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 המשיבים

   

  ל תנאי עתירה למתן צו ע 

 לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים לבוא וליתן צו על תנאי מתןלזוהי עתירה 

מימוש צווי ההריסה הסופיים ינקטו בכל הפעולות הדרושות ל מדוע לא, באם יחפצו, טעם

בנוגע  1-4  שהוצא על ידי המשיביםיכפ, צו בדבר הכרזת שטח סגור בפני ישראליםלאכיפת הו

. צ.בנ/  חאדר - של אדמות הכפר אל648חלקה , 2בגוש , 1' ר בבעלות העותר מסלחלקה אש

212.7/619.1. 

 . 'נספח אב לעתירה זו ומסומן כ"צו ההריסה הסופי מצ

 . 'נספח בב לעתירה זו ומסומן כ"הצו בדבר הכרזת האזור כשטח סגור לישראלים מצ
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 בקשה לקביעת מועד דיון דחוף

וככל שיומנו מאפשר , קבוע את העתירה לדיון מוקדם ככל האפשרבית המשפט הנכבד מתבקש ל

 :וזאת מהנימוקים הבאים, זאת

מבקש העותרים את הפשוט והאלמנטרי , המוגשת על ידי העותרים בגלגולה השני, בעתירה זו

לפנות את הפולשים ,  לאכוף את הדין בשטח הנתון לשליטתם–מכל המצופה מהמשיבים 

 .   ולהשיב לו את הקרקע שבבעלותו1' עותר מסשנמצאים על אדמתו של ה

 לפנות את הפולשים שפלשו 1' מבקשת מבית המשפט שיסייע בידי העותר מס, עתירה זו

צווים אשר , לאדמתו ולממש את צווי ההריסה והצו בדבר שטח סגור שהוצא כנגד הפולשים

מוניר חסן , 2817/08ץ "בג(הוצאו על ידי המשיבים בעקבות עתירתו הקודמת של העותרים 

למרות פסק דין של , אולם דבר לא נעשה לאכוף אותם, )'נגד שר הביטחון ואח' חוסיין מוסא ואח

 . )29.4.2008פסק הדין בעתירה ניתן ביום  (בית המשפט הנכבד בנושא

הפולשים לשטח העותר ממשיכים במרץ רב בהליכי הבנייה ופיתוח , כפי שיפורט בעתירה

 גרימת נזקים עצומים לעותר צווי שטח צבאי סגור ובמחיר,  הריסההפרת צוויתוך , השטח

 מופגנת מצווים הפרה תוך ,כאמור, פעולות אלו נעשות. אדמתולשלו  הגישה מניעת כמובןו

 . אולם אלו אינם נוקפים אצבע על מנת לאכוף צווים אלו, 1-4שהוצאו כדין על ידי המשיבים 

המשיבים רואים בעצם הוצאת הצווים מטעמם את הם נוכחו לדעת כי , לצערם של העותרים

וללא התערבותו של בית המשפט הנכבד לא נראה , תחילתו אך גם את סופו של תהליך האכיפה

 .  האם ומתי ייאכפו צווים אלו

 להפסיק את הבנייה ולמנוע את הפגיעה באדמת 2008העותרים פעלו במרץ החל מחודש מארס 

קרוב אף . לעותר ומסבך עד בלי קץ את האפשרות שיקבל סעדכל יום שעובר גורם נזק . העותר

 .ובכך יביאו לשינוי חמור במצב הדברים,  או אחרים יאכלסו את המבנה6- ו5היום שהמשיבים 

, ובשים לב שהמדובר בעתירה שנייה שהוגשה על ידי העותרים בסוגיה ובנושא זהה, לפיכך

 . ככל שיומנו מאפשר לו זאתיתבקש בית המשפט לקבוע את העתירה לדיון מוקדם 
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 :תנאי-ואלה הנימוקים בעתירה לצו על

 פתח דברפתח דברפתח דברפתח דבר. . . . אאאא

של  פרטיה ושטחשל אזרחים ישראלים לומתמשכת עניינה של עתירה זו בפלישה חצופה  .1

פלישה הנמשכת ללא , אדר המצוי בגדה המערבית'ח-תושב פלסטיני מהכפר אל, העותר

חרף , מונות על שלטון החוק באזור זהכל תגובה אכיפתית אפקטיבית של הרשויות הא

הוצאת שלל צווים בנושא וחרף קיומה של עתירה קודמת בנושא ופסק דין אשר ניתן על 

בו גברה הציפייה כי יאכפו הצווים ותסתיים הפרת החוק הנשנית , ידי בית משפט נכבד זה

 . בשטח זה

תושבי המאחז עת החלו , 2008 חודש מארס סביבותצע בבאשר החלה להת, פלישה זו .2

לבנות על ,  או מי מטעמם5-6אשר לימים התחוור כי המדובר במשיבים , "דרך האבות"

, ולאכלוסוקרוב להשלמתו היה אף כאשר מבנה אחד , 1' אדמתו הפרטית של העותר מס

 . אלמלא הגישו העותרים את עתירתם הקודמת בנושא

נתיב "או " ( האבותדרך"מאחז המבנה נשוא צווי ההריסה ונשוא העתירה ממוקם ב .3

הינו נקודת ישוב המורכבת ממספר רב של מבנים אשר , ")המאחז: "יכונה להלן; "האבות

בלתי כולה נקודת יישוב שהיא , ומספר מבני אבן) או קרוואנים" מגורונים("יבילים 

 . ללא היתר מטעם הרשויות ותוך הפרת חוק בוטה  שהוקמהחוקית

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

 .'גנספח ב ומסומן " מצהעתירה

עתירה זו מבקשת מבית המשפט הנכבד לבוא ולהורות למשיבים לנקוט בכל האמצעים  .4

 בנייה הנערכת באין מפריע, הנדרשים על מנת להביא להפסקת הבניה בשטחו של העותר

הוצאו תחת ידם של אשר ל צווים שו חרף היותה הפרה ברוטלית של החוק, גם בימים אלו

הפכה  תופעה אשר למרבה הצער, רשויות אכיפת החוק בגדה ועליהם לא הוגשו השגות

 .  במאחז נשוא העתירה ובמאחזים אחרים בשטחי הגדה המערביתהן, לדבר שבשגרה

ועל כך אין ,  נשוא עתירה זו– כמו גם המאחז כולו –כי זהו המצב המשפטי של המבנה  .5

ללא , המבנה הוקם תוך הסגת גבול ופלישה שלא כדין לשטח פרטי: להיות חולקולא יכול 

כנגד המבנה הוצאו צווי ; 1-4או המשיבים /ו) בעל הקרקע (1' כל היתר מהעותר מס

; עתירה שהגישו העותרים בעברפניות ווכל זאת בעקבות , הריסה וכן צו שטח צבאי סגור

 להיות 1' וכפועל יוצא ממשיך העותר מס, אלוצווים אלו לא נאכפים נכון לכתיבת שורות 

  .כאשר גם לא ברור אם ומתי בכוונת הרשויות לאכוף צווים אלו, מנוע מלהגיע לאדמתו

ב לעתירה ומסומן " מצ3.4.2008צו הריסה סופי אשר הוצא למבנה ביום 

 . 'אכנספח 
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) בל חבון'ג)(ישראלים)(איסור כניסה ושהייה(הכרזה בדבר סגירת שטח 

ב לעתירה זו ומסומן " מצ6.4.2008אשר הוצא ביום ', ס/14/08 'מס

 . 'בכנספח 

 והפניות האינטנסיביות ללא פעילותם הנמרצת של העותרים עם זיהוי הבנייהברור כי  .6

ואילו רק בעקבות , ספק אם המשיבים היו נוקטים בפעולה כלשהיא, שנעשו בעקבותיה

למרבה . ם האמוריםצוויהנגד המבנה פניותיהם והגשת עתירה בנוגע לבנייה הוצאו כ

 הסתיימה כל מחוייבותם וכי פקטו בכך- סבורים כי דה1-4ניכר כי המשיבים , הצער

פונים העותרים ובאים לפתחו ,  על כן.אכיפתם של הצווים אינה דבר שיש לבחון אותו כלל

  לממש1-4 על מנת שיורה למשיבים –אליו ידם משגת  כמפלט אחרון –של בית המשפט 

  . את הצווים שיצאו תחת ידם

על עבודות הבנייה , העותרים עקבו אחר המתרחש במאחז וגם דיווחו על הפרת החוק .7

והתשתית באופן שוטף למינהל האזרחי ולשאר המשיבים האמונים על אכיפת החוק 

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

גם לאחר מתן פסק . לרבות בניית המבנה החדש, ינו הפרטי של העותרהמאסיבית בקני

, אכיפת הצווים-)אי( ולעקוב אחר הדין בעתירה הקודמת המשיכו העותרים לבחון

כאשר דיווחים אלו לא זכו , והמשך עבודות הבנייה והתנועה בבית ומסביב לו

 . להתייחסות אופרטיבית מצידם של המשיבים

הפנייה לבית המשפט הנכבד נעשית בלית ברירה , ק העובדתיכפי שנראה להלן בחל  .8

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

,  הושלם1'  באדמתו הפרטית של העותר מס6- ו5המשיבים המבנה החדש הנבנה על ידי 

 בעקבות העתירה יביםצווים על ידי המשההוצאת מסתבר ש, מנגד; וזאת ללא כל הפרעה

אשר כ,  המשיביםמבחינתבכל הכרוך בביצוע פעולות אכיפה סופי מהווה שלב  הקודמת

 לצורך הבאת צווים אלו לכדי פנות בשנית לבית המשפט הנכבדנדרש כעת להעותר 

 . מימוש

נדיר הדבר שמתבקש בית המשפט להוציא תחת ידו צו המורה לרשויות אכיפת , אכן .9

אלא שמשהתברר לעותרים שבפועל אין כל כוונה לעצור את . וקהחוק לאכוף את הח

לבד , ם העותרים לא הניבה דברעומשתכתובת מט, ההפרה הנמשכת והמתגברת

לא ,  וחוסר נכונות עקבי למלא אחר חובתם זותירוצים קבועים, מאמירות סתומות

 . נותרה בידם של העותרים כל ברירה אלא לבקש סעד מבית המשפט הנכבד

במשך שנים ראו תושבי הכפר  –  או כלאחר ידבאה לעולם בואקוםלא  עתירה זו ,ודוק .10

כיצד משתלטים המתנחלים על האדמות , "דרך האבות "אדר הסמוך למאחז'ח-אל

י של משטרת ישראל "אנשי המנהל האזרחי ומרחב ש, וכיצד פיקוד מרכז, שבבעלותם

למרות פניות חוזרות ונשנות אל . אינם נוקפים אצבע בכדי למנוע התנהגות ברוטאלית זו

ולמרות הצהרות והכרזות אשר הוכחו כריקות מתוכן כי המבנים הינם , הגורמים השונים

אשר נועדו לכאורה יחד עם הוצאת צווים שונים , בלתי חוקיים וכי הם מיועדים להריסה

 .  לא נעשה הדבר– זו" מכת מדינה"להתמודד עם 
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לל המבנים במאחז עומדים ותלויים צווי הריסה כנגד כ, כפי שיתואר בחלק העובדתי .11

אשר מעולם לא נעשה בהם שימוש עת המשיבים לא מוצאים לנכון להביאם לכדי , שונים

אשר היה ער לחידלון מתמשך זה של המשיבים ואשר חפץ כי , 1'  מסבפני העותר. יישום

לבית המשפט מלבד פנייה ברירה , אם כן, לא נותרה, גורלו וגורל אדמתו יהיו שונים

 . פי דין-הנכבד על מנת שזה יורה לרשויות לבצע את המוטל עליהם על

    

    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 .12

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

כפי שהונפקו על ידי ,  העתק מנסח ספרי הרישום ומס רכוש וכן1' צהירו של העותר מסמת

 .2-1דנספח כב לכתב העתירה ומסומן "מצ 1999המנהל האזרחי בשנת 

בין , העוסקת, הינה עמותה רשומה, ל מפעלים חינוכיים.ע.ת שעמות, 2' העותרת מס .13

כינוס אסיפות ,  חומרי הסברהבפעילות חינוכית לקידום השלום באמצעות פרסום, היתר

 "שלום עכשיו"נת העמותה בחלקה את פעילות תנועת מ בין היתר ממ.ב"הסברה וכיו

קיימא בין מדינת -מפלגתית הפועלת זה כשלושה עשורים למען שלום בר-היא תנועה לאש

 . ישראל ובין שכניה

 אצל רכזת צוות מעקב ההתנחלויותהמשמשת כ, חגית עופרן' הגב, 3' העותרת מס .14

 .'הכנספח ב ומסומן "מצתצהירה . 2' המשיבה מס

 מופקד על המינהל 1' משיב מס.  הינו שר הביטחון של מדינת ישראל1' המשיב מס .15

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

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

/il.gov.pmo.www://http ;ח ששון"דו: "להלן יכונה  .(" 

ל בגדה המערבית ובידו מצויות כל סמכויות הניהול " הינו מפקד כוחות צה2' המשיב מס .16

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

 2אמון המשיב , בפרט. ט ההומניטרי הבינלאומי ולדיני התפיסה הלוחמתיתלכללי המשפ

, על שמירה על הסדר הציבורי והגנה על רכוש התושבים באזור הנתון לתפיסה לוחמתית

 . כפי שיוסבר בהמשך העתירה

סמכויות הניהול את  2'  הינו ראש המינהל האזרחי אשר לו אצל המשיב מס3' המשיב מס .17

 על אכיפת חוקי 3' בין היתר אמון המשיב מס. יים בשטחים הכבושיםשל החיים האזרח

 .לרבות הוצאת צווי הפסקת עבודות, התכנון והבנייה החלים באזור
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על אכיפת , בין היתר, י של משטרת ישראל אשר אמון" הינו מפקד מחוז ש4' המשיב מס .18

 .החוק על ישראלים מפירי חוק בגדה המערבית

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

כך על פי אמירותיהם בפני ,  הם בוני המבנה ומי שהיו לתקופה דייריו5-6' המשיבים מס .19

  .עת צורפו כמשיבים בעתירה הקודמת, בית המשפט הנכבד

 

II .תגובת הרשויות) העדר(-ו, הבנייה במאחז, פעילות העותר באדמות . 

אדר את 'ח-ד העותר ותושבים אחרים מהכפר אלעיב, עד לפרוץ אינתיפאדת אל אקצא .20

העיבודים . ללא כל הפרעה, השטח והאדמות עליהן ממוקם המאחז והמבנה החדש

 . מטעים וגידולים עונתיים שונים, החקלאיים התאפיינו בגידולים של גפנים

הרי שבמשך השנים הוא לא נטש את עיבוד הקרקע ולו , כפי שעולה מתצהירו של העותר .21

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

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

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

 . בעיבוד האדמה

 1' תוך שהעותר מס,  המנהל האזרחי ובידיעתאישורנעשו ב, הליכי ההשבחה והשיפוץ .22

 .  בעול הכלכלי הכרוך בעלויות השיפוץ וההשבחהואנושא גם ה

, מהתנכלויות שונות של מתנחלי האזורוחבריו  העותר וסבל, במהלך עבודות השיקום .23

 הבחין 2000בשנת , בשלב מסוים. אשר ניסו למנוע מבעדו לעבד את הקרקעות ולהשביחן

 .  המתנחלים החלו לסלול דרך היקפית בחלק מהשטח שבבעלותוהעותר כי

בשל , מלהגיע לאדמות שבבעלותוהיה מנוע העותר , אקצא-עם פרוץ אינתיפאדת אל .24

בחסות , 2001החל מאמצע שנת , באותה עת. סגרים ועוצרים שהוטלו על תושבי האזור

, נית באותה עתהאינתיפאדה והגבלות התנועה הקשות שהוטלו על האוכלוסייה הפלסטי

 .  החלה העברת מגורונים לשטח עליו ממוקם המאחז, העותרעל לרבות 

 וכי הוא  אינו חוקיכולו "נתיב האבות"נמצא כי המאחז , ד ששון"בחוות הדעת של עו .25

 . אדמות מדינה ואדמות סקר, אדמה פלסטינית פרטיתהוקם על 

 :הדעת ומספרת לנו על המאחז-וכך מוסיפה חוות .26

 בל חבון' ג- נתיב האבות -ח "דוב שם המאחז

 2001פברואר : מועד הקמה

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

  קרקעות פרטיות של פלסטינים+ אדמת סקר : הזכויות בקרקע טיב

  הרשאה אין: הגוף שהקצה את הקרקע

 .אין: סטאטוס תכנוני

 .אלעזר מרבית המאחז מחוץ לתחום הישוב. יןא: תחום שיפוט

 . משפחות10: מספר תושבים

הכשרות ;  מבני בטון5; עם גגות רעפים  יבילים מצופים אבן12;  יבילים22: סוג הבניה

; עמודי תאורה; מגדל תצפית ; מכולות6; שטחים חדשים ויסודות למבנים חדשים

בור ; גנרטור; אוטובוס תחנת; יםגן שעשוע;  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-לפי נתוני המינהל האזרחי : הערה

נכון לעכשיו המאחז גדול . 2005שנת , ייחסים לעת עריכתוח מת"כי הפרטים בדו, יצוין .27

 .  תושבים רב יותר' יותר ומכיל מס

זאת ללא שהרשויות , הינו מאחז בלתי חוקי הקיים זה שבע שנים, כן-אם, נתיב האבות .28

עשו דבר אפקטיבי כלשהו למנוע את גזל האדמה ואת פריצת החוק המאסיבית שנובעת 

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

 . העבריינית

 בדרישה להסרת, או נציגיהם אל רשויות המנהל האזרחי/במהלך השנים פנו העותרים ו .29

שיוכלו לשוב ולעבד את על מנת והריסת מבני הקבע והמגורונים שהוצבו על הקרקע 

 . אדמתם

אדר תלונות למשטרה בנוגע 'ח- הגיש העותר ותושבים אחרים מהכפר אל,מעבר לכך .30

מנהל במחו התושבים בפני גורמים , בנוסף. להסגת הגבול והרס המטעים באדמותיהם

לעבד אותן ובכך כל השקעתם , האזרחי כנגד העובדה שהם מנועים מלהגיע לאדמותיהם

 . ירדו לטמיון, כמו גם השקעות אחרות, UNDP -בפרויקט הפיתוח מטעם ה

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

 . 'וכנספח ב לעתירה ומסומנת " מצ2006משנת , מפעילות המתנחלים

פניות העותרים לא נענו והרשויות נמנעו מפינוי , מבחן התוצאה מראה כי למרבה הבושה .31

 .הפולשים והריסת המבנים הבלתי חוקיים

עקבה בדאגה אחר עבודות התשתית , "יושלום עכש"תנועת באמצעות , 3' העותרת מס .32

ופרסמה את ממצאיה בדוחות שהוציאה מעת לעת בדבר , והמשך הצבת המבנים במאחז

 . הבניה הבלתי חוקית בגדה המערבית
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III –082817/ץ " העתירה הקודמת בבג 

 בניית המבנה החדש) א(

נייה הבחינו העותרים כי בשטח המאחז מתבצעת ב, 2008סמוך לתחילת חודש מרץ  .33

 . 212.7/619.1. צ.בנ, )2 בגוש 648חלקה (בחלקתו של העותר , מואצת של מבני אבן

 .'גנספח -ב ו של המבנה החדש על תצלום האוויר מופיעסימון מיקומ

עת התחילו תושבי המאחז , סימני הבנייה הראשונים התגלו בראשיתו של חודש מרץ .34

 .בבניית היסודות לבניין

 .'זכנספח ב ומסומן " מצ7/3/2008תצלום שלד המבנה מיום 

נעשתה פניה מסודרת למשיבים על מנת שיביאו להפסקתה , עם גילוי תחילת הבנייה .35

המשיבים לא עשו בפועל דבר על מנת להביא , ברם. ויוציאו צווי הריסה כנגד בנייה זו

ואף נוצק הגג על , לאחר כמעט עשרה ימים המבנה הושלם כמעט, וכך. לעצירת הבנייה

על מנת להעמיד את , כל זאת כאשר עבודות הבנייה נעשות במהירות שיא, המבנה

  . הרשויות בפני עובדה מוגמרת

תלונה על הסגת , 16/3/2008 למשטרה והגיש בתאריך 1' בעקבות בנייה זו פנה העותר מס .36

 . גבול ועל הנזקים שנגרמו לאדמתו בעקבות הבנייה

 . 'חכנספח ן ב ומסומ"מצ, העתק מהאישור בדבר הגשת תלונה

פנה העותר גם אל המנהל האזרחי על מנת להפנות את , 16/3/2008 -ה, באותו יום, בנוסף .37

 . תשומת ליבם לפעילות העבריינית המתבצעת על הקרקע שבבעלותו

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

 . 'טכנספח 

 

  הפניות למשיבים–ת לקראת העתירה הקודמ מיצוי הליכים )ב(

במסגרת מאבקה בתופעת המאחזים הבלתי חוקיים והתפשטותם , 3' העותרת מס .38

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

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

האם הוצאו צווי הפסקת עבודות ; ייה הבלתי חוקית במאחזהחלו הליכי פיקוח כנגד הבנ

, האם הוצאו צווי הריסה כנגד המבנים במאחז; כנגד עבודות הבנייה המתקיימות במאחז

 . ואם כן האם נעשה ניסיון כלשהו לממש צווי הריסה אלו
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ב ומסומן " מצ17/7/2008 מיום 2' העתק ממכתב נציגת העותרת מס

 . 'יכנספח 

בה נמסרו , 3התקבלה תשובת דובר המשיב , 10.10.2007בתאריך ,  חדשיםלאחר שלושה .39

 : הדברים הבאים

 ;כי המאחז הינו בלתי מורשה )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 ,  חוקיים מבנים בלתי25כי במאחז קיימים  )ד(

החרמת טובין והגשת תלונות , 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

 10.10.2007מיום  3'  נציג המשיב מסהעתק ממכתב התשובה של

 . א"יכנספח ב ומסומן "מצ

-)אי(עת הוא משקף נאמנה את מצב , למכתב זה ולאמור בו עוד נשוב בהמשך העתירה .40

 . כאשר המבנה נשוא עתירה זו מייצג רק את קצה התופעה, אכיפת החוק בגדה המערבית

ליו ממוקם המאחז הבלתי ע, אדר'ח-מ בשם תושבי הכפר אל" פנו הח6/1/2008בתאריך  .41

 בדרישה לפנות באופן מיידי את המאחז 2-3אל המשיבים , 2' ובשם העותרת מס, חוקי

במכתב זה נתבקשו המשיבים לנקוט בכל האמצעים ". דרך האבות"הבלתי חוקי 

, הדרושים בכדי לפנות את תושבי המאחז ואת המבנים שהוקמו או ממוקמים בשטחו

 וכן נקיטה בכל ,ומימושםהוצאת צווי תיחום , מימושםולרבות הוצאת צווי הריסה 

 . כפי שנתחייב על פי הדין, ההליכים כנגד הפולשים

ב " מצ6/1/2008מ אל המשיבים מיום "העתק ממכתב הח

  .ב"יכנספח ומסומן 

בה נמסר המענה , 2' נציגת המשיב מס,  נשלח מכתב מאת סרן מירן לוי17/1/2008ביום  .42

, כעבור ארבעה ימים. במישרין, 3לשכת היועץ המשפטי של המשיב לפנייה יינתן על ידי 

 :בו נמסרו הדברים הבאים, התקבל מכתב נוסף מאת סרן לוי, 21/1/2008ביום 

מטופלת במסגרת הטיפול בכלל סוגיית " דרך האבות"סוגיית מאחז "

עמדת המדינה בסוגיית . המאחזים הבלתי מורשים באזור יהודה ושומרון
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מסר במסגרת תשובת המדינה לעתירות התלויות ועומדות תי, המאחזים

 ."בנושא בפני בית המשפט העליון

 . ג"יכנספח ב ומסומן " מצ17/1/2008העתק מכתבה של סרן לוי מיום 

 . ד"כנספח יב ומסומן " מצ21/1/2008העתק מכתבה של סרן לוי מיום 

טרם נתקבלה כל מ להודיע כי נכון לכתיבת שורות אלו "למען הסר ספק יבקשו הח .43

זאת חרף העובדה כי , כמובטח במכתבה של סרן לוי, ש"ש איו"תשובה מאת נציג יועמ

בין , מ"משיגור מכתבם של החו, חודשים מאז שיגור תשובתה זושמונה חלפו למעלה מ

 .ש"ש איו"היתר גם אל יועמ

) ןיש לציי, באין מפריע(רחשת ת המשיכה כאמור במעקב אחר הבנייה המ2' העותרת מס .44

בו מופנית , 10/1/2008בתאריך ,  מכתב נוסף3' ואף שיגרה אל נציג המשיב מס, במאחז

 להשיב 3במכתב זה נדרש המשיב . תשומת ליבו לכך שהבנייה נמשכת במאחז במלוא העוז

זאת לאחר שהובהר מפיו כי הבנייה , מה בכוונתו לעשות על מנת להביא להפסקת הבנייה

 . כולוהינה בלתי חוקית כמו המאחז 

כנספח ב ומסומן " מצ10/1/2008 מיום 3' העתק מכתבה של העותרת מס

 . ו"ט

 . 3' טרם נתקבל כל מענה לפנייה זו של העותרת מס, נכון לכתיבת שורות אלו .45

 

 מיצוי הליכים ופניות העותרים בנוגע לבניית המבנה החדש) ג(

 העותרים זמן ופנו לא בזבזו, 1' עם תחילת בניית המבנה החדש באדמתו של העותר מס .46

' כאשר העתק מכתבם מוען גם אל מנהלת מח, עם היוודע הדבר אל המשיבים, מייד

הובא בפירוט , 12/3/2008מ מיום "במכתב מטעם הח. צים בפרקליטות המדינה"הבג

דבר קיומה של הבנייה במאחז ובפרט דבר בנייתו של המבנה , ובצירוף של תצלום עדכני

את הפעולות הנדרשות על מנת להביא להפסקת לבצע ים עוד נתבקשו המשיב. החדש

 . הבנייה ולהרס המבנה

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

, ותוך כדי שהבנייה ממשיכה להתבצע במלוא המרץ, משלא הגיעה תשובה למכתב זה .47

אר נציגי  יחד עם העתקים לש17/3/2008בתאריך , 3-4נשלח מכתב נוסף אל המשיבים 

תוך , בניית המבנה החדשהפסקת בדרישה לדעת מה נעשה עד כה בנוגע ל, המשיבים

מ "במכתב זה ציינו הח. מ" ומטעם הח1' פירוט הצעדים שננקטו עד כה מטעם העותר מס

 .  המדויק של המבנה החדשמיקומואת 

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



 11

, בעקבות שיחה טלפונית שניהלו בנושא, ש"ש איו"נציגי יועמספת אל פעם נופנו מ "הח .48

בו נדרשו הרשויות לנקוט בכל הדרכים והאמצעים להביא , 19/3/2008במכתב מיום 

 . להפסקת הבנייה ולמניעת אכלוסו של המבנה החדש הנבנה על אדמתו של העותר

 . ח"יכנספח ב ומסומן " מצ19/3/2008מ מיום "העתק ממכתב הח

והמשיבים אף לא כיבדו פניות , מ לא זכו להתייחסות"פניותיהם של הח, למרבה הצער .49

כי למרות בקשותיהם החוזרות , עוד יצוין. נדרשושלא כל שכן במסמכים , אלו בתשובות

או צווי הריסה /מ לקבל לידיהם העתקים של צווי הפסקת עבודות ו"והנשנות של הח

 . ת מטעם המשיביםלא התקבלה כל התייחסו, שהוצאו למבנה

 

  ופסק הדין בה2817/08ץ " בג–העתירה הקודמת ) ד(

 לאור התכתובת הענפה והפניות 1-4ולאור התנהלותם ומחדלם של המשיבים , על כן .50

פנו העותרים לבית , ומול חוסר המעש הטוטאלי מצידם מאידך, הרבות שנעשו מחד

נגד ' חסן חוסיין מוסא ואחמוניר , 2817/08ץ "והגישו את העתירה בבג, המשפט הנכבד

 . 'שר הביטחון ואח

  .ט"יכנספח ב ומסומן " מצ2817/08ץ "העתירה בבגכתב העתק של נסח 

בעתירה זו גם ביקשו המשיבים צו ביניים האוסר על המשך בניית המבנה וכן על איסור  .51

השופט '  כבעל ידי, 7.4.08 ניתן בתאריך האוסר על אכלוס המבנהצו ביניים . אכלוסו

 .דנציגר

 1-4אשר היו גם המשיבים  (1-4בתגובה לעתירה ולבקשה לצו הביניים טענו המשיבים  .52

 :גם את הדברים הבאים, בין היתר, )בעתירה הקודמת

כי המבנה נבנה שלא כדין ואף הוצאו בגינו צווי הפסקת עבודות   •

 לבקשה למתן 1-4לתגובת המשיבים # 3פסקה (וצו סופי להריסה 

 ).  3.4.2008צו ביניים מיום 

ידעו כי ננקטים כנגד המבנה , או מי מטעמם, 6- ו5כי המשיבים  •

אך תחת זאת התעלמו מהם והמשיכו בביצוע , צעדי אכיפה שונים

 לבקשה למתן 1-4לתגובת המשיבים # 12פסקה (העבודות המפרות 

 ).  3.4.2008צו ביניים מיום 

צא כי הוצאתו לפועל של צו ההריסה שהוצא כנגד המבנה נמ •

לתגובת # 3פסקה  (במקום גבוה בסדר העדיפות של המשיבים

 ). 16.4.2008לעתירה מיום  1-4המשיבים 



 12

נקטו בפעולות בעניינם של ) 4' המשיב מס(כי גם משטרת ישראל  •

 1-4לתגובת המשיבים # 14פסקה (הצווים שהוצאו ביחס למבנה 

 ). 16.4.2008לעתירה מיום 

,  פעמים בחשד להפרת הצווים' נחקר במשטרה מס5' כי המשיב מס •

לתגובת # 15פסקה (אולם שמר בחקירתו על זכות השתיקה 

 ). 16.4.2008 לעתירה מיום 1-4 המשיבים

נעשות הכנות ) "2008אפריל (כי עובר למועד הגשת התגובה  •

# 16פסקה " (הנדרשות לקראת הריסת המבנה מושא העתירה

 ). 16.4.2008 לעתירה מיום 1-4 לתגובת המשיבים

כי המבנה בו מדובר נמצא במקום גבוה יחסית בסדר העדיפויות  •

# 21פסקה  (וזאת ללא קשר להגשת העתירה, של רשויות האכיפה

 ). 16.4.2008 לעתירה מיום 1-4 לתגובת המשיבים

 3.4.2008 לבקשה למתן צו ביניים מיום 1-4שיבים העתק מתשובת המ

 . 'ככנספח ב ומסומנת "מצ

ב ומסומנת "מצ, 16.4.2008 לעתירה מיום 1-4 העתק מתגובת המשיבים

   .א"ככנספח 

יובאו להלן , למען הסדר הטוב ולשם הצגת התמונה במלואה בפני בית המשפט הנכבד .53

 : עיקרי תשובותיהם של שאר המשיבים בעתירה הקודמת

, )מזכיר הוועד המקומי אלעזר(מר יוסי קאופמן ,  בעתירה הקודמת5' המשיב מס )א(

טען ,  הזהירות בלבד ובשל החזות המאחז כחלק מההתנחלות אלעזראשר צורף למען

 . וכן כי אין לו נגיעה לעתירה זו, כי המקום אינו בתחום השיפוט של ההתנחלות

נספח ב ומסומנת כ"העתק מתשובתו של מר יוסי קאופמן לעתירה הקודמת מצ

  .ב"כ

בתחומה נבנה המועצה האזורית גוש עציון אשר ,  בעתירה הקודמת6' המשיבה מס )ב(

טענה כי לעותר אין מעמד בקרקע וכן כי התיק אינו ראוי לדון בפני בית , המבנה

' כי המשיב מס, יוער. בסווגם את המחלוקת כסכסוך קרקעות ותו לא, המשפט הנכבד

 בשום מקום לבעלות על הקרקע או למתן היתר מצד גורם כלשהו למבנה ן לא טע5

 . נשוא העתירה

ב ומסומנת "ה האזורית גוש עציון לעתירה הקודמת מצהעתק מתשובת המועצ

 . ג"כנספח כ
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הועלתה טענה בדבר אמינות מספר החלקה שצויין בתשובת המועצה האזורית 

.  כי המספר שצויין אינו כפי שמופיע ברישום הקרקעות הירדניכן נטעןו, בעתירה

הירדני בהקשר זה יבקשו העותרים להבהיר לפני בית המשפט כי על פי המספור 

עת התחילו בהליכי הסדרת , 1967של הקרקעות כפי שהיה בתוקף בשנת 

חלקה  מוספרה כ1' אכן הקרקע של העותר מס,  לקראת רישומןהמקרקעין באזור

. כהופיעו בלוח התביעות אשר הוכן לצורך הסדרת המקרקעין, 11 בגוש 76' מס

הגורם  את מהווהה, המנהל האזרחירשויות  הקיים אצלאולם על פי המרשם 

 . 2 בגוש 648 הוא, אותה חלקה בדיוקמספרה של  ,המוסמך באזור

ב העתק מתעודת ספרי הרישום הירדנית של העותר "מצ, לנוחיות בית המשפט

 בחודש היהפי שכהמתייחסת למצב רשימת התביעות , 1997כפי שהוצאה בשנת 

  .ד"ככנספח ומסומנת , יחד עם תרגומה לעברית, 1967מאי 

טען , 6' והוא גם אביה של המשיבה מס, אשר כנגדו הוצא צו ההריסה,  גופרמר מנחם )ג(

כי ) עלומים מבחינתנו(לאחר שצורף לעתירה בהודעתו כי הובהר לו על ידי גורמים 

. שהמדינה תובעת עליה בעלות" אדמת סקר"א בגדר יהקרקע עליו נבנה המבנה ה

 המבנה נבנה כדין או על בסיס כי בשום חלק בהודעתו של מר גופר לא נטען כי, יודגש

ולא הוכחשו הטענות כי המבנה נבנה בניגוד לכל דין וכי דינו , אישורים כלשהם

 . הריסה

ב ומסומנת " מצ2817/08ץ "העתק מהודעתו של מר מנחם גופר בעתירה בבג

  .ה"ככנספח 

לעתירה ) לבקשתם(צורפו אף הם , הם בני הזוג ביבי,  בעתירה זו5-6המשיבים  )ד(

כי הם דיירי הקבע בין היתר ובבקשתם טענו , )7-8שם היו המשיבים  (תהקודמ

כי במאחז הבלתי מורשה כולו ישנם בתי קבע ; כי לעותר אין זכות בקרקע; במבנה

כי ; והדרישה לבוא כנגד המשיבים אלו הינה בגדר דרישה לאכיפה סלקטיבית

ואף , שנים או רשויות אחרות תמכו בהקמתו של המאחז לאורך ה1-4המשיבים 

 .כי הוגשו על ידי המשיבים בקשות להיתר בנייה עבור המבנה; מימנו אותו

 בכל מקרה הןאולם , כי הבקשות הוגשו לאחר שכבר הושלמה בניית המבנה, יוער(

 ). ת תוקף בהעדר תכנית מתאר למאחז כולווחסר

כי צווי ההריסה , בין היתר, אלוצטרפות מטעם משיבים העוד נטען בבקשת ה

וכן כי המדובר באכיפת חוק בררנית שיסודה גזעני , וצאו הינם חסרי כל תוקףשה

 ת נאורהשופט' כי רק לאחר הערות כב, יוער. (הםכדברי, במובנה האנטישמי, ופוליטי

אלו סגת בו מדברי בלע בקש לל, ד שפטל"עו, 6- ו5כ של המשיבים " בבטובוהואיל 

  ).אלו מילים בכתבי הטענות מצידו-ולשנות אי

ב לעתירה " לעתירה הקודמת מצ6- ו5העתק מבקשת הצטרפותם של המשיבים 

  .ו"כנספח זו ומסומנת כ



 14

 .בעתירההדיון התקיים  28.4.2008בתאריך  .54

שהעתירה מיצתה את מהנימוק , אשר דוחה את העתירה,  ניתן פסק הדיןיום לאחר מכן .55

ט להעניק זאת בשל הסעד אותו התבקש בית המשפ (מרגע שהמבנה הושלם, עצמה

 . )הוא לנקוט בצעדים להפסקת הבנייה ולמניעת אכלוס המבנה, לעותרים

 עד 1-4את הפעולות שננקטו על ידי המשיבים , לוי בפסק הדין' השופט א' רט כביעוד פ .56

כפי שמסרו לבית , "והעניין עומד במקום גבוה בסדר העדיפויות שלהם"הואיל וזאת , כה

  .המשפט והוא קיבל את עמדתם זו

ב לעתירה זו " מצ29.4.2008 מיום 2817/08ץ "פסק הדין בעתירה בבג

  .ז"כנספח ומסומן כ

 :  לוי את הדברים הבאים' אהשופט' עוד מצא לנכון להוסיף כב .57

, נראה כי אנו ניצבים בפני עובדות מוגמרות, באשר להפסקת הבנייה"
ועל בסיס הצהרות המשיבים אנו מניחים כי הם יפעלו כפי שהדין 

משתמש במבנה שהקים , יב אותם לנהוג בכל מי שבנה שלא כחוקמחי
 .ללא היתר או הפר צווים שניתנו כדין

 
אנו סבורים כי ההחלטה להכריז על , באשר לאכלוסו של המבנה

ובלבד שהצו , המקום כשטח צבאי סגור עשויה להוות מענה הולם
 ."וכך מתכוונת משטרת ישראל לעשות, ייאכף

 
 ).ז.ש, .ס.מ, הדגשות שלנו; הדין לפסק 3פסקה , שם(
 

ברורות של בית השרמיזותיו , התקוולמקרא שורות אלו התעוררה בקרב העותרים ה .58

ויביאו לאכיפת החוק כלפי , בחודשים הבאיםהמשיבים יעמדו לנגד עיני , המשפט

מה רבה . עליהם נמנים גם המשיבים, העבריינים האידיאולוגיים ברחבי הגדה המערבית

  נזנחו ההבטחות– ממש כמו בקמפיין בחירות –כי לאחר מתן פסק הדין , בתםהייתה אכז

ודבר לא נעשה על מנת לממש את , אבקאוכסנו במדף גבוה כשהן מעלות , מצד המשיבים

 . כפי שמצופה מרשויות אכיפת החוק וכפי שגם ציפה בית המשפט, הצווים

 

VI –לאחר מתן פסק הדין ומיצוי ההליכים התכתובת  

המשיכו לעקוב אחר המתרחש סביב ,  פסק הדין לא קפאו העותרים על שמריהםלאחר .59

וראו כי המשיבים אינם עושים דבר וחצי דבר על מנת להביא למימוש הצווים אשר , הבית

אשר , חרף ההבטחות הרבות שמצאו לנכון לומר בפני בית המשפט הנכבד, יצאו תחת ידם

 .אף מצא לנכון להתייחס אליהם בפסק דינו

 ואל מפקד 2' אל המשיב מס, 5.5.2008 בתאריך ,מ"פנו הח, כשבוע לאחר מתן פסק הדין .60

רף פסק ו צאליו, במכתב זה.  על אכיפת החוק באזורניםהאמו, מרחב חברון במשטרה

נדרשו נמעניו להביא לכך שצווי ,  ציטוטים מתוך פסק הדיןיחד עםהדין בעתירה הקודמת 
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כפי שמצופה , פו של השטח סגור בפני ישראלים ייאכההריסה הסופיים והצו בדבר היותו

למכתב זה אף היו מכותבים . הן על ידי העותרים והן על ידי בית המשפט, מהרשויות

 .שירמן מפרקליטות המדינה' גד "ועו, יועצו המשפטי, 3' המשיב מס

  .ח"כנספח ב ומסומן כ" מצ5.5.2008מ מיום "העתק ממכתב הח

אשר , סרן מירן לוי, 2 'בלה תשובתה של נציגת המשיב מסעשרה ימים לאחר מכן התק .61

ץ "עמדת המדינה כפי שהוצגה במסגרת התגובה לעתירה בבג"כי , בלאקוניות, טענה

 ."והרשויות יפעלו לממשה,  עומדת בעינה2817/08

  .ט"כנספח ב ומסומן כ" מצ15.5.2008העתק ממכתבה של סרן לוי מיום 

המבנה נמצא בסדר עדיפות גבוה " הייתה כי תירה בעכי עמדת המדינה, ורק נזכיר .62

 . את הצווים במהירותלאכוף בכוונתםכי הובטח וכן , "מבחינת המשיבים

וניכר , בכהבחינו העותרים כי מחוץ למבנה חונה באורח תדיר ר, כחודשיים לאחר מכן .63

מ פעם נוספת אל נציגת "פנה הח, בעקבות זאת.  רוחשת פעילות ובסביבתוהיה כי במבנה

נציגת דרש לדעת מוכן , בחוזרו על עיקרי פסק הדין בעתירה הקודמת, 2' המשיב מס

וכן מתי בכוונת הרשויות להביא ,  כיצד נאכף הצו בדבר שטח צבאי סגור2' המשיב מס

 .לאכיפת צו ההריסה שהוצא כנגד המבנה

  .'לנספח ב ומסומן כ" מצ8.7.2008מ מיום "העתק ממכתבו של הח

השיב את אשר , סגן דרור שטיין, 2' חודש לאחר מכן התקבלה תשובת נציג המשיב מס .64

 :הדברים הבאים

נמליץ כי תפנה , ביחס לאכיפת ההכרזה על שטח צבאי סגור במקום"

היות שמדובר בסוגיה של אכיפת חוק , י במשטרת ישראל"למחוז ש

 .ש"יולישראלים באביחס 

 "2817/08ץ "נפנה לתגובת המדינה בבג, לעניין הריסת המבנה

נספח ב ומסומן כ" מצ12.8.2008העתק ממכתבו של סגן שטיין מיום 

  .א"ל

חדשות עבודות בנייה  למבנה מתבצמודהבחינו העותרים כי , חודשיים לאחר מכן .65

חבת המבנה ייתכן לבנייתם של מבנים נוספים או הר(באמצעות טרקטור והכשרת השטח 

הכלי ברור היה כי , מכל מקום). נשוא העתירה או טיפול כללי בשטחי הגישה אל המבנה

וכך גם המציאות ,  במקום אינו בא ליישם את צו ההריסה שהוצא ביחס למבנהההנדסי

 . בימינו מוכיחה

נספח  כ 2008 ביולי 13-14ימים תצלומים המעידים על העבודות מ

  .3-1ב"ל
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יחד עם (, פקד אלי זייתון ממרחב חברון, 4' אל נציג המשיב מסמ "פנה הח, עם גילוי הדבר .66

 כאשר הוא ) שירמן מפרקליטות המדינה'ד ג"עולו,  ונציגיהם2-3העתקים אל המשיבים 

ומפנה לביצוע העבודות אשר , בעתירה הקודמתשניתן חוזר על עיקרי פסק הדין 

בי מועד מימושו של צו ההריסה וכן נשאל לג, מתבצעות תוך הפרת צו בדבר שטח סגור

 . שהוצא כנגד המבנה

ב " מצ13.7.2008 מיום 4' מ אל נציג המשיב מס"העתק ממכתב הח

  .ג"לנספח ומסומן כ

 : הדברים הבאים, בין היתר, בה נמסרו, יום לאחר מכן התקבלה תשובתו של פקד זייתון .67

י המשטרה סיורים ומעקבים רבים לצורך פיקוח "כי בוצעו ע •

 ;ץ והצו בדבר שטח צבאי סגור"ש החלטת בגומימו

כי אותרו חשודים שנחשדו בבנייה בלתי חוקית ובהפרת הוראה  •

 ;י"וכי התיק בעניינם הועבר לטיפול תביעות ש, חוקית

כי לעניין מימוש צווי ההריסה יש לפנות למנהל האזרחי לצורך  •

 .קבלת תשובה

נספח מסומן כב ו" מצ14.8.2008העתק ממכתבו של פקד זייתון מיום 

   .ד"ל

עבודות , רכבים באים ויוצאים ממנו; המבנה עומד על תילו, כפי שניתן לראות, בפועל .68

 נמצאים גם הם 5-6ייתכן כי המשיבים ; נעשות בסביבות המבנה ובשטחים סמוכים לו

 מנוע מלהגיע לאדמתו ולעבד אותה בשל נוכחותו של 1'  העותר מס–ומעל הכל ; במבנה

 .  או גורמים מטעמם,ריו ככל הנראההמבנה ושל דיי

 . מכאן עתירה זו .69

 

 הטיעון המשפטיהטיעון המשפטיהטיעון המשפטיהטיעון המשפטי. . . . גגגג

לפנות ואף לעתור זו הפעם השנייה לבית , לזרז, בו הוא נדרש לדחוף, מקרה זה של העותר .70

הינו מצער , המשפט על מנת להביא לדבר כל כך בסיסי ואלמנטארי כגון אכיפת החוק

 פעילות המשיבים בנוגע להפרות החוק-)אי(אולם אינו מפתיע בנוף הכללי של , ביותר

 . באזורי הגדה המערבית

, עת העדר אכיפת החוק פוגע פגיעה אנושה בקניינו של העותר, חמור הדבר במיוחד .71

זאת לצד ההזנחה , השקעותיו הרבות באדמה והפגיעה הנלווית בחופש העיסוק שלו

 . הטוטואלית של חובות המשיבים להביא לאכיפת החוק באזור
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I – 1-4 קניינו של העותר וחובות המשיבים 

 במאחז הבלתי חוקי מבנה המשיבים הממוקם בעל הקרקע עליה ממוקם והינ העותר .72

סח מס הרכוש שהוצא על ידי המשיבים מכירים בכך וגם נ. והבלתי מורשה דרך האבות

וכך גם האישורים שניתנו לו לצורך העבודה במסגרת , שלעותר יש זכות קניינית בקרקע

 .UNDP -פרוייקט ה

, ווכך גם הקרקע שבבעלות,  אזרח המצוי בשטח הנתון לתפיסה לוחמתיתו הינהעותר .73

 אזרח המצוי בשטח הנתון ומתוקף היות.  נשוא עתירה זוהקרקע עליה ממוקם המבנ

 על פי המשפט ההומניטארי, "ןאזרח מוג" בעל מעמד של ואה, לתפיסה הלוחמתית

 . הבינלאומי

כפי שכבר קבע , ומניטארי חלות על שטח הגדה המערבית ועל העותרהוראות המשפט הה .74

אהרון ברק ) בדימוס(וראו לעניין זה את דבריו הנשיא . בית המשפט הנכבד מקדמת דנא

-791' עמ ,785, )4(ד לז" פ,ל"מפקד כוחות צה' מעית אסכאן אלמעלמון נ'ג 393/82 ץ"בגב

792 . 

שעניינה הגנה על , 1949בה הרביעית משנת נ'חלים על האזור הוראות אמנת ג, כמו כן .75

, כפי שחזר וקבע זה לא מכבר בית המשפט הנכבד, אזרחים במהלכו של סכסוך חמוש

על - תק,'ראש ממשלת ישראל ואח' נ' זהראן יונס מחמד מראעבה ואח 7957/04 ץ"בגב

 :3340' עמב ,3333, )3(2005

 בדבר  במרכזו של משפט בינלאומי פומבי זה עומדות התקנות"

הנספחות לאמנת האג , דיניה ומינהגיה של המלחמה ביבשה

תקנות אלה משקפות ).  תקנות האג-להלן  (1907-הרביעית מ

כן נקבעים דיני התפיסה הלוחמתית . משפט בינלאומי מינהגי

 -להלן  (1949נבה בדבר הגנת אזרחים בימי מלחמה 'באמנת ג

פי החלקים מדינת ישראל נוהגת על ). נבה הרביעית'אמנת ג

כך הודיעה הממשלה לבית משפט זה . ההומניטריים של אמנה זו

איננו , לאור הודעה זו של ממשלת ישראל. במספר רב של עתירות

 [...] . רואים צורך לבחון מחדש את עמדתה של ממשלת ישראל

מכיוון שמקובל על ממשלת ישראל כי ההיבטים , כאמור

איננו , לים באזורנבה הרביעית ח'ההומניטריים של אמנת ג

 "י.סבורים כי בעתירה שלפנינו עלינו לנקוט עמדה בעניין זה

אחת החובות המוטלות על הכוח הכובש מתוקף המשפט הבינלאומי ההומניטארי היא  .76

,  לתקנות האג46כך קובעת תקנה . על הרכוש של האוכלוסייה המוגנת, בין היתר, שמירה

 : כי
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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. 

 ) .ז.ש, .ס.מ, הוספוהדגשות (

בזו אשר טען , )Gasser(הומניטרית כללית זו נוסחה על ידי גאסר -מסגרת נורמטיבית

 : הלשון

”Civilians who do not take part in hostilities shall be respected 

and protected. They are entitled to respect for their persons, their 

honour, their family rights, their religious convictions, and their 

manners and customs. Their property is also protected”  

(Gasser, “Protection of the Civilian Population”, In: D. Fleck, The Handbook of 

Humanitarian Law in Armed Conflicts 211 (1995)) 

 :הקובעת כי, נבה הרביעית'קיימת הוראה מקבילה גם באמנת ג, בנוסף .77

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”. 

דרך "כמו גם תושבים אחרים במאחז הבלתי חוקי , 5-6שיבים אין ספק שמעשיהם של המ .78

 את היכולת לעבד את הםמנעו מ,  וחבריו שטחי העותרעלאשר השתלטו בפועל " האבות

,  פי רצונםחסמו דרכים וגידרו את השטח על, הציבו עליהם מבנים ומגורונים, םאדמת

מהווה הרס של הנכס או לכל הפחות הפקעת היכולת ליהנות ממנו ולהפיק ממנו את 

 . הפירות המקווים

אשר לא נקפו , 1-4זכור שפעילות זו נעשתה בידיעה מוחלטת של המשיבים יש ל, אולם .79

 כאבן שאין לה ט הוצאת צווים אשר שוכבים במשרדיהםלמע, אצבע על מנת למנוע זאת

 46מהאמור בתקנה , ולא לגרוע,  לעיל בא להוסיף כמובן53האמור בסעיף : וקוד. הופכין

 :J.S. Pictetוכפי שהגדיר זאת המלומד , לתקנות האג
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“The Extension of protection to public property and to goods 

owned collectively, reinforces the rule already laid down in the 

Hague Regulations, Articles 46 and 56 according to which private 

property and the property of municipalities and of institutions 

dedicated to religion, charity and education, the arts and science 

must be respected”  

(J.S. Pictet: Commentary: IV Geneva Convention, 1958, p. 301). 

 – המנהל האזרחי ופיקוד המרכז –ובמקרה דנן , החובה המוטלת על הגורם הצבאי בשטח .80

טומנת בחובה גם את החובה להגן על רכושו של , ככל שהדבר נוגע לדין ההומניטארי

 : וכפי שביטא זאת בית המשפט הנכבד בעבר. הפרט המוגן בשטח הכבוש

עליו , ראשית. י היא כפולהחובתו של המפקד הצבאי על פי הכלל הבסיס"

זוהי חובתו . להימנע מפעולות אשר פוגעות בתושבים המקומיים

עליו לעשות פעולות הנדרשות כדין המבטיחות כי , שנית; "שלילית"ה

 ." "חיובית"זו חובתו ה. התושבים המקומיים לא יפגעו

 385, )5(ד נח" פ,ל בעזה"מפקד כוחות צה' נ' רופאים לזכויות אדם ואח - 4764/04צ "בג(

 ).393-394' עמ,

  –וגם 

כי , במסגרת הפנמתם של הדינים ההומניטריים מן הראוי הוא כי יודגש"

חובתו של המפקד הצבאי אינה מתמצית בהימנעות הצבא מפגיעה בחייהם 

חובתו היא גם "). שלילית"החובה ה(ובכבודם של התושבים המקומיים 

  "ל התושבים המקומייםעליו להגן על חייהם וכבודם ש". חיובית"

 ). 408' בעמ, שם(

  –וראו לעניין זה גם 

היא מוכרת ככזו . מוכרת אף היא כזכות יסוד חוקתית מוגנת] זכות הקניין"[

כבוד האדם :  לחוק יסוד3מכח המשפט החוקתי בישראל על פי סעיף 

, יןיהפגיעה בזכויות קנ. היא מוגנת מפגיעה גם במשפט הבינלאומי. וחירותו

אסורה על פי דיני המלחמה , לל זה פגיעה בזכויות מקרקעין של הפרטובכ

 " .מקום שהדבר הכרחי לצרכי לחימהבאלא , של המשפט הבינלאומי

ל ביהודה "מפקד כוחות צה' זוהרייה חסן מורשד בן חוסין אבו דאהר נ - 7862/04 ץ"בג(

 ).376-377' עמ ,368, )5(ד נט" פ,ושומרון
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על פי המשפט ,  כי לעותר קיימת הזכות- כפי שניתן היה לשער - ניתן לראות, הנה כי כן .81

  כאשר הפוגעיםקל וחומר.  יהא מוגן על ידי המפקד הצבאי בשטחוהבינלאומי כי רכוש

אל מול זכות העותר . והמהרסים של הרכוש באים מקרב האוכלוסייה של הצד הכובש

ומה של הזכות כשהממד  את קיבאופן אקטיבי להבטיח 1-4עומדת חובתם של המשיבים 

של חובה זו מחייב את הרשויות לנקוט בכל ההליכים והאמצעים העומדים " החיובי"

שהרשויות אולי מנפיקות צווי הריסה כנגד , דא עקא. לרשותם על מנת שהגנה זו תובטח

חרף , אולם מימושם אינו נראה באופק, המבנים שהוצבו על אדמות העותרים

ובכך מוסיפים , לרבות בפני בית המשפט הנכבד, ותהבטחותיהם החוזרות והנשנ

 . המשיבים חטא על פשע

הוראות דומות המחייבות את המשיבים לנקוט בכל ההליכים על מנת להשיב לעותר את  .82

 על הקרקע קיימות גם בדברי החקיקה הישראליים החלים מכוח עקרונות ובעלות

וחירותו כבוד האדם : וק יסודח, כך למשל. המשפט המינהלי על פעילותם בגדה המערבית

כי המעמד , עולה מלשון ההוראה". אין פוגעים בקניינו של אדם" כי 3קובע בסעיף 

אדם .  באשר הואאדםאלא מוחל על כל , החוקתי לקניין אינו מוגבל אך לתושב או לאזרח

כל רשות מרשויות השלטון חייבת ",  לחוק יסוד זה11ועל פי האמור בסעיף , הוא אדם

בפרט מצאה הרשות המכוננת להבהיר כי ". יסוד זה- את הזכויות שלפי חוקלכבד

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

' השופטת ד, לעניין זה יפים דבריה של נשיאת בית המשפט העליון. פגיעה בקניינו זה

 :בייניש בפסק הדין בעניין מוראד

 לחוק 3סעיף ( המשפטית מוגנת זכות הקנין כזכות יסוד חוקתית בשיטתנו"

גם במשפט , כמובן, זכות זו הינה זכות מוכרת). כבוד האדם וחירותו: יסוד

לתושבים באזור המוחזק בתפיסה לוחמתית ,  לפיכך [...]הבינלאומי הפומבי

  ".זכות מוגנת לקניינם

מפקד כוחות ' נ' נון ואחראש מועצת הכפר יא, ד ראשד מורא 9593/04צ "בג(

פסק הדין ניתן ; 4370' עמ ,4362, )2(2006על - תק'ל ביהודה ושומרון ואח"צה

 "). פרשת מוראד: "ויכונה להלן, 26/6/2006בתאריך 

 את ביצוע החובה – שלא לומר משהים –כי המשיבים משתהים , עינינו הרואות, אולם .83

 . חוַקתית המוטלת עליהם-החוקית

ל והן על פי "ניתן לראות כי הן על פי המשפט ההומניטארי הבינ, אם כן, לסיכום .84

 תמוכרת ומעוגנת זכותם של העותר להגנ, כבוד האדם וחירותו: הוראות חוק יסוד

 החובה להבטיח את מימוש הזכות 1-4מוטלת לפתחם של המשיבים , במקביל. וקניינ

, לקלונה של המדינה של העותר וולצער. והקניינית של העותר על הקרקעות שבבעלות

ועל כך נרחיב , הרשויות האמונות על האכיפה נמנעות באורח שיטתי מאכיפת הדין

 . להלן
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II –האכיפה של מחלקת הפיקוח והאכיפה-פרוייקט אי:  במבט לוויני 

עשרות אלפי ואולי מאות אלפי מילים נכתבו על היעדרה של אכיפת חוק אפקטיבית על  .85

בעיית אכיפת החוק על ישראלים מלווה את . רביתישראלים מפירי חוק בגדה המע

 . הכיבוש הישראלי מאז החל מפעל ההתנחלויות

ד "פ, 'שר הביטחון ואח' נ' אל נאתשה ואח 175/81ץ "בעקבות בג, בתחילת שנות השמונים .86

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

לבחינת והכנת , ד יהודית קרפ מפרקליטות המדינה"שותה של עוברא, 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 -ית איחות ציבוריים שעתידים היו לעסוק מאז ועד היום בבעי"של דו

 .בשטחים הכבושים

ח ועדת החקירה הממלכתית לעניין הטבח במערת המכפלה " התפרסם דו1994בשנת  .87

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

והגופים הביצועיים , לא עלה בידי ממשלות ישראל לדורותיהן"

, ת החוקלעשות את המירב כדי לאכוף א, המופקדים על הנושא

די ... לא במגזר הערבי ולא במגזר היהודי, 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 (במערת המכפלה בחברוןח ועדת החקירה לעניין הטבח "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

יכון מוחשי בלי ליטול על עצמו ס, שבה איש הישר בעיניו יעשה

נפגעת תקינות , 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

רמטיביים מחייבים  בעצם קיומם של הסדרים נוויומיומי

ברזילי  428/86ץ "בג(ובהפעלתם הלכה למעשה כלפי כולי עלמא 

 "554, 505) 3(ד מ"פ, ממשלת ישראל' נ

 .)ז.ש, .ס.מ, ההדגשה שלנו; 243' עמ, שם(



 22

, הוקם המחוז השישי של משטרת ישראל, ח שמגר ואימוץ מסקנותיו"בעקבות פרסום דו .88

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"שראלים מפרי חוק באיונוהל אכיפת החוק והסדר לגבי י

15620/98( 

 : קבע הנוהל כך6בסעיף  .89

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

כל אירועים אחרים שיהיה לגביהם מידע מוקדם המאפשר ב. 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 .90

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

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

 .ל אחראי לאכיפת החוק"להגעת המשטרה צה

חות לא שיפרו את המצב והפרת החוק מצד ישראלים בגדה "אלא שכל הנהלים וכל הדו .91

 . עצם היום הזהנותרה ללא מענה ראוי עד 

 :ראו

יש , "אכיפת החוק על אזרחים ישראלים בגדה המערבית: מראית חוק"

 ;)2006יוני  (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, "אכיפת החוק על מתנחלים בחברון-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 , ח של המפקד הצבאי בשטואת חובתו לתקנות האג קובעת את סמכותו 43תקנה  .92

 לתקנות 27לכך יש להוסיף את האמור בתקנה . על הסדר והבטחון באזור הנתון בשליטתו

 : הקובעת כי, האג

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

 .). ס.מ, הדגשה שלי" ([...]אלימות איומי 

ללא , שלהםבהם כהשתלטותם של המתנחלים על קרקעותיהם של העותרים ועשייה ב

מהווה הפרה של המשיבים בכל הנוגע לחובותיהם , הפרעה הלכה למעשה מצד המשיבים

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

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

 : שקבע בית המשפט הנכבד בפרשת מוראדכפי ו.ת החוקפעילות אקטיבית לצורך אכיפ

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

  "במסגרת זו היא החובה לשמור על כיבוד החוק באזור

 .)4377' בעמ, מוראד 9593/04צ "ראו בג(

י התכנון אולם נדמה כי בתחום העבירות כנגד חוק, הזנחת האכיפה פשטה בכל התחומים .93

 .ברשויות עצמן, פשוטו כמשמעו, והבניה נעזרו המתנחלים

 :ד ששון את הדברים החמורים הבאים"קבעה עו, ח ששון"בדו .94

 הפסיקה יחידת הפיקוח לפקח ולנסות 1998מתברר כי מאז "

. ש"לאכוף את חוקי הבנייה על ישראלים בתחום הישובים באיו

 בנייה בלתי יחידת הפיקוח אינה בודקת ואינה מדווחת על

 .חוקית באזורים אלה

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

 :ועוד

בסמוך ליישובים קיימים , במהלך השנים נבנו שכונות שלמות"

; ללא תכנית מפורטת ואף על קרקעות שאינן קרקעות מדינה

 –הוקמו מאחזים בתוך תחום השיפוט של ישובים קיימים 

לא אספה נתונים , לא דיווחה, חידת הפיקוח לא ביקרה שםוי

 .ולא ביצעה כל תפקיד של פיקוח

 )219-220' עמ, שם(
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ד "אומרת עו, ובנוגע לחשיבות השמירה על הקניין הפרטי של התושבים הפלסטינים

 : ששון

 האזור מפקד של מחובתו. חוקתית אדם זכות היא הקניין זכות

 יעלה לא ,לכאורה. שנתון לשליטתו מי של הקניין זכות על להגן

 בזכויות בפגיעה מעורבות שיהיו הן המדינה שרשויות הדעת על

 הבינוי משרד. המציאות פני אלה אין אך. אלה אדם בסיסיות

 של בקרקעות פרטיות היקף רבות עבודות מימן והשיכון

 .פלסטינים

 

 )155' בעמ, שם(

 :ן את הדברים החריפים הבאיםד ששו"אומרת עו, ביצוע צווי הריסה-ובנוגע לאי

ככל הידוע לי תלויים ועומדים מזה שנים ארוכות אלפי צווי "

צווי ... הריסה נגד בניה בלתי חוקית בשטחים של ישראלים

ביצוע צו הריסה מחייב החלטה של . ההריסה אינם מבוצעים

ידי שרי הביטחון -על, וזו לא ניתנה בדרך כלל, שר הביטחון

 .םהשונים במהלך השני

, יוצא שזרועו של המנהל האזרחי הפועלת נגד בניה בלתי חוקית

 ".על ריק"פועלת למעשה 

יש להעיר כי עצם הוצאת צווי הריסה שאינם ממומשים תורמת 

 "כשלעצמה לאווירה של אי אכיפת חוק

 )ההדגשות במקור; 221' עמ, שם(

. 13/3/2005ם  מיו3376. בהחלטת ממשלה מס, ח ששון אומץ על ידי ממשלת ישראל"דו .95

 : כי, בין היתר, בהחלטה זו נאמר

-חוות של בממצאים ובהמלצות חשיבות רבה בטיפול רואה משלההמ .2

 על  הממשלה סומכת ידיה. מורשים-באשר למאחזים הבלתי הדעת

 יכי הליכ לפיו יש להקפיד ולהבטיח ,הדעת-קרון שביסוד חוותיהע

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

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

  –ובנוסף 

. כפי שאושרה בהחלטת הממשלה מס" מפת הדרכים"ראל מחויבת ליש .7

   על כי  , נקבע " הדרכים מפת"בשלב הראשון של  .25.5.2003 מיום 292
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 מרס   חודש  מאז ו שהוקמ מורשים-הבלתי   את המאחזים  לפרק ישראל

 .וממשלת ישראל תעמוד בהתחייבות ז, 2001

 .)ז.ש, .ס.מ, ההדגשות הוספו(

ניתן לראות כי גם ממשלות ישראל ראו לנכון להפסיק את הפרות החוק , הנה כי כן .96

ובכללם , בכל הנוגע לפינויים של המאחזים הבלתי חוקיים, ולהבטיח את אכיפת החוק

שחלפו למעלה משלוש שנים מאז , דא עקא. ירה זונשוא עת, "דרך האבות"המאחז 

ח ומאז שאומץ על ידי הממשלה ולמעלה מחמש שנים מאז התחייבה "פרסום הדו

, והמאחז עדיין ניצב גאה ומתריס כנגד שלטון החוק, הממשלה לראשונה למפת הדרכים

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

 . ואיטלולא

 

III .אכיפה מכוונת כנגד הבנייה הלא חוקית של המבנים במאחז דרך -אי: במבט ממוקד

 והמבנה נשוא העתירה בפרט, האבות

ח "כישלונם המהדהד של הרשויות למנוע את הפרת החוק הקולוסאלית המתוארת בדו .97

תירה זו כאשר ע, זאת. הזנחה פושעת של אכיפת החוק בגדה: ששון הוא הרקע לעתירה זו

, ומבנה בלתי חוקי אחד, חלקת אדמה אחת, מביאה את סיפורו של פלסטיני אחד

 . המעידה על ואקום משפטי רחבמצמררת אינדוקציה המובילים כולם יחדיו ל

 הוצאת צווי הריסה כנמסר חרף, "דרך האבות"האכיפה במאחז הבלתי חוקי העדר  .98

או לחלופין העדר , )א לעיל"נספח י (10.10.2007 מיום במכתבו של דובר המנהל האזרחי

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

-המצטרף למסכת ארוכת שנים של אי, הינם מחדל מתמשך, קרקע פלסטינית פרטית

מצב . אכיפה מכוונת ומודעת-איאכיפה מצד הרשויות שאין שום דרך לתאר אותה מלבד 

 העותר אל בית המשפט הנכבד על מנת הועל כן פונ, אין להשלים עמו, לתי נסבלזה הינו ב

עת ברור לכל כי המתנה לאכיפה לא תוביל , שיורה למשיבים לתיקון המעוות באופן מיידי

 . לתוצאות המקוות

 

V-של העותרו הפגיעה בחופש העיסוק ובפרנסת  

במשך עליה ממוקם המבנה ע העותר עיבד את הקרק,  בחלק העובדתיהובא בפירוטכפי ש .99

ם על מנת להשביח את הקרקע " אף הסתייע ביחידת הפיתוח של האו1999ובשנת , שנים

 מקדמת דנא בקרקעות ה להמשיך לקיים חקלאות ענפה כפי שעשו ולאפשר לושבבעלות

 החומרית והאחרת ירדה לטמיון עם הקמת המאחז על ומעבר לעובדה שכל השקעת. אלו

 היכן י אבסורדמצבנוצר , יחוד לנוכח קיומו של המבנה על אדמה זווכעת בי, ואדמותי
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  העותרמנוע, )כפי שגם מוגדר הדבר על ידי המדינה(של המאחז  קיומו הלא חוקי שבשל

ך השקעתו  כוב,  אשר נושקות למאחזואף מלהתקרב אל המאחז ולעבד את אדמותי

 . רדת לטמיוןיו

מהווה פגיעה , פת הצווים שיצאו תחת ידםוהתמהמהותם באכיהתנהלות זו של המשיבים  .100

 כפי ו ולעבד את אדמתואשר מנוע מלהרוויח את לחמ, אנושה בחופש העיסוק של העותר

 .וכפי שהתעתד להמשיך לעשות עד הקמתו של המאחז,  רגיל לעשותהשהי

,  היא חמורה שבעתייםופגיעה זו בחופש העיסוק וביכולת ההשתכרות של העותר וחברי .101

נועדה להשלים עם קיומו של מאחז בלתי חוקי ובלתי מורשה אשר הוצב היכן שהיא 

שהפרת , יוצא אפוא. בחשכת הליל על אדמות העותר בחסות האינתיפאדה השנייה

החובות והחוק על ידי המשיבים נועדה לשרת הפרת חוק וחובות אחרות המוטלים 

 . מותהכאשר התמונה הכללית המצטיירת עגומה מאין כ,  המשיביםלפתחם של

    

 הסעד המבוקשהסעד המבוקשהסעד המבוקשהסעד המבוקש. . . . דדדד

 המחייב אותם לנקוט באמצעים 1-4עתירה זו מבקשת כי יוצא צו כנגד המשיבים  .102

אכיפת הצווים אשר יצאו תחת ידם ונועדו להביא להריסת המבנה הממוקם הנדרשים ל

ולאכיפת , מבקשים העותרים להביא לאכיפת החוק, טותבפש .212.7/619.1. צ.בנב

 . רים היו לצאת כנגד המבנההצווים אשר יצאו או אמו

אשר אינם נחפזים למלא אחר , העותרים מצרים על התנהגותם בפועל של המשיבים .103

ומאפשרים לחגיגית הפרת , ל ומהדין הישראלי כאחד"הנגזרות מהדין הבינ, חובותיהם

כפי שניתן לראות ממכתבו של דובר המנהל האזרחי מיום . החוק להתנהל באין מפריע

 ותמצידם של המשיבים מסתכמ" פעולות האכיפה", ) לעילא"יפח נס (10/10/2007

בכך . אופרטיבי בשטח להביא למימושםכאשר אין כל רצון או ביצוע , בהוצאת הצווים

 .אך לא באמת ממלאות אחר חובתן האמיתית, הרשויות יוצאות לידי חובה

קובעת כי סוגיית אשר , )לעילג "ינספח (לכל אלו יש להוסיף את מכתבה של סרן מירן לוי  .104

. דינה כטיפול במסגרת שאר המאחזים בגדה המערבית" דרך האבות"הטיפול במאחז 

 גלגולן והעדרו של כל טיפול שורשי, טיפול זה אינו מסתכם אלא בעצימת עיניים, בפועל

 . כמתחייב, וראוי

הוצאו ככל הנראה צווי הריסה סופיים , כפי שתואר בפירוט רב לעיל, עד כה, לצערנו .105

ולמיטב , לא מומשוגם אלה אך אלה כמו למבנה נשוא עתירה זו , לחלק ממבני המאחז

  .ידיעתנו לא הוצא אף צו תיחום למאחז

אולם המשיבים אינם , צו בדבר קיומו של שטח סגור לישראלים הוצא לחלקת העותר .106

 . אוכפים אותו
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מפירים אי סגור ובאי אכיפת הצו בדבר שטח צבמימוש צווי ההריסה -עמדתנו היא כי באי .107

  .  את חובתם החוקית1-4המשיבים 

בית משפט נכבד זה אמר אמנם לא : כן לא מיהרו העותרים בהגשת העתירה-ידענו ועל .108

אחת כי אין הוא נוהג להוציא תחת ידיו צווים דקלרטיביים האומרים כי את החוק יש 

 המשיבים  של העותר היא לצו עשה ספיציפי המחייב אתויחד עם זאת בקשת. לאכוף

ובניגוד , הממוקמים שלא כדין הישראלי והבינלאומי, לפנות ולהרוס מבנים קונקרטיים

צו זה מתבקש בשל סירוב עקבי ונמשך לאורך . גמור להחלטות ממשלה על אדמת העותר

צו זה נדרש מכיוון . חודשים ושנים של הרשות השלטונית המוסמכת לאכוף את החוק

שאין כל דרך לפרשו (ד והיעדר כל נסיון אכיפה מאידך שהיקף הבניה הבלתי חוקית מח

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' עמיחי פלבר נ 6579/99צ "בג

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

צריך שהרשויות המוסמכות יתנערו לחלוטין מחובתן לאכוף את 

או יימנעו ממילוי חובתן באופן , דבר שאינו קיים במקרה זה, החוק

 "דבר שלא הוכח במקרה זה, סביר-בלתי

אינספור ,  הדין בההעתירה הקודמת ופסק, התכתובת הענפה, בתיק שבפנינו, ובכן .109

ובעיקר העובדות שפרשנו בפרוטרוט בפרק , ח של טליה ששון"חות ובפרט הדו"הדו

רור ומעל לכל ספק שהרשויות המוסמכות התנערו לחלוטין ימוכיחים בב, העובדתי

, אכיפת החוק. נמנעות ממילוי חובתן באופן בלתי סביר וכן שהן  החוקמחובתן לאכוף את

בהתנערותם ממילוי חובתם , המשיבים.  כחברה דמוקרטיתלמעשה היא סלע קיומנו

 . לא פחות מיושבי המבנים במאחז, 1'  ובעותר מספוגעים פגיעה אנושה בשלטון החוק

כי המבנה והמקום נשוא עתירה זו את התחייבותה של המדינה לכל אלו יש להוסיף  .110

מתגובתם כפי שעולה , נמצאים במקום גבוה בסדר עדיפויות האכיפה של המשיבים

והצווים שהוצאו תחת ידי ,  איןמעשיםאולם , ) לעילא" כ-ו' ים כנספח(לעתירה הקודמת 

לא עבודת מטה נעשתה בקרב . הרשויות מעלים אבק במדפים העליונים של ההיסטוריה

 כל מה שנעשה הוא פיזור הצהרות –לא סדרי עדיפויות נקבעו על ידם , המשיבים

 להמשיך ולעצום ויאפשר למשיבים, ת המשפט הנכבד את דעתו של ביפיסווהבטחות שי

 . עיניים ולהימנע מפעולה אפקטיבית של אכיפת חוק בגדה

 הצורך באכיפת צווים –עמד על כך בית המשפט הנכבד לאחרונה בנוגע לסוגייה דומה  .111

 :  בקבעו את הדברים הבאים–אשר הוצאו על ידי הרשויות בגדה המערבית 

    איכפו, פקחו    ,כאשר הבטחתן    ועשו    היכבדו    –    תלרשויו    לומר    אנו    יכולים"

    על    ולא    באופן עקבי    וזאת, לנעשה    המוצהר    בין    פער    יווצר    שלא    כדי    , והקפידו

 "....אחר    או    זה    מצד    ועתירות    ואחרים    כאלה    רוח    משבי    פי
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פסק הדין ; טרם פורסם(, 'נגד אלוף פיקוד מרכז ואח' אמיר נבות ואח, 2303/04ץ "בג

 ).רובינשטיין' השופט א' סק דינו של כבראו פ; 14.8.2008מיום 

 

שהמהרסים והמחריבים של שלטון החוק הם דווקא אלו האמונים על , יוצא אפוא  .112

התנערותם המתמשכת של המשיבים מביצוע חובתם זו מטיל . ומתוכו הם באים, שמירתו

 : שכן כפי שקבע בעבר בית המשפט הנכבד. קלון גדול עליהם ועל מדינת ישראל כולה

 . [..]היא יסוד מוסד של שלטון החוק, כל חוק, אכיפת החוק, כןא"

הרשויות . אכיפת החוק היא אחד התפקידים העיקריים של כל שלטון

מ הנשיא זילברג "כפי שמ. המוסמכות אינן רשאיות להתנער מתפקיד זה

 ,328) 1(ד כ"פ, שר הפנים והבריאות' אופנהימר נ 295/65ץ "אמר בבג

אינה מדיניות , מש ולהגשים חוק קיים ומחייבההימנעות מלמ "309

היא רק גורמת ; ואינה יכולה להיות מדיניות מכל בחינה שהיא

וגוררת אחריה פריקת עול של כל , לדמורליזציה ביחסי השלטון והאזרח

  ."חוקי המדינה

, )1(2000על -תק, ' אח4-מ ו"מנהל המכס והמע' מ נ"שקם בע - 551/99ץ "בג(

 )425' עמ ,419

זהו אחד המקרים בהן ללא התערבות בית המשפט הנכבד לא תהיה תוחלת למאבק   .113

- בשל אי– ובמיוחד לעותרים –האזרחי להשלטת שלטון החוק והנזק שנגרם לאזרחים 

 ההיסטוריה הפרטית של –ודברים אלו אינם נאמרים ללא תימוכין . ילך ויגדל, האכיפה

 – של תופעת המאחזים בכללותה  כמו גם–העותר וההיסטוריה הכללית של המאחז 

 . מורים לנו כי המשיבים אינם מעוניינים כלל להביא לאכיפת הדין באזור זה

הנשיא שמגר בהתייחסו לחשיבות ' לא מיותר יהיה בהקשר זה לצטט מדבריו של כב  .114

הדברים הבאים נאמרו על רקע של הפרות דיני התכנון . אכיפת חוקי התכנון והבניה

הקמת גדרות , סגירת מרפסות,  מצחיק לעומת זה המתבצע בגדהבהיקף שהוא כמעט

 500'  בעמ494) 1(ד לח "פ, 'ראש העיר ירושלים ואח' נ' דוויק ואח 1/84ע " מתוך ר-' וכד

 .):ז.ש, .ס.מ, ההדגשה שלנו(

בנייה שלא כדין היא לא רק תופעה החותרת תחת התכנון הנאות של "

היא בין התופעות הבולטות : ותראלא השלכותיה מרחיקות לכת י, הבנייה

מי שעושה דין לעצמו פוגע באופן הגלוי והברור . הפוגעות בהשלטת החוק

 "בהשלטת החוק

ובפרט של , "דרך האבות"הפעילות הנמרצת של מקימי ויושבי המאחז , בענייננו .115

למדו המתנחלים .  היא התרסה ברורה ובוטה נגד שלטון החוק באזור,5-6המשיבים 

להקמת ישוב לפי דיני המקום והחלו לפעול ין סיכוי של ממש לקבל אישור באזור כי א

מהודעת אביה של  הדבר במפורשכך גם עולה . וגילו כי אין מפריע, מחוץ לדינים

 ה"כנספח (בתגובתו לבית המשפט בעתירה הקודמת , מר מנחם גופר, 6' המשיבה מס



 29

וכבר עמד על כך בית . אשר הוביל לבניית המבנה" הצורך"עת הסביר את , )לעיל

 : אשר יפים לענייננו, בקובעו את הדברים הבאים, המשפט הנכבד

אין בכך , ואיננו קובעים זאת, גם אם חטאו מוסדות התכנון במחדל"

 אשר יקשו עד למאוד על להתיר בנייה פרועה ויצירתן של עובדות בשטח

 ."כל תכנון עתידי

 'נגד מדינת ישראל ואח' אחמד חמדאן חסין גאבר ואח, 143/04ץ "בג

 .)ז.ש, .ס.מ, הדגשות שלנו, 14.4.2008פסק הדין מיום ; טרם פורסם(

 בנוגע לפינוי ולטיפול 1-4עוד למדו המתנחלים כי הבטחות והתחייבויות של המשיבים  .116

אינם , לרבות בפני בית משפט זה, בכל פורום אפשרי, במאחזים הבלתי חוקיים

אשר אינה מביאה , של טופסולוגיה ידועה מראשמהווים אלא עוד נדבך בכרוניקה 

 . ואף מחמירה את המצב עם העותר, לשינוי המצב בשטח כהוא זה

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

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

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

תוך התחשבות בעובדה כי המדובר בעתירה שנייה , מ וריבית כחוק"ד בתוספת מע"טירחת עו

 .בהם הם מבקשים סעד של אכיפה מבית המשפט הנכבד, מטעם העותרים

 

  ___________:תאריך

 

________________      _______________ 

 ד"עו,    מיכאל ספרד      ד"עו,       זכריהשלומי

 כ      העותרים"ב
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