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 המשיבים

    

   צו בינייםללצו על תנאי ו דחופהעתירה  

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

  :באם יחפצו

: להלן(יתו של מבנה קבע הפסקת בניינקטו בכל הפעולות הדרושות ל לאמדוע : 1-4למשיבים 

 של אדמות הכפר 648חלקה , 2בגוש  ,1' מסעל אדמתו של העותר הנבנה בימים אלה ") המבנה"

  . 212.7/619.1. צ.בנ / חאדר -אל
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 אשר עשויה לסייע מיםלחיבור הבית לחשמל ומכל פעולה כגון מדוע לא ימנעו : 5-6למשיבים 

 להפסיק את עבודות כדי  שבסמכותן ומדוע לא ינקטו בכל הפעולות,לבנייה ואיכלוס של המבנה

   . הבנייה של המבנה

  

 לנקוט בכל 1-4ורה למשיבים ייאסור על איכלוס המבנה וש לצו ביניים זוהי בקשה ,ףבנוס

. דין סופי בעתירה זו- וזאת עד לפסקו של המבנה אכלוסהפעולות הנדרשות על מנת למנוע את 

  .  בסוף כתב העתירהמובאיםהנימוקים למתן צו הביניים 

  

  .עד להחלטה בבקשה לצו ביניים שיאסור איכלוס המבנה לצו ארעיולבסוף זוהי גם בקשה 
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  :תנאי-ואלה הנימוקים בעתירה לצו על

 פתח דברפתח דברפתח דברפתח דבר. . . . אאאא

'  מסשל העותר פרטיה ושטחעניינה של עתירה זו בפלישה חצופה של אזרחים ישראלים ל .1

פלישה , אדר המצוי בגדה המערבית'ח-הכפר אלמ פלסטיני תושב, ")העותר: "להלן (1

ית של הרשויות האמונות על שלטון החוק הנמשכת ללא כל תגובה אכיפתית אפקטיב

עת החלו תושבי , לאחרונהוהוחרפה  גברה ,הנמשכת זה מספר שנים, פלישה זו. באזור זה

 ותושבים ,חאדר-שהוקם על אדמת פלסטינים מאל" דרך האבות" המתקרא המאחז

על אדמתו הפרטית מבנים  לבנות )"אלעזר"מההתנחלות הסמוכה ככל הנראה (אחרים 

ב וקר 212.7/619.1.) צ.נ(המצוי בנקודת ציון כאשר מבנה אחד , 1' תר מסשל העו

 ").המבנה החדש: "ויכונה להלן ( והוא נושא עתירה זולהשלמתו

נקודת ישוב הינו , ")המאחז: "יכונה להלן; "נתיב האבות"או " (דרך האבות"המאחז  .2

והמורכבת , ללא היתר מטעם הרשויות ותוך הפרת חוק בוטה בלתי חוקית שהוקמה

 . ומספר מבני אבן) או קרוואנים" מגורונים("ממספר רב של מבנים יבילים 

 יחד עם ציון מיקומו של המבנה החדש, "דרך האבות"צילום אוויר של המאחז 

 .'נספח אב ומסומן " מצההולך ונבנה

מבקשת מבית המשפט הנכבד להורות למשיבים לנקוט בכל האמצעים עתירה זו  .3

חרף , בנייה הנערכת באין מפריע,  הבניה בשטחו של העותר אתקילהפסהנדרשים על מנת 

בניגוד לתכנית המתאר ,  בנייהיללא היתר, מבוצעת תוך פלישה לשטחו של אחרהיותה 

  .החלה על השטח ותוך ביצוע עבירה פלילית הקבועה בתחיקה הצבאית

ל אדמת כאמור ע(שהמבנה החדש נבנה במסגרתו כי זהו מצבו המשפטי של המאחז  .4

המאחז הוקם ומבניו הוצבו תוך הסגת גבול : ועל כך אין ולא יכול להיות חולק, )העותר

עבודות יישור . או מהרשויות/ופלישה לשטח פרטי ללא כל היתר מבעלי הקרקע ו

הצבת מבנים ובנייה בהיקף נרחב נעשו כולם , פריצת דרכים, הצבת תשתיות, השטח

וכל .  של רשויות אכיפת החוק בגדה המערביתבידיעתם אך תחת עינם העצומה בכוח

 ותושבים פלסטינים אחרים מהכפר אלו התבצעו תוך הסגת גבול בוטה לשטח העותר

ומניעת , תוך כדי הריסת המטעים והגידולים שהיו בשטח עובר לפלישה זו, אדר'ח-אל

 .  אל האדמות שבבעלותותו של העותרגיש

על עבודות הבנייה , ווחו על הפרת החוקהעותרים עקבו אחר המתרחש במאחז וגם די .5

ולשאר המשיבים האמונים על אכיפת החוק והתשתית באופן שוטף למינהל האזרחי 

ואף ביקשו חזור ובקש כי הרשויות תתערבנה כדי להפסיק את הפגיעה , בגדה המערבית

ולמרות כל זאת .  בניית המבנה החדשלרבות,  של העותר הפרטיוהמאסיבית בקניינ

לא נקטו בפעולות הנדרשות , ת המופקדות על אכיפת החוק על ישראלים בגדההרשויו

 .כדי למנוע את הבנייה ובכדי לפנות את הפולשים
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הפנייה לבית המשפט הנכבד נעשית בלית ברירה ולאחר , כפי שנראה להלן בחלק העובדתי .6

מבנה  ה;פי חוק עלו בתוהו-שכל הניסיונות לגרום לרשויות לבצע את המוטל עליהן על

,  הולך ומושלם1' באדמתו הפרטית של העותר מסהחדש הנבנה על ידי תושבי המאחז 

מנגד לא נותר ואילו , ם המשיבים ומעשים בשטח איןעתשובות מט; וזאת ללא כל הפרעה

 . לעותר אלא לראות כיצד הבניה צועדת בבטחה לקראת השלמתה

המורה לרשויות אכיפת נדיר הדבר שמתבקש בית המשפט להוציא תחת ידו צו , אכן .7

כן לא מיהרנו לנקוט בהליכים משפטיים ולקרוא -ידענו זאת ועל. החוק לאכוף את החוק

אלא שמשהתברר לעותרים שבפועל אין כל כוונה לעצור את . לבית המשפט להתערב בנדון

לא נותרה , לא הניבה דברם העותרים עמטומשתכתובת , ההפרה הנמשכת והמתגברת

 . כל ברירה אלא לבקש סעד מבית המשפט הנכבדבידם של העותרים 

 

    רקע עובדתירקע עובדתירקע עובדתירקע עובדתי. . . . בבבב

I .הצדדים לעתירה 

הינו אחד הבעלים של , אדר'ח- תושב הכפר אל, מר מוניר חוסיין חסן מוסא, 1' העותר מס .8

העתק . אדר'ח- באדמות הכפר אל8 בגוש 378 ושל חלקה 2'  בגוש מס648' חלקה מס

כפי שהונפקו על ידי , סח ספרי הרישום ומס רכוש העתק מנ וכן1' מתצהירו של העותר מס

  .1נספח בב לכתב העתירה ומסומן כ"מצ 1999המנהל האזרחי בשנת 

רכזת צוות מעקב התנחלויות של תנועת שלום עכשיו חגית עופרן הינה ' גב, 2' העותרת מס .9

קיימא בין -פרלמנטארית הנאבקת למען שלום צודק ובר-שהיא תנועה פוליטית חוץ

 מסיירת דרך קבע 2' העותרת מס, במסגרת תפקידה.  לשכנותיה ולעם הפלסטיניישראל

  .בגדה המערבית ומתעדת את הבנייה בהתנחלויות ובמאחזים

 "שלום עכשיו"בתנועת רכזת צוות מעקב ההתנחלויות , חגית עופרן' תצהירה של הגב

 .2כנספח בב ומסומן "מצ

בין , העוסקת, הינה עמותה רשומה, "םעלים חינוכייל מפ.ע.ש" עמותת ,3' העותרת מס .10

כינוס אסיפות , בפעילות חינוכית לקידום השלום באמצעות פרסום חומרי הסברה, היתר

 ". שלום עכשיו"ת העמותה בחלקה את פעילות תנועת נ בין היתר ממנ.ב"הסברה וכיו

 מופקד על המינהל 1' משיב מס.  הינו שר הביטחון של מדינת ישראל1' המשיב מס .11

דעת -חוות("ד טליה ששון "שחובר על ידי עו ח"רחי בגדה ועל יישום מסקנות הדוהאז

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

/il.gov.pmo.www://http ;ח ששון"דו: "להלן יכונה .("  
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ל בגדה המערבית ובידו מצויות כל סמכויות הניהול " כוחות צה הינו מפקד2' המשיב מס .12

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

אמון המשיב , בפרט. רי הבינלאומי ולדיני התפיסה הלוחמתיתאלכללי המשפט ההומניט

, ון לתפיסה לוחמתית על שמירה על הסדר הציבורי והגנה על רכוש התושבים באזור הנת2

 . כפי שיוסבר בהמשך העתירה

סמכויות הניהול אשר בידיו  2'  הינו ראש המינהל האזרחי אצל המשיב מס3' המשיב מס .13

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

 .לרבות הוצאת צווי הפסקת עבודות, התכנון והבנייה החלים באזור

על אכיפת , בין היתר, י של משטרת ישראל אשר אמון" הינו מפקד מחוז ש4' שיב מסהמ .14

 .החוק על ישראלים מפירי חוק בגדה המערבית

 ."המשיבים: " בהמשך כתב עתירה זה4-1להלן יכונו המשיבים 

התנחלות הממוקמת במועצה , "אלעזר" הינו מזכיר האגודה השיתופית 5' המשיב מס .15

 רעל פי את, כך(ביישוב " שכונה" ומתהדרת בכך שדרך האבות הינה ,האזורית גוש עציון

שכונת נתיב "המכנה את המאחז , il.org.elazar.www://http, האינטרנט של היישוב

ככל , למרות שהמאחז נמצא מחוץ לגבולות השיפוט של ההתנחלות, זאת"). האבות

. 2006 לפי נתונים שהועברו אליהם מן המנהל האזרחי בסוף שנת ותריםשהדבר ידוע לע

כי צירוף היישוב נעשה , יודגש.  כנציג הפולשים בשטח5' משמש המשיב מס, מתוקף כך

מטעמי זהירות בלבד ואין לראות בכך משום הודאה כי בידו או בידי מי מתושביו זכות 

 .ש שהוצבו עליהאו במבנים וברכו/כלשהי בקרקע נשוא עתירה זו ו

, בתחומה ממוקם המאחז הבלתי חוקי,  היא המועצה האזורית גוש עציון6' המשיבה מס .16

 . נעשה מטעמי זהירות בלבד6' צירוף המשיבה מס. ונעשית בניית המבנה

' יצויין כי לעותרים לא ידועה זהותם של האחראים לבניית המבנים על אדמת העותר מס .17

, לפיכך. ם של האנשים האמורים לאכלס את המבנה החדש/ וכן לא ידוע לעותרים זהותו1

,  אמורים לייצג את הקהילה הישראלית המתגוררת במקום6-ו 5ומשום שהמשיבים 

נבקש כי ידווחו , צורפו שני משיבים אלה וכמובן שאם ידועה להם זהות האחראים לבנייה

  .שיביםמשפט על מנת שניתן יהיה לצרפם כמלבית העל כך 

 

II .תגובת הרשויות) היעדר(הפניות ו,  המבנה,מאחזה . 

אדר את 'ח-עיבד העותר ותושבים אחרים מהכפר אל, עד לפרוץ אינתיפאדת אל אקצא .18

העיבודים .  ללא כל הפרעה,  והמבנה החדשהשטח והאדמות עליהן ממוקם המאחז

 . מטעים וגידולים עונתיים שונים, החקלאיים התאפיינו בגידולים של גפנים
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 את עיבוד הקרקע ולו וא לא נטשהרי שבמשך השנים ה,  של העותרוה מתצהירכפי שעול .19

ם "הוחלט בשיתוף סוכנות הסיוע והפיתוח של האו, 1999 בשנת –נהפוך הוא . לרגע

)UNDP( ,על מנת שהתוצרת החקלאית והעבודות החקלאיות , על שיפוץ והשבחת הקרקע

מו גם לסייע לתושבים הפלסטינים כ, בשטח תפקנה תוצרת רבה יותר ובאיכות טובה יותר

 . בעיבוד האדמה

 נושא גם 1'  מסתוך שהעותר, נעשו באישור המנהל האזרחי, הליכי ההשבחה והשיפוץ .20

 .  וההשבחה בעול הכלכלי הכרוך בעלויות השיפוץואה

אשר ניסו , סבל העותר מהתנכלויות שונות של מתנחלי האזור, במהלך עבודות השיקום .21

 הבחין העותר כי 2000בשנת ,  בשלב מסוים.את הקרקעות ולהשביחן לעבד ולמנוע מבעד

 . השטח שבבעלותובחלק מקפית יהמתנחלים החלו לסלול דרך ה

, והעותר מלהגיע לאדמות שבבעלותמ נמנע, 2001אקצא בשנת -עם פרוץ אינתיפאדת אל .22

 . בשל סגרים ועוצרים שהוטלו על תושבי האזור

בחסות האינתיפאדה והגבלות התנועה הקשות , 2001החל מאמצע שנת , באותה עת .23

החלה העברת מגורונים , לרבות העותר, שהוטלו על האוכלוסייה הפלסטינית באותה עת

  . לשטח עליו ממוקם המאחז

 וכי הוא הוקם על אינו חוקי" נתיב האבות"נמצא כי המאחז , ד ששון"בחוות הדעת של עו .24

 ). 101' בעמ, ח ששון"דו: ראו (קראדמות מדינה ואדמות ס, אדמה פלסטינית פרטית

 :הדעת ומספרת לנו על המאחז-וכך מוסיפה חוות .25

  בל חבון' ג- נתיב האבות -ח "בדו שם המאחז
  2001פברואר : מועד הקמה

  . מטר550מרחק בקו אווירי , אלעזר :ישוב קרוב
  אין:  או שר ביטחון להקמה אישור הממשלה

   רטיות של פלסטיניםקרקעות פ+ אדמת סקר : הזכויות בקרקע טיב
   הרשאה אין: הגוף שהקצה את הקרקע

  .אין: סטאטוס תכנוני
  .אלעזר מרבית המאחז מחוץ לתחום הישוב. אין: תחום שיפוט

  . משפחות10: מספר תושבים
הכשרות ;  מבני בטון5; עם גגות רעפים  יבילים מצופים אבן12;  יבילים22: סוג הבניה

; עמודי תאורה; מגדל תצפית ; מכולות6; יםשטחים חדשים ויסודות למבנים חדש
בור ; גנרטור; אוטובוס תחנת; גן שעשועים;  מכולות זבל2; מגדל מים; עמודי טלפון

  .גידור אבנים+ ספיגה 
  . 300,000₪שילם סכום של  משרד הבינוי והשיכון:הגוף מממן ההקמה

  .לא הוגשה בקשה לחיבור חשמל: חיבור חשמל
  :מים חיבור
 .במקום  שר הביטחון אישר לקדם הליך סקר-תוני המינהל האזרחי לפי נ: הערה

נכון לעכשיו המאחז גדול . 2005שנת , ח מתייחסים לעת עריכתו"כי הפרטים בדו, יצוין .26

 .  רב יותרומבנים תושבים ' יותר ומכיל מס
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זאת ללא שהרשויות , שבע שניםכהינו מאחז בלתי חוקי הקיים זה , כן-אם, נתיב האבות .27

ריצת החוק המאסיבית שנובעת בר אפקטיבי כלשהו למנוע את גזל האדמה ואת פעשו ד

 למפרי החוק לממש את מטרתם – מי במישרין ומי בעקיפין – ואף סייעו, מהקמתו

 . העבריינית

על מנת , או נציגיהם אל רשויות המנהל האזרחי/ העותרים וובמהלך השנים פנ .28

כמו .  ייהרסובמאחזנת שמבני הקבע שנבנו שהמגורונים שהוצבו על הקרקע ייפונו ועל מ

אדר תלונות למשטרה בנוגע להסגת הגבול 'ח-כן הגיש העותר ותושבים אחרים מהכפר אל

מנהל האזרחי כנגד במחו התושבים בפני גורמים , בנוסף. והרס המטעים באדמותיהם

לעבד אותן ובכך כל השקעתם בפרויקט , העובדה שהם מנועים מלהגיע לאדמותיהם

 . ירדו לטמיון, כמו גם השקעות אחרות, UNDP -יתוח מטעם ההפ

 בנוגע לנזקים שנגרמו לו כתוצאה 1' העתק מתלונה שהוגשה על ידי העותר מס

 . 'כנספח גב לעתירה ומסומנת " מצ2006שנת מ, מפעילות המתנחלים

י פניות העותרים לא נענו והרשויות נמנעו מפינו, מבחן התוצאה מראה כי למרבה הבושה .29

 .הפולשים והריסת המבנים הבלתי חוקיים

, "שלום עכשיו"תנועת המשמשת כראש פרויקט מעקב התנחלויות ב, 2' העותרת מס .30

ופרסמה את , שך הצבת המבנים במאחזעקבה בדאגה אחר עבודות התשתית והמ

 . ממצאיה בדוחות שהוציאה מעת לעת בדבר הבניה הבלתי חוקית בגדה המערבית

 

 )נשוא עתירה זו (בניית המבנה החדש

הבחינו העותרים כי בשטח המאחז מתבצעת בנייה , 2008סמוך לתחילת חודש מרץ  .31

 . 212.7/619.1. צ.בנ, )2 בגוש 648חלקה  (בחלקתו של העותר,  אבןהמואצת של מבנ

 .נספח א, ראו את סימון מיקומו של המבנה החדש על תצלום האוויר

עת התחילו תושבי המאחז , ל חודש מרץסימני הבנייה הראשונים התגלו בראשיתו ש .32

 .בבניית היסודות לבניין

 . 1כנספח דב ומסומן " מצ2008/37/המבנה מיום שלד תצלום 

בכתב ,  למשיביםות מסודרותפנינעשו , עם גילוי תחילת הבנייה, כפי שיוצג מייד .33

ש "מואף שיחה טלפונית עם נציג יוע, )19/3/2008 - ו17/3/2008, 12/3/2008בתאריכים (

עוד ביקשו העותרים כי . בהן הצביעו על המשך פעולות הבניה, )18/3/2008מיום (ש "איו

 .  צווי הריסה כנגד בנייה זותופסק הבניה במבנה לאלתר וכן כי יוצאו 
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לאחר כמעט , וכך. המשיבים לא עשו בפועל דבר על מנת להביא לעצירת הבנייה, ברם .34

 .  הגג על המבנהואף נוצק, עשרה ימים המבנה הושלם כמעט

 .3ד, 2 דיםכנספחב ומסומנים " מצ2008/317/תצלומי המבנה מיום 

תלונה על הסגת , 16/3/2008 למשטרה והגיש בתאריך 1' בעקבות בנייה זו פנה העותר מס .35

 . גבול ועל הנזקים שנגרמו לאדמתו בעקבות הבנייה

ב ומסומן "מצ, העתק מהאישור בדבר הגשת תלונה כפי שניתן לעותר

 . 'נספח הכ

פנה העותר גם אל המנהל האזרחי על מנת להפנות את , 16/3/2008 - ה, באותו יום, בנוסף .36

 . תשומת ליבם לפעילות העבריינית המתבצעת על הקרקע שבבעלותו

ב ומסומנת "מצ, יחד עם תרגומה לעברית, העתק מפנייתו זו של העותר

  .'כנספח ו

,  ששלד וקירות המבנה עומדים על תילםמצבו של המבנה הוא, נכון לכתיבת שורות אלו .37

המבנה קרוב : המשמעות של מצב זה היא ברורה. אשר נוצק לאחרונה, וכך גם גג המבנה

הרי שבנייה זו לא נעצרה ואף לא , ומרגע תחילת גילוי הבנייה והדיווח על כך, לאכלוסו

 . לרגע

 באם יאוכלס :ריש השפעה אדירה על העות, בו המבנה קרוב לאכלוס, למצב כמות שהוא .38

פי נוהלי - שכן על כנגד דיירי המבנהיקשה מאוד לאכוף את החוק, בסופו של יום

י ישראלים בגדה המערבית ללא אישור המשיב "המשיבים אין מפנים בית המאוכלס ע

  .שר הביטחון, 1' מס

 

III . הפניות למשיבים–מיצוי הליכים  

לתי חוקיים והתפשטותם גרת מאבקה בתופעת המאחזים הבסבמ, 2' העותרת מס .39

בבקשה לברר האם , 3 אל נציג המשיב 17/7/2007פנתה בתאריך , הנערכת באין מפריע

האם ; האם קיימת תכנית בניה בתוקף למאחז; נמשכת הבנייה הבלתי חוקית במאחז

האם הוצאו צווי הפסקת עבודות ; החלו הליכי פיקוח כנגד הבנייה הבלתי חוקית במאחז

, האם הוצאו צווי הריסה כנגד המבנים במאחז; יה המתקיימות במאחזכנגד עבודות הבני

 . ואם כן האם נעשה ניסיון כלשהו לממש צווי הריסה אלו

 . 'כנספח זב ומסומן " מצ17/7/2007 מיום 2' העתק ממכתב העותרת מס

 : בה נמסרו הדברים הבאים, 3דובר המשיב התקבלה תשובתו , לאחר שלושה חדשים .40
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  ; בלתי מורשהכי המאחז הינו  )א(

 ;כי המאחז ממוקם על אדמות פרטיות וכן על אדמות שהממונה תובע עליהן בעלות  )ב(

 ;כי למאחז אין תכנית מתאר או תכנית בנייה המאושרת כחוק  )ג(

וכי נפתחו כנגדם הליכי אכיפה בשלבים ,  מבנים בלתי חוקיים25כי במאחז קיימים   )ד(

ת טובין והגשת תלונות החרמ, צווי הריסה, לרבות צווי הפסקת עבודה, שונים

 ;במשטרת ישראל

 ;כי לא הוצאו צווי תיחום למאחז  )ה(

י סדרי "י הנהלים ועפ"וכן כי המשך הטיפול במבנים וביצוע הריסתם ייקבע עפ  )ו(

 .העדיפויות

ב ומסומן " מצ3' העתק ממכתב התשובה של נציג המשיב מס

 . 'כנספח ח

 שמיצוי הליכים ופניות העותרים בנוגע לבניית המבנה החד

ביום  ,1'  בניית המבנה החדש באדמתו של העותר מסמיד כשגילו העותרים כי החלה .41

עם העתק המכתב , 2'  לנציגת המשיב מסמ" החבאמצעותהעותרים פנו  ,12/3/2008

דיווחו העותרים על הפרת החוק  במכתבם. 3' נציג המשיב מס, ש"ש איו"ליועמ

העותרים דרשו .  הבנייהשל תצלום פוציראף  והמתרחשת על אדמתו של העותר

 . פעולות הנדרשות על מנת להביא להפסקת הבנייה ולהרס המבנהב מהמשיבים לנקוט

  .'טכנספח ב ומסומן " מצ12/3/2008מ מיום "העתק מכתב הח

 מכתב מ"ו החשלח, משכה במלוא המרץנבנייה והיות וה, משלא הגיעה תשובה למכתב זה .42

 המשיבים נציגיגם ל  מכתב זה נשלחוהעתקי. 17/3/2008בתאריך , 3-4נוסף אל המשיבים 

ו  דרשבמכתב זה. צים בפרקליטות המדינה"מנהל מחלקת הבג, ד מנדל"לעו ו1-2

 . כדי להפסיק את הבנייה צעדים ננקטו אילו לדעת העותרים

 . 'כנספח יב ומסומן " מצ17/3/2008מ מיום "העתק מכתב הח

קשר , 18/3/2008ביום , מ"יצר הח, הירמשהתברר כי גם לפנייה שנייה זו אין מענה מ .43

בשיחה טלפונית הבטיח סגן פישמן . סגן מאור פישמן, ש"ש איו"טלפוני עם נציג יועמ

 בנוגע הוצאו צווי הפסקת עבודהככל הנראה עדכן כי , בנוסף. להחיש את תשובתו בכתב

על אף הוצאת צווי הפסקת , מ מדוע אם כן נמשכת הבנייה"לשאלת הח .למבנה החדש

 . לא הייתה לסגן פישמן תשובה, העבודות
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, 19/3/2008במכתב מיום , מ פעם נוספת אל סגן פישמן"פנה הח, לאחר השיחה הטלפונית .44

בו נדרשו הרשויות לנקוט בכל הדרכים והאמצעים להביא להפסקת הבנייה ולמניעת 

 . אכלוסו של המבנה החדש הנבנה על אדמתו של העותר

  .א"יכנספח ב ומסומן " מצ19/3/2008מ מיום "תק ממכתב החהע

והמשיבים אף לא כיבדו פניות , מ לא זכו להתייחסות"כל פניותיהם של הח, למרבה הצער .45

למעט אותה אמירה בעל פה של , לפיכך. לא כל שכן במסמכים להם נדרשו, אלו בתשובות

או צווי הריסה /ת עבודות ולא ידוע לעותרים האם באמת הוצאו צווי הפסק, סגן פישמן

שבין אם , מה שכן ידוע לעותרים הוא. כנגד המבנים במאחז ובייחוד כנגד המבנה החדש

 – חרף היותה בלתי חוקית –הרי שהבנייה במקום , הוצא צו זה או אחר ובין אם לאו

 .ובאין מפריע, נמשכת במלוא המרץ

מ לקבל לידיהם העתקים של "חכי למרות בקשותיהם החוזרות והנשנות של ה, עוד יצוין .46

לא התקבלה כל התייחסות , או צווי הריסה שהוצאו למבנה/צווי הפסקת עבודות ו

 – באם הוצאו –העותרים אינם מצרפים את הצווים האלו , על כן. מטעמם של המשיבים

 . לעתירתם

 לא הופסקה עבודת הבנייה בפועל וקרוב הרגע שהמבנה הבלתי חוקי – וזה העיקר –וכן  .47

עשוי לסבך את המצב   המבנהיצוין כי אכלוס.  יאוכלס1' נבנה על אדמתו של העותר מסש

י "פינוי בית מאוכלס ע, פי הנהלים החלים באזור- על, כפי שיפורט בהמשך,  שכןעוד יותר

 .ישראלי באזור מחייב אישור דרג מדיני

 . ומכאן דחיפותה, מכאן עתירה זו .48

    

 הטיעון המשפטיהטיעון המשפטיהטיעון המשפטיהטיעון המשפטי. . . . גגגג

  עבודות הבנייה אתקיהפסלניכר כי לא נעשה דבר , מ"העותרים והחחרף פניותיהם של  .49

. ובין אם לאו,  הפסקת עבודותצוויהוצאו , כדבריו של סגן פישמן, בין אם, הבלתי חוקיות

אזור הסובל מהזנחה ,  תופעה חריגה ברחבי הגדה המערביתואינ,  המשיבים זה שלמחדל

בפרט לגבי עבירות בתחום , בשטחפושעת של כל מה שקשור לאכיפת החוק ויישומו 

 . אשר נעשות ברובן מטעמים אידיאולוגיים,  במגזר הישראליהתכנון והבנייה

התבצע אף צעד לא . הבנייה נמשכת באין מפריע, מאז דווח למשיבים על הבנייה, כאמור .50

דבר שכפי שכבר , ממשי להביא להפסקת הבניה ונראה כי אכלוסו של הבניין קרוב מתמיד

 . אם כאלו יוצאו צווי ההריסה מאוד לפנותו ולבצעשה יקנאמר 
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I – האכיפה של מחלקת הפיקוח והאכיפה-פרויקט אי: במבט לוויני 

עשרות אלפי ואולי מאות אלפי מילים נכתבו על היעדרה של אכיפת חוק אפקטיבית על  .51

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

 . ש הישראלי מאז החל מפעל ההתנחלויותהכיבו

ד "פ, 'שר הביטחון ואח' נ' אל נאתשה ואח 175/81צ "בעקבות בג, בתחילת שנות השמונים .52

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

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

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

 היה ראשון בסדרה ארוכה 23.5.1982שהתפרסם ביום ") ח קרפ"דו("וחשבון של הצוות 

אכיפת החוק -חות ציבוריים שעתידים היו לעסוק מאז ועד היום בבעיית אי"של דו

 .בשטחים הכבושים

ח ועדת החקירה הממלכתית לעניין הטבח במערת המכפלה "ם דו התפרס1994בשנת  .53

 :וגם שם נמתחה ביקורת על כשלי אכיפת החוק, ")ח שמגר"דו("

והגופים הביצועיים , לא עלה בידי ממשלות ישראל לדורותיהן"

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

די ... גזר היהודילא במגזר הערבי ולא במ, בעקבות האינתיפאדה

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

על אף קיומן של , לא הגיש ערבי את תלונתו בעצמו במשטרה

  "ראיות אחרות למעשה העבירה ובכללן עדי ראייה מאנשי הצבא

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

  )192'  עמ,)ד"תשנ(

  :וראו הדברים הבאים שכאילו נכתבו לעניינו

נקודת המוצא המקובלת עלינו ... נתגלו ליקויים באכיפת החוק"

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

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

געת תקינות נפ, שישא באחריות אם יחרוג מכללי המותר

. פעולתן של הרשויות המופקדות על השליטה היעילה בשטח

שלטון החוק אינו כי , בית המשפט העליון העיר כבר לפני שנים

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

 בעצם קיומם של הסדרים נורמטיביים מחייבים ויומיומי

ברזילי  428/86צ "בג(למא ובהפעלתם הלכה למעשה כלפי כולי ע

  "554, 505) 3(ד מ"פ, ממשלת ישראל' נ

 ).ז.ש, .ס.מ, נוההדגשה של; 243' עמ, שם(
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, הוקם המחוז השישי של משטרת ישראל, ח שמגר ואימוץ מסקנותיו"בעקבות פרסום דו .54

מר , היועץ המשפטי לממשלה דאז, בנוסף.  הוא מפקדו4' י שהמשיב מס"הוא מחוז ש

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

הנוהל שונה ועודכן בידי היועץ . לאכיפת החוק על ישראלים בגדה המערבית ובחבל עזה

 : לנוסח העדכני ראו. המשפטי אליקים רובינשטיין

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

15620/98( 

 : קבע הנוהל כך6בסעיף  .55

משטרת ישראל תהיה אחראית לטיפול באכיפת החוק . 1"

ל יהיה אחראי לטיפול "צה. והסדר בתוככי הישובים הישראליים

זאת הן במקרה בו קיים מידע מוקדם (במעטפת שמחוץ ליישוב 

  ).על האירוע ובין אם אין

בכל אירועים אחרים שיהיה לגביהם מידע מוקדם המאפשר . 2

 משטרת ישראל תהיה אחראית לטיפול –התארגנות מראש 

ל יסייע לה ויטפל "באכיפת החוק והסדר באירוע עצמו וצה

 ."במעטפת

ש קובעים במפורש כי משטרת ישראל תהיה אחראית לאכיפת "נוהלי היועמ, כן-הנה כי .56

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

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

 .ל אחראי לאכיפת החוק"להגעת המשטרה צה

חות לא שיפרו את המצב והפרת החוק מצד ישראלים בגדה "אלא שכל הנהלים וכל הדו .57

 . נותרה ללא מענה ראוי עד עצם היום הזה

  :ראו

, "זרחים ישראלים בגדה המערביתאכיפת החוק על א: מראית החוק"

  ;)2006יוני  (יש דין

, "מדיניות אכיפת החוק על מתנחלים בשטחים: הסכמה שבשתיקה"

  ;)2001מרץ  (בצלם

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

 ;)2001אוקטובר  (בצלם, "לפגיעה באזרחים ישראלים

אוגוסט  (בצלם, " מתנחלים בחברוןאכיפת החוק על-אי: עומדים מנגד"

2002(;  
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טיפולן של רשויות אכיפת החוק בהתקפות : הכל צפוי והרשות נתונה"

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

לשמור ,  של המפקד הצבאי בשטחואת חובתו לתקנות האג קובעת את סמכותו 43תקנה  .58

 27לכך יש להוסיף את האמור בתקנה . טחון באזור הנתון בשליטתויעל הסדר והב

 : הקובעת כי, לתקנות האג

, והם יוגנו במיוחד מפני כל מעשה אלימות[...] מוגנים זכאים "

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

זאת ללא הפרעה ,  כשלהםןהשתלטותם של המתנחלים על קרקעות העותר ועשייה בה .59

 מהווה הפרה של המשיבים בכל הנוגע לחובותיהם על פי ,הלכה למעשה מצד המשיבים

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

המחייבת פעילות חובה , כאמור, החובה המוטלת על המשיבים היא. המשפט הישראלי

 :ד שקבע בית המשפט הנכבד בפרשת מוראכפי ו.אקטיבית לצורך אכיפת החוק

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

   "במסגרת זו היא החובה לשמור על כיבוד החוק באזור

מפקד ' הכפר יאנון נ ראש מועצת,  ראשד מוראר9593/04צ "ראו בג(

' בעמ, )2006 (4362, )2(2006על - תק, ל ביהודה ושומרון"כוחות צה

4377(.  

אולם נדמה כי התופעה החמורה ביותר התרחשה ,  התחומיםהזנחת האכיפה פשטה בכל .60

בתחום העבירות כנגד חוקי התכנון והבניה שם נעזרו המתנחלים פשוטו כמשמעו 

 .ברשויות עצמן

 :ד ששון את הדברים החמורים הבאים"קבעה עו, ח ששון"בדו .61

 הפסיקה יחידת הפיקוח לפקח ולנסות 1998מתברר כי מאז "

. ש" על ישראלים בתחום הישובים באיולאכוף את חוקי הבנייה

יחידת הפיקוח אינה בודקת ואינה מדווחת על בנייה בלתי 

  ".חוקית באזורים אלה

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

  :ועוד

בסמוך ליישובים קיימים , במהלך השנים נבנו שכונות שלמות"

; ות שאינן קרקעות מדינהללא תכנית מפורטת ואף על קרקע

 –הוקמו מאחזים בתוך תחום השיפוט של ישובים קיימים 
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לא אספה נתונים , לא דיווחה, ויחידת הפיקוח לא ביקרה שם

  ".ולא ביצעה כל תפקיד של פיקוח

  )219-220' עמ, שם(

. 13/3/2005 מיום 3376. בהחלטת ממשלה מס, ח ששון אומץ על ידי ממשלת ישראל"דו .62

 : כי, בין היתר, נאמרבהחלטה זו 

      של    בממצאים ובהמלצות   בטיפול  רבה  חשיבות   רואה  משלההמ  .2"

   סומכת ידיה הממשלה  .מורשים- למאחזים הבלתי   באשר   הדעת-חוות

    כי הליכי לפיו יש להקפיד ולהבטיח ,הדעת- חוות קרון שביסודי הע על

,  קיימים או חדשים ,ישובים  של   והאכלוס  ההקמה  , התכנון  ,ההקצאה

  ".הממשלה  יעשו כדין ולפי החלטות-על כל הכרוך בכך , ש"באזור איו

  )ב"יכנספח העתק מהחלטת הממשלה מצורף ומסומן ; ההדגשות הוספו( 

ניתן לראות כי גם ממשלת ישראל ראתה לנכון להפסיק את הפרות החוק , הנה כי כן .63

ובכללם , נויים של המאחזים הבלתי חוקייםבכל הנוגע לפי, ולהבטיח את אכיפת החוק

ח " מאז פרסום הדושלוש שניםכשחלפו , דא עקא. נשוא עתירה זו, "דרך האבות"המאחז 

, והמאחז עדיין ניצב גאה ומתריס כנגד שלטון החוק, ומאז שאומץ על ידי הממשלה

א כאילו שלטון החוק והחלטות הממשלה הם חוכ, ויושביו של המאחז עושים בו כשלהם

, שמדווח לרשויות בזמן אמת על הפרות החוקכהרי שגם , וכאילו לא די בזאת. ואיטלולא

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

 . המשכה של הפרת החוק ואת הפגיעה בשלטון החוק בגדה המערבית

  

II .נה החדש ה הלא חוקית של המבכנגד הבנייונמשכת אכיפה מכוונת -אי: במבט ממוקד

 על אדמתו הפרטית של העותר, "דרך האבות"הנבנה במאחז 

ד ששון ביחס לכל המאחזים הבלתי חוקיים שהוקמו "ציטטנו לעיל את קביעותיה של עו .64

ד ששון גם קובעת דברים ברורים באופן ספציפי "אך עו. בעשור האחרון בגדה המערבית

 :ירה זונשוא עת, "דרך האבות "ביחס למאחז

ד ששון כי המאחז הוקם על אדמה פלסטינית "ח קובעת עו" לדו101' בעמ •

 .אדמות מדינה ואדמות סקר, פרטית

 הוקם בסיוע כספי משרד השיכון המאחזד ששון כי "ח קובעת עו" לדו152' בעמ •

 .והבינוי למרות שלא היה לו היתר הקמה כלל
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ח "ולוסאלית המתוארת בדוכישלונם המהדהד של הרשויות למנוע את הפרת החוק הק .65

, העדר אכיפה זו. הזנחה פושעת של אכיפת החוק בגדה: ששון הוא הרקע לעתירה זו

או לחלופין , למרות הוצאתם של צווי ההריסה כנמסר במכתבו של דובר המנהל האזרחי

בלתי חוקי וממוקם העדר הוצאתם של צווי תיחום וצווי הריסה בגין היותו של המאחז 

המצטרף למסכת ארוכת שנים , הינם מחדל מתמשך, ע פלסטינית פרטיתעל קרקבחלקו 

אכיפה מכוונת - איאכיפה מצד הרשויות שאין שום דרך לתאר אותה מלבד - של אי

 . מצב זה הינו בלתי נסבל. ומודעת

בזמן כי גם כאשר הנפגעים מפעולות המתנחלים באזור באים ופונים , יש להוסיף, בעניינו .66

אירע בנוגע נים את תשומת ליבן להפרת החוק ודריסתו כפי שמפ,  אל הרשויותאמת

ובכך מפירות את חובותיהן כלפי לפעול מ הרשויות נמנעות, למבנה נשוא עתירה זו

 . אזרחים מוגנים הנמצאים תחת אחריותן

  

 הסעד המבוקשהסעד המבוקשהסעד המבוקשהסעד המבוקש. . . . דדדד

העותר ביקש את הגנת הרשויות ואלו לא עשו . המצב המתואר בעתירה זו חמור ומקומם .67

ואם עשו לא עשו די ובפועל אפשרו את המשך הבנייה של הפולשים לאדמתו ועל , דבר

 .אדמתו

, לפיכך לא נותרה לעותר ברירה אלא לבקש סעד מבית המשפט הנכבד שיכפה על הרשויות .68

לקיים את חובתם החוקית ולבצע את המוטל עליהם מכוח המשפט , 1-4משיבים 

 . הישראליוהמנהלי וציוני התחיקה הצבאית והמשפט הקונסטיט, לאומינהבי

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

 .האמצעים שימנעו את המשך הבנייה הבלתי חוקית

 בנוסח המופיע בפתח כתב 5-6בית המשפט מתבקש להוציא צו כנגד המשיבים , כן-כמו .70

שראלי מושיט יד ונותן סיוע להפרת העתירה וזאת כדי למנוע מצב שגוף סטטוטורי י

 .החוק ולגזל אדמות

הוצאת צווי הפסקת עבודות ולחילופין ואם יתברר כי הוצאו צווים -עמדתנו היא כי באי .71

כן עמדתנו -כמו. תום החוקייהתו את חוב1-4 מפירים המשיבים ,אכיפתם-כאלה אזי באי

 אלא במקרים ,כפם ולאום כאמורהיא כי למפקד הצבאי לא רק סמכות להוציא צווי

ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים , זה עליו להוציא צו חובה –דוגמת המקרה שלפנינו 

 .לאכיפתו

בית משפט נכבד זה אמר אמנם לא : כן לא מיהרו העותרים בהגשת העתירה-ידענו ועל .72

אחת כי אין הוא נוהג להוציא תחת ידיו צווים דקלרטיביים האומרים כי את החוק יש 
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 עם זאת בקשתם של העותרים היא לצו עשה ספציפי המחייב את המשיבים יחד. לאכוף

 שלא כדין הישראלי הנבנה,  קונקרטיהמבנאכוף את צו הפסקת העבודות בנוגע לל

צו זה מתבקש בשל סירוב .  על אדמת העותר,ובניגוד גמור להחלטות ממשלה, והבינלאומי

צו זה נדרש מכיוון . חוקעקבי ונמשך של הרשות השלטונית המוסמכת לאכוף את ה

שאין כל דרך לפרשו (סיון אכיפה מאידך ישהיקף הבניה הבלתי חוקית מחד והיעדר כל נ

יוצרים את אותו סף שהפסיקה קבעה להתערבות בית המשפט הנכבד , )אלא כמכוון

: ראו( התנערות מוחלטת של הרשות מחובתה לאכוף את החוק –במדיניות אכיפת החוק 

 :425) 3(99עליון -תקדין, ממשלת ישראל' יחי פלבר נעמ 6579/99צ "בג

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

צריך שהרשויות המוסמכות יתנערו לחלוטין מחובתן , אחר

או יימנעו ממילוי , דבר שאינו קיים במקרה זה, לאכוף את החוק

 "דבר שלא הוכח במקרה זה, סביר-חובתן באופן בלתי

נבנו תחת ,  מבני קבע שנבנו במאחז זה בשנים האחרונות10-נציין כי למעלה מ,  כןכמו .73

 .  וחרף זאת לא נמנעה השלמתם ואיכלוסם, עינם הפקוחה של הרשויות

והתוצאה העגומה , פניות למשיביםאינספור ה, התכתובת הענפה, בתיק שבפנינו, ובכן .74

ות התנערו לחלוטין מחובתן מוכיחים בברור ומעל לכל ספק שהרשויות המוסמכ בשטח

 . נמנעות ממילוי חובתן באופן בלתי סביר וכן שהן  החוקלאכוף את

  

תנאי כמבוקש ברישא לכתב - עלויםלאור כל האמור מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו

  .יםלמוחלט םלהופכ, פה- עתירה זו ולאחר קבלת תגובת המשיבים ושמיעת טיעון בעל

-  הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים וכן בשכרמתבקש בית המשפט, כן-כמו

 .מ וריבית כחוק"ד בתוספת מע"טירחת עו

  



  17

   ולצו ארעיצו בינייםלבקשה להנימוקים 

 לנקוט בכל 1-4מבית המשפט הנכבד להוציא צו ביניים המורה למשיבים מבקשים העותרים 

דין - וזאת עד לפסקירה נשוא העתהפעולות הנדרשות על מנת למנוע את אכלוסו של המבנה

  .סופי בעתירה זו

 :ואלה נימוקי הבקשה

צו בדבר הפסקת עבודות של  האו אכיפ/ והוצאעתירה זו מבקשת סעד המתייחס לה, כאמור  .א

  ". האבותדרך "במאחז הבלתי חוקי בנוגע למבנה ההולך ונבנה 

מים אלו בי, )לעיל 31-38 פסקאותראו , בפרט(כפי שמפורט בחלק העובדתי לכתב העתירה   .ב

. 1' על קרקע שהיא בבעלותו של העותר מס, הולכת ונשלמת בנייתו של מבנה אבן גדל ממדים

פנו העותרים , עם גילויהמיד ו, תחילתה של בנייה זו התגלתה בתחילת חודש מרץ שנה זו

כפי שניתן לראות . מ אל המשיבים בבקשה לעצור את הבנייה ולמנוע את אכלוס המבנה"והח

לא נתקבלה התייחסות עניינית מטעמם , חרף פניותיהם הרבות, מיצוי הליכיםבפרק העוסק ב

כאשר נכון לכתיבת שורות אלו , )לעיל 41-48 ראו פסקאות( לפניות אלו 1-4של המשיבים 

 . והבנייה נמשכת באין מפריעהמבנה כמעט הושלם

ואם כך קיים חשש ממשי כי המבנה יאוכלס בקרוב , היות ושלבי הבנייה הינם מתקדמים  .ג

פי - הדבר ימנע את הסעד המבוקש בעתירה זו ויקשה מאוד לאכוף את החוק שכן על, יקרה

י ישראלים בגדה המערבית ללא אישור המשיב "נוהלי המשיבים אין מפנים בית המאוכלס ע

 ברור שהדבר מזמין לחצים פוליטיים וברור גם שהדבר יביא לעיכובים .שר הביטחון, 1' מס

יפה שכן לשר הביטחון עיסוקים רבים ולא מן הנמנע שייקח זמן רב עד רבים בפעולות האכ

 .שיתפנה לעסוק בעניינו של מבנה לא חוקי אחד מתוך עשרות אלפים שנבנו בגדה

 שעל אדמתו מתבצעת 1' איכלוסו של המבנה עשויה לפגוע פגיעה קשה בעותר מס, כן-הנה כי  .ד

 .יתן סעדולאיין את האפשרות של בית המשפט הנכבד ל, הבניה

לא , על כן. אינה חוקית, כמו גם בניית שאר המבנים במאחז,  המבנהתבנייכי ברור הוא , מנגד  .ה

הבנייה והמגורים הם שכן , בועתיד להתגורר בונה את המבנה ומי שייגרם כל נזק למי ש

ת יואין עניינה של עתירה זו בסכסוך שכנים הטוענים לזכו.  התנהגות עברייניתשניהם בגדר

  .כפי שעולה מתשובות המשיבים, כמו המאחז כולו, שכן המבנה לכשעצמו אינו חוקי, תנוגדו

 . הכף נוטה בבירור לצידו של העותר, כי מבחינת מאזן הנוחות, ברור אם כן  .ו

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

היכן שניכר כי גם , וקית במאחזים הבלתי חוקייםהמערבית ככל שהדבר נוגע לבנייה הבלתי ח

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

 . אשר יסייעו בהחזרתו של שלטון החוק לחלק זה הנתון לשליטתם של המשיבים
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שלום "ת תנוע 6357/05 צ"בג, י בית המשפט הנכבד בתיק דומה"צו ביניים דומה ניתן ע  .ח

ב לעתירה זו "המצ, 5/7/2005 החלטה וצו ביניים מיום ('נגד שר הביטחון ואח' ואח" עכשיו

 ).ג"יכנספח ומסומנים 

  

אשר יורה   צו ביניים כמבוקשוציא בדחיפות לה הנכבדמתבקש בית המשפט, כן-שר עלא

  .ה לנקוט בכל הצעדים הדרושים בכדי למנוע איכלוס המבנה נשוא העתיר1-4למשיבים 

  

  צו ארעי

ובכדי למנוע סכנה של פלישה למבנה שמטרתה לסכל , עד לקבלת החלטה בבקשה לצו ביניים

  .מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו ארעי שיאסור על איכלוס המבנה, הליכים אלו

  

  2008/326/ :תאריך

  

________________            _______________  

  ד"עו,    דמיכאל ספר            ד"עו,      שלומי זכריה

  כ             העותרים"ב
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