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  המשיבים                

  

   וצו ארעי צו ביניים, למתן צו על תנאידחופה עתירה 
  

 1-3 יה יתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיביםזוהי עתירה למתן צו על תנאי לפ

פועלים בדחיפות להחרמת ערימות גזמי העצים מדוע אינם לנמק  ")המשיבים: "להלן(

 15בשטחי  ,גלויות לעין ,ש ונערמו לערימות ענק"שהוברחו בניגוד לחוק למרחב יו

רבית מעברובו המצוי , כפין –ברטעה  –המפחמות הפיראטיות במרחב הכפרים זבדה 

ונתונים אודות בעלי  ותתמונ, צ.אשר פרטיהם המדויקים בצירוף נ, לגדר הביטחון

  .לפני כשנתייםי העותרים "נמסרו להם ע המפחמות

  

כן יתבקשו המשיבים לנמק מדוע אינם נוקטים בהליכי אכיפה כנגד בעלי המפחמות 

  .ובכלל זה הגשת כתבי אישום והטלת קנסות בהתאם לסמכותם כחוק
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  :תצלום אויר עליו מסומנות המפחמות נשוא עתירה זולהלן 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

זיהום סביבתי קשה פעילות המפחמות הפיראטיות גורמת ל, כפי שידוע היטב למשיבים

, משני צידי הקו הירוק, נזקים בריאותיים וסביבתיים חמורים לכלל תושבי האזורול

יבים מלממש את סמכויותיהם כחוק ולנקוט חרף זאת נמנעים המש .יהודים וערבים כאחד

המאיים על , בצעדים המתבקשים למניעת פעילות המפחמות ועצירת המפגע הבלתי חוקי

  .בריאותם של תושבי האזור

  

החל בתחילת שבוע זה החלו בעלי הפחמות להבעיר את ערימות גזמי , כפי שיובהר להלן

ויות בשטחי המפחמות במטרה העצים ובתוך מספר ימים יובערו כל הערימות אשר מצ

  .  ההופך אותן לפחם, להתחיל בתהליך

  

צו ביניים האוסר על בעלי  אשר על כן יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על מתן

להבעיר את  ,5-ו 4המשיבים  ,העותריםשפרטיהם המדויקים מצויים בידי , המפחמות

עד לקבלת וזאת , לןכמפורט לה, שבבעלותם המצויות בשטחי המפחמות, ערימות הגזם

  .החלטת אחרת
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 50/10 –ג , 49/10 –ג , 48/10 -ח ג"נשוא תיקי בב( מפחמות 2מצויות  4בבעלותו של המשיב 

  : שפרטיהן כדלקמן ,)51/10 –ג  -ו

   

במפחמה . 211200/707360צ .בנממוקמת  )ח שהועבר למשיבים"בדו 8' מס( 1' מס מפחמה

מתוכן כבר הודלקו והן מפיצות עשן  4צים כאשר ערימות של גזמי ע 15 כרגענמצאות  זו

  .לכל עברוגזים רעילים סמיך 

  

כפי שצולמו ביום , שטרם הודלקו, 1' ערימות גזמי העצים במפחמה מס וםלהלן ציל

13.3.12:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

במפחמה . 211150/707340צ .ממוקמת בנ) ח שהועבר למשיבים"בדו 9' מס( 2' מפחמה מס

פועלים עובדים ומסדרים ערימות נוספות וערימות של גזמי עצים  10זו נמצאות כרגע 

  .במקום

  

  :13.3.12כפי שצולמו ביום , 2' ערימות גזמי העצים במפחמה מס להלן צילום

  

  

  

  

  

  

  – 2' להלן צילום ערימות גזמי העצים במפחמה מס

  

  

  

  

  

  



 4 

  

  : רטיה כדלקמןשפ, )45/10 –ח ג "נשוא תיק בב(מצויה מפחמה  5בבעלותה של המשיבה 

  

במפחמה . 211720/707360צ .ממוקמת בנ) ח שהועבר למשיבים"בדו 10' מס( 3' מפחמה מס

במקום ועשר ערימות כבר מצויים פועלים רבים , מצויות עשרות רבות של ערימות גזם

  .בוערות ומפיצות עשן סמיך וגזים רעילים לכל עבר

  

  :13.3.12פי שצולמו ביום כ, 3' ערימות גזמי העצים במפחמה מס להלן צילום

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

הבעיר באופן מיידי היות וקיים חשש כבד כי עם קבלת העתירה יפעלו בעלי המפחמות ל

להוציא מלפניו צו  הנכבד יתבקש בית המשפט, שטרם הודלקו, את ערימות גזמי העצים

המצויות בשטחי , להבעיר את ערימות הגזם 5-ו 4' האוסר על משיבים מס ארעי

  .וזאת עד להכרעה בבקשה למתן צו ביניים פחמות שבבעלותםהמ

  

  .כן יתבקש בית המשפט לקיים דיון דחוף בעתירה זו במועד מוקדם ככל הניתן

  

  :ואלה נימוקי העתירה

 
  הצדדים לעתירה  .א

  

תושבי היישוב ריחן סובלים . הינה אגודה שיתופית של היישוב ריחן 1' עותרת מס .1

המפחמות אשר גורם להם נזקים בריאותיים בלתי בצורה קשה מהעשן שעולה מ

הפיכים וכן גורם לנזקי מטרד קשים בשל הריח הכבד והפסולת באוויר כתוצאה 

 .מהבעירה

 

אשר שמה לה למטרה לפעול לשמירה על אדמות , ציבוריתהינה תנועה  ,2' עותרת מס .2

קרקע למנוע השתלטות בלתי חוקית של גורמים שונים על משאבי ה, ונכסי הלאום

ולבקר את פעולות , לפעול למען שמירת הטבע ולמניעת מפגעים סביבתיים, הלאומיים

  .תקיןמנהל בהתאם לכללי  הרשויות המנהליות בטיפולן בנושא כך שיפעלו
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על המנהל  בין השאר מופקדהינו שר הביטחון של מדינת ישראל אשר  1' משיב מס .3

להורות על ביצוע צווי הריסה  בידו הסמכות לעכב אוו ביהודה ושומרוןהאזרחי 

 .שהוצאו כחוק כנגד מבנים בלתי חוקיים

 

ש ובידו מצויות סמכויות הניהול והחקיקה "ל ביו"הינו מפקד כוחות צה 2' משיב מס .4

 .באזור

 

את סמכויות  2' הינו ראש המינהל האזרחי אשר לו אצל המשיב מס 3' משיב מס .5

על אכיפת חוקי  3' אמון המשיב מסבין היתר . ש"הניהול של החיים האזרחיים ביו

 .התכנון והבנייה החלים באזור

  

הפועלות במרחב בניגוד  ,הינם בעלים של מפחמות פיראטיות 5 -ו 4' ים מסמשיב .6

, צ מדויק של המפחמות.בצירוף נ 5-ו 4פרטי המפחמות שבבעלות משיבים . לחוק

ים עדכניים של ח שנפתחו כנגד הבניה בשטח המפחמות וכן צילומ"פירוט תיקי הבב

 .הובאו לעיל, א מהמפחמות"ערימות גזמי העצים המונחות בכ

  

  העובדות  .ב

  

  2010אפריל  –פניית העותרים הראשונה 

  

אתרי  15ח של "במכתב הכולל דולראש המינהל האזרחי פנו העותרים  22.4.10ביום  .7

 –דה במרחב הכפרים זב, צפון השומרוןהפועלים בצורה פיראטית ב ,מפחמות עיקריים

המפחמות מצויות  15 -מ  12(המצוי ברובו מערבית לגדר הביטחון , כפין –ברטעה 

, סימון המפחמה על גבי מפה, צ מדויק של כל מפחמה.ח כלל נ"הדו. )מערבית לגדר

פירוט של הרכבים המצויים , פירוט של המבנים בשטח המפחמה, תצלום של המפחמה

 . כל שעלה בידי העותרים לאתרוכ  -במקום ופירוט שמו של מפעיל המפחמה 

  

 'כנספח אב "מצ, לראש המינהל האזרחי 22.4.10פניית העותרים מיום 

 

בתא שטח קטן  של גזמי עצים שריפת כמויות ענק של חומר גלםכי  ,בפנייה הובהר .8

מהווה מפגע בריאותי וסביבתי חמור ביותר לכלל  -יחסית ובצורה בלתי מבוקרת 

 .יהודים וערבים כאחד, הקו הירוקמשני צידי , תושבי האזור

 

נפלטים לאוויר מזהמים , בהיעדר אמצעים כלשהם לטיפול בפליטות מזהמי האוויר .9

אשר גורמים ) פורמאלדהיד ופחממנים, פחמן חד חמצני, חלקיקים: ובכלל זה(

רעילות כרונית וגידולים סרטניים לכלל תושבי , בחשיפה מתמשכת לרעילות אקוטית

 .בעל כורחם למזהמיםהנחשפים , האזור
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ר לבנה קורדובה "י ד"ע 2009ב שנערך , ח ניטור"דולפנייתם צירפו העותרים  .10

ותושבי  האזרחיט איכות הסביבה במינהל "לבקשת קמ, מהמשרד להגנת הסביבה

מובאת סקירה שבדק את הנתונים במצפה אילן ח "במסגרת הדו. היישוב מצפה אילן

חשיפה לעשן המפחמות וכן ם הכרוכים בממצה של הנזקים הבריאותיים החמורי

, בתקופת המדידה נרשמו ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים עדינים" :נקבע כי

  ".הגבוהים מהמלצות של ארגון הבריאות העולמי

  

כי בנוסף על הנזקים הבריאותיים גורמת פעילות המפחמות , ח"כן צוין בדו .11

 .האינטנסיבית למטרדי ריח קשים לתושבי האזור

  

יובהר כי לאור קירבתו הרבה של היישוב ריחן למפחמות וכיוון הרוח במאמר מוסגר  .12

הפגיעה בתושבי ריחן גבוהה בהרבה ) רוח ממערב למזרח(במרבית ימות השנה 

כמו כן פעילות המפחמות הלכה והתרחבה . ביישוב מצפה אילן מהנתונים שנמדדו

. 2009שנים בשנת  3נכתב לפני ח ש"וכיום הנתונים גבוהים בהרבה מאלו שנמדדו בדו

וחמור מקיף , ח עדכני"כי כיום מצוי בידי המינהל האזרחי דו ,לעותרים ידוע, כמו כן

הנגרמים  ,המפרט את הנזקים הבריאותיים והסביבתיים החמורים, עוד יותר

 .כתוצאה מפעילות המפחמות

  

הממומנת , הבפעילות עסקית ענפ כי מדובר ,הובהר 22.4.10מיום  בפניית העותרים .13

ומתבצעת ללא רישיונות עסק כחוק וללא היתרי בנייה כדין למבני , י ישראלים"ע

לנקוט בצעדי ועל כן נתבקש ראש המינהל  המצויים בשטחי המפחמות, התעשייה

המפעילים את , ולהעמדת העברייניםאכיפה מיידיים לסגירת פעילות המפחמות 

 .המפחמות לדין

  

למעלה משבעה חודשים , 29.11.10ים נשלחה רק ביום תגובת המינהל לפניית העותר .14

 .לאחר משלוח הפנייה

  

וכי ראש המינהל כי פעילות המפחמות מוכרת היטב למינהל האזרחי , בפנייה הובהר .15

האזרחי הנחה את יחידת הפיקוח לבצע אכיפה מיידית כנגד המפחמות ולבצע 

 .החרמות

  

ש "על הכנסת גזרי עץ לאזור יו כן נטען בתגובה כי ראש המינהל חתם על צו האסור .16

ללא קבלת אישור במטרה למנוע את העברת חומרי הגלם למפחמות וכי המינהל שוקד 

 .על פתרון טכנולוגי לבעיית העשן מהמפחמות בשיתוף עם גורמים בינלאומיים

  

 'בכנספח ב "מצ, 29.11.10מיום  תגובת המינהל

  

  

  

  



 7 

  2011יוני  –פניית העותרים השנייה 

  

פה ממועד קבלת תגובת המינהל האזרחי לפניית רגבים במסגרתה הוצהר על שנה חל  .17

אולם פעילות , כוונה לבצע אכיפה מיידית והחרמות כדי לעצור את פעילות המפחמות

הפעילות במתחם גדלה וזיהום האוויר התרחב  –אלא להיפך  ,המפחמות לא צומצמה

כמו גם לכלל , 1העותרת  תוך גרימת נזקים בריאותיים וסביבתיים חמורים לתושבי

 .תושבי האזור

 

שבו ופנו העותרים לראש המינהל האזרחי ביום , לאור המציאות הבלתי נסבלת .18

בפנייתם עמדו העותרים על כך ששנה חלפה אך הפעילות במפחמות רק . 17.6.11

 .התעצמה חרף הצהרות המינהל האזרחי במענה לפנייה הקודמת

  

התקנות האוסרות על הכנסת גזמי עץ ללא אישור כן ציינו העותרים כי חרף התקנת  .19

עשרות משאיות מגיעות בכל חודש לאזור המפחמות כשהם עמוסות בגזמי עצי , לאזור

לפניית העותרים צורפו צילומים של המפחמות . הדר המיועדים לתעשיית הפחמים

 . הפעילות ושל המשאיות המגיעות למקום

  

ומר הגלם מובא כולו מתוך שטחי ישראל ש אין מטעי הדר וח"כי בשטחי יו ,יצוין .20

היות ומרבית המפחמות מצויות מערבית לגדר הביטחון , עם זאת .בניגוד לחוק

ולכן התקנה האוסרת על  בדרכן למפחמות המשאיות לא נאלצות לעבור במחסומים

ש ללא אישור אינה מונעת הלכה למעשה את הגעת חומרי "גזמי עץ לאזור יו הכנסת

 . הגלם למפחמות

  

לאור האמור שב ונתבקש ראש המינהל לנקוט בפעולות אכיפה כדי להביא להפסקת  .21

 .הפעילות הבלתי חוקית בשטחי המפחמות ולמצות את הדין עם העבריינים

  

 'כנספח גב "מצ, לראש המינהל האזרחי 17.6.11פניית העותרים מיום 

  

נהל האזרחי נתקבלה תגובת המינהל האזרחי במסגרתה נטען כי המי 11.7.11ביום  .22

פעילות אכיפה , ימים ספורים לאחר קבלת פניית העותרים, 22.6.11ביצע ביום 

אתרים שונים וכן מבצע פעולות אכיפה  11 –ערימות להפחמה ב  34במסגרתה נהרסו 

נוספות כנגד פעילות המפחמות לרבות ניסיון למציאת חלופה טכנולוגית לתעשייה זו 

 .אומייםפ עם ארגונים בינל"בהידברות ושת

  

 'כנספח דב "מצ, 11.7.11תגובת המינהל האזרחי מיום 
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  2011 אוקטובר –פניית העותרים השלישית 

  

לא שינתה כהוא זה , 22.6.11שבוצעה ביום , למותר לציין שפעילות האכיפה הנקודתית .23

בעלי המפחמות הערימו את גזמי העצים בערימות חדשות . את המצב הקיים בשטח

 .לות המפחמות באופן מיידיוחידשו את פעי

 

כי אחת הסיבות העיקריות שמקשות על , מבירור נוסף עם המינהל האזרחי עלה .24

י בעלי "ץ אשר הוגשו ע"המינהל האזרחי למגר את התופעה קשורה לעתירות לבג

וי ההריסה שהוצאו כנגד וצוהמפחמות באזור בדרישה לבטל את צווי הפסקת העבודה 

בטענה שהדבר יגרום לפגיעה כלכלית בבעלי , המפחמותשטח הבינוי הבלתי חוקי ב

 . ועובדי המפחמות

  

האוסרים על המינהל האזרחי  צווי בינייםבמסגרת העתירות נתבקשו , כפי שהתברר .25

וניתנו צווי ארעי האוסרים על המינהל האזרחי להרוס את את המפחמות להרוס 

 .המפחמות עד לאחר מתן החלטה בבקשה למתן צווי הביניים

  

י בעלי "עתירות ע 3בדיקה שביצעו העותרים במזכירות בית המשפט העלתה כי הוגשו  .26

 .4745/11ץ "ובג 4674/11ץ "בג, 7677/10ץ "בג, מפחמות במסגרתן ניתנו צווי ביניים

  

ל וגילו לתדהמתם כי בכל שלוש "העותרים בדקו את ההתנהלות בשלושת העתירות הנ .27

ת תגובותיו לעתירות ולבקשה למתן צו העתירות נמנע המינהל האזרחי מלהגיש א

ות בקשות חוזרות אי בית המשפט והחל להגיש בסיטונ"ביניים במועדים שנקבעו ע

 .בינייםצו ונשנות להאריך את המועד להגשת תגובתו לבקשה למתן 

  

צו הארעי נותר בתוקפו וכן לא ניתן היה לקבוע דיון בעתירות שכן , כתוצאה מכך .28

 .את תגובותיו לעתירות המינהל האזרחי לא הגיש

  

 בקשות רצופות 8הגיש המינהל האזרחי  )107677/ץ "בג(אחת העתירות כך לדוגמא ב .29

ביום . תגובתו המקדמית לעתירה ולבקשה למתן צו בייניים הגשתללהארכת מועד 

כוונה למחוק את העתירה אף ניתנה החלטה המתריעה במינהל האזרחי על  7.7.11

לא הצליחה זו גם התרעה  אולם, )תרת צו הארעי על כנוכמובן תוך הו(מחוסר מעש 

לגרום למינהל האזרחי להגיש את תגובתו לבקשה למתן צו ביניים חרף קיומו של צו 

 .20.10.10ביום , כמעט שנה קודם לכןשהוצא , הארעי בעתירה

  

הצהרותיו של המינהל האזרחי לפיהם הוא פועל במרץ לאכוף את החוק , הנה כי כן .30

לא זו בלבד שהמינהל האזרחי לא פעל . חמות התבררו כמס שפתייםכנגד המפ

במהירות להריסת המפחמות ולא נקט בשלל פעולות האכיפה האחרות המצויות בידו 

אלא הוא הגדיל לעשות ונמנע בעקביות , ואינן סותרות את צווי הארעי שהוצאו

 . מלמלא אחר חובתו היסודית להגיש תגובות לעתירות בהתאם להחלטות בית המשפט
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לראש המינהל האזרחי וכן למנהלת  31.10.11העותרים ביום  פנוולאור האמור שבו  .31

צים בפרקליטות המדינה בדרישה להגיש את תגובת המינהל האזרחי "מחלקת בג

 .רתןשנתבקשו במסג, לעתירות ולבקשות למתן צווי ביניים

  

המינהל האזרחי ופרקליטות המדינה כושלים במילוי בפנייתם ציינו העותרים כי   .32

המסכנים מידי יום את בריאותם , תפקידם הציבורי לאכוף את החוק כנגד העבריינים

שהוצאו , ואינם עושים דבר כדי להגן בבית המשפט על צווי האכיפה, של תושבי האזור

 . כחוק כנגד העבריינים

  

זו חוזרת על עצמה בכל שלוש העתירות ומעידה על חידלון מוחלט ועל כך התנהלות  .33

אלא בידיעה ברורה כי המינהל , שבקשות הדחייה מלכתחילה לא הוגשו בתום לב

אינם מתכוונים להגיב עניינית , משיקולים תמוהים ביותר, ופרקליטות המדינה

מערכת עד אשר תפקע ב" למרוח את התיק"אלא , לעתירות ולפעול לביטול צווי הארעי

בהתאם , סבלנותו של בית המשפט והתיק יימחק תוך הותרת צו הביניים על כנו

במקרים המצויים בתחתית סדרי העדיפויות של רשויות  למדיניות המשפטית הנוהגת

 .  האכיפה

 

התנהלות המינהל והפרקליטות מעידה גם על זלזול מוחלט העותרים ציינו בפנייתם כי  .34

בהחלטותיה ובמשאביה כמו גם על זלזול מוחלט במשאבי יחידת  ,במערכת המשפט

 .הפיקוח של המינהל האזרחי

 

הגשה סדרתית של בקשות דחייה בכל כי , העותרים הוסיפו והבהירו בפנייתם .35

העתירות מעידה על כוונה ולכל הפחות על אדישות מוחלטת לתוצאה ההכרחית והרת 

המשך פעילות , צאו כנגד המפחמותבטלות הצווים שהו –האסון של התנהלות זו 

 . המפחמות וגרימת נזק בלתי הפיך לבריאות תושבי האזור ואיכות חייהם

  

 'כנספח הב "מצ ,צים"בג' המינהל ומנהלת מח לאש 31.10.11פניית העותרים מיום 

  

. צים לפניית העותרים"מנהלת מחלקת בג ה הלקונית שלתנתקבלה תגוב 6.11.11ביום  .36

 ,תייחסות עניינית לנתונים שפורטו בפניה ותחת זאת נטען בכלליותבתגובה אין כל ה

כי הפרקליטות מקיימת ישיבות עם כלל הגורמים הרלוונטיים והיא ממתינה לקבלת 

 .  התייחסות משלימה מחלק מהם

  

  'כנספח וב "מצ, 6.11.11צים מיום "תגובת מנהלת מחלקת בג

  

מדובר בעתירות שאת . י העותריםתגובה זו בכל הכבוד אינה אלא זריית חול בעינ .37

תוך דקות ספורות ובוודאי שלא נדרש לשם כך לקיים התגובה להן ניתן היה לכתוב 

 . ישיבות רבות עם מכלול גורמים במשך חודשים ארוכים
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כי בנייה ללא היתר אינה יכולה להקים , פסיקת בית המשפט קובעת בצורה מפורשת .38

ר לעוצמת הטענות שיש לו כלפי המדינה או לבעליה הגנה מפני הריסה וזאת ללא קש

 . המינהל

  

עסק הפוגע בצורה ישירה ובלתי הדברים מקבלים כמובן משנה תוקף כאשר מדובר ב .39

, יוצר מטרדי ריח וזיהום קשים בניגוד לחוק, הפיכה בבריאותם של כלל תושבי האזור

ש בחומרי משתמ, פועל ללא רשיון עסק וממבנים שנבנו ללא היתר, מזהם את הסביבה

 .'גלם שהוברחו לאזור בניגוד לחוק וכו

  

התנהלות המדינה בגדרי אותן עתירות מצביעה על מחדל הזועק לשמיים , הנה כי כן .40

ועל עצימת עיניים משוועת אל מול הנזקים הנגרמים לתושבי האזור כתוצאה 

 .מאדישות המינהל האזרחי בהתייחסותו לפעילות המפחמות הפיראטיות

  

נוכח החידלון המוחלט בטיפול כי כיום ידוע לעותרים כי  ,וסיף ולצייןמן הראוי לה .41

 ובכלל זה גם עתירה עתירות נוספות בידי בעלי המפחמות באזור 3ו הוגשבעתירות 

המתייחסת  )3682/11ץ "בג( של העתירה דנא 5-ו 4י המשיבים "אשר הוגשה ע

נמנע  5-ו 4המשיבים עתירתם של במסגרת . למפחמות המופעלות על ידם כמפורט לעיל

כי אין בכוונתה , יוזמתהמהמדינה הודיעה אולם , בית המשפט מלהוציא צו ארעי

 .חים באותן מפחמות"שהוצאו כנגד הבב ,לממש את צווי ההריסה

  

אשר , קיבוץ מצר והמועצה האזורית מנשה, כפי שהתברר לעותרים בהמשך, זאת ועוד .42

הגישו בקשה , ת מפעילות המפחמותמצויים בתוך הקו הירוק וסובלים אף הם קשו

המצרפת אותם לשלוש רף לשלוש עתירות כמשיבים ובהמשך לכך ניתנה החלטה להצט

 .4.6.11קובעת את כל העתירות לדיון מאוחד ביום עתירות ו

  

למיטב ידיעת העותרים עד למועד זה טרם הוגשה תגובה עניינית מטעם המדינה  .43

וכאמור  ,שהוצאו בחמש העתירות ,ארעיבדרישה נחרצת להורות על ביטול צווי ה

 .בעתירה אחת אף הודיעה המדינה מיוזמתה כי לא תפעל לביצוע ההריסה

  

  

  2012פברואר  –פניית העותרים הרביעית 

  

בעוד המינהל האזרחי עוצם את עיניו אל מול פעילות המפחמות ומעכב את הדיון  .44

 .הפעילות בשטח המשיכה והתרחבה, בעתירות

 

החלו להגיע לשטח המפחמות עשרות , לקראת סיום עונת החורף, 2012 במהלך פברואר .45

בעלי המפחמות . משאיות עמוסות גזמי עצי הדר אשר הוברחו למתחם ללא היתר

 .החלו עורמים את גזמי העצים לעירומת ענק במטרה להבעירם עם תום הגשמים
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וך שהם לראש המינהל האזרחי ת 20.2.12לאור האמור שבו ופנו העותרים ביום  .46

שנערמו כפטריות לאחר הגשם במתחם , מצרפים לפנייתם תצלומים של ערימות הגזם

     .המפחמות הפיראטיות נשוא עתירה זו

  

כי בשבועות הקרובים בכוונת בעלי המפחמות להבעיר את בפנייתם הבהירו העותרים  .47

ל ערימות גזמי העצים אשר הוברחו למקום על הנזקים הבלתי הפיכים שייגרמו לכל

 .תושבי האזור עקב כך

 

ם להיגרם מהבערת ערימות נוכח הנזקים הבלתי הפיכים שעתידיכי  ,העותרים ציינו .48

כי לא ניתן להמתין עוד חודשים ארוכים עד לאחר שיתקיים דיון ענייני  ברי, הגזם

בעתירות ויבוטלו צווי הביניים ויש לנקוט בפעולות אכיפה חלופיות כנגד העבריינים 

עג ולקלס את רשויות האכיפה וזאת מבלי לגרוע מהוראות צווי הביניים אשר שמים לל

 .אשר מונעות את מימוש צווי ההריסה ביחס למבנים המצויים במקום

 

יהודה (קיון יכי בהתאם להוראות צו בדבר שמירת הנ הזכירו העותריםלעניין זה  .49

יהודה (ון במשולב עם צו בדבר שמירת הניקי 1986 –ו "התשמ, 1160' מס) ושומרון

לאכוף את החוק ראש המינהל  ו שלתפקיד, 2007 –ח "התשס, 1603' מס) ושומרון

 .םישנפלט משריפת גזמי עצ ן היתר בצו כעשןהמוגדר בי, האוסר לגרום לזיהום אויר

 

לאור האמור ובמטרה למנוע את הבערת ערימות הגזם בשטחי המפחמות וזיהום  .50

מכוח הוראות ו לאחוז בסמכויותי האזרחינתבקש ראש המינהל , האוויר הנלווה לכך

גזמי העצים אשר מצויים במתחם והוברחו  ולפעול לאלתר להחרמת הצו וכל דין

 .למקום בניגוד להוראות החוק

  

 צוהטלת הקנסות הקבועים בללהגשת כתבי אישום וכן נתבקש ראש המינהל לפעול  .51

ללא היתרי בניה , כנגד בעלי המפחמות אשר מפעילים את המפחמות ללא רישיון עסק

 כפי שהובהר בפניה. ותוך גרימת זיהום אויר ונזקים בריאותיים וסביבתיים נרחבים

 .המינהל האזרחי ץ מצויים בידי"מפעילי המפחמות אשר עתרו לבג/פרטי כל בעלי

 

העותרים הבהירו בפנייתם כי אם המינהל האזרחי לא יפעל מיידית בהתאם  .52

 .ירה אלא לעתור לבית המשפט הנכבדלא תיוותר בידם הבר, לסמכויותיו

  

 'כנספח זב "מצ, 20.2.12פניית העותרים לראש המינהל האזרחי מיום 

  

באשר ": נטען כיבתגובה . נתקבלה תגובת המינהל האזרחי לפנייה 12.3.12ביום  .53

לבקשתך להחרמת גזמי העצים אשר מצויים במתחם והוברחו למקום בניגוד 

ת האכיפה כנגד ערימות הגזם הסמוכות למפחמות אציין כי סוגיי, להוראות החוק

 ".כל זאת בנוסף לבחינת דרכי פעולה נוספות אשר להתמודדות עם המפגעים, נבחנת

  

  'כנספח חב "מצ, 12.3.12תגובת המינהל האזרחי מיום 
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מזה כשנתיים שבים העותרים ופונים . תגובה זו בכל הכבוד הינה בלתי סבירה בעליל .54

כדי שיפעל להפסקת הפעילות במפחמות והטענה כי סוגיית לראש המינהל האזרחי 

כמו גם אי מתן המענה באשר לסנקציות " נבחנת"האכיפה כנגד ערימות הגזם 

הנוספות העומדות לראש המינהל ובכלל זה הטלת קנסות ונקיטה בהליכים פליליים 

 .הינה התנהלות בלתי סבירה לחלוטין בנסיבות העניין, כנגד בעלי המפחמות

 

ענה לקוני זה מצטרף לשרשרת המחדלים של המינהל האזרחי בכל הקשור בטיפול מ .55

בסוגיית המפחמות הפיראטיות ומצביעה על אדישות מוחלטת ובלתי ניתנת להסבר אל 

 .מול הנזקים העצומים הנלווים לפעילות הבלתי חוקית של המפחמות

 

כי בעלי  יום לאחר קבלת תגובת המינהל יצאו העותרים לסיור בשטח ומצאו .56

המפחמות החלו להבעיר חלק מערימות הגזם דבר שיסכל ולמצער יקשה על נקיטת 

בגדרי  בדחיפות לבית המשפט פונים העותרים ,אשר על כן. בהמשך פעולות האכיפה

 .עתירה זו

  

   

  הטיעון המשפטי  .ג

 

התנהלות בלתי סבירה העובדות הכלולות בעתירה זו מצביעות על העותרים יטענו כי  .57

ככלל וראש המינהל האזרחי בפרט ועל כן מצדיקה את  מצד המשיבים ה קיצוניתצורב

 .התערבותו של בית המשפט הנכבד

 

העותרים מודעים היטב לבעיות המשאבים של יחידות הפיקוח והאכיפה במינהל  .58

 .האזרחי ולעומס הרב המוטל עליהם

  

לפיה אין ש הנכבד ו"מודעים היטב לפסיקה שיצאה מתחת ידי ביהמ גם העותרים .59

ש נוטה להתערב בסדרי העדיפויות של רשויות האכיפה או בדרך בה מוצאים "ביהמ

 . הנתונים להם מכוח החוק, הם לנכון למלא אחר הסמכויות

  

המקרה המובהק ביותר אותו היה על המינהל האזרחי  מקרה זה הינו, יחד עם זאת .60

משאבים הנדרשים לגייס את ה, להעמיד בראש סדרי העדיפויות של גורמי האכיפה

  .ולנקוט בכל הפעולות שבידו כדי להביא להפסקת פעילות המפחמות באופן מיידי

  

והנה למרות שפעילות המפחמות הפיראטיות גורמת לנזקים חמורים ובלתי הפיכים  .61

מכלול , לתושבי האזור ופוגעת קשות בכל אינטרס ציבורי שרק ניתן להעלות על הדעת

מצד המינהל האזרחי לתוצאות ות על אדישות מוחלטת מצביעשפורטו לעיל העובדות 

מלנקוט בסמכויות הנתונות למינהל האזרחי מכוח החוק כדי לטפל המחדל המתמשך 

 .ולעקרה מן השורש ת המפחמות הפיראטיותבתופע
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יודגש כי מצד אחד המשיבים אינם חולקים על הנזקים החמורים הנלווים לפעילות  .62

י יש לנקוט בכל התבטאו בפני נציגי העותרים כפ "המפחמות והן בכתב והן בע

 ן הבלתי חוקית והרת האסון שלאת פעילות הפעולות האפשריות כדי להפסיק

חות אשר מצביעים על הנזקים "המשיבים עצמם ערכו דו, כאמור .המפחמות

הבריאותיים החמורים הנגרמים לתושבי האזור ועל הנזקים הסביבתיים ומטרדי 

 .מים כתוצאה מפעילות המפחמותהנגר, הזיהום והריח

  

, חות"הוצאת דו(אל מול ההצהרות והפעילות שנעשתה במישור העיוני , יחד עם זאת .63

נמנעים המשיבים מסיבה לא ברורה לנקוט בפעולות מעשיות ) 'תיקון תקנות וכו

 .להפסקת פעילות המפחמות

  

כיפה המשיבים נמנעו מלנקוט בפעולות א, כפי שעולה מהעובדות שפורטו לעיל .64

 2010בשנת  רק לאחר פניית העותרים הוצאו. ומהוצאת צווי הריסה כנגד המפחמות

אך כשבעלי המפחמות הגישו עתירות סרק לבית המשפט העליון כנגד  ,צווי ההריסה

, הזניחו את הטיפול בהן בצורה משוועת, עתירותהגיב להצווים נמנעו המשיבים מל

 .עיקרו את צווי ההריסה מכל תוכן ובכך

  

במקביל נמנעו המשיבים מלאכוף את התקנות האוסרות הכנסת גזמי עצים לשטח  .65

יהודה ושומרון ללא אישור בצורה ראויה ואפקטיבית וערימות הגזם בשטחי 

 .המפחמות רק הלכו וגדלו על ציר הזמן

  

קיון יהוראות צו בדבר שמירת הנבנוסף נמנעו המשיבים מלאחוז בסמכויותיהם מכוח  .66

במשולב עם צו בדבר שמירת הניקיון  1986 –ו "התשמ, 1160' מס )יהודה ושומרון(

ומאפשרות להם להחרים את ערימות  2007 –ח "התשס, 1603' מס) יהודה ושומרון(

, גזמי העצים וכן נמנעו מלנקוט בהליכים פליליים או להטיל קנסות כנגד העבריינים

 .שפרטיהם מצויים אצלם

  

תם בשטח הינו בלתי ניתן לגישור ומצביע על הפער בין הצהרות המשיבים והתנהלו  .67

כל עיכוב בנקיטת פעולות . מחדל משווע המחייב את התערבותו של בית המשפט הנכבד

וכמובן בלתי , אפקטיביות כנגד פעילות המפחמות משמעותו פגיעה בלתי הפיכה

 .בבריאותם ואיכות חייהם של תושבי האזור, מוצדקת

  

נכבד לקיים דיון דחוף בעתירה וזאת כדי להביא יתבקש בית המשפט ה, אשר על כן .68

לכך שניתן יהיה לבצע פעולות אכיפה אפקטיביות ובכלל זה להחרים את ערימות הגזם 

העומדות בשערי המפחמות בטרם יהפכו ערימות הגזם לעשן ופיח בריאותיהם של 

 .תושבי האזור
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   וצו ארעי צו בינייםהוצאת   .ד

  

   .כמבוקש 5-ו 4וכן צו ארעי כנגד המשיבים  צו ביניים ומלפני להוציא יתבקש ש"ביהמ .69

  

שכן  בחינת מאזן הנוחות במקרה זה נוטה במובהק לטובת הוצאת צו הביניים .70

כמו כל יתר בעלי המפחמות , 5-ו 4כי המשיבים , מתגובות המשיבים עולה בבירור

על כל  מפעילים מפחמות בלתי חוקיות, שפרטי באי כוחם לא מצויים בידי העותרים

הכרוך בכך ובכוונתם להבעיר תוך זמן קצר את ערימות גזמי העצים אותם הבריחו 

לשטח המפחמות משטח ישראל בניגוד להוראות החוק ובכך להביא לפגיעה בלתי 

 .הפיכה בבריאותם ואיכות חייהם של כלל תושבי האזור

  

מתן צו ומתן החלטה בבקשה ל 5-ו 4הוצאת צו הארעי עד לקבלת תגובת המשיבים  .71

ביניים תגרום לכל היותר לעיכוב קל בהבערת ערימות הגזם ובכך לפגיעה כלכלית 

, מנגד ככל שצו הארעי לא יוצא. 5-ו 4מינורית בפעילות העבריינית של המשיבים 

הגזם ויפגעו בצורה בלתי  בימים הקרובים את כל ערימות 5-ו 4יבעירו המשיבים 

 .זורוכלל תושבי הא 1תושבי העותרת הפיכה ב

  

ככל שהם מופנים כנגד כבשגרה בהוצאת צווי ביניים  המדינה תומכתכי  ,יצוין .72

  . המנהלים פעילות עבריינית שלא כחוק, משיבים

  

  סיכום  .ה

  

אשר צילם את כל , 2רכז העותרת , מר מאיר דויטשהעתירה נסמכת על תצהירו של  .73

 .התמונות הכלולות בעתירה זו ובמכתבים הנלווים אליה

 

 יתבקש בית המשפט, התשתית העובדתית שהוצגה בפני בית המשפט הנכבד על יסוד .74

  . כמבוקש וצו ארעי בינייםצו ליתן 

  

ל תנאי כמבוקש ברישא הוציא צו על, קבוע דיון דחוף בעתירהלכן יתבקש בית המשפט  .75

 .לאחר קבלת תגובת המשיבים להופכו למוחלטשל העתירה ו

  

את המשיבים בהוצאות העותרים ובשכר בנוסף יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב  .76

 .מ כחוק"טרחת עורך דין בתוספת מע

  

  
_________________  

  ד"עו, עמיר פישר     
  יםכ העותר"ב                                              2012 מרץ 18,  היום, ירושלים

  

fisher
אמיר32
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  ' נספח א
   לראש המינהל האזרחי 22.4.10יום פניית העותרים מ

  17' עמ

  

  

  

  ' נספח א
לראש המינהל  22.4.10יום פניית העותרים מ

   האזרחי

  17' עמ

  

  

  



  
 

  2010אפריל  22 , ע"אייר תש' ח 

  

          לכבוד

  תת אלוף יואב מרדכי

  ראש המינהל האזרחי

  

  

  ,שלום רב

  ש"ביו  Cדרישה לאכיפת חוק כלפי מפחמות בשטחי   :הנדון

         

) החלטות והנמקות(החוק לתיקון סדרי המנהל יסוד הוראות ועל , היישוב ריחן ותנועת רגבים, ייבשם מרש
  :הריני לפנות אליך כדלקמן ,1958 –ט "התשי

  

בניגוד לחוק וללא  פועלים עשרות מפחמות ,כפין –ברטעה  –זבדה  הכפרים מרחבב, בצפון השומרון .1
 . היתרים כדין

  

סימון על , צ.נלרבות  מפחמות עיקרייםאתרי  ח הכולל פירוט של"דו 'כנספח א ב למכתבי"מצ
  .ר של רכביהם.המפעילים ומ, תצלום האתר ופירוט המבנים, מפה

 

מהווה מפגע  -שריפת כמויות ענק של חומר גלם בתא שטח קטן יחסית ובצורה בלתי מבוקרת  .2
 .משני צידי הקו הירוק ,יהודים וערבים, בריאותי וסביבתי חמור ביותר לכלל תושבי האזור

 

: ובכלל זה( מזהמיםיר ונפלטים לאו ,ול בפליטות מזהמי האווירלטיפבהיעדר אמצעים כלשהם  .3
לרעילות אשר גורמים בחשיפה מתמשכת ) פחממניםפורמאלדהיד ו, פחמן חד חמצני, חלקיקים
 .הנחשפים בעל כורחם למזהמים, לכלל תושבי האזור גידולים סרטנייםרעילות כרונית ו, אקוטית

 



  

 2

, ר לבנה קורדובה מהמשרד להגנת הסביבה"י ד"ה אילן עבמצפשנערך  ,ח ניטור"דולאחרונה פורסם  .4
ח מובאת סקירה ממצה של "במסגרת הדו. ט איכות הסביבה במינהל ומזכיר היישוב"לבקשת קמ

 בתקופת המדידה : הנזקים הבריאותיים החמורים הכרוכים בחשיפה לעשן המפחמות וכן נקבע כי
הגבוהים מהמלצות של ארגון הבריאות , ניםנרשמו ריכוזים גבוהים של חלקיקים נשימים עדי

 ."העולמי

  

 .י המשרד להגנת הסביבה"ח הניטור שנערך ע"דו 'כנספח בב למכתבי "מצ

 

קשים לתושבי  למטרדי ריח המפחמות האינטנסיביתנזקים הבריאותיים גורמת פעילות בנוסף על ה .5
 .וכן לזיהום סביבתי ובכלל זה זיהום מי התהום והנחלים האזור

 

מדובר בפעילות . שפעילות המפחמות מתבצעת תוך רמיסת החוק וללא היתרים כדין ,תר לצייןלמו .6
חוק וללא היתרי בנייה כדין עסק כ נותומתבצעת ללא רישיו, י ישראלים"הממומנת ע, עסקית ענפה

 .בשטחי המפחמות המצויים, התעשייה מבניל

 

מינהל האזרחי לנקוט בצעדי אכיפה מתבקש ה, הנלווים לפעילות המפחמות ,חומרת המפגעיםלאור  .7
ח הנלווה "שפרטיהם מצוינים בדו, מיידיים לסגירת פעילות המפחמות ולהעמיד לדין את העבריינים

 .למכתבי זה

 

  ,בכבוד רב                    
  

  ד"עו, עמיר פישר                

  :העתקים

  מר אהוד ברק, שר הביטחון

  מר אלי ישי, שר הפנים

  מר אריאל אטיאס, והבינוישר השיכון 

  מר גלעד ארדן, שר לאיכות הסביבה

  מר אבי מזרחי, אלוף פיקוד מרכז

  ר נחמן אש"ד, קצין רפואה ראשי

  מר גרשון מסיקה, ראש מועצה אזורית שומרון

  מר אילן שדה, ראש מועצה אזורית מנשה

  מר ניסים דאהן, קציר, ראש מועצה מקומית חריש





















































































  

  ' בנספח 

  29.11.10מיום  תגובת המינהל

  61' עמ

  

  

  

  

  

  ' בנספח 

  29.11.10מיום  תגובת המינהל

  61' עמ

  







  

  ' גנספח 
   לראש המינהל האזרחי 17.6.11פניית העותרים מיום 

  64' עמ

  

  

  

  

  'גנספח 
   לראש המינהל האזרחי 17.6.11פניית העותרים מיום 

  64' עמ

  

  



  
 

  2011יוני  17 , א"ו סיון תשע"ט 

  

          לכבוד

  ראש המינהל האזרחי

  ל מוטי אלמוז"תא

  

  

  ,שלום רב

  ש"ביו  Cדרישה לאכיפת חוק כלפי מפחמות בשטחי   :הנדון

  29.11.10יום תגובת המינהל מ, 22.4.10מכתבי מיום : סימוכין         

  

) החלטות והנמקות(החוק לתיקון סדרי המנהל ועל יסוד הוראות , היישוב ריחן ותנועת רגבים, ייבשם מרש
  :לפנות אליך כדלקמןלשוב והריני  ,1958 –ט "התשי

  

פניתי בשם מרשיי לראש המינהל האזרחי בדרישה לאכוף את החוק כנגד עשרות  למעלה משנהלפני  .1
ברטעה  –במרחב הכפרים זבדה , וד לחוק וללא היתרים כדין בצפון השומרוןמפחמות הפועלות בניג

 .כפין –

 

בתא שטח קטן יחסית ובצורה  חומרי הגלםכי שריפת כמויות ענק של , מרשיי הבהירו בפנייתם .2
, יהודים וערבים, מהווה מפגע בריאותי וסביבתי חמור ביותר לכלל תושבי האזור -בלתי מבוקרת 

 . ירוקמשני צידי הקו ה

 

המצביע על הנזקים , י המשרד לאיכות הסביבה"שנערך ע, ח ניטור"למכתב צירפו מרשיי דו .3
ח בהיעדר אמצעים "כפי שהובהר בדו. הבריאותיים שנגרמים לתושבים כתוצאה מהחשיפה לעשן

פחמן חד , חלקיקים: ובכלל זה( מזהמיםנפלטים לאוויר  ,כלשהם לטיפול בפליטות מזהמי האוויר
רעילות , אשר גורמים בחשיפה מתמשכת לרעילות אקוטית) פורמאלדהיד ופחממנים, חמצני

 .הנחשפים בעל כורחם למזהמים, כרונית וגידולים סרטניים לכלל תושבי האזור
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נתבקש המינהל האזרחי לנקוט בצעדי אכיפה , הנלווים לפעילות המפחמות, לאור חומרת המפגעים .4
, יד לדין את העבריינים המפעילים את המפחמותמיידיים לסגירת פעילות המפחמות ולהעמ

 .צורפה למכתבי שבסמך, צ.בצירוף תמונות ונ, שרשימה מפורטת שלהם

 

בניסיון להילחם כי מדובר בתופעה המוכרת לו וכי  ,בתגובה לפניית מרשיי הודיע המינהל האזרחי .5
לתוך האזור וכן  –גזמי עצי ההדר הגדלים במדינת ישראל  –במפחמות נאסרה הכנסת חומר הגלם 

 . הונחתה יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי להגביר את האכיפה ולבצע החרמות במקום

 

אלא , ולא זו בלבד שהמצב בשטח לא השתפר, למעלה משנה חלפה ממועד פנייתם של מרשיי .6
המפגע הבריאותי והסביבתי גדל , שהמפחמות הבלתי חוקיות בצפון השומרון משגשגות ומתרחבות

 . לתושבי האזור הוחרף בצורה משמעותיתוהנזק 

 

עשרות משאיות מגיעות , כך למשל חרף קיומו הנטען של האיסור להכניס גזמי עץ לתוך האזור .7
ככל שאכן נאסרה הכנסת גזרי העץ לאזור ללא . למפחמות מידי חודש כשהן עמוסות בגזמי עצי הדר

 .נאכף באופן מוחלטהרי שהאיסור אינו , קבלת היתר

 

כי אף פעולה אפקטיבית לא נעשתה , שור ליחידת הפיקוח הרי שהמציאות בשטח מוכיחהבכל הק .8
ופגועות בצורה חמורה ובלתי , שרק הולכות ומתרחבות, כדי לאכוף את החוק כנגד המפחמות

 . הפיכה בתושבים ובסביבה

  

 :י מרשיי במרחב לפני ימים אחדים"להלן מספר צילומים כפי שצולמו ע .9
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הפעילות הבלתי נוכח מחדלי המינהל האזרחי לנקוט בצעדים המתבקשים להפסקת לאור האמור ו .10
 אםכי , מודיעות מרשיי בזאת, ובשים לב לחומרת העניין, והענשת העבריינים חוקית במפחמות

אלא לפנות , לא תיוותר בידן הברירה ,לסגירת המפחמות במרחב מיידיתהמינהל האזרחי לא יפעל 
 .לבית המשפט

 

  ,בכבוד רב                    
  

  ד"עו, עמיר פישר                

  התכתובת שבסמך: לוטה

  

   :העתקים

  מר אהוד ברק, שר הביטחון

  מר אלי ישי, שר הפנים

  מר אריאל אטיאס, שר השיכון והבינוי

  מר גלעד ארדן, שר לאיכות הסביבה

  מר אבי מזרחי, פיקוד מרכז אלוף

  ר נחמן אש"ד, קצין רפואה ראשי

  מר גרשון מסיקה, ראש מועצה אזורית שומרון

  מר אילן שדה, ראש מועצה אזורית מנשה

  מר ניסים דאהן, קציר, ראש מועצה מקומית חריש



  

  ' דנספח 

  11.7.11תגובת המינהל האזרחי מיום 

  69' עמ

  

  

  

  

  

  'דנספח 

  11.7.11תגובת המינהל האזרחי מיום 

 69' עמ





  ' הנספח 

המינהל  לאש 31.10.11ום פניית העותרים מי
   צים"בג' ומנהלת מח

  71' עמ

  

  

  

  

  

  'הנספח 

המינהל  לאש 31.10.11ום פניית העותרים מי
  צים"בג' ומנהלת מח

  71' עמ

  



 
  2011אוקטובר  31 , ב"חשון תשע' ג 

    לכבוד          לכבוד

  ד אסנת מנדל"עו    ראש המינהל האזרחי

  צים בפרקליטות המדינה"מנהלת מחלקת בג    ל מוטי אלמוז"תא

  

  

  ,שלום רב

  בעלי מפחמות י"וגשות ערות סרק המבעתי מחדל חמור בטיפול  :הנדון

  

) החלטות והנמקות(החוק לתיקון סדרי המנהל ועל יסוד הוראות , היישוב ריחן ותנועת רגבים, ייבשם מרש
  :כדלקמן כםהריני לפנות אלי ,1958 –ט "התשי

  

במהלך השנה וחצי האחרונות פנו מרשיי לראש המינהל האזרחי בדרישה לנקוט בפעולות אכיפה  .1
במרחב , רות מפחמות הפועלות בניגוד לחוק וללא היתרים כדין בצפון השומרוןכנגד עשאפקטיביות 

 .כפין –ברטעה  –הכפרים זבדה 

 

המצביע על הנזקים , י המשרד לאיכות הסביבה"שנערך ע, ח ניטור"צירפו לפנייתם דומרשיי  .2
נק של שריפת כמויות עכתוצאה מ, יהודים וערבים, הבריאותיים החמורים שנגרמים לתושבי האזור

ח בהיעדר אמצעים "כפי שהובהר בדו. מבוקרת בתא שטח קטן יחסית ובצורה בלתי חומרי הגלם
פחמן חד , חלקיקים: ובכלל זה( מזהמיםנפלטים לאוויר  ,כלשהם לטיפול בפליטות מזהמי האוויר

רעילות כרונית , אשר גורמים בחשיפה מתמשכת לרעילות אקוטית) פורמאלדהיד ופחממנים, חמצני
 .הנחשפים בעל כורחם למזהמים, רטניים לכלל תושבי האזורוגידולים ס

  

נתבקש המינהל האזרחי לנקוט בצעדי אכיפה , הנלווים לפעילות המפחמות, לאור חומרת המפגעים .3
שרשימה , מיידיים לסגירת פעילות המפחמות ולהעמיד לדין את העבריינים המפעילים את המפחמות

  .ת מרשייפה לפניוצור, צ.בצירוף תמונות ונ, מפורטת שלהם

  

עתירות הינה  במפגע המפחמות לטיפול הלקויהעיקריות כי אחת הסיבות  ,למרשיי התחוורלאחרונה  .4
 הריסהש העליון בדרישה לבטל את צווי ה"סרק שהגישו העבריינים המפעילים את המפחמות לביהמ

  . הצווים עד להכרעה בעתירהולהוציא צווי ביניים למניעת מימוש  שהוצאו כנגדם
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המונעים את מימוש הצווים עד להחלטה , ארעיש צווי "י ביהמ"ניתנו ע עתירותא מ"כבמסגרת  .5
המינהל  ,כפי שהתברר .בקשה למתן צו ביניים ונקצבו מועדים להגשת תגובת המינהל לבקשהב

בקשות למתן צו להמינהל  מלהגיש את תגובת ונמנע צים בפרקליטות המדינה"האזרחי ומחלקת בג
מבלי לקיים כל דיון ענייני בטענות הסרק  נותרו בתוקפם כך שצווי הארעין לעתירות לגופן ביניים וכ

פעולותיה של  וסוכלו צווי ההריסה כנגד המפחמות הלכה למעשה בוטלו כתוצאה מכך. של העותרים
  .המסכנים את בריאות מרשיי ותושבי הסביבה, יחידת הפיקוח כנגד המפגעים החמורים

  

הסרק שהגישו בעלי המפחמות כנגד צווי יחידת הפיקוח של  עתירותא מ"כים בכלהלן פירוט ההלי .6
  :המינהל האזרחי

  

   107677/ץ "בג

  

במסגרתו נקבע ) כבוד השופט דנצינגר(ובאותו יום ניתן צו ארעי  20.10.10העתירה הוגשה ביום 
  :כדלקמן

  

עבודות עבודות עבודות עבודות נוכח הצהרת העותרים לפיה מתכוונים המשיבים בדקות אלו ממש לבצע את נוכח הצהרת העותרים לפיה מתכוונים המשיבים בדקות אלו ממש לבצע את נוכח הצהרת העותרים לפיה מתכוונים המשיבים בדקות אלו ממש לבצע את נוכח הצהרת העותרים לפיה מתכוונים המשיבים בדקות אלו ממש לבצע את  ....1111
לפיו לפיו לפיו לפיו , , , , שצורף לעתירהשצורף לעתירהשצורף לעתירהשצורף לעתירה' ' ' ' ונוכח נספח הונוכח נספח הונוכח נספח הונוכח נספח ה, , , , ההריסה והחרמת הציוד כמתואר בכתב העתירהההריסה והחרמת הציוד כמתואר בכתב העתירהההריסה והחרמת הציוד כמתואר בכתב העתירהההריסה והחרמת הציוד כמתואר בכתב העתירה

ימים לעותרים למימוש הוראות צווי ימים לעותרים למימוש הוראות צווי ימים לעותרים למימוש הוראות צווי ימים לעותרים למימוש הוראות צווי     30303030ארכה בת ארכה בת ארכה בת ארכה בת     7.10.20107.10.20107.10.20107.10.2010נתנה ביום נתנה ביום נתנה ביום נתנה ביום     4444המשיבה המשיבה המשיבה המשיבה 
ניתן בזאת צו ארעי המורה למשיבים או מי ניתן בזאת צו ארעי המורה למשיבים או מי ניתן בזאת צו ארעי המורה למשיבים או מי ניתן בזאת צו ארעי המורה למשיבים או מי , , , , ההריסה ולהחזרת המצב בשטח לקדמותוההריסה ולהחזרת המצב בשטח לקדמותוההריסה ולהחזרת המצב בשטח לקדמותוההריסה ולהחזרת המצב בשטח לקדמותו

 ....כמפורט בכתב העתירהכמפורט בכתב העתירהכמפורט בכתב העתירהכמפורט בכתב העתירה, , , , או החרמהאו החרמהאו החרמהאו החרמה    מטעמם להמנע מלבצע כל עבודת הריסהמטעמם להמנע מלבצע כל עבודת הריסהמטעמם להמנע מלבצע כל עבודת הריסהמטעמם להמנע מלבצע כל עבודת הריסה
        

        ....26.10.201026.10.201026.10.201026.10.2010עד ליום עד ליום עד ליום עד ליום , , , , המשיבים יגישו תגובתם הן לבקשה לצו ביניים והן לעתירה גופההמשיבים יגישו תגובתם הן לבקשה לצו ביניים והן לעתירה גופההמשיבים יגישו תגובתם הן לבקשה לצו ביניים והן לעתירה גופההמשיבים יגישו תגובתם הן לבקשה לצו ביניים והן לעתירה גופה.   .   .   .   2222
  

מהגשת התגובה לבקשה לצו ביניים  המינהל האזרחי ופרקליטות המדינה ונמנע ,חרף האמור בהחלטה
  !!בקשות רצופות להארכת מועד 8 להגשתפעלו עד כה ולעתירה במועד שנקבע ותחת זאת 

  

  .התרעה על כוונה למחוק את העתירה מחוסר מעשש "ניתנה מביהמ 7.7.11עוד יצוין כי ביום 

  

   114674/ץ "בג

  

  :במסגרתו נקבע כדלקמן) כבוד השופט גרוניס(ובאותו יום ניתן צו ארעי  22.6.11העתירה הוגשה ביום 

  

הצו הצו הצו הצו . . . . צע פעולות הריסה בעסקו של העותר בכפר יעבדצע פעולות הריסה בעסקו של העותר בכפר יעבדצע פעולות הריסה בעסקו של העותר בכפר יעבדצע פעולות הריסה בעסקו של העותר בכפר יעבדניתן בזה צו ארעי האוסר על המשיבים לבניתן בזה צו ארעי האוסר על המשיבים לבניתן בזה צו ארעי האוסר על המשיבים לבניתן בזה צו ארעי האוסר על המשיבים לב ....1111
 . . . . יעמוד בתוקף עד להחלטה אחרתיעמוד בתוקף עד להחלטה אחרתיעמוד בתוקף עד להחלטה אחרתיעמוד בתוקף עד להחלטה אחרת

        
        . . . . הצו לא יחול אם ההריסה נדרשת מטעמי ביטחון דחופיםהצו לא יחול אם ההריסה נדרשת מטעמי ביטחון דחופיםהצו לא יחול אם ההריסה נדרשת מטעמי ביטחון דחופיםהצו לא יחול אם ההריסה נדרשת מטעמי ביטחון דחופים ....2222

        
        """"....26.6.1126.6.1126.6.1126.6.11המשיבים יגיבו לבקשה לצו ביניים עד ליום המשיבים יגיבו לבקשה לצו ביניים עד ליום המשיבים יגיבו לבקשה לצו ביניים עד ליום המשיבים יגיבו לבקשה לצו ביניים עד ליום  ....3333

  

יניים נמנעו המינהל האזרחי ופרקליטות המדינה מהגשת התגובה לבקשה לצו ב ,חרף האמור בהחלטה
  !!בקשות רצופות להארכת מועד 4ולעתירה במועד שנקבע ותחת זאת פעלו עד כה להגשת 
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  114745/ץ "בג

  

  :במסגרתו נקבע כדלקמן) כבוד השופט גרוניס(ובאותו יום ניתן צו ארעי  26.6.11העתירה הוגשה ביום 

  

' ' ' ' גגגג, , , , 18181818/11/11/11/11----15151515' ' ' ' ח גח גח גח ג""""ניתן בזה צו ארעי האוסר לבצע את צווי ההריסה בתיקי בבניתן בזה צו ארעי האוסר לבצע את צווי ההריסה בתיקי בבניתן בזה צו ארעי האוסר לבצע את צווי ההריסה בתיקי בבניתן בזה צו ארעי האוסר לבצע את צווי ההריסה בתיקי בב ....1111
        ....הצו יעמוד בתוקף עד להחלטה אחרתהצו יעמוד בתוקף עד להחלטה אחרתהצו יעמוד בתוקף עד להחלטה אחרתהצו יעמוד בתוקף עד להחלטה אחרת. . . . 33333333/11/11/11/11----31313131' ' ' ' גגגג, , , , 26262626/11/11/11/11' ' ' ' גגגג, , , , 22222222/11/11/11/11

        
        ....הצו לא יחול אם ההריסה נדרשת מטעמי ביטחון דחופיםהצו לא יחול אם ההריסה נדרשת מטעמי ביטחון דחופיםהצו לא יחול אם ההריסה נדרשת מטעמי ביטחון דחופיםהצו לא יחול אם ההריסה נדרשת מטעמי ביטחון דחופים ....2222

        
        ....30.6.201130.6.201130.6.201130.6.2011המשיבות יגיבו לבקשה עד ליום המשיבות יגיבו לבקשה עד ליום המשיבות יגיבו לבקשה עד ליום המשיבות יגיבו לבקשה עד ליום  ....3333

  

נמנעו המינהל האזרחי ופרקליטות המדינה מהגשת התגובה לבקשה לצו ביניים  ,חרף האמור בהחלטה
  !!בקשות רצופות להארכת מועד 3 קבע ותחת זאת פעלו עד כה להגשתולעתירה במועד שנ

  

במילוי תפקידם כי המינהל האזרחי ופרקליטות המדינה כושלים , מהנתונים שפורטו לעיל עולה .7
ואינם  ,את בריאותם של תושבי האזור מידי יוםהמסכנים  ,לאכוף את החוק כנגד העבריינים הציבורי

 . כנגד העברייניםכחוק שהוצאו  ,שפט על צווי האכיפהלהגן בבית המעושים דבר כדי 

  

מעידה על חידלון מוחלט ועל כך שבקשות הדחייה ו זו חוזרת על עצמה בכל שלוש העתירות התנהלות .8
משיקולים , המינהל ופרקליטות המדינה כיאלא בידיעה ברורה , מלכתחילה לא הוגשו בתום לב

למרוח את "אלא  ,הארעי ויולפעול לביטול צו ותית לעתירלהגיב עניינאינם מתכוונים , תמוהים ביותר
במערכת עד אשר תפקע סבלנותו של בית המשפט והתיק יימחק תוך הותרת צו הביניים על " התיק

 .  במקרים דומים הנוהגת בהתאם למדיניות המשפטית, כנו

 
 יה ובמשאביהבהחלטות, זלזול מוחלט במערכת המשפטעל גם התנהלות המינהל והפרקליטות מעידה  .9

 .כמו גם על זלזול מוחלט במשאבי יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי

 
מעידה על כוונה ולכל הפחות על אדישות מוחלטת  רתית של בקשות דחייה בכל העתירותהגשה סד .10

המשך , בטלות הצווים שהוצאו כנגד המפחמות –לתוצאה ההכרחית והרת האסון של התנהלות זו 
  . ואיכות חייהם ת נזק בלתי הפיך לבריאות תושבי האזורפעילות המפחמות וגרימ

  

 יום מהיום את תגובת המדינה  30 -הנכם מתבקשים בזאת להגיש מיידית ולא יאוחר מ, אשר על כן .11
  .א משלוש העתירות שפורטו לעיל"לבקשה למתן צו ביניים בכ

 

  ,בכבוד רב                    
  

  ד"עו, עמיר פישר                

  

  פניות מרשיי בעבר בעניין המפחמות: לוטה
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   :העתקים

  מר אהוד ברק, שר הביטחון

  מר אלי ישי, שר הפנים

  מר אריאל אטיאס, שר השיכון והבינוי

  מר גלעד ארדן, שר לאיכות הסביבה

  מר אבי מזרחי, אלוף פיקוד מרכז

  ר נחמן אש"ד, קצין רפואה ראשי

  המר גרשון מסיק, ראש מועצה אזורית שומרון

  מר אילן שדה, ראש מועצה אזורית מנשה

  מר ניסים דאהן, קציר, ראש מועצה מקומית חריש



 

  ' ונספח 

  6.11.11צים מיום "תגובת מנהלת מחלקת בג

  76' עמ

  

  

  

  

  

  'ונספח 

  6.11.11צים מיום "תגובת מנהלת מחלקת בג

  76' עמ

  





  ' זנספח 
  20.2.12פניית העותרים לראש המינהל האזרחי מיום 

  78' עמ

  

  

  

  

  

  'זנספח 
  20.2.12פניית העותרים לראש המינהל האזרחי מיום 

  78' עמ



 

  2012 פברואר 20 

  

          לכבוד

  ראש המינהל האזרחי

  ל מוטי אלמוז"תא

  

  

  ,שלום רב

  ש"ביו  Cכלפי מפחמות בשטחי  לאכיפת החוקדרישה   :הנדון

  

) החלטות והנמקות(החוק לתיקון סדרי המנהל הוראות ועל יסוד , תנועת רגביםו ריחן היישוב, ייבשם מרש
  :לפנות אליך כדלקמןלשוב והריני  ,1958 –ט "התשי

  

הבלתי  ,הבריאותיים והסביבתיים התריעו מרשיי על הנזקיםבמהלך השנתיים האחרונות שבו ו .1
 .הנגרמים לתושבי האזור כתוצאה מפעילות המפחמות בצפון השומרון ,הפיכים

 

 ,ות התיקון האוסר להכניס לאזור את חומר הגלם המשמש את תעשיית המפחמותכפי שהובהר למר .2
לא בוצעה אכיפה אפקטיבית ומשאיות עמוסות גזרי עצים חוצות כבשגרה את , גזמי עצי ההדר

 .המחסומים ללא הפרעה

 

הרי שביחס לרוב המפחמות הגישו העבריינים עתירות  כנגד המפחמות למימוש צווי ההריסה ביחס .3
חרף הנזקים העצומים הנגרמים . במסגרתם הוצאו צווי ביניים המונעים את ההריסה ץ"לבג

י בית "במועד שנקצב ע לתושבי האזור נמנע המינהל האזרחי מלהגיש את תגובותיו לעתירות
 .הסרק שהוגשו וביטול צווי הביניים שהוצאו בעניינם מעכב את דחיית עתירותהמשפט דבר ש

 

צ ותמונה הועברו .שפרטיהם בצירוף נ(במתחם המפחמות  15.2.12ביום בסיור שקיים נציג מרשיי  .4
 .א מהמפחמות נערמו ערימות של גזרי עצי הדר המוכנים להבערה"כי בכ ,נמצא) אליכם זה מכבר
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 :צילומים שצולמו בשטח המפחמותמקבץ להלן  .5
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זמי העצים גערימות כי בשבועות הקרובים בכוונת בעלי המפחמות להבעיר את  ,ות עולהמהתמונ .6
 .אשר הוברחו למקום על הנזקים הבלתי הפיכים שייגרמו לכלל תושבי האזור עקב כך

 

עוד כי לא ניתן להמתין  ,ברישעתידים להיגרם מהבערת ערימות הגזם נוכח הנזקים הבלתי הפיכים  .7
ויש לנקוט בפעולות  שיתקיים דיון ענייני בעתירות ויבוטלו צווי הבינייםר עד לאחחודשים ארוכים 

וזאת מבלי לגרוע  אכיפה חלופיות כנגד העבריינים אשר שמים ללעג ולקלס את רשויות האכיפה
 .מהוראות צווי הביניים אשר מונעות את מימוש צווי ההריסה ביחס למבנים המצויים במקום

 

, 1160' מס) יהודה ושומרון(כי בהתאם להוראות צו בדבר שמירת הנקיון  ,להזכיר לעניין זה יש .8
 –ח "התשס, 1603' מס) יהודה ושומרון(במשולב עם צו בדבר שמירת הניקיון  1986 –ו "התשמ

, תפקיד הרשות המוסמכת הממונה על ידך לאכוף את החוק האוסר לגרום לזיהום אויר, 2007
 .משריפת גזמי עצם שנפלט, המוגדר בין היתר בצו כעשן

 

ובמטרה למנוע את הבערת ערימות הגזם בשטחי המפחמות וזיהום האוויר הנלווה לאור האמור  .9
 :הנך מתבקש לאחוז בסמכויותיך כחוק ולפעול לאלתר כדלקמן, לכך

 

 . להחרים את גזמי העצים אשר מצויים במתחם והוברחו למקום בניגוד להוראות החוק .9.1

 

אשר  להטלת הקנסות הקבועים בחוק כנגד בעלי המפחמות להגיש כתבי אישום ולפעול .9.2
ללא היתרי בניה ותוך גרימת זיהום אויר ונזקים , מפעילים את המפחמות ללא רישיון עסק

ץ "מפעילי המפחמות אשר עתרו לבג/יצוין כי פרטי כל בעלי. בריאותיים וסביבתיים נרחבים
 .מצויים בידיכם

 

הפעילות הבלתי לנקוט בצעדים המתבקשים להפסקת ם המתמשכינוכח מחדלי המינהל האזרחי  .10
המינהל האזרחי  אםכי , בזאת מודיעה מרשתי בזאת, ובשים לב לחומרת העניין, חוקית במפחמות

 .אלא לפנות לבית המשפט, הברירה הלא תיוותר ביד, כמבוקש מיידיתלא יפעל 

 

  ,בכבוד רב                    
  

  ד"עו, עמיר פישר                
   :העתקים

  מר גלעד ארדן, שר לאיכות הסביבה
  מר אבי מזרחי, אלוף פיקוד מרכז
  ר נחמן אש"ד, קצין רפואה ראשי

  מר גרשון מסיקה, ראש מועצה אזורית שומרון
  מר אילן שדה, ראש מועצה אזורית מנשה
  מר ניסים דאהן, קציר, ראש מועצה מקומית חריש



  ' חנספח 

  12.3.12תגובת המינהל האזרחי מיום 

  83' עמ

  

  

  

  

  

  'חנספח 

  12.3.12תגובת המינהל האזרחי מיום 

  83' עמ

 










