מכתב האישום כנגד המשיב מס'  ראשית, (1)

 שבוצעה לאחר שהוגש הערר, אולם דבר קיומה התגלה אגב אורחא כמפורט לעיל; 

לבקשה המגולמת בערר לביצוע השלמות חקירה אצל  2ות המשיבה מס' התבקשה התייחס ,שנית (2)

, בפרט לאור טענות המשיבה )אשר העותרים חולקים עליהם, כאמור(, כי לא היו די 7המשיבה מס' 

לכתב  35-40ראיות בנוגע למעורבותה בהפרת צו הביניים, וזאת בין היתר לאור האמור בפסקאות 

 הערר; 

לקבל לידם את הראיות והממצאים שלא הועברו אליהם והתבקשו עוד  העותרים ביקשו שלישית, (3)

 )ב( לכתב הערר(.19במסגרת הערר )כמפורט בפסקה 

 .46נספח מצ"ב ומסומנת כ 17.5.2016מיום  2העתק מפניית העותרים אל המשיבה מס' 

 תה. פנייה זו לא נענתה נכון לכתיבת שורות אלה, חרף העובדה שחלפו כחודש וחצי ממועד שליח .61

 משכך, לעותרים לא נותרה כל ברירה אחרת אלא לפנות לבית המשפט הנכבד בעתירתם זו.  .62

  

 1-2ים שבהחלטת המשיב הקיצוני על חוסר הסבירות -.  הטיעון המשפטי ג

I.   בתיק החקירה יש די ראיות להגיש כתבי אישום 

החקירה שבתיק  הראיות לנוכח הסבירה היחידה שההחלטהסבורים  העותריםכאמור בכתב הערר,  .63

 . 3-8היא העמדה לדין של המשיבים  1המשיב  בפני מצויותאשר 

אי הסבירות שבהחלטות המשיבים נובעת מהעובדה כי הצטברות הראיות, הישירות והנסיבתיות,  .64

 , כמפורט להלן: 3-8מצביעות בבירור על חשד ממשי ואף כבד לביצוען של עבירות בידי המשיבים 

 נייםהפרת צו הביל ות הנוגעותעביר (א)

  במובן של המשך האכלוס:בכל הנוגע להפרת צו הבינים,  (1)

כי בפועל הופר צו הביניים שניתן על ידי בית המשפט  1-2יוער כי אין מחלוקת בין העותרים למשיבים  .65

עזר ושמואל סילבר -האכלוס של המבנים, כפי שעולה מעדויותיהם של הדיירים נדב מרקוסהנכבד. 

, המועד בו נרכשו הדירות מאת המשיבה 2014, התרחש בסמוך לחודש קיץ ראיות ישירות( ת)אשר מהוו

 הן היו ריקות.  לרכישה זו, ועובר 7מס' 

ל , כתאגיד, וש3מוכיח גם הוא את מעורבותה של המשיבה מס'  2011מסמך המשפחות מחודש נובמבר  .66

ך האכלוס ופעילות , אשר שימש כיו"ר הוועד( בעידוד המש5נושאי המשרה בה )בדגש על המשיב מס' 

בר על מסמך המעודד את הדיירים להתגורר במבנים כיוון ודאקטיבית להובלת המשך האכלוס. המ

 .שכך הם מדווחים לבג"ץ""

בהמשך  , כפי שהדבר עולה3, יחד עם המשיבה מס' 7לכך יש להוסיף את מעורבותה של המשיבה מס'  .67

סמך המשפחות. כמו כן, בחקירתה של מיכל ה והשמשת המבנים למגורים, כפי שהדבר עולה ממיהבני
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בכל הנוגע לבניית המבנים וחיבורם  7ובין המשיבה מס'  3דון זורווסקי מתחוור הקשר בין המשיבה מס' 

 אל הדיירים. 

בכל הנוגע לבנייה הבלתי חוקית ברחלים בכלל  7ובין המשיבה מס'  3על הקשר הגורדי בין המשיבה מס'  .68

ט, ניתן ללמוד גם על סמך האמור במסמך סיכום הפגישה בין אמנה ובין ובמבנים נשוא העתירה בפר

 .17.10.2010מזכירות רחלים מיום 

מהם עולה  25.8.2009, 29.6.2009ראיות נוספות הן מכתביו של רפ"ק גיל דשא מאח"ם שומרון מימים  .69

 בבירור כי המבנים אינם מאוכלסים.

רים והראיה הנסיבתית של מסמך המשפחות, הרי שגם כחיזוק לראיות הישירות הנובעות מעדויות הדיי .70

, בחקירתו מחזקת את הראיות נגד משיבים אלה כי 7, מזכ"ל המשיבה מס' 8שתיקתו של המשיב מס' 

 בכל הנוגע להפרה מודעת של צו הביניים.  3פעלו בשיתוף פעולה ו/או יחד עם המשיבה מס' 

והמשיבה מס'  3לוס בוצעו על ידי המשיבה מס' משכך, צבר הראיות הנ"ל מוביל לכך כי פעולות האכ .71

, במשותף, ותוך מעורבות וידיעה של נושאי משרה בתאגידים אלה, וכן תוך ידיעה על המצב המשפטי 7

כזכור, צו של המבנים ושל ההליך המשפטי הנוגע אליהם, כפי שהדבר משתקף ממסמך המשפחות. 

המשפחות הינו לכל הפחות עידוד ושידול  הביניים אסר גם על "המשך האכלוס", וברי כי מסמך

 לביצוע "המשך אכלוס", אם לא אכלוס מלא )כפי שהדיירים מודים בפה מלא בחקירתם(. 

לשיטת העותרים התקיימו כלל הנסיבות העובדתיות להגשת כתבי אישום נגד המשיבים הבאים  .72

 בעבירות הבאות:

)יאיר חממי, יו"ר מזכירות האגודה  5)האגודה השיתופית רחלים(, המשיב מס'  3המשיבה מס' 

)האגודה השיתופית אמנה(, המשיב  7השיתופית רחלים במועד חיבור מסמך המשפחות(, המשיבה מס' 

 )זאב חבר, מזכ"ל אמנה(: 8מס' 

 ;1977-לחוק העונשין, התשל"ז 244שיבוש הליכי משפט כמשמעתם בסעיף  (א)

; וכן שידול להפרת הוראה 1977-התשל"ז לחוק העונשין, 287הפרת הוראה חוקית כמשמעה בסעיף  (ב)

 חוקית, במודעות לנסיבות העבירה;

( לחוק העונשין, 1)500קשירת קשר למנוע או להכשיל ביצועו של דין או אכיפתו, כמשמעה בסעיף  (ג)

 .1977-התשל"ז

, עת ניתן משקל קובעות כי קיימות ראיות סותרותבסוגיה זו בתשובתה לערר  2טענות המשיבה מס'  .73

לעדויות הדיירים )ראיות ישירות כאמור( לעדויות נושאי משרה בהתנחלות רחלים )ראיות דומה 

זאת, במנותק  .נסיבתיות של בעלי עניין(, וזאת בהתעלם מראיות אחרות הקיימות בתיק החקירה

די בראיות דלות ובסיסיות אשר אינן מאבדות מערכן הלכאורי  מהעובדה כי לצורך הגשת כתב אישום

. כל מר החקירה מצויות ראיות המחלישות את הראיות המרשיעות או אף סותרות אותןגם אם בחו

ראשונית, המעבירה את הנטל של הבאת  ראיות במידה היוצרת אותה מערכת הוכחותשנדרש הוא 

, נ' זבולון שדמי   מדינת ישראל    405/80פ "עראיות )להבדיל מנטל השכנוע( מן התביעה לנאשם )ראו: 

 (. היועץ המשפטי נ' חמדאן 26/49ע"פ  ;757 (2פ''ד לה)

מתעלמת מראיות העולות ממכתביו של קצין אח"מ שומרון רפ"ק גיל דשא, ותולה יהבה  2המשיבה מס'  .74

בעדויותיהם של קציני צה"ל אשר חזו באכלוס הפיקטיבי של המבנים, ככל שאכן היה כזה. אין בכך כדי 

-שר טוענים כי לא התגוררו במבנים וכי נכנסו אליהם רק בלגבור על ראיותיהם הישירות של הדיירים א

 לאחר השלמת הרכישה, עת הם היו ריקים עובר למועד זה.  2010

מהקשרים ההדוקים  2כך למשל, בכל הנוגע למעורבות אמנה במכירת המבנים, מתעלמת המשיבה מס'  .75

ים בנדט ועובדת המזכירות בין אמנה ובין רחלים, כפי שאלה מתוארים הן בעדויותיהם של מזכיר רחל
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, והן משתיקתו של המשיב 2010מיכל דון זרוובסקי, הן ממסמך המשפחות והמסמך מחודש אוקטובר 

 בחקירתו, אשר אמורה לחזק את הראיות הקיימות נגד משיבות אלה.  8מס' 

של  חשד"אמנם מחומר בכללותו עולה כי  2, קובעת המשיבה מס' 7בכל הנוגע למשיבה מס' יוער, כי  .76

כי עובדי אמנה או חלקם היו מודעים לקיומו של הצו, אולם שוב, לא מצאתי מקום להתערב  ממש

." אמירה זו בהחלטה כי אין ראיות מספיקות להוכיח זאת ברמת הוודאות הגבוהה הדרושה בפלילים

מתעלמת משתיקתו בחקירה של המשיב  2מתנפצת לרסיסים ומאבדת מתוקפה היכן שהמשיבה מס' 

 . 8מס' 

, 7בשולי הדברים, אי אפשר להתעלם מכך שהרשויות נמנעו מלבצע כל חיפוש במשרדי המשיבה מס' 

אף נמנעה מלהשיב לסוגיה זו במסגרת המענה לערר והמכתב המשלים מיום  2והמשיבה מס' 

17.5.2016 . 

 7, 5, 3נגד המשיבים  שלא להגיד כתב אישום 2משכך, לשיטת העותרים, החלטתה של המשיבה מס'  .77

, באופן קיצוני בנוגע להפרות צו ביניים במובן של אכלוס המבנים לאחר צו הביניים אינן סבירות 8-ו

 ומחייבות את התערבות בית המשפט הנכבד. 

 

  שך הבנייה לאחר הוצאת צו הביניים:המבמובן של  ,הפרת צו הביניםבכל הנוגע ל( 2)

 , וזאת בכמה מובנים.2בלתי סבירות עמדות המשיבה מס' גם כאן תמוהות ו .78

(, אינה 2009בוצעו בתקופת הזמן הראשונה )אזור כי סבר שהעבודות  5עמדתו של המשיב מס'  ,ראשית .79

"ההנחות" שהמשיבה עושה למשיב זה אינן מוסברות כלל ועיקר. -מעוגנת בכל בסיס ראייתי מינימלי, ו

 .מנעותו הבלתי מוסברת למסור את שם הקבלן שביצע את העבודות מעלה קשיים נוספיםיבהמשך זה, ה

במהלך התקופה ": 7-ו 3מצהיר במפורש על כוונתן של המשיבות  2009, מסמך המשפחות משנת שנית .80

הקרובה יסתיימו העבודות על שלושת הבתים החדשים ולאחר מכן על שאר הבתים בשורה העליונה. 

כלום  אנו משתדלים שעבודות אלו יקודמו כמה שיותר מהר, כדי שאכלוסם יתבצע בהקדם האפשרי."

לערר לאור האמור במסמך  2ן באמת לבסס את ההנחות המובלעות בתשובת המשיבה מס' נית

 המשפחות? 

בתשובתה לערר, הרי שסמוך להוצאת צו הביניים  2, ובניגוד לנמסר על ידי המשיבה מס' שלישית .81

  .10.5.2009יה במבנים, ואלה דווחו לב"כ המדינה בעתירה עוד ביום יהתגלו עבודות בנ

, גם כאן קיימת עדות ישירה של הקבלן המבצע 2011ה שבוצעה במהלך שנת יל הנוגע לבני, ובכרביעית .82

עדות זו לא , אשר שימש באותה עת יו"ר מזכירות ההתנחלות. 5כי העבודות הוזמנו על ידי המשיב מס' 

 . 3או כל גורם אחר אצל המשיבה מס'  5הופרכה על ידי המשיב מס' 

המשיב טען כי ת עם הראיות סרב להשיב ולמסור את גרסתו לעניין. , כאשר עומ5, המשיב מס' חמישית .83

כגישה "עקרונית" של חוסר שיתוף  2"רדיפה פוליטית", מה שהתפרש על ידי המשיבה מס' -המדובר ב

 פעולה עם הרשויות בעניינים מסוג זה. 

תו, עשויה בכל הכבוד הראוי, יש לדחות טענה זו מכל וכל: כידוע, שתיקתו של חשוד במהלך חקיר .84

לא מוכר לח"מ בכל ההיסטוריה הפלילית של מדינת ישראל מקרה  להוות חיזוק לראיות הקיימות נגדו.

או סייג המתגבר על הכלל הנקוט  בו "גישה עקרונית" של עוינות לרשויות החקירה יכולה להוות צידוק

 בשיטת המשפט שלנו.

הדיוניים באשר למשקלה הראייתי של  הלכות רבות נקבעו על ידי בית המשפט הנכבד ובתי המשפט .85

  :כי לקבועשתיקתו של אדם בחקירתו. כב' השופט )כתארו אז( א' רובישנטיין מצא לנכון 
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"ככלל, מסופקני אם יש בנמצא שופטים שאינם מייחסים משקל חיזוקי משמעותי 

לשתיקה. הדברים נעוצים בשכל הישר; אדם הנאבק על חפותו, ייכבד וימסור את 

  ".גירסתו

( לפסק דינו של כב' השופט 13, פסקה ז)שלמה יוסף נ' מדינת ישראל    7637/05ע"פ )

 ; פורסם בנבו[(.2007] רובינשטיין

טיין על עמדתו זו, שנהשופט רוביהמשנה לנשיאה, כב'  חזרשהסתיימה זה לא מכבר,  ואילו בפרשה

  –לפני שבועות אחרים בלבד, את הדברים הנכוחים הבאים בקבעו 

יידע כל עבריין ששתיקתו בחקירה עלולה להיות לו לרועץ, ומכאן גם רכיב זה באזהרה, "

אף שכמובן זו זכותו. אכן, אין השתיקה כשלעצמה מהוה ראיה פוזיטיבית, אך מעמדה 

 מדינת ישראל נ' אילון ישראל שץ 7952/15ע"פ ) ".עמה כראיית חיזוק, וכך נהיר

 ; פורסם בנבו[(.15.2.2016]

מדינת ישראל  1171/04בחקירתו של חשוד גם: בש"פ  השתיקהעל משקלה הראייתי של  ראו עוד

 [. 5.2.2004רסם בנבו; החלטה מיום ]פונ' עמר 

לשתיקת החשודים –יצירתית במיוחד  –, לבצע פרשנות 1-2אולם במקרה דנא, החליטו המשיבים  .86

. הראייתי המחזק הטמון בה , המאיינת ושמה ללעג את הרכיב, ולקבלה כגישה "עקרונית"בחקירתם

עמדה זו היא מסוכנת, ולמעשה מבטלת בפועל את החיזוק הראייתי הקבוע בשתיקתו של חשוד 

תוביל לכך שכל חשוד יטען כי הוא נוקט בגישה עקרונית  1-2בחקירתו. קבלת עמדה זו של המשיבים 

כזו ומתי לאו?  ":עקרונית"כאמור, ועל פי מה תתבצע האבחנה על ידי המשיבים מתי אכן קיימת גישה 

'רגילים' אשר נמנעים מלשתף  חשודיםמ( 8)ולא פחות חשוב, המשיב מס'  5מה מבדיל את המשיב מס' 

 ? 8-ו 5פעולה בחקירותיהם, ושתיקותיהם אלה מהוות להם לרועץ? מדוע סמוק יותר דמם של המשיבים 

ל המשך הבנייה במבנים נשוא המאחז, על כן, גם באשר לרכיב השני של הפרות צו הביניים, במובן ש .87

עמדת העותרים היא כי התנהלות המשיבים הינה בלתי סבירה באופן קיצוני. לשיטת העותרים התגבשו 

 בכל הנוגע לעבירות הבאות: 6,7,8, 3יסודות העבירות הבאות בקרב המשיבים 

ול להפרת הוראה ; וכן שיד1977-לחוק העונשין, התשל"ז 287הפרת הוראה חוקית כמשמעה בסעיף 

 חוקית, במודעות לנסיבות העבירה;

( לחוק העונשין, 1)500קשירת קשר למנוע או להכשיל ביצועו של דין או אכיפתו, כמשמעה בסעיף 

 .1977-התשל"ז

מלי, יהמבקשות שלא להגיש כתבי אישום אינן עומדות במבחן סבירות מינ 1-2החלטות המשיבים  .88

 6מודה בפה מלא כי הופר צו הביניים, וכי המשיב מס'  2ס' העובדה כי המשיבה מבמיוחד לאור 

, ובראשם , ונושאי המשרה בהם7-ו 3למשל, היה מודע לקיומו של צו הביניים )כמו גם המשיבות 

 (. 8המשיב מס' 

 

 3-ו 8-7ה הבלתי חוקית על ידי המשיבים י)ב( עבירות הנוגעות לבני

צאו על ידי המפקד הצבאי )צווי סגירת השטח אשר ה והפרות הצווים שהויבכל הנוגע לעבירות הבני .89

הוצאו סמוך לצו הביניים, ולמיטב ידיעת הח"מ לא בוטלו עדיין(, גם כאן קיים צבר ראיות מרשים כי 

שלל , עמדו מאחורי הבניה הבלתי חוקית ובכך הפרו 3עם המשיבה מס'  חדא , בצוותא7-8המשיבים 

 הוראות חוקיות.
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יוסף מרגלית, מיכל דון זוורובסקי ושבתי בנדט מסרו במפורש  3ס' כך למשל, אנשי המשיבה מ .90

( מתאמת 3ה במקום, ומזכירות היישוב )המשיבה מס' יהובילה את הבני 7ם כי המשיבה מס' הבעדויותי

 ובין הדיירים בנוגע למגורים במקום.  7בין המשיבה מס' 

 7כי התקשרו עם המשיבה מס'  עזר מסרו בעדויותיהם-דיירי המבנים, שמואל סילבר ונדב מרקוס .91

 כל אחד.₪  450,000לרכישת המבנים, בעבור סכום של 

 7תה של המשיבה מס' ועל מעורב יםמעיד 17.10.2010מעבר לכך, מסמך המשפחות וכן המסמך מיום  .92

בבנייה הבלתי חוקית במאחז, במבנים האמורים ובמבנים אחרים, על היותה צינור כספים, באמצעות 

בנייה בלתי חוקית במאחזים וזאת תוך ידיעה ברורה כי עבירות ית שומרון, לשורה של המועצה האזור

 ה במקום אינה חוקית. יהבני

, המשמש נושא תפקיד והוא המביא והמוציא אצל 8לכך יש להוסיף את שתיקתו של המשיב מס'  .93

מחזקת את  וחברת הבת שלה, בנייני בר אמנה, מזה שנים ארוכות. שתיקתו בחקירה 7המשיבה מס' 

 הראיות נגדו, כפי שההלכות שהובאו לעיל קובעות באופן ברור.

רבים  –ה הבלתי חוקית בשטחי הגדה המערבית למפעל חייה יהפכה את הבני 7המשיבה מס'  .94

מהמאחזים הבלתי מורשים נבנו על ידה ובאמצעותה, כמו גם רבים מהמבנים הבלתי חוקיים 

ידה של סקות בבינוי בלתי חוקי אשר נעשה על הבאות העו העתירות שונות )ראו למשלבהתנחלויות 

"אמנה" תנועת התיישבות של גוש אמונים אגודה שיתופית נ' ראש ממשלת    5853/04בג"ץ המשיבה: 

תנועת ההתיישבות של גוש אמונים נ' מפקד כוחות  –אמנה   548/04בג"ץ , 289( 2, פ''ד נט) ישראל ואח' 

תנועת ההתיישבות של גוש אמונים  -אמנה   7938/04ץ "בג, ו373( 3פ''ד נח) ,צה"ל באזור יהודה ושומרון

יה בלתי חוקית שביצעה המשיבה יבבנ ןכולהעוסקות  – אגודה שיתופית נ' מפקד כוחות צה"ל באיו"ש -

שעל מפעלים  3899/09בג"ץ ; ו/או גורמים מטעמה במאחזים בלתי מורשים ברחבי הגדה המערבית 7

, והודתה בכך שהיא עומדת 6, אשר אמנה שימשה בו כמשיבה מס' יים ואח' נגד שר הביטחון ואח'חינוכ

שעל מפעלים חינוכיים  1813/11בהתנחלות חלמיש; בג"ץ  יה הבלתי חוקית נשוא העתירהימאחורי הבנ

ה בלתי חוקית במאחז שבות רחל, היכן שאמנה שימשה יאשר עסק בבני ואח' נגד שר הביטחון ואח'

ה בלתי חוקית על י, עתירה העוסקת בבניעיריית ג'נאתא נ' שר הביטחון 4257/13ץ "בג; 7כמשיבה מס' 

אשר  עיריית אל ח'דר נ' שר הביטחון,  9413/12ץ "בגבעתירה;  8ידי אמנה, אשר שימשה כמשיבה מס' 

ץ "דשם;  בגבעתירה  9ה בלתי חוקית על ידי אמנה או מטעמה, אשר מיוצגת כמשיבה מס' יעוסקת בבני

ה בלתי חוקית י, אשר עסקה בבניש.ע.ל. שלום עכשיו לישראל מפעלים חינוכיים נ' שר הביטחון 2306/11

ץ "בהתנחלות שילה כפי שבוצעה על ידי אמנה, אשר הייתה המשיבה מס' בעתירה דשם; בג

יה בלתי חוקית י, אשר עסק בבנשלום עכשיו לישראל, מפעלים חינוכיים נ' שר הביטחון -ש.ע.ל  6821/09

ועוד רבות בעתירה זו;  6בהתנחלות קריית נטפים כפי שבוצעה על ידי אמנה, אשר הייתה המשיבה מס' 

 אחרות(. 

וק תכנון ערים, כפרים ובנינים, יה בלתי חוקית זו, מעבר להיותה כזו המפרה את הדין המקומי )חיבנ .95

של צווי מנהליים שיצאו תחת ידו של , הוא החוק הירדני(, בוצעה גם תוך הפרה 1966לשנת  79מס' 

כפי שציין במפורש היועץ . 2009המפקד הצבאי, ובפרט צווי סגירת השטח שהוצאו בחודש מארס 

 ,(32נספח ) 18.3.2009המשפטי לאזור, לימים הפרקליט הצבאי הראשי אל"ם שרון אפק, במכתבו מיום 

והפרת הצו  ם ושהייתם בשטחאסורה כניסתם של ישראלים לשטח המתוחכי "משמעות הצו היא 

ה הבלתי חוקי נמהווה עבירה פלילית )וזאת מעבר לעבירות הבנייה הבלתי חוקית ושימוש במב

ה במקום והאכלוס מהווה שידול וסיוע י. שידולה של אמנה להמשך הבני"המתבצעות לכאורה במתחם(

  אסורים להפרת צו שהוצא על ידי חליף הריבון באזור, על כל המשתמע מכך.
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ה מהווה י, הפרת הוראות דיני התכנון והבני27.4.2009מכתבה של נציגת היועמ"ש מיום יוער, כי על פי  .96

 , אשר אינה דורשת מודעות פלילית. קפידהעבירה מסוג אחריות 

כי במקרה  דנן קיים אינטרס ציבורי לכך יש להוסיף את שקבעה נציגת יועמ"ש איו"ש במכתבה הנ"ל, " .97

 ". כים הפליליים בנושאמובהק בהמשך ההלי

ה והן לגבי הפרות צו ירות דיני התכנון והבנילאור התקיימות שלל יסודות העבירות הנוגעות הן להפ .98

הסגירה, לאור האינטרס הציבורי המובהק כפי שהדבר הוגדר על ידי העומדים בראש המערכת 

יה יבבנ ,8משיב מס' ונושא המשרה המרכזי בה, ה 7המשפטית באזור, לאור היותה של המשיבה מס' 

אין מנוס מהעמדה לדין  –בלתי חוקית מתוך אינטרסים כלכליים ואידאולוגיים כדרך חיים של ממש 

בחוק העונשין,  287בנוגע לעבירות אלה, וכן עבירה בדבר הפרת הוראה חוקית, כמשמעה בסעיף 

 .1977-התשל"ז

, אשר 7ע להתנהלותה של המשיבה מס' לצד עבירות אלה, עולות גם עבירות חמורות לא פחות בכל הנוג .99

לדיירים מבנים לגביהם קיים צו הריסה וצו איסור אכלוס, בסכומי עתק של מאות  2010מכרה בשנת 

 425-ו 415לקבל דבר במרמה, על ידי תאגיד, כמשמעם בסעיפים  7בכך, פעלה המשיבה מס' ₪. אלפי 

 נושא משרה בתאגיד זה ברורה מאליה. כ 8אחריותו של המשיב מס'  .1977-לחוק העונשין, התשל"ז

ר לא ניתן כל נימוק מדוע לא יועמדו המשיבים הרלוונטיים לדין לער 2בתשובתה של המשיבה מס'  .100

בגין עבירות אלה. לא נמסר כי אין ראיות להעמידם לדין )טענה משוללת כל יסוד(, לא נטען כי לא קיים 

קבעו כי קיים אינטרס ציבורי לכך(. לא נטען דבר, אינטרס ציבורי בכך )שהרי רשויות האכיפה באזור 

 ה במנהל האזרחי. יה בלתי מוסברת לרשויות המוסמכות לעניין תכנון ובניילמעט הפני

, שכן למקרא העתירה בבג"ץ 2ה צינית שבוצעה על ידי המשיבה מס' יאין לדעת האם זוהי הפני .101

"ב בגדה אינן מעוניינות לבצע את פועלן. ברי כי רשויות המוסמכות לעניין אכיפת דיני התו 2295/09

והמצב  –כזכור, פסק הדין בעתירה ניתן לפני כשלוש שנים, והעתירה הוגשה לפני למעלה משבע שנים 

עדר יעדר תכנית מתאר, ובהיה בלתי חוקית, בהיהתכנוני ביחס למבנים שריר וקיים: מצב של בני

כלום באמת ניתן לצפות אכיפת מפגע תכנוני זה. נהל האזרחי לא נקף אצבע לצורך יהמה. יאישורי בני

 נהל האזרחי ליתן תשובה בעניין?ימרשויות האכיפה במ

נהל האזרחי אינן מוסמכות להעמיד לדין מבצעי יה במיהרשויות לעניין תכנון ובני –זאת ועוד  .102

כות עבירות כאמור, במיוחד עת אלה בוצעו מחוץ לשטחי שיפוט של מועצות אזוריות )אז קיימת סמ

ה שבוצעו יואזוריות(. אולם אין לכך כל נפקות ביחס לעבירות הבני מסוימת למועצות המקומיות

ברחלים, שכן בעת ביצוען, ועד לא מכבר, רחלים היה מאחז בלתי מורשה מחוץ לתחומי השיפוט של 

 מועצה מקומית או אזורית כלשהיא. 

בשל עבירות  עמיד לדין גורם זה או אחרנהל האזרחי אינן בעלות יכולת להירשויות המ –זאת ועוד  .103

 הנוגעות לסגירת שטחים. 

, יחד עם גורמים נוספים, אשר עמלים על 1יוער, כי כיום העותרים ערים למדיניות המשיב מס'  .104

ה באזור, כפי שהדבר ינהל האזרחי שתפקידה יהיה לחקור עבירות תכנון ובנייהקמת יחידה חדשה במ

. ברם, יחידה מילר נ' היועץ המשפטי לממשלה 5528/12העתירה בבג"ץ הועלה על ידי המדינה במסגרת 

הוקמה, ואין לדעת מתי תוקם כלל, וממילא על פי התיאור תפקידה יהיה לבצע חקירות של טרם כזו 

ה, והרי חקירה כזו כבר בוצעה והסתיימה על ידי משטרת ישראל. משכך, ועל יהפרות דיני התכנון והבני

מאוחר וטענות בעניין מפי המשיבים כפרשנות לאמירתה התמוהה של המשיבה מס' מנת להקדים את ה

 בערר, ברי כי אין מקום לטענה זו כלל ועיקר. 2
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ה הבלתי ינמנעה כלל להשיב לערר אשר עסק בעבירות הבני 2משכך, יוצא אפוא שהמשיבה מס'  .105

המשיבה נמנעה מלהשיב  י הסגירה, והעבירות הנוספות המפורטות לעיל.וחוקית, עבירות הפרת צו

שאין לה כל תשובה לכך ואין כל הצדקה עניינית שלא להעמיד  –עניינית לערר זה, מהטעם הפשוט 

 ביחס לעבירה זו.  8-, ו7, 3לדין את המשיבים 

 

 4עבירות הנוגעות להגשת התצהיר הכוזב על ידי המשיב מס' )ג( 

על הגשת כתב האישום נגד  2295/09 המדינה דיווחה במסגרת הודעתה האחרונה בעתירה בבג"ץ  .106

, 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 239, וזאת בעבירות של שבועת שקר בהתאם לסעיף 4המשיב מס' 

ות חמורות, אשר נועדו להכשיל לחוק העונשין. המדובר בעביר 244ושיבוש הליכי משפט בהתאם לסעיף 

 הליך שיפוטי שהתקיים בפני בית המשפט הנכבד.

ברורה, כחצי שנה לאחר מכן, לפני המועד שנקבע להקראה, בוטל כתב האישום על מסיבה שאינה  .107

 (. 1ידי יחידית התביעות של משטרת ישראל )אשר פועלת מטעם הסמכה של המשיב מס' 

מסר תצהיר לבית המשפט העליון במסגרת העתירה ובו מסר כי שלושה  4כאמור, המשיב מס'  .108

ובראשן עדויות רוכשי הדירות אשר  –גשת העתירה. העובדות מהמבנים במקום היו מאוכלסים עובר לה

, וכי טרם כניסתם לדירות הדירות עמדו 2009מסרו כי רכשו את הדירות במחצית השנייה של שנת 

עם טענות אלה  4כאשר עומת המשיב מס' סותרות חזיתית טענה זו.  –אף אדם בהן ריקות ולא התגורר 

רב זה להתייחס לממצאים ולראיות אלה, סירוב אשר שקול יס ואחרות המצויות בתיק החקירה,

 ה. סלשתיקה ולסירוב למסור גר

לבטל את כתב האישום, בוודאי לנוכח העבירות החמורות  1משכך, לא ברורה החלטת המשיב מס'  .109

 . 4המיוחסות למשיב 

ם, ומשכך השיב לכתב האישו 4החלטה זו אשר לא הובאה לידיעת הח"מ, בוצעה לפני שהמשיב מס'  .110

 ( אין מניעה להגישו מחדש. 94בהתאם לחוק סדר הדין הפלילי )סעיף 

לא התייחסה לסוגיה זו במסגרת המענה לערר, וזאת למרות שהנושא הועבר אליה  2המשיבה מס'  .111

 במסגרת הערר על ידי יחידת התביעות שומרון. 

ביחס לעבירות האמורות  1משכך, לא ברורה החזרה מאישום כפי שנעשתה על ידי נציגי המשיב מס'  .112

 בעבר.  4אשר יוחסו למשיב מס' 

 

II –  'להגיש כתבי אישום בפרשה 1על סמכות )וחובת( המשיב מס 

. חסד"פ)א( ל62חובתו( להעמיד לדין אדם קבועה בסעיף  -סמכות התובע )ובמקרים הראויים  .113

הוראת הסעיף קובעת שני תנאים מצטברים אשר בהתקיימם יש להעמיד אדם לדין: האחד, קיומן של 

ראיות מספיקות לאישום; השני, קיומו של עניין לציבור בניהול המשפט. יודגש, כי משנמצא שיש 

ראיות מספיקות לאישום, הכלל הוא שיש להגיש כתב אישום. הימנעות מהגשת כתב אישום היא 

 -אומץ  4379/03 ץ"בגהחריג לכלל הקם משמצא התובע כי אין במשפט כל עניין לציבור )בבחינת 

( ]להלן: 5.8.10)פורסם בנבו, מיום  פרקליט המדינהי נ' זרחים למען מנהל תקין וצדק חברתי ומשפטא

 .19פרשת אומץ[, פסקה 

ראיות לכאורה  ראיות מספיקות לאישום הינןהפסיקה פירשה את דברי המחוקק בקבעה כי  .114

-10, 1( 3, פ"ד נא)ח"כ יונה יהב נ' פרקליטת המדינה 2534/97 " )בג"ץהמקימות "סיכוי סביר להרשעה

http://www.nevo.co.il/law_html/law01/055_096.htm
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%98+%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94+%d7%9e%d7%a8+%d7%9e%d7%a9%d7%94+%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%a8
http://www.nevo.co.il/Handlers/Search/Sides.ashx?resultstype=0&name=%d7%a4%d7%a8%d7%a7%d7%9c%d7%99%d7%98+%d7%94%d7%9e%d7%93%d7%99%d7%a0%d7%94+%d7%9e%d7%a8+%d7%9e%d7%a9%d7%94+%d7%9c%d7%93%d7%95%d7%a8
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 5( פסקה 26.2.08)פורסם בנבו, מיום  פלונית נ' היועץ המשפטי לממשלה 5699/07(; בג"ץ 1997) 11

 (. 20לפסק דינה של הנשיאה כתוארה אז; פרשת אומץ, פסקה 

ת מכלול הראיות הגולמיות על מנת לקבוע כי קיים "סיכוי סביר להרשעה", על התובע לבחון א .115

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

שמכלול הראיות יעבור את "כור ההיתוך של ההליך הפלילי", ובכלל זה את מבחן החקירה הנגדית, 

, שם. אומץא להרשעתו )פרשת יהיה בו כדי להוכיח את אשמתו של הנאשם מעבר לכל ספק סביר ולהבי

הנ"ל  אומץ((. בפרשת 1996) 143, 133( 2, פ"ד נ)זאדה נ' מדינת ישראל 8087/95כן ראו לעניין זה בש"פ 

נקבע גם כי הכרעה בדבר קיומן של ראיות מספיקות לאישום אין משמעה היעדרם של קשיים 

 ראייתיים בחומר הראיות. 

הרי שלמעט במקרה שבו מתקיים  –להגשת כתב אישום  ראיות מספיקותמרגע שהתברר כי ישנן  .116

 מחויב הפרקליט להגיש כתב אישום.  – היעדר עניין לציבורהחריג של 

סגירת תיק שבו יש ראיות מספיקות להגשת כתב אישום, ושאין לגביו חוסר עניין לציבור, הינה  .117

 פעולה נטולת סבירות באורח קיצוני ודינה להתבטל.

הרי שמרגע שהתברר כי קיימים חשדות לביצוע עבירות שלא נתבררו עד  –אשר להשלמת החקירה  .118

הימנעות מביצוע  –תום, וישנן פעולות חקירה שניתן לבצע ובכוחן להבהיר האם בוצעו עבירות אם לאו 

פעולות חקירה אלו מהווה החלטה בלתי סבירה באורח קיצוני שכן היא חותרת תחת האינטרס 

 יפת החוק.הציבורי ויעודם של גופי אכ

, 7-8העותרים ביקשו עוד במסגרת כתב הערר לבצע תפיסות מסמכים וחיפושים אצל המשיבים  .119

וזאת על מנת להדק עוד יותר את מודעותן ומעורבותן בעבירות השונות הנוגעות להפרת צו הביניים, 

יל. זאת בעבירות האמורות כמפורט לע 2-3זאת הגם שלעת זו קיימות די ראיות להרשיע את המשיבים 

ה הבלתי יאו גורמים מטעמה בבני 7מעבר לצורך לאתר ראיות נוספות הקושרות את המשיבה מס' 

 חוקית לכשעצמה. 

ותיו, מצד אחד לטעון )באופן מופרך( כי לא לא יכולים לאחוז במקל משתי קצ 1-2המשיבים  .120

 יסוף הראיות הנ"ל., ומצד שני לא לבצע פעולות הנדרשות לצורך א7-8קיימות ראיות נגד המשיבים 

לאסוף את כלל הראיות  כי במסגרת חובות רשויות החקירה בית המשפט הנכבד קבע לא אחת .121

 הנדרשות על מנת שתתאפשר תשתית ראייתית רחבה ככל האפשר: 

חרף העומס המוטל על המשטרה בחקירותיה, עליה למצות את מירב אפיקי       .36"

כדי שלפני בית המשפט תּונח תשתית החקירה ולתפוס ראיות רבות ככל הניתן 

ראייתית רחבה ככל האפשר. גם בהתחשב בהלכה הפסוקה לפיה אין המאשימה 

מחוייבת להציג לבית המשפט את 'הראיה המקסימאלית' כל עוד הונחה תשתית 

"ואין נפקא מינה אם היה לאל ידה להשיג 'טובה'  ראייתית מספקת להרשעה

שעל המשטרה לתפוס ראיות רבות שם(, הרי  מליקר לעיל, )ראו עניין הימנה"

ואיכותיות ככל שניתן על מנת שתּונח לפני בית המשפט תשתית ראייתית מקיפה, 

 8187/11ע"פ ראו: ) ."אשר ממנה ניתן יהיה ללמוד על התמונה העובדתית לאשורה

 .(. , פורסם בנבו. הדגשות הוספו, ש.ז19.8.2013, פסק הדין מיום פלוני נ' מדינת ישראל

כי אין מנוס  עמדת העותרים הייתהבכל הכבוד הראוי, וחרף פעולות החקירה שבוצעו בתיק,  .122

משמעית של -"אמנה" לנוכח ממצאים ברורים אלה, וכן לנוכח עמדתה החדמהשלמת החקירה ביחס ל

 נציגת יועמ"ש איו"ש במכתבה שצוין לעיל.
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לאמנה ומעורבותה בבנייה הבלתי  הסתפקות בסגירת התיק ועוד בטענה של חוסר ראיות, ביחס .123

חוקית בשטח, אינה יכולה לעמוד, על בסיס חומר הראיות הקיים ובוודאי שעל בסיס חומר הראיות 

 הפוטנציאלי המצוי במשרדי אמנה וכן בחקירותיהם של שאר הגורמים המעורבים. 

אולם  –שלה  מצאה לנכון להשיב לחלק זה של הערר בתשובתה, מסיבותיה אלכלל  2המשיבה מס'  .124

סירוב בלתי מנומק זה לכשעצמו מחזק את אי הסבירות הקיצונית המאפיינת את התנהלות הכללית של 

 בפרשה.  1-2המשיבים 

 

 סוף דבר

לאור כל האמור, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כמבוקש ברישא לכתב עתירה זה,  .125

 .להופכו למוחלט –ולאחר קבלת תגובת המשיבים ודיון 

בהוצאות המשפט של העותרים ובשכר  1-2 בנוסף מתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים .126

 רחת עורכי דינם.ט

 . 2מס'  תהעותר ת, נציגהגב' זיו שטהלשל  ההעובדות המתוארות בעתירה זו נתמכות בתצהיר .127
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