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   צו בינייםו למתן צו על תנאידחופה עתירה 
  

לזמן את  במסגרתה יתבקש בית המשפט וצו ביניים זוהי עתירה למתן צו על תנאי

  :ולהורות כדלקמן המשיבים לדין

  

 1-4אליו הגיעו המשיבים ") ההסכם: "להלן( הסכם אי האכיפהכי  ,ולהצהיר לקבוע .1

הינו הסכם , 5-12שנציגיו הם המשיבים , עם ראשי שבט בדואי") המשיבים: "להלן(

  . דינו בטלותו, הנוגד את תקנת הציבור, בלתי חוקי
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, וראשי השבט הבדואיבין המשיבים שנכרת  ,במסגרת ההסכם, כפי שיובהר להלן

הכירו ולמצער  ,ו המשיביםיזמ ,י הדרג המדיני"ע שלטענת המשיבים אושרהסכם 

  . ית פלסטינית באזור בנימיןלאדמה פרט פלישה של שבט בדואי ,ואשררו

  

 מבני קבע במאחזלאפשר לפולשים להקים  כן התחייבו המשיבים במסגרת ההסכם

כאמור על אדמה  שהוקמו, כנגד המבניםבפעולות אכיפה כלשהן להימנע מלנקוט כן ו

   .פרטית וללא היתרי בניה כדין

  

) ח"בב(לפתיחת תיקי פיקוח פועלים מדוע אינם לנמק  1-4 למשיבים הורותל .2

הפולשים י "שנבנו ללא היתר ע, מבניםכלל הכנגד  הריסה יוצו להוצאה ומימוש שלו

  .בשטח המאחז ,ובני משפחותיהם

  

, מתחם הפלישה והבניה הבלתי חוקית עליו מסומן עיגול אדוםתצלום אויר של להלן 

  .")המאחז: "מתחם הפלישה יכונה לעיל ולהלן(התוחם את גבולותיו 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

או /לבצע עבודות פיתוח ואו מי מטעמם /ו 5-12האוסר על משיבים , צו בינייםתן לי .3

  .  עד להכרעה בעתירה זו, כמסומן לעיל, בניה ללא היתר בשטח המאחז

  

  .כן יתבקש בית המשפט לקיים דיון דחוף בעתירה זו במועד מוקדם ככל הניתן .4
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  :ואלה נימוקי העתירה

 
  הצדדים לעתירה  .א

  

, היתר בין, למטרה לה שמה אשר, ציבורית תנועה הינה ")העותרת: "להלן( 1מספר  עותרת .1

 קרקעית מדיניות בנושאי טיפולן בדרך המנהליות הרשויות פעולת את ולבקר לבדוק

 .התקין המנהל ולכללי לחוק בהתאם שיפעלו כך וסביבתית

סייר וצילם  ומתוקף תפקידו אצל העותרת רכז יהודה ושומרוןבתפקיד  מכהן 2עותר  .1

  .ועתירה ז נשוא יםהמבנאת 

  

ראש ממשלת ישראל אשר נושא באחריות כוללת להחלטות ממשלת  הינו 1' משיב מס .2

שר הביטחון של מדינת  הינו 2' משיב מס .הדרג המדיני ומשרד הביטחון, ישראל

ל באזור ולפעילות "ומי שנושא באחריות כוללת לפעילות מפקד כוחות צהישראל 

 .זרחיהמינהל הא

 

ש ובידו מצויות סמכויות הניהול והחקיקה "ל ביו"הינו מפקד כוחות צה 3' משיב מס .3

את  3' הינו ראש המינהל האזרחי אשר לו אצל המשיב מס 4' משיב מס .באזור

על אכיפת  4' בין היתר אמון המשיב מס. ש"סמכויות הניהול של החיים האזרחיים ביו

 .חוקי התכנון והבנייה החלים באזור

  

בנו ללא היתר את המבנים אשר  ,משפחות מהמגזר הבדואינציגי הם  5-12משיבים  .4

בהתאם למידע שנמסר  .פלסטינים שלהבלתי חוקיים במאחז על אדמות פרטיות 

ץ כנציגי "עתירה לבג 96הגישו בשנת  5-12משיבים , ויפורט להלן מהמשיביםלעותרים 

במסגרת העתירה יוצגו . המשפחות הבדואיות אשר עברו להתגורר בשטח המאחז

 . ד אוסאמה חלבי"באמצעות בא כוחם עו 5-12משיבים 

  

  

  מבוא  .א

  

ובלתי  שערורייתית, מדהימה ממשעתירה זו מציגה בפני בית המשפט התנהלות  .5

, יתרה מכך .אמונים על שלטון החוק באזור יהודה ושומרוןה, המשיביםמצד  ,חוקית

 ".הדרג המדיני"י "אושרה ע זוחוקית  בלתיהתנהלות  ,עצמם י טענת המשיבים"עפ

 

בראש סדרי העדיפויות של גורמי כי  ,המשיבים מצהיריםממשלת ישראל וכך בעוד  .6

כי  ,התברר לעותרים, האכיפה עומד הטיפול בבניה ללא היתר על אדמות פרטיות

הקמת מאחז בלתי חוקי על אדמות פרטיות , הכירו ואשררוולמצער , יזמוהמשיבים 

 .םשל פלסטיני
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 ,בלתי חוקי בעליל על בסיס הסכםהוקם  ,אוכלוסיה בדואיתנועד למגורי ש ,המאחז .7

פני מ" חסינות" המאחז קיבלבמסגרתו ו" השבט ראשי"בין המשיבים ובין נכרת ש

בהתאם  שטח המאחזב שהוקמו ,כנגד המבנים הבלתי חוקיים פעולות אכיפה

  .להוראות ההסכם

  

 ,לא פעלו לסילוק הפלישה למקרקעין פרטיים המשיביםלא זו בלבד ש, כפי שהתברר .8

 . אלא הם יזמו ועודדו אותה

  

המבנים הבלתי חוקיים לא זו בלבד שהמשיבים לא פעלו להריסת , כפי שהתברר .9

, בהתאם לעמדת המדינה במקרים דומים ,שהוקמו על אדמות פרטיות של פלסטינים

לפתוח תיקי מנע מלהיהנחו את יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי המשיבים אלא 

משמעותה פעולה זו . שהוקמו במאחז ,לרבות מבני קבע, כנגד המבנים )ח"בב(פיקוח 

שהקימו הפולשים פקטו של כלל המבנים הבלתי חוקיים -אשרור דה -אחת 

  .על האדמות הפרטיותהבדואים 

  

וקם לו מאחז ה, הגורמים האמונים על שלטון החוק באזור, כך בחסות המשיבים .10

תוך התעלמות מזכויות הקניין של , תי חוקי על אדמות פלסטיניות פרטיותבדואי בל

ומהזכות  מכללי מינהל תקין, משלטון החוק, מדיני התכנון והבניה, בעלי האדמות

 .לשוויון בפני החוק

  

  

  העובדות  .ב

  

בפנייה הנסמכת על הוראות החוק לתיקון  1-3 פנתה העותרת למשיבים 27.6.12ביום  .11

 .1958 –ט "התשי) חלטות והנמקותה(סדרי מינהל 

  

 'כנספח אב "מצ, 27.6.12פניית העותרת מיום 

  

אשר הוקמו בשנים , לרבות מבני קבע, לפנייתה צירפה העותרת תמונות של מבנים .12

העותרת ציינה בפנייתה . 230375/643611צ מרכזי .סביב נ הממוקם ,האחרונות במאחז

וחלטת של גורמי האכיפה וכנגד אף אחד כי מסיבה לא ברורה זוכה המאחז לחסינות מ

 ).ח"בב(לא נפתח תיק פיקוח  שהוקמו במאחז מהמבנים

 

שהוקם על קרקע , כי מדובר במאחז בדואי, יצוין כי במועד פנייה זו לא ידעה העותרת .13

 .פרטית פלסטינית

  

 .לפניית העותרת 1-3 נתקבלה תגובת המשיבים 8.8.12ביום  .14

  

  'בכנספח ב "מצ, 8.8.12מיום  1-3 תגובת המשיבים
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 :כדלקמן ,נטען לגופו של ענייןה בתגוב .15

  

 

  

כי הקמת המאחז , כך נטען. טענה פנטסטית ממש תה מהתגובה הייתההטענה שעל .16

נכרת הסכם עם ראשי כי , לה מהתגובהעוד ע. י הדרג המדיני"אושרה עהבלתי חוקי 

אחז וכי רק כלל אישורים ספציפיים להקמת מבנים ללא היתר בשטח המאשר  השבט

 .הליכי פיקוח ואכיפה וננקט ,מההסכםהחורגת  ,כנגד בנייה

 

כי , לה לתדהמתה ביצעה העותרת בדיקה במסגרתה התברר, בעקבות תגובה זו .17

הוקם על אדמות פרטיות של , י הדרג המדיני"שאושר ע, הבלתי חוקי המאחז הבדואי

  .פלסטינים

  

 בבקשה לפי חוק חופש המידע 3למשיב  13.9.12בהמשך לכך פנתה העותרת ביום  .18

. כנזכר בסעיף שצוטט לעיל, "השבט נעשה עם ראשיאשר "בדרישה לקבל את ההסכם 

נוספים ובכלל זה אם הקמת המאחז רלוונטיים כן ביקשה העותרת לברר פרטים 

בוצעה לאחר קבלת הרשאה מהבעלים הפרטיים ואם בוצעה פנייה לבעלים הפרטיים 

  .אחז על אדמתםטרם ניתן האישור להקמת המ

  

  'גכנספח ב "מצ, 13.9.12מיום  לפי חוק חופש המידע פניית העותרת

 

שבה ופנתה , משלא נתקבל מענה לפנייה בחלוף המועד הקבוע בחוק חופש מידע .19

כי אם המידע לא  ,תרתבפנייתה ציינה העו. 29.10.12העותרת למינהל האזרחי ביום 

 . אלא לעתור לבית המשפט יום לא תיוותר בידה הברירה 14יתקבל בתוך 

  'כנספח דב "מצ, 29.10.12מיום  פניית העותרת

  

 . נתקבלה תשובת המינהל האזרחי לפניית חופש המידע 13.11.12ביום  .20

  

  'הכנספח ב "מצ, מידעפנייה לפי חוק חופש ל 13.11.12מיום תשובת המינהל 
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ץ "ההליכים בבג כי ההסכמות בין המדינה וראשי השבט עוגנו במסגרת ,בתשובה נטען .21

כי אדמות המאחז הן אכן אדמות  ,הובהר עוד. ל"געלה נגד מפקד כוחות צה 7912/96

 ".אין בידינו כל מידע על תלונות בעלי הקרקע"אך  ,פרטיות

 

לא " ח כנגד אף אחד מהמבנים במאחז וכן"כפי שהובהר בתשובה לא נפתח תיק בב .22

ר בפתרון זמני עד להסדרת הוצאו היתרי בניה בעבור המבנים במקבץ שכן מדוב

 ."יישובם של מתחמי הבדואים במסגרת תוכניות מתאר מפורטות וחוקיות

 

קצין פניות הציבור במינהל האזרחי בבקשה מ ל"לאחר קבלת תשובת המינהל פנה הח .23

ש כפי שנתבקש בפניית חופ, לקבל את פרטי ההסכם בין המשיבים וראשי השבט

אולם , י יבדוק את הנושא מול הלשכה המשפטיתכ ,קצין פניות הציבור השיב. המידע

 .מענה כמוצהרכל עד למועד הגשת עתירה זו לא נתקבל 

 

אלא לפנות לבית המשפט בגדרי , לא נותרה בידי העותרים כל ברירה ,בנסיבות אלה .24

כדי להצביע על חוסר סבירות קיצוני בעובדות שהתבררו עד כה די  שכן, עתירה זו

בזכות  ,בכללי מינהל תקין ,וקגיעה חמורה בשלטון החבהתנהלות המשיבים ועל פ

 .של בעלי הקרקע בזכויות הקנייןו לשוויון בפני החוק

  

  הטיעון המשפטי  .ג

  

  בטלות ההסכם

 

 תוראשי השבט לא הוצג בפני העותר ההסכם שנכרת בין המשיבים ,כפי שהובהר לעיל .25

ל העותרת לקבל את גם ניסיונה ש. חרף פנייתה לפי חוק חופש המידע בבקשה לקבלו

וניתן להניח כי למשיבים הייתה סיבה טובה להימנע מלחשוף  פרטי ההסכם לא צלח

שחשפו המשיבים עד  ,החלקייםדי בפרטים , עם זאת .את פרטי ההסכם בפני העותרת

 .סס את הסעדים המבוקשים בעתירה זוכדי לב ,כה

 

 אישרונכרת הסכם עם ראשי השבט במסגרתו כי , המשיבים עצמם הצהירוכאמור  .26

להם להקים מבנים  וכן אישרואת יישובם של בני השבט הבדואי במאחז  המשיבים

רק כנגד בנייה החורגת  כאשר ,במאחז הממוקם על אדמה פרטית פלסטיניתללא היתר 

 .מההסכם תינקטנה פעולות אכיפה

 

יר אודותיה במילים או לצטט ואין צורך להכב גלויה על פניה ההסכםאי חוקיותו של  .27

 .פסיקהמובאות מן ה

  

שנועד לקדם מטרה בלתי חוקית , ובלתי מוסרי בלתי חוקי, מדובר בהסכם פסול .28

אשר על . וביצועו עומד בניגוד לחוק ובסתירה לתקנת הציבור ולכללי המשפט המנהלי

 .ההסכם  בטל מעיקרו ולחלופין דינו בטלות, כן
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ליקוי "מצביעות על , דות שנחשפו עד כה בקשר להסכםהעותרים יטענו כי כלל העוב .29

כולל בקרב דרג מקבלי ההחלטות אצל המשיבים ועל התנהלות בלתי סבירה " מאורות

 .ותמוהה בצורה קיצונית

 

אינה , אם אכן אישר, העובדה שהדרג המדיני אישר את ההסכםכי , למותר לציין .30

לתקנת הציבור , פוף לשלטון החוקהדרג המדיני אף הוא כ. מעלה או מורידה לעניין זה

, או לאשר לכרות, ולכללי מינהל תקין וממילא גם הדרג המדיני אינו מוסמך לכרות

 .הסכם אשר מתיר לעבריינים לפלוש לאדמה פרטית ולהקים עליה מבנים שלא כדין

  

  אכיפת דיני התכנון והבניה בשטח המאחז

 

 :כפי שנפסק לא אחת .31

  

מדיניות אכיפה של רשות מוסמכת התערבות בסדרי העדיפויות ב"

עשויה להתרחש במקום בו הוכחה התנערות מלאה או הימנעות בלתי 

או כאשר סדרי העדיפויות שגיבשה הרשות , סבירה מאכיפת החוק

או בפגם אחר , לצורך האכיפה נגועים בפגם של אי סבירות קיצוני

  "הפוגם בחוקיותם

  

.מאגריםפורסם ב ,'ר הבטחון ואחנגד ש" אנחנו על המפה"תנועת  1161/06ץ "בג  

 

ראשי "עם  לכרות הסכם בלתי חוקי בעליל נכונות המשיביםכי  ,עותרים יטענוה .32

 יםבלתי חוקי מבניםהקמת , ולמצער הכירו ואשררו, במסגרתו יזמו המשיבים "השבט

 בשטח המאחז המבניםכנגד  מאכיפת החוקהימנעותם  על קרקע פרטית וכתוצאה מכך

 . "הימנעות בלתי סבירה מאכיפת החוק" על ההגדרה מעטהבלשון העונה  -

 

מעידה על זלזול מוחלט בשלטון החוק וכן עומדת בסתירה  המשיביםהתנהלות  .33

עצמם בכל הקשור לאכיפת דיני התכנון  סדרי העדיפויות שגיבשו המשיביםמוחלטת ל

יבים בכל יות שהנחו את המשכי סדרי העדיפו ,לחלופין יטענו העותרים .והבניה באזור

 .הקשור באכיפת החוק כנגד המאחז נגועים בחוסר סבירות קיצוני

  

כי על המדינה היה להעמיד את הריסת המבנים שנבנו ללא היתר , העותרים יטענו .34

בראש סדרי העדיפויות של רשויות , אדמות פרטיות תוך הסגת גבול וגזל במאחז

צווי הריסה ביחס לכלל הוצאה ומימוש של פתיחת תיקי פיקוח ולהאכיפה ולפעול ל

 .אחזהמבנים במ
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במסגרתו הורה בית המשפט לפנות נכבד זה משפט ק לאחרונה ניתן פסק דינו של בית ר .35

 : על יסוד מדיניות הממשלה כפי שהוצהרה בפניו ולאור עמדת בית המשפט לפיהיישוב 

  
  

הקו המנחה ובעל המשקל המכריע בהכרעותינו השיפוטיות הוא כי על "

במיוחד כאשר , דינה לפעול לקיום החוק ולאכיפתו באזוררשויות המ

 ". הפרת החוק פוגעת בזכויות הקניין

 

.פורסם במאגרים, 'נגד שר הביטחון ואח' יוסף מוסא ואח 8887/06ץ "בג  

 

עמדת בית המשפט לפיה על רשויות כן ועצמה עמדת המדינה כי , העותרים יטענו .36

ך שבוצעו תו הטיפול בעבירות בניהעדיפויות את האכיפה להעמיד בראש סדרי ה

עמדה מושרשת ומעוגנת בשורה של תגובות מדינה הינה , פלישה לקרקע פרטית

 .בפסיקת בית המשפט וכמובן בשכל הישר, ץ מן השנים האחרונות"לבג

  

 ,שאין ולא היו להם טענות לבעלות בקרקע ,מדובר בפולשים ומסיגי גבול ,ודוק .37

יש לתמוה תמיהה רבתי על נכונות ועל כן  פלסטינית ובפלישה לקרקע פרטית

מקבע את הפלישה לקרקע הפרטית למצער ש ,המשיבים להגיע עם הפולשים להסכם

  .להקים במקום מאחז קבעומאפשר לפולשים 

  

כי , בית המשפט יתבקש לדחות בשתי ידיים את ניסיון המשיבים להיתמם ולטעון .38

 .ויה וטוב היה לה אילולא נטענהרא טענה זו אינה". פתרון זמני"מדובר כביכול ב

  

. ראשית אין מדובר בפתרון זמני והמציאות אינה מותירה כל מקום לספק בעניין .39

למעלה היינו לפני  ,"בראשית שנות התשעים"נכרת  ,שלטענת המדינה ,מדובר בהסכם

, עשרים שנה לאחר הקמתו, היעלה על הדעת לכנות מאחז בלתי חוקי !עשרים שנהמ

 ?"פתרון זמני"כ

  

אין . בקשר למאחז הינו מן השפה ולחוץ" פתרון זמני"השימוש בביטוי , בכל הכבוד .40

לא יפנו את  ,בגיבוי המשיביםשהשתקעו במקום  ,הבדואיםכי הפולשים  ,צורך לומר

בתי הקבע שהקימו במקום מרצונם וגם למשיבים עצמם אין כל כוונה אמיתית לפנות 

 . את המאחז

  

משקעים את בני השבט על היו המשיבים פתרון זמני  אכן הייתה כוונה לייצרלו  .41

, דרבמועד מוג תוחמים את זמניות המעבר, על אדמות פרטיות לאאדמות מדינה ו

ומקדמים במהירות את  לפינוי דואגים לקבל ערבויות, אוסרים על בנייה של בתי קבע

ות מהפעול תהעובדה שהמשיבים לא נקטו באף לא אח. הליכי התכנון ליישוב הקבע

 ".פתרון זמני"לייצר  אמיתית לא הייתה כוונה כבר מלכתחילהכי  ,מעידה הללו
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שלטון החוק וזכויות הקניין של בעלי הקרקע אינם הפקר ולא , וחשוב לא פחות, שנית .42

 ".באופן זמני"ייתכן לקבל מציאות במסגרתה מחליטים המשיבים להתעלם מהם 

  

החוק החל באזור אינו מתיר ". המדיני הדרג"וכך גם לא " מעל לחוק"המשיבים אינם  .43

" זמנית"לבנות ללא היתר באופן זמני וכמובן שאין בסמכות המשיבים לאשר פלישה 

 .השייכת לבעלים פרטיים ,לאדמה

  

אלא , שהנה תולדה של משאבים מוגבלים, יפהכפי שהובהר אין מדובר באי אכ .44

 .מוסכמת ומוצהרת, במדיניות אי אכיפה מאושרת

  

ניות זו נמנעו המשיבים מלפתוח תיקי פיקוח כנגד כלל הבנייה במאחז בהתאם למדי .45

שאינו מחייב הקצאת משאבים , בהליך הראשוניולו ובכך נמנעו הלכה למעשה מלנקוט 

ומהווה דרישה בסיסית מהמחזיק לבצע הריסה עצמית של הבניה הבלתי , משמעותית

 . שביצע חוקית

 

 - תוצאה הבלתי נמנעת האכיפה הובילה ל מדיניות איכריתת ההסכם עם ראשי השבט ו .46

הקמת מבני קבע וגידול  ,הפולשים הבדואים באדמות הפרטיותביסוס השתקעותם של 

  .דור שלם של פולשים בעל כורחם אשר נולדו וגדלו באדמה הפרטית

  

כי גם אם יעלה בידי המדינה ביום מן הימים לייצר חלופות תכנון היא  ,אין צורך לומר .47

פינוי את ולמצער יקשו עד מאד האינטרסים של הפולשים ימנעו כי , צפויה לגלות

 .המאחז

  

כל עיכוב או דחייה במתן הסעדים המבוקשים בגדרי עתירה זו עלול לגרום , אשר על כן .48

לבעלי הקרקע ולשלטון  שייגרמו עקב כךעל הנזקים הכבדים  ,למציאות בלתי הפיכה

  .החוק

  

  

   צו בינייםהוצאת   .ד

  

או מי /ו 5-12האוסר על משיבים  ,צו ביניים מלפניו להוציא יתבקשבית המשפט  .49

  .עד להכרעה בעתירהאו בניה ללא היתר בשטח המאחז /ו מטעמם לבצע עבודות פיתוח

 

 שהמאחז הוקם עלעל כך  אין מחלוקת, י המשיבים"מהעובדות שהוצגו עכפי שעולה  .50

חלוקת על כך שכלל אין מלבני השבט ואו /שאינה שייכת למדינה ו, אדמה פרטית

  .הבניה במקום מבוצעת ללא היתרי בניה כדין

  

  . הוצאת צו הביניים כמבוקשבנסיבות אלה מאזן הנוחות נוטה במובהק לטובת  .51
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היות והמשיבים עצמם אינם נוקטים בצעדי אכיפה כלשהם כנגד הבניה בשטח המאחז  .52

נחיצותו של צו , קעואינם אוכפים את החוק או מגנים על זכויות הקניין של בעלי הקר

 . תוהפרטי ותוגזל האדמ הפגיעה בשלטון החוק למנוע את המשךכדי  נדרשתהביניים 

  

ובני  5-12צו ביניים נדרש גם כדי להקפיא את המצב הקיים ובכך למנוע מהמשיבים  .53

עובדות בשטח שיסכלו  ולקבועמשפחותיהם להמשיך ולהשתלט על האדמות הפרטיות 

 .ש את הסעדים המבוקשים בעתירה זוולמצער יקשו עד מאד לממ

  

  

  סיכום  .ה

  

 . 2' העתירה נסמכת על תצהירו של העותר מס .1

 

 יתבקש בית המשפט, התשתית העובדתית שהוצגה בפני בית המשפט הנכבד על יסוד .2

  . כמבוקש בינייםצו ליתן 

  

ולאחר , להוציא צו על תנאי כמבוקש ברישא של העתירהכן יתבקש בית המשפט  .3

 .להופכו למוחלט, ת המשיבים ושמיעת טיעון בעל פהקבלת תגוב

  

בנוסף יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים ובשכר  .4

 .מ כחוק"טרחת עורך דין בתוספת מע

  
  

_________________  
  ד"עו, עמיר פישר     
  יםכ העותר"ב       

  
  

                                      2013 מרץ__ ,  היום, ירושלים
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  27.6.12פניית העותרת מיום 

  

  

  

  

  



 
 

 תשע"ב ו'  בתמוז 

 2102     ביוני   27

 

 

 

  לכבוד           לכבוד                  לכבוד          לכבוד

 מרקו בן שבת          תא"ל מוטי אלמוז      ניצן אלוןאלוף          מר אהוד ברק

 ראש יחידת הפיקוח       ראש המינהל האזרחי      מפקד פקמ"ז         שר הביטחון

 

 

 שלום רב,

 

 כפר בלתי חוקי דרישה לאכיפת החוק כנגד הנדון: 

 סמוך למצפה דני באזור בנימין

 

סדרי המנהל )החלטות ם, ועל יסוד הוראות החוק לתיקון בשם מרשתי, תנועת רגבי

 , הנני מתכבד לפנות אליכם כדלקמן:0591-והנמקות( התשי"ט

 

כפר בלתי אותר על ידו  בנימיןבסיור שטח שנערך על ידי רכז יו"ש של מרשתי באזור  .0

 .230375/643611 נ.צ. מרכזי חוקי של עשרות מבנים בסמוך למצפה דני 

 

 תצלום אוויר ועליו סימון השטח המדובר:מספר תמונות של האתר וכן להלן  .2



 
 

 

 

 

 



 
 

 

מדובר בכפר שלם ההולך ונבנה מזה זמן רב כאשר והתמונות עולה כי מתצלום האוויר  .3

 .יים בו הם מבני קבע של ממשחלק מהמבנים הבנו

הנדון  סומנים על גביו, לכפרשם מתצלום האוויר ומן הנתונים המכפי שניתן להתר .4

ישנה "חסינות" בלתי מוסברת המעלה תמיהה רבה הנוגעת לאפליה חמורה בכל הנוגע 

להתייחסות גורמי האכיפה לבניה בלתי חוקית של ערבים והתייחסות גורמי האכיפה 

 . לבניה בלתי חוקית של ישראלים

יימת בניה ערבית ובניה ישראלית. והנה, באותו תא שטח מתקמצילום האוויר עולה כי  .9

בעוד כלפי הבניה במצפה דני ננקטו על ידי גורמי האכיפה פעולות אכיפה רבות הרי 

 לא ננקטה ולו פעולת אכיפה בודדת )!(. –שכלפי הבניה בכפר הערבי 

ביצוע פעולות אכיפה כנגד הכפר נדרשים להורות ולפעול לאלתר לאשר על כן, הנכם  .6

ולנקוט לשם כך בכל האמצעים העומדים לרשותכם, לרבות השבת המצב הבלתי חוקי 

 .והעמדה לדין של האחראים לעבירה על החוק תוובמקום לקדמ



 
 

תונים שהוצגו לעיל, נהעולה מה בין ישראלים לערבים בנוסף, לאור האפליה הברורה .7

 אלי.ש הסבר לשוני בטיפול בין שני האתרים, הערבי והישרנבק

לתגובתכם המהירה אודה. תשומת לבכם להוראות חוק ההנמקות הדורשות מתן לענה  .1

 יום. 49בתוך לא יאוחר מ 

 

 

 בכבוד רב,

 בועז ארזי, עו"ד
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  ' בנספח 

  8.8.12מיום  1-3 תגובת המשיבים
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  2012ספטמבר  13 , ב"ו אלול תשע"כ 

             לכבוד

  קצין פניות הציבור והממונה על חוק חופש המידע, סגן בר אקוקא

  המינהל האזרחי

  

  ,שלום רב

  " מכמש –אבו סחימאן " - בעניין  מידעפניה לפי חוק חופש   :הנדון

  

אני מתכבד לפנות אליך , 1998 - ח "תשנ, חוק חופש המידעל יסוד הוראות עת רגבים ותנוע, בשם מרשתי
  :כדלקמן

  

בעניין המאחז  8.8.12ותגובת המינהל מיום  27.6.12ב למכתבי זה פניית מרשתי למינהל מיום "מצ .1
 .)"המאחז": להלן( "מכמש –אבו סחימאן "בדואי המוכר במינהל בשם /הפלסטיני

 
או מי מטעמו ובין נציגי השבט המתגורר /בין המינהל ו, לתגובת המינהל 5כפי שעולה מסעיף  .2

 929במסגרתו הועתק מקום מגורי השבט משטח אש  90 –נערך הסכם בתחילת שנות ה  אחזבמ
 .למיקום הנוכחי

 
 .המאחז הוקם שלא כדין על אדמות פרטיותכי  ,עוד יצוין כי מבדיקת מרשתי עולה לכאורה .3

 
 :כדלקמן, מרשתי מבקשת לקבל לידיה את המידעאור האמור ל .4

  

 .8.8.12לתגובת המינהל מיום  5עותק ההסכם הנזכר בסעיף  4.1
 )אדמות פרטיות/ ראדמות סק/אדמות מדינה( ?קרקע בשטח המאחזמה מעמד ה 4.2
  –אם מדובר באדמות פרטיות  4.3

בלת הרשאה מהבעלים לאחר קהאם הקמת המאחז באישור המדינה בוצעה  - 4.3.1
 ? הפרטיים

האם בוצעה פנייה מטעם המדינה או מי מטעמה לבעלים הפרטיים לקבלת  – 4.3.2
   ?הרשאה טרם ניתן האישור להעתקת מגורי השבט למיקום הנוכחי

קם המאחז פנה במועד כלשהו האם מי מבעלי הקרקע הפרטיים עליה הו – 4.3.3
  .הפניה מה תוכן –אם כן ? למינהל



  

 2

 ?תוכנית מיתאר חלה על שטח המאחזאיזו  4.4
 ? האם הוצאו היתרי בניה למבנים שהוקמו במאחז 4.5
 ?כמה היתרים הוצאו –אם הוצאו היתרים  4.6
 ? ח כנגד מבנים בשטח המאחז"האם נפתחו תיקי בב 4.7
 .נא לפרט את מספרם? כמה תיקים נפתחו –ח "אם נפתחו תיקי בב 4.8
 ?האם בוצעה הריסה של מבנים בשטח המאחז 4.9

 .ח של המבנים שנהרסו"כמה מבנים נהרסו ומה מספרי תיקי הבב –הריסה אם בוצעה  4.10
 

מרשתי מתחייבת לשאת באגרות הפקה . עבור אגרת חופש מידע₪  98ב המחאה על סך "מצ .5
  .ככל שנדרש, נוספות בהתאם לחוק

 
יום ממועד  30המחייבות מתן מענה למכתבי זה תוך , ב לחוק7תשומת לבך  להוראות סעיף  .6

 .קבלתו
 

 
  ,בכבוד רב                    

  

  ד"עו, עמיר פישר                

  

  : לוטה

   27.6.12פניית רגבים למינהל מיום 

  8.8.12תגובת המינהל מיום 



  ' דנספח 

  29.10.12פניית העותרת מיום 

  

  

  

  

  'דנספח 

  29.10.12פניית העותרת מיום 



  

 

  2012אוקטובר  29 , ג"ג חשון תשע"י 

             לכבוד

  קצין פניות הציבור והממונה על חוק חופש המידע, סגן בר אקוקא

  המינהל האזרחי

  

  ,שלום רב

  " מכמש –אבו סחימאן " - בעניין  מידעפניה לפי חוק חופש   :הנדון

  13.9.12מיום בקשת חופש מידע : סימוכין      

    

חוק חופש ": להלן( 1998 –ח "תשנ, חוק חופש המידעל יסוד הוראות עת רגבים ותנוע, בשם מרשתי
  :אני מתכבד לפנות אליך כדלקמן, )"מידע

  

 .בבקשה הנסמכת על הוראות חוק חופש מידעבעניין שבנדון פנתה אליך מרשתי  13.9.12ביום  .1

  ב העתק הפניה"מצ
  
  

חוק ל 7סעיף הוראות מתוך התעלמות , לפנייהעניינית עד למועד זה לא הועברה כל התייחסות  .2
 .חופש מידע

 

 .תעתור מרשתי לבית המשפט, יום 14לפנייה תוך  ענייני בהיעדר מענה .3

  
 

  
  ,בכבוד רב                    

  

  ד"עו, עמיר פישר                

  

ד 



  ' הנספח 

   13.11.12מיום תשובת המינהל 

  מידעחופש  נייה לפי חוקפל

  

  

  

  

  'הנספח 

   13.11.12מיום תשובת המינהל 

  מידעחופש  נייה לפי חוקפל

  

  

 



ה 
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  ת צ ה י ר

  

לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אם לא , 060403391ז .ת, עובדיה ארד, מ"אני הח

:מצהיר בזאת כדלקמן, אעשה כן אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק  

 

מאחז בדואי וצו ביניים בעניין  אני עושה תצהירי זה בתמיכה לעתירה למתן צו על תנאי .1

  .שהוקם על אדמות פלסטיניות פרטיות באזור בנימין בלתי חוקי

 

מתוקף תפקידי בעמותת רגבים אני מצהיר כי כל העובדות המפורטות בעתירה ידועות לי  .2

  .בידיעתי האישית והן נכונות או על סמך מסמכים שברשותי או שהוצגו לי

 

עוץ משפטי כל שאר הטענות הכלולות בעתירה זו נכונות למיטב ידיעתי ומתבססות על יי .3

  .שקיבלתי

 

.זו חתימתי ותוכן תצהירי זה אמת, הריני לאשר כי זהו שמי  

 

 

______________ 

 עובדיה ארד

 

 

במשרדי , __________ד "עו, התייצב בפני______הריני לאשר בזאת כי ביום 

ולאחר שהזהרתיו כי , המוכר לי באופן אישי, מר עובדיה ארד, ______________________שב

מסר תצהירו זה , לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוקעליו 

  .וחתם עליו בפני

 

 

_________________ 
  ד"עו,                                                                                      




