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 המשיבים

עתירה לצו על תנאי 
1
    

  

באם ,  לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים ליתן טעםעתירה לצו על תנאיזוהי 

   –יחפצו 

ההריסה וצווי  הפסקת העבודות ויצואת  ללא דיחוי יאכפומדוע לא  – 4-1 םלמשיבי  .א

 - ו45חלקות , 7על גוש להתנחלות עפרה  וךהנבנה בסמ מכון טיהור השפכיםל ואישהוצ

תם הפרטית והנמצאות כולן בבעל, אדמות הכפר עין יברוד שבנפת רמאללהב 55-56-57

 . תושבים פלסטינים לרבות העותריםשל 

                                                 

1 Disclaimer: The extract presented herein is only a summary of the petition submitted to the Supreme 
Court. The contents of this summary must not be considered, in part or in whole, as the statement of 
petition or as a binding legal document on behalf of the petitioners and/or the Yesh Din organization 
and/or anyone on their behalf. In any case of contradiction, the full text of the petition in Hebrew is 
paramount and must be consulted. 
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  ,או באמצעות אחריםבעצמם , לו לאלתר מביצוע כל פעולהמדוע לא יחד –10-5ים למשיב  .ב

או /ש ו"המטשל  הבנייהשלמת הל,  או בעקיפיןישיר באופן, המסייעת בכל צורה שהיא

או התשתיות ההיקפיות /ש ו" של המטמימון הבנייהלהימנע מובכלל זאת , להפעלתו

וכן , ש"רשת החשמל והתשתית המובילה את השפכים למט, המשרתות אותו כגון דרכים

וממתן שירות או היתרים , ש לתשתיות"להימנע מחיבור או אישור החיבור של המט

 . ש"רים כלשהם למטאח

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

 .לקדמותו ש"המטנבנה 

 

  : לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להורותעתירה לצו בינייםזוהי גם 

להשלמת עבודות לנקוט בכל הפעולות הדרושות כדי למנוע כל פעולה : 4-1למשיבים   .א

  ; או תאגידי כל אדם"ע והכל, ווהפעלתחיבורו לתשתיות , ש"של המטהבנייה 

על  , בעצמם או באמצעות אחרים,בנייהביצוע כל עבודות מ,  להימנע:10-5 יםלמשיב  .ב

וכן להימנע מחיבורו של , נשוא העתירה ש"למטבכל הנוגע  עין יברודהכפר אדמות 

   ;ש לתשתיות כלשהן ומהפעלתו"המט

  . בעתירה זודין סופי-והכל עד לקבלת פסק

  

  :תנאי-ואלה הנימוקים בעתירה לצו על

 פתח דבר. א

 יהםעל אדמותבאופן לא חוקי בימים אלה ממש נבנה ה תקן לטיהור שפכיםבמשל עתירה זו עניינה  .1

 ;הנדרשים על פי הדין היתרי בנייה ללא ; לבנייה זוהסכימומעולם לא ש ,של העותריםפרטיות ה

  . ותוך גזל של קניין פרטי;בניגוד לתכנית המתאר החלה במקום

זאת . ואילו הם עומדים בפני שוקת שבורהלפני סיום עומדות עבודות הבניה ככל הידוע לעותרים  .2

,  בגדה המערבית ישראליםיםאזרחידי -חוקית על- כבכל מקרה של בנייה לא, מאחר וגם במקרה זה

 . זרוע רשויות אכיפת החוק לא מורגשת

פה ובכתב בפני בית - שנעשתה בעל1'  של המשיב מס המפורשתהתחייבותוחרף , נעשהזאת כל  .3

סעיד זהרי מחמד  5023/08 ץ"בג ל22.3.09במסגרת תשובת המדינה שניתנה ביום  ,המשפט הנכבד

. את חוקי התכנון והבנייה בהתנחלות עפרהלאלתר וללא דיחוי לאכוף , שר הבטחון' שחאדה נ

 . לפיכך לא נותר לעותרים אלא להגיש עתירה זו

 

 הרקע העובדתי. ב

I. הצדדים לעתירה 

 ש" נבנה המטעליהן ,אדמותהבבעלותם הכפר עין יברוד שבגדה המערבית והעותרים הינם תושבי  .4

  . 2000זאטת היכן שגישתם לקרקע נמנעה החל משנת , נשוא העתירה

כיפת על או מופקד על המינהל האזרחי בגדה  והוא הינו שר הביטחון של מדינת ישראל1' המשיב מס .5

 . תפקודן של רשויות האכיפה באזורלרבות על, החוק בגדה המערבית
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המינהל , ל בגדה המערבית ובידו מצויות כל סמכויות הניהול" מפקד כוחות צה,2' המשיב מס .6

ידי מדינת ישראל בתפיסה לוחמתית וזאת בהתאם לכללי המשפט -והחקיקה של השטח המוחזק על

הסדר  על שמירת 2אמון המשיב , בפרט. יתיסה הלוחמתההומניטארי הבינלאומי ולדיני התפ

 . כפי שיוסבר בהמשך העתירה, הציבורי והגנה על רכוש התושבים באזור הנתון לתפיסה לוחמתית

 אשר בידיו סמכויות הניהול של החיים 2'  הינו ראש המינהל האזרחי אצל המשיב מס3' המשיב מס .7

 על אכיפת חוקי התכנון והבנייה 3' משיב מסבין היתר אמון ה. האזרחיים בשטחים הכבושים

  .החלים באזור

הפסקת עבודות כלפי מבנים במאחזים בלתי ודיני התכנון והבנייה בבמסגרת עתירה אחרת העוסקת  .8

' הגיש המשיב מס, 'נגד שר הביטחון ואח' שלום עכשיו ואח 9051/05ץ "בבג, חוקיים בגדה המערבית

את סדרי העדיפויות לאכיפת דיני פירט זה בתצהיר . 28.10.2008יך  תצהיר משלים מטעמו בתאר3

מיד לאחר , כאשר בראשן, ית במגזר הישראלי בגדה המערביתתכנון ובנייה כנגד בנייה בלתי חוק

נמצאים מבנים המצויים בשלבי הבנייה , צווי ההריסה המבוססים על החלטות שיפוטיות

הוגש על ידי המדינה בעתירות סמך מהותי שהינו מ  זהתצהיר. בטרם אוכלסו, ההתחלתיים שלהם

  .התכנון והבנייה על ישראלים בגדה דיני אכיפת אי שלאחרות שהוגשו נגדה בטענה 

על אכיפת החוק על , בין היתר, י של משטרת ישראל אשר אמון" הינו מפקד מחוז ש4' המשיב מס .9

 .ישראלים מפירי חוק בגדה המערבית

נושא באחריות מקצועית  5' משיב מס. של מדינת ישראלהסביבה   להגנתדשרמ הינו ה5' משיב מסה .10

של  ן ואשורממונה על תכנונןומכוחה שבמנהל האזרחי בגדה  איכות הסביבה )קצין המטה (ט"על קמ

  .ש נשוא עתירה זו"תוכניות המט

ל המינה  על זה אחראימשיב .  לתשתיות לאומיות של מדינת ישראלדשרמ הינו ה6' המשיב מס .11

 בתחום פיתוח תשתיות משמש כזרוע ליישום מדיניות הממשלה ה)ב"המילת( תשתיות ביוב לפיתוח

 . ש נשוא העתירה"מטעל הקמתו של ה, 5' משיב מסה במשותף עם , והאחראיהביוב במשק

 זה  משיב . המערביתגדהבשטחי הכולן ש התנחלויות 100- כמאגדהטרי הינו גוף סטטו 7' המשיב מס .12

 .  נשוא עתירה זוש"מטבניה ב להמשאביםלגיוס הישיר האחראי , וככל הנראה ,םמיזוהיו אחד מינה

או העקיפים / ו ים הישיריםהפוגע - 5-7'  מסיםהמשיבם של כי עובדת היות,  המקום להדגישזה .13

קבעה הפסיקה כפי שכבר . לפגיעהיתרה מוסיפה חומרה , ןת שלטויורשו –בקניינם של העותרים 

עריית '  ועדת מקומית לתכנון ובניה גבעת אלונים נ192/08) 'יח(עפא (בבתי המשפט בישראל

  ).2008(, שפרעם

: להלן ( שנה30הינה המסגרת המשפטית באמצעותה מתקיימת ההתנחלות עפרה  8המשיבה מספר  .14

כפי ו,  עפרהחלק מההתנחלות ממוקמת המועצה בתחומההינה  9 פרהמשיבה מס .")ההתנחלות"

 הבנייה הבלתי חוקית היא אחד הגופים שעומדים מאחורי, דותט המוצב באתר העבולשעולה מהש

 . כפי שיתואר להלן, ש"של המט

האחראית לביצועה הינה החברה , כפי שעולה מהשלט המוצב באתר העבודות, 10המשיבה מספר  .15

-8המשיבות .  נעשה מטעמי זהירות בלבדצירופה של משיבה זו. ש"הבניה הבלתי חוקית של המטשל 

 .עמי זהירות ומכיוון שהן עשויות להיפגע מהסעדים המבוקשים בעתירה זו הוספו מט10

 

II. העתירהנשוא תקן טיהור השפכים מ 

 במשרד שנערך , של נתוני הבנייה הבלתי חוקית בגדה המערבית המקיףמסד הנתוניםכפי שעולה מ .16
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ה ככולה של רוב – )"ח שפיגל"דו": להלן( ל ברוך שפיגל"על ידי צוות בראשותו של תאהביטחון 

ללא היתרי , תהעל קרקעות פרטיות של תושבי הכפרים בסביבשלא כדין בנויה עפרה  ההתנחלות

ומבלי שקיימת להתנחלות תכנית )  אין שטח שיפוט מוכרזלהתנחלות(מחוץ לגבול שיפוט , בניה

 :  דוח שפיגלמציין וכך . מתאר תקפה

   :מידת מימוש תכניות מפורטת שבתוקף

במהלך השנים שממועד הקמת . בתוקף לגבי הבנייה בישובתכנון יות ת תוכנולא קיימ

' תוכנית מס, כמו למשל(הישוב הוגשו תוכניות תכנון לשם הסדרת הבנייה במקום 

        .                                                                                אך תוכניות אלה לא קודמו בשל בעיית בעלות, )221

  :בניה בהיעדר תכנית מאושרות

רוב הבניה בישוב על אדמות פרטיות . כל הישוב אינו מוסדר בתוכניות מתאר בתוקף

   .רשומות ללא בסיס חוקי כלשהו וללא אפשרות הכשרה

מבני , מבנים חקלאיים,  מבני קבע למגורים200 -  למעלה מ-ותיק והיישוב ה. 1

שלגביו הוגשה (ותיק וים בתחום היישוב המטע, דרכים, הכשרות שטחים, ציבור

, ותיקובתחום היישוב ה, בנוסף). לא קודמה בשל בעיית בעלות, שכאמור, 221תוכנית 

 35 -בחלק המערבי של היישוב כ, האחד:  מקבצי קרוואנים עיקריים2ניתן לזהות 

 , קרוואנים22 -בחלק הדרום מערבי של היישוב מקבץ של כ, השני. קרוואנים וסככות

  .המשמשים כשכונה של עולים חדשים

 מבני קבע וכן הכשרות שטח 200 -  כ–ותיק ו מדרום ליישוב ה–שכונת רמת צבי . 2

  .כולה על אדמות פרטיות תוך השגת גבול, ופיתוח לבניית קבע נוספת

לשטחים סביבה שפכים ההתנחלות משך שנים הזרימה ש לכך הביא,  כאמורמתארה תוכנית העדר .17

 . מסכנת את מקורות מי התהוםאף ופוגעת באדמות החקלאיות , רת נזק סביבתי רבתוך שהיא יוצ

ש שנבנה על "מטממש את צווי ההריסה שהוצאו ללחובה  לפיה ,עמדת העותריםכי ויובהר  .18

 השפכים של מתהזרפרקטיקה של  ל, במפורש או מכללא,ושה הסכמהרפי אין ,אדמותיהם שלא כדין

כי העובדה שתוצרי  ,נוסיףו. השטחים סביבהוקי עמונה אל המאחז הבלתי חאו /וההתנחלות 

תושבי הכפרים הפלסטינים גזל נוסף של קניין אינה יכולה להוות עילה לגזל אדמות אחד הלוואי של 

 . הסמוכים

להקמת , יםהם האחרא 10'  והמשיבה מס 9' המשיבה מס, 6'  מסהמשיב, לפי מיטב ידיעת העותרים .19

  .וחוקיות-ף איחר, ה אחרת הקשורה בווכל פעול מימונו, ש"המט

 שלבניה תת קרקעית  דונם של 33- ו דונם של בניה עילית 4-מהם כ ,דונם 37 - כהואש "שטח המט .20

, 10.11.08יום  ב6 ' מסדובר המשיבשפרסם באתר האינטנרט כפי , תויעלות בני. תעלות וצינורות

  .₪ מיליון 7.8 -הינה כ

כפי שעולה ממכתב  , וסיומן המתוכנן2007באמצע שנת , הנראהככל , ש החלו"המטבניית עבודות  .21

 . 2009הוא סוף שנת , "בצלם " זכויות האדם הישראליארגון שלה לפני 6 ' מסהמשיב תשובה מאת

 

III. מיצוי הליכים 

בכל האמצעים הדרושים לפעולה מיידית  בדרישה 7- ו1,2,6אל המשיבים , מ" פנו הח19.3.09-ביום ה .22

 . ש ההולך ונבנה באדמותיהם הפרטיות של העותרים"של המט,  דיחויללא ,לפינויו

מהנתונים שיש " –בה נאמר, סגן דרור שטיין, 2נתקבלה תשובת נציג המשיב , 25.3.2009ביום  .23
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כן ו. "י גורמי המנהל האזרחי"בידינו עולה שביחס למתקן הוצאו צווי הפסקת עבודה והריסה ע

 בהתאם להנחיות שיתקבלו מהדרג המדיני והגורמים המשך הטיפול בנושא יתבצע " –נכתב

  ".המשפטיים בעוסקים בנושא

 מציינת במפורש כי המשך הטיפול בבנייה הבלתי חוקית על אדמותיהם של תושבים ,תשובה זו .24

, משמעה של תשובה זו ,מעבר לכך. פלסטינים כפוף לגחמותיו של הדרג המדיני ושיקוליו הפוליטיים

בנייה הבלתי חוקית של עופרה ה, הבנייה הבלתי חוקית בעתירה זורה ככל שהדבר נוגע למק

 ! לעולם לא:  משמעות אחת לה–והן ככל שהדבר נוגע לבנייה הבלתי חוקית בשטחים , וסביבותיה

פנו  ,מ"של הח הראשונה תםלפניי,5-7מהמשיבים תשובה משלא התקבלה כל  ו, ימיםלאחר כחודש .25

בפנייתם אף התחייחסו לאמור . הראשונהשנכללו בפנייתם ים חזרו על עיקרי הדברו ,אלה בשנית

 . 2תשובתו של המשיב ב

כ המשיב "התקבל מענה מאת ב, 20.5.09ביום , פנייתם הראשונה של העותריםמלמעלה מחודשיים  .26

 וכי ללא הקמתו" מייעץ ומקדם"-כ משמש 7 כי המשיב ,מסרה בתשובתה. יק רינה'ד אבנצ"עו, 7

עמדה זו לדעת העותרים . מצוא פתרון שייאפשר את פעולתוולפיכך יש ל, "בהייגרם נזק רב לסבי"

 לנסות ולהצדיק את גזל אדמותיהם של העותרים בטיפול 7' כ המשיב מס"אין בה אלא נסיון של ב

 .ההתנחלות כולהשל בלתי חוקית בפסולת אשר נוצרה בשל בנייה 

 . 6- ו5ת המשיבו  כל תשובה מאתלא התקבל, עד ליום הגשת העתירה .27

רשויות ש,  הכבושיםי מתנחלים בשטחים"חוקית ע-כבמקרים רבים של בנייה לא, שוב מתבררכך  .28

כך  –  נשוא העתירהש"המטבניית . אזרחי מדינת ישראלכ נותואכיפת החוק מבזות את עצמן וא

המתבצעת תוך שכן המדובר בבנייה לא חוקית , יותר ממקרים אחריםעוד חמורה  –מתחוור 

מה ומעציבה  מדהי. של רשויות השלטון שאף מממנות את הגזל והפרת החוק הברוטאליתמעורבות

יד שנייה , שבעת שיד שלטונית אחת מוציאה צווי הפסקת עבודות וצווי הריסה, כאחד העובדה

העובדה . החוקלהפרת  ולמסייעת  אזרחי מדינת ישראלמוציאה כסף מהכיס הקולקטיבי של

באין הבנייה ות שנושא הבנייה הבלתי חוקית ידוע לרשויות נמשכת ולמרשלמרות הצווים השונים 

  .היד העבריינית חזקה יותר מהיד האכיפתיתמציבה לנגד עינינו תמונה ברורה בה , מפריע

 

  הטיעון המשפטי.ג

I .   1-4קניינם של העותרים וחובות המשיבים  

רים הינם אזרחים המצויים העות. ש"המט  הולך ונבנההעותרים הינם הבעלים של הקרקעות עליה .29

הם בעלי מעמד של כך מתוקף . וכך גם הקרקעות שבבעלותם, בשטח הנתון לתפיסה לוחמתית

 אשר מעניק להם הגנות שונות ומטיל על הבינלאומי על פי המשפט ההומניטארי, "אזרחים מוגנים"

 . הרשויות חובות לכבדן

כפי שכבר קבע בית משפט , העותרים והוראות המשפט ההומניטארי חלות על שטח הגדה המערבית .30

' מעית אסכאן אלמעלמון נ'ג 393/82 ץ"בגבאהרון ברק ) בדימוס( הנשיא ידבריוראו .  זה בעברנכבד

 .785, )4(ד לז" פ,ל"מפקד כוחות צה

האמנות החולשות על מערכת בא לידי ביטוי בהוראות שחלק נכבד של המשפט ההומניטארי  .31

ך  הגנה על אזרחים במהלבדבר, 1949נבה הרביעית משנת 'גאמנת (נכבשים  שבין כובש להיחסים

חל האזור  )1907, בתקנות הנספחות לאמנת האג בדבר חוקיה ונהגיה של המלחמה ביבשהמלחמה ו
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זהראן יונס מחמד מראעבה  7957/04 ץ"בגולאחרונה ב, כפי שקבע בית המשפט הנכבד פעמים רבות

 .3333, )3(2005 על- תק,'ראש ממשלת ישראל ואח' נ' ואח

אחת החובות המוטלות על הכוח הכובש מתוקף המשפט הבינלאומי ההומניטארי היא הגנה על  .32

 : כי,  לתקנות האג46וכך קובעת תקנה . הקניין הפרטי של האזרחים המוגנים

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

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

respected. 

Private property cannot be confiscated. 

  ) ל. א,ז.ש, ס.מ, הוספוהדגשות (

האוסרת הרס קניין פרטי וציבורי בשטח , נבה הרביעית'קיימת הוראה מקבילה גם באמנת ג, בנוסף .33

 :שאינו נדרש באופן הכרחי מטעמי ביטחון, הכבוש

Art. 53 – Prohibited Destruction: “Any destruction by the Occupying 

Power of real or personal property belonging individually or 

collectively to private persons, or to the State, or to other public 

authorities, or to social or cooperative organizations, is prohibited, 

except where such destruction is rendered absolutely necessary by 

military operations”. 

 על ם אחראיהינםו ש"בניית המט את ואשר ככל הנראה יזמ, 5-7 ים של המשיבפועלםשאין ספק  .34

 ד"כפי שעולה ממכתבה של עו יש בכך הודאה מפורשת 7משיב כאשר לגבי תפקידו של ה (הקמתו

מהווים הרס של הנכס ובכך  הגישה לאדמתם והיכולת לעבדּה נע מהעותרים אתומ, )וק לעיל'אבנצ

ה בידיעה נזכור שפעילות זו נעשת.  הפקעת היכולת להפיק ממנו את הפירות המקוויםלמצעראו 

 הםלמעט הוצאת צווים אשר שוכבים במשרדי, למנוע זאתשלא עשו דבר  1-4מוחלטת של המשיבים 

 . ן לה הופכיןכאבן שאי

 ככל שהדבר – המנהל האזרחי ופיקוד המרכז – בעניינו, החובה המוטלת על הגורם הצבאי בשטח .35

. טומנת בחובה גם את החובה להגן על רכושו של הפרט המוגן בשטח הכבוש, נוגע לדין ההומניטארי

סי היא חובתו של המפקד הצבאי על פי הכלל הבסי" :וכפי שביטא זאת בית המשפט הנכבד בעבר

; "שלילית"זוהי חובתו ה. עליו להימנע מפעולות אשר פוגעות בתושבים המקומיים, ראשית. כפולה

זו חובתו . עליו לעשות פעולות הנדרשות כדין המבטיחות כי התושבים המקומיים לא יפגעו, שנית

 385, )5(נחד " פ,ל בעזה"מפקד כוחות צה' נ' רופאים לזכויות אדם ואח 4764/04צ "בג." ("חיובית"ה

מפקד כוחות ' זוהרייה חסן מורשד בן חוסין אבו דאהר נ 7862/04 ץ"בג  –וראו גם ; 393-394' עמ,

 ).376-377' עמ ,368, )5( נטי" פד,ל ביהודה ושומרון"צה

 והמעוולת ותהמפר, הופרה שכן כאמור" השלילית"כי במקרה נשוא העתירה אף חובתו , צייןיש ל .36

   . אך על כך עוד בהמשך,ן עצמןת השלטווירשון באופן אקטיבי הינ

על פי המשפט הבינלאומי כי רכושם יהא מוגן על , ניתן לראות כי לעותרים קיימת הזכות, הנה כי כן .37

 כאשר הפוגעים והמהרסים של הרכוש באים מקרב קל וחומר, ידי המפקד הצבאי בשטח

המהרסים והמחריבים הם כאשר בנו של קל וחומר - בן קל וחומר. האוכלוסייה של הצד הכובש

 להבטיח 1-4 מול זכותם זו של העותרים עומדת חובתם של המשיבים אל .עצמןרשויות השלטון 
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של חובה זו מחייב את הרשויות לנקוט " החיובי" את קיומה של הזכות כשהמימד באופן אקטיבי

 צווי והנפיקשהרשויות , דא עקא. בכל האמצעים העומדים לרשותם על מנת שהגנה זו תובטח

 .אינו נראה באופק, חרף הבטחותיהם החוזרות ,אולם מימושם, ש"על המטהריסה 

 בקרקע להשיב לעותרים את בעלותם כדיהוראות המחייבות את המשיבים לנקוט בכל ההליכים  .38

מכוח עקרונות המשפט המינהלי על פעילותם בגדה החלה  בחקיקה הישראליתקיימות גם 

אין פוגעים בקניינו של " כי 3וחירותו קובע בסעיף  כבוד האדם :חוק יסוד, כך למשל. המערבית

אלא חל , כי המעמד החוקתי לקניין אינו מוגבל אך לתושב או לאזרח, עולה מלשון ההוראה". אדם

כל רשות מרשויות ",  לחוק יסוד זה11ועל פי האמור בסעיף , אדם הוא אדם.  באשר הואאדםעל כל 

בפרט מצאה הרשות המכוננת להבהיר כי ". יסוד זה-ת שלפי חוקהשלטון חייבת לכבד את הזכויו

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

מפקד ' נ' ראש מועצת הכפר יאנון ואח, דראשד מורא 9593/04צ "בג:  וראו לעניין זה. בקניינו זה

 ). ]26/6/2006[ 4362, )2(2006על -תק 'ל ביהודה ושומרון ואח"כוחות צה

ר לפגוע  באיסוותמועל, )5-7 המשיבים(  מחד גיסאתו שלטונייותכי רשו, עינינו הרואות, אולם .39

מועלות בחובתן , )1-4המשיבים (רשויות שלטוניות אחרות ,  גיסאומאידךאקטיבית בקניין העותרים 

גם אלה מפירים את החובות המוטלות אלה .  לנוכח הפגיעה בקניין הפרטיותשלא להשאר פאסיבי

 . החוקתי של מדינת ישראלוהמשפטמשפט הבינלאומי  מכח העליהם

במסגרת הודעת שניתנה   1'  של המשיב מסהתחייבותו הספציפיתיש להוסיף את , האמור לעילכל ל .40

 יוניחודש במהלך  בנייתם הסתיימה ש קבעתשעה מבנידן בעניינם של  ששחאדה ץ"המדינה לבג

 ועל אדמותיהם הפרטיות קבניגוד לחו, אף הם ללא היתרים,  עפרהבמרכז ההתנחלות ,2008

יצוין כי התחלות הבניה המצויות ...14" : בה נאמרו הדברים הבאים ,והרשומות של העותרים שם

שר הביטחון הורה . ש"חוקית באיו בשולי הישוב תטופלנה במסגרת הטיפול הכולל בבניה בלתי

  ).ל.א, ז.ש, ס.ההדגשות הוספו מ(".בניה בעפרהה וןכל הפרות של דיני התכנולאכוף מכאן ואילך 

כבוד : ל והן על פי הוראות חוק יסוד"ניתן לראות כי הן על פי המשפט ההומניטארי הבינ, לסיכום .41

מוטלת החובה , במקביל. מוכרת ומעוגנת זכותם של העותרים להגנת קניינם, האדם וחירותו

מעל לכל התחייבותו ומכח אותם הדינים , 1-4 זו לפתחם של המשיבים להבטיח את מימוש זכותם

הרשויות , לצערם של העותרים ולקלונה של המדינה, אולם. שחאדהץ " בבג1הספציפית של המשיב 

 .  ועל כך נרחיב להלן, מאכיפת הדיןהאמונות על האכיפה נמנעות באורח שיטתי 

 

II –חלקת הפיקוח והאכיפההאכיפה של מ-פרוייקט אי:  במבט לוויני 

עשרות אלפי ואולי מאות אלפי מילים נכתבו על היעדרה של אכיפת חוק אפקטיבית על ישראלים  .42

בעיית אכיפת החוק על ישראלים מלווה את הכיבוש הישראלי מאז החל . מפירי חוק בגדה המערבית

רשות היכן שההפרה מתבצעת על ידי ה, חומרה זו מקבלת משנה תוקף. מפעל ההתנחלויות

 . השלטונית עצמה

לשמור על הסדר ,  של המפקד הצבאי בשטחואת חובתו לתקנות האג קובעת את סמכותו 43תקנה  .43

: הקובעת כי,  לתקנות האג27לכך יש להוסיף את האמור בתקנה . והבטחון באזור הנתון בשליטתו

הדגשה " ([...]ות אלימאו איומי , והם יוגנו במיוחד מפני כל מעשה אלימות[...] מוגנים זכאים "

 ). ל.א, ז.ש, ס.מ, שלנו

 מי במישרין ומי ,שלהםב על קרקעותיהם של העותרים ועשייה בהם כ5-7המשיבים השתלטותם של  .44
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ותוך כדי , 1-4  זאת ללא הפרעה הלכה למעשה מצד המשיבים,כלשונו" ייעוץ "-ו" קידום"-רק ב

מעילה בתפקידם מהווה , הוזכר לעילח שפיגל ש"ידיעה ברורה על כך שזהו המצב כפי שעולה מדו

 פי המשפט הבינלאומי ההומניטארי  בכל הנוגע לחובותיהם על1-4של המשיבים בוטה הפרה ו

 כפי ו.מחייבת פעילות אקטיבית לצורך אכיפת החוק, כאמורש, חובה.  גם יחדהמשפט הישראליו

זיות המוטלות על כי אחת מהחובות המרכ, אין ספק: "שקבע בית המשפט הנכבד בפרשת מוראד

מוראד  9593/04ץ "ראו בג ("המפקד הצבאי במסגרת זו היא החובה לשמור על כיבוד החוק באזור

 .)4377' בעמ, לעיל

בתחום דיני תכנון והבניה נראה כאילו הרשויות אולם , בכל התחומיםאומנם הזנחת האכיפה פשטה  .45

כך , אלא אף פועלותים המוגנים להימנע מפגיעה בתושבלות בחובתיהן מכח דין ועמלא רק  עצמן

ד "ראיה לכך ניתן למצוא בדברי עו. ולטובתם של המתנחלים פורעי החוקמלא בשיתוף פעולה , נראה

 הפסיקה 1998מתברר כי מאז ": את הדברים החמורים הבאיםת שקובע, ח ששון"בדו, ששוןטליה 

יחידת . ש"ום הישובים באיויחידת הפיקוח לפקח ולנסות לאכוף את חוקי הבנייה על ישראלים בתח

דעת -חוות, ששון. ט(." הפיקוח אינה בודקת ואינה מדווחת על בנייה בלתי חוקית באזורים אלה

 . )217' עמ, בנושא מאחזים בלתי מורשים) ביניים(

גם . 13/3/2005 מיום 3376. בהחלטת ממשלה מס, ח ששון אומץ על ידי ממשלת ישראל"דוכאמור  .46

בכל הנוגע לבנייה , כון להפסיק את הפרות החוק ולהבטיח את אכיפת החוקממשלות ישראל ראו לנ

דא .  נשוא עתירה זוש הנבנה בסמוך להתנחלות עפרה"המטלרבות , הבלתי חוקית בגדה המערבית

 ועבודותח ומאז שאומץ על ידי הממשלה ואילו "שחלפו למעלה מארבע שנים מאז פרסום הדו, עקא

כאילו שלטון החוק והחלטות הממשלה , מתקרבות לקראת סיומןש מתקדמות במהירות ו"המטעל 

 . הם חוכא ואיטלולא

 

III –העדר אכיפה והעדר התייחסותם של המשיבים לעבירות הבנייה על רקע תצהירו :  במבט ממוקד

 9051/05ץ "של ראש המנהל האזרחי כפי שהוגש בבג

נוגע לבנייה בלתי חוקית המתבצעת  לאכוף את הדין ככל שהדבר 1-4מחדליהם של המשיבים , כידוע .47

לא מבוטל של עתירות המבקשות לגרום ' ת מסשגרמה להג, על ידי ישראלים בגדה המערבית

 . לאכיפה זו

 1-4נטען כי המשיבים , 'ואחנגד שר הביטחון ' שלום עכשיו ואח 9051/05ץ "במסגרת העתירה בבג .48

" חרשה"דין במאחזים הבלתי חוקיים נמנעים במכוון ממימוש צווי הריסה למבנים שהוקמו שלא כ

ומאז מתמקדים הדיונים בעתירה זו בנסיונות זה צ "תנאי בבג-  הוצא צו על2005בדצמבר ". היובל"- ו

של המשיבים בעניין אכיפת החוק על ישראלים הבונים שלא כדין " תכנית העבודה " צופןלפצח את

  .בגדה המערבית

עולה התחייבות , 9051/05ץ " בבג3' ל ידי המשיב מס ע28.10.2008יום בתאריך בבתצהיר שהוגש  .49

 שני רק להחלטות אכיפה המבוססות על החלטות –לעת הזו , משמעית כי בראש סדרי העדיפויות- חד

ניצב , מיד לאחר מכן.  עומדים צווי הריסה העוסקים בבנייה בשלביה ההתחלתית–שיפוטיות 

צויים במקרקעין מוסדרים בבעלות הקריטריון המתייחס למימוש צווי הריסה למבנים המ

הוא הרצון להביא לעצירת בנייה , הרציונל העומד בבסיס סדר העדיפויות כפי שנקבע. פלסטיניות

ם של אנשים מבתים הנבנו  עם פינוייבלתי חוקית טרם האיכלוס כדי להימנע להימנע מהתמודדות

י והאינטרס הקנייני של מופיע הסבר על חשיבותו של הקניין הפרטומיד אחר כך . שלא כדין
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 . האוכלוסיה המוגנת

ובכך הסתיימו כל , כי בהגשת התצהיר הם יצאו ידי חובתםאולם נראה כאילו המשיבים סברו  .50

שעה ומה עוד יש לומר . העותריםוכלפי , לבית המשפט, אכיפת החוקבאשר למחוייבויותיהם 

 ?ל"משתתפות וממנות את המפעל הנקלה הנשהרשויות עצמן 

נטולות כל אחיזה במציאות הבעייתית , תילים של הבטחות אלו-כי מילים ותילי, מתחוור .51

המאמצים האמיתיים של . העבריינית והתגרנית השוררת בשטחי הגדה המערבית, והמורכבת

ולבזוק דברי מתיקה , מרוכזים בנסיונות להפיס את דעתו של בית המשפט, כך נדמה, המשיבים

 . ינת אכיפת החוק ושמירה על רכושם של העותריםחסרי כל משמעות אופרטיבית מבח

לכל אלו יש להוסיף את התחייבותו המפורשת של שר הביטחון לאכוף את כל הבנייה הבלתי חוקית  .52

 . ץ שחאדה והוזכרה לעיל"כפיש הוגשה לבית המשפט העליון בבג, בעפרה ובשוליה

לתי חוקית בשטחי הגדה  המתייחס לבנייה ב28.10.2008 מיום 3' הן תצהירו של המשיב מס .53

 22.3.2009מיום  בפני בית המשפט הנכבד 1' והן התחייבותו העדכנית של המשיב מס, המערבית

 שמובילות כולן, מילים ריקות מתוכן, וקדת ביישוב עפרה נותרו מיותמיםבנוגע לאכיפה ממ

פת החוק או כל רשות רלוונטית אחרת ממערכות אכי/אין בכוונת המשיבים ו: למסקנה המתבקשת

 . להתחיל לקיים ולו מקצת מהתחייבויות והצהרות המשיבים בפני בית המשפט

לעותרים אין כל דרך אחרת אלא לנסות ולהצטייד בצו שיפוטי מבית המשפט אשר יורה , בצר להם .54

כי מילוי החלטות של צווים שיפוטיים הוגדרו , ונזכיר .למשיבים לקיים את החובה המוטלת עליהם

כפי שהצהיר על כך המשיב , דיפויות לאכיפת דיני התכנון והבנייה בגדה המערביתבראש סדרי הע

 .  בתצהירו3' מס

 

 הסעד המבוקש. ד

המחייב אותם לנקוט  1-10 כנגד המשיבים ויםבעתירה זו מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו .55

. תריםהממוקם על אדמות העוש "למטבכל האמצעים הנדרשים למימוש צווי ההריסה שהוצאו 

, עצם בנייתו מלכתחילה, וחמור מכך, מימוש צווי הפסקת עבודות וצווי הריסה-עמדתנו היא כי באי

  .  את חובתם החוקית כלפי העותרים1-4מפירים המשיבים 

 עליועמדת המדינה בדבר הבעלות הפרטית של השטח ,  בין הצדדיםהתכתובת, בתיק שבפנינו, ובכן .56

 , ברוך שפיגלבסיס הנתונים של ח של טליה ששון ו"וובפרט הדחות "אינספור הדו, ש"המטוקם מ

, בעיקר העובדות שפרשנו בפרוטרוט בפרק העובדתי ושחאדהצ " בבג1התחייבותו של המשיב 

 מוכיחים בבירור ומעל לכל ספק שהרשויות המוסמכות התנערו לחלוטין מחובתן לאכוף את החוק

חברה של  הלמעשה היא סלע קיומ, אכיפת החוק. ירנמנעות ממילוי חובתן באופן בלתי סבוכן שהן 

 .  פוגעים פגיעה אנושה בשלטון החוקבהתנערותם ממילוי חובתם, המשיבים כאשר .דמוקרטית

לא נותרה לעותרים ברירה אלא לבקש סעד מבית המשפט הנכבד , בהעדר אכיפה מצד הרשויות .57

בצע את המוטל עליהם מכוח לקיים את חובתם החוקית ול, 1-7משיבים , שיכפה על הרשויות

 . התחיקה הצבאית והמשפט הקונסטיטוציוני והמנהלי הישראלי, המשפט הבינלאומי

 בכל האמצעים הנדרשים כדי מידכי בית המשפט יוציא צו שיחייב לנקוט העותרים מבקשים , לפיכך .58

וש ולנקוט באמצעים העומדים לרשותם למימש " הבלתי חוקית של המטונוע את המשך בנייתלמ

ם פאמצעים אשר קיימים אולם מטעמים פוליטיים נמנעים מלאכ, צווי הפסקת עבודות וצווי הריסה
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 יהיה ניתן להתגבר על – 3'  כפי שעולה גם מתצהיר המשיב מס–כי רק כך ,  ניכר.או להוציאם/ו

  .ולהשיב לאזור את שאבד לו מזמן, המכשולים בדמותם של השיקולים המדיניים בנוגע לאכיפת חוק

אכיפת החוק - של אימחדלולאור העובדה המבישה שגורמים שלטוניים אינם רק אחראים ל, בנוסף .59

 שלגבי חלקם ידוע לנו כי הם 5-10מתבקש צו על תנאי נגד משיבים ,  ההפרהמעשהאלא גם ל

אחראים ישירות לבנייה הלא חוקית ולגבי חלקם הצו מבוקש מטעמי זהירות ובשל היותם הגורמים 

  .ש" או הנוכחים בקרקע ובעלי העניין להקמת המטהשלטוניים

  

תנאי כמבוקש ברישא לכתב עתירה - לאור כל האמור מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על

  .להופכו למוחלט, פה-זה ולאחר קבלת תגובת המשיבים ושמיעת טיעון בעל

  

  25.5.2009 : תאריך

  

_____________              ______________      _______________  

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

  כ העותרים"ב
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