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  __________ץ"בג              בבית המשפט העליון

  בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

  

   580460319ר .ע, רגבים

  או יעל סינמון/ד עמיר פישר ו"כ עוה"י ב"ע

  משרד עורכי דין –פישר , גלפרין, בראונר

  94261ירושלים  33' ורג'המלך ג' מרח

  6223052: פקס; 6223676: טל

  העותרים                  

  נ ג ד
 

 מר בנימין נתניהו , משלהראש המ .1

  מר אהוד ברק, שר הבטחון .2

  אלוף אבי מזרחי, מפקד פיקוד מרכז .3

  מוטי אלמוזל "תא, ראש המינהל האזרחי .4

  משרד המשפטים, כולם באמצעות פרקליטות המדינה

  91010ירושלים , 29דין -צאלח א' רח

  6467011: פקס; 6466010: 'טל

  

  ראש מועצת הכפר בית סירא,  עלי אבו סיפא .5

  בניין המועצה, בית סירא

  המשיבים                  

  

   צו ביניים וצו ארעי, למתן צו על תנאיבהולה עתירה 
  

 1-4זוהי עתירה למתן צו על תנאי לפיה יתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים 

או /לנמק מדוע אינם נוקטים בכל הפעולות הנדרשות לשם הוצאה ו") המשיבים: "להלן(

הולך ונבנה נועד לשמש כבית ספר וענק ש ציבוריה ביחס למבנה של צו הריס מימוש

כביש אורך ראשי המוביל , 443בימים אלה ללא היתרים ובניגוד לחוק בסמיכות לכביש 

  ").  המבנה: "להלן(באזור הכפר בית סירא , מירושלים למודיעין

  

רשות בניית המבנה מבוצעת באינטנסיביות בהתאם לתוכנית מאורגנת ומוצהרת של ה

, ובנימין שומרון, ביהודה Cהפלסטינית לבנות מבני בתי ספר ומסגדים בשטחי 

שמטרתה לקבוע עובדות בשטח כדי לחזק את אחיזת הרשות הפלסטינית בשטחים 

  .'הנתונים לשליטה ישראלית בהתאם להסכמות אליהם הגיעו הצדדים בהסכמי אוסלו ב
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מק מדוע אינם קוצבים לוח זמנים כן יתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים לנ

  .קונקרטי להוצאה ומימוש של צוו הריסה ביחס למבנה

  

על הפסקת כל או למי מטעמו /לו והמורה  5כנגד המשיב זוהי גם עתירה למתן צו ביניים 

או חיבור לתשתיות במבנה וכן מורה להימנע מביצוע כל עסקה במבנה /עבודות הבנייה ו

  .  או אכלוסו/ו

  

יתבקש , ודות האינטנסיביות המבוצעות בימים אלה להשלמת המבנה ואכלוסולאור העב

או למי מטעמו /המורה לו ו 5כנגד המשיב בית המשפט להוציא מלפניו בדחיפות צו ארעי 

או חיבור לתשתיות במבנה וכן מורה להימנע מביצוע כל /על הפסקת כל עבודות הבנייה ו

  .כרעה בבקשה למתן צו ביניים כמבוקשאו אכלוסו וזאת עד למתן ה/עסקה במבנה ו

   -ואלה נימוקי העתירה 

  

  :הצדדים לעתירה  .א

  

אשר שמה לה למטרה לפעול לשמירה על , פוליטית–הינה תנועה א, 1' העותרת מס .1

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

נהליות בטיפולן בנושא כך שיפעלו ולבקר את פעולות הרשויות המ, הקרקע הלאומיים

 .בהתאם לכללי מנהל תקין

 

ומי שבידיו הסמכות והאחריות להורות לשר  הינו ראש ממשלת ישראל 1משיב  .2

היות והעובדות  .הביטחון וליתר המשיבים לבצע את המוטל עליהם לפי חוק

המפורטות בגדרי עתירה זו מעלות סוגיה בעלת השלכות מדיניות וגיאופוליטיות 

הגם שפניות העותרת טרם להגשת , שיב לעתירהמכ 1צורף המשיב , מובהקות

 .בלבד  2-4העתירה בוצעו למשיבים 

 

על המנהל  בין השאר מופקדהינו שר הביטחון של מדינת ישראל אשר  2' משיב מס .3

בידו הסמכות לעכב או להורות על ביצוע צווי הריסה ו ביהודה ושומרוןהאזרחי 

 .נים בלתי חוקייםשהוצאו כחוק כנגד מב

  

ש ובידו מצויות סמכויות הניהול והחקיקה "ל ביו"הינו מפקד כוחות צה 3' משיב מס .4

 .באזור

  

את סמכויות  3' הינו ראש המינהל האזרחי אשר לו אצל המשיב מס 4' משיב מס .5

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

 . ל יואב מרדכי"החליף בתפקידו את תא 4משיב  .חלים באזורהתכנון והבנייה ה
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בניית המבנה הבלתי אחראי על ומי שהינו ראש מועצת הכפר בית סירא  5' משיב מס .6

 .נשוא עתירה זו חוקי

  

 : העובדות הצריכות לעניין  .ב

  

באזור בנימין , המוביל מירושלים למודיעין, כביש אורך ראשי, 443בצמוד לכביש  .7

שנועד , ציבור ענקהולך ונבנה בימים אלה מבנה , הידוע גם ככפר בית סיראובאזור 

 .בניגוד לחוק וללא קבלת היתרי בניה כדין, בית ספרלשמש כ

 

 204955/643987. צ.הממוקם בנ, 23.11.10מיום  להלן צילום עדכני של המבנה .8

  

  

  

  

לפני מועד  כפי שעולה מהתמונה המבנה נמצא בשלבים סופיים של הבנייה וזמן קצר .9

 .האכלוס

 

בניית המבנה הינה חלק מתוכנית מאורגנת ומוצהרת של הרשות הפלסטינית לבנות  .10

שמטרתה לקבוע עובדות , ובנימין שומרוןביהודה  Cמבני בתי ספר ומסגדים בשטחי 

בשטח כדי לחזק את אחיזת הרשות הפלסטינית בשטחים הנתונים לשליטה ישראלית 

 .'הצדדים בהסכמי אוסלו ב בהתאם להסכמות אליהם הגיעו
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בכלי , סלאם פיאד, מ הפלסטינית"מדובר בתוכנית מוצהרת עליה הכריז רה .11

 י ארגונים זרים"הממומנת על פי רוב ע, במסגרת תוכנית מאורגנת זו. התקשורת

ההולכים ומוקמים , נקבעים עובדות בשטח בדמות מבני ציבור ענקיים, וישויות זרות

מתוך הבנה ששטחים  ובנימין שומרוןביהודה  Cי שטחי כפטריות לאחר הגשם ברחב

אלו יעמדו במרכז המחלוקות הטריטוריאליות העתידיות בין מדינת ישראל והרשות 

 .  הפלסטינית

  

אשר מבהיר כי אכן מדובר , בשפה האנגלית" הארץ"ב מאמר שפורסם בעיתון "מצ

 ,עומד בראשהבתוכנית מוצהרת ומאורגנת בהובלת הנהגת הרשות הפלסטינית וה

  .'כנספח א ומסומן

  

ההולך ומוקם , ס נוסף"ב תצלום נוסף של מבנה בי"מצ, לשם המחשת העניין בלבד .12

, כביש אורך ראשי, 351בצמוד לכביש , Cח באינטנסיביות רבה בימים אלה בשט

  .דירת-באזור דרום הר חברון ובסמוך לאזור הידוע כחרבת א

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

הנבנה אף הוא באינטנסיביות וללא היתר , בית ספר נוסף ב תצלום של מבנה"כן מצ .13

עורק התחבורה הראשי המוביל מבאר שבע , 60בסמיכות לכביש , Cבשטח 

  :י שבדרום הר חברון"בסמוך לישוב בית חג, לירושלים
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והמבנים הסמוכים כדוגמת המבנה נשוא העתירה , ניית מבני הציבור הענקייםב .14

, נועדה אפוא לתפוס שטחים בעלי משמעות אסטרטגית, 60וכביש  351לכביש 

ובדרך זו לכבול את ידיה של מדינת ישראל , הסמוכים לעורקי תחבורה ראשיים

 .במסגרת כל משא ומתן עתידי

 

בדרישה לנקוט פעולות אכיפה מיידיות  2-4 למשיבים תהעותר תהפנ 14.7.2010ביום  .15

', לרבות נספח א, ות המתוארות לעילאת העובד תהעותר הציינ הבמכתב. כנגד המבנה

את  העל הדחיפות הנדרשת לביצוע פעולות אכיפה בנסיבות העניין וכן צירפ העמד

להלן התמונה  .של השלד בשלבי בנייה ראשונייםשבאותה עת היה , תמונת המבנה

 :שצורפה לפנייה זו

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

מסומן , ון סדרי מינהלעל יסוד החוק לתיק, 14.7.10מיום  תב מכתב העותר"מצ

 .'כנספח ב

  

החלטות (לחוק לתיקון סדרי מינהל  2' נסמכת על סע הכי פניית, הציינ תהעותר .16

המחייב מתן מענה , )"החוק לתיקון סדרי מינהל": להלן( 1958 –ט "תשי) והנמקות

 .יום 45בתוך 

 

  .לפניית העותרתלא נתקבל כל מענה , חרף הוראות החוק לתיקון סדרי מנהל .17

  

במכתבה ציינה העותרת . 2-4 למשיבים ,פעם נוספת ,פנתה העותרת 19.9.2010ביום  .18

 :כדלקמן
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בפנייתה עמדה מרשתי על החומרה היתרה הנודעת לבניית מבנה בית הספר הבלתי חוקי   .2
זאת בנוסף על הפגיעה בשלטון החוק ובזכות לשוויון בפני , במיקום האסטרטגי שנבחר

שרשויות האכיפה אינן פועלות לאלתר להפסקת הבנייה  הנגרמת בשל העובדה, החוק
  . במקום

   

בפנייתה דרשה מרשתי כי תנקטו הליכי פיקוח ואכיפה מידיים ביחס למבנה בית הספר    .3
, ומימוש צו ההריסה אכיפת צו הפסקת העבודה, שבבנייה ובכלל זה הוצאת צווים כנדרש

 .ככל שהוצאו ביחס למבנה

 

, מרשתי כי הדרישה לעשות שימוש בסמכויות האכיפה הנתונות לכםכן הובהר בפניית   .4
 –ט "התשי) החלטות והנמקות(לחוק לתיקון סדרי מינהל  2' מתבססת על הוראות סע

יום לכל המאוחר ממועד  45המחייבות קבלת החלטה ומתן מענה בכתב תוך , 1958
  .הפנייה

  

, צוב בחוק למתן מענה ענייני לפנייהחרף חשיבות ודחיפות העניין ועל אף חלוף המועד הק  .5
  .לא נתקבלה עד למועד זה כל תגובה מטעמכם

  

  .'כנספח גומסומן , 19.9.10ב פניית העותרת מיום "מצ

  

כי אכן  ,נטען הבמסגרת, המינהל האזרחי, 4התקבלה תגובת המשיב  7.11.10ביום  .19

מינהל האזרחי בתגובת ה. ס בניגוד לחוק וללא היתרים כדין"מדובר בבניית מבנה בי

בהתאם לחקיקה , נטען כי ננקטו הליכים תכנוניים נגד המבנה וכי נמסרו צווים

וכי הדבר , עם זאת ציין המינהל האזרחי כי אכיפת הצווים לא בוצעה. המחייבת

המינהל . "לנוכח מכלול השיקולים בעניין, יבוצע בכפוף לסדרי עדיפויות ומשאבים"

מכלול העובדות ל, מהות הצווים שניתנול האזרחי נמנע מלהתייחס בתגובתו

והנסיבות הספציפיות אשר פורטו במכתב העותרים ביחס למבנה זה ולהשלכתן על 

ועל הנחיצות והדחיפות  המבנה בסדרי העדיפויות של המינהל האזרחימיקומו של 

  .שבביצוע פעולות אכיפה מיידיות כנגד המבנה

  

 . 'כנספח דומסומן , 7.11.2010ב העתק תגובת המינהל האזרחי מיום "מצ

 

רשויות האכיפה  –כי משמעות נוסח תגובת המינהל האזרחי הינה אחת , יצוין .20

בין , הסתפקו במתן צווים כלשהם אך הן אינן מתכוונות  לפעול לאכיפת אותם צווים

עבודות הבנייה נמשכות , ואכן. או צו להריסת המבנה/לאכיפת צו להפסקת עבודה ו

 .או מי מטעמו ללא כל הפרעה מצד המשיבים/ו 5י המשיב "במרץ ע

 

 15' סע( 2010עיון בתמונת המבנה שצורפה לפניית העותרת הראשונה מחודש יולי  .21

והעבריינים  5מעלה כי המשיב ) לעתירה 8' סע(וכן בתמונת המבנה העדכנית ) לעתירה

הפועלים מטעמו מתעלמים לחלוטין מצו הפסקת העבודה שהוצא ומתקדמים במרץ 

 .ללא כל הפרעה מצד המשיבים עבודות הבנייה ב
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לרבות השניים הנוספים , גם ביתר מבני הציבור מחדל המשיבים חוזר על עצמו .22

 .בסמוך לעורקי התחבורה הראשיים באזור כולם הנבנים ,שפורטו לעיל

  

תוך התעלמות מוחלטת מצו הפסקת העבודה שהוצא , ההתקדמות המהירה בבנייה .23

המבנה במאות  לאכלס בקרוב את 5המשיב  על כוונתו של מצביעה ,ביחס למבנה

חרף , את האפשרות להרוס את המבנה, ולמצער יקשה מאד, דבר שיסכל, תלמידים

 .הימצאותו בראש סולם העדיפויות המוצהר של רשויות האכיפה

  

לא התקבלה בידי העותרים עד עצם היום  3 -ו 2כי תגובת המשיבים , לא למותר לציין .24

 .ת חשיבות ודחיפות הענייןלמרו, הזה

  

לא , לאור מחדלם המופגן של המשיבים לפעול לאכיפת הצווים שהם עצמם הוציאו .25

         .מלבד לפנות לבית המשפט בגדרי עתירה דחופה זו, נותרה לעותרים כל ברירה

  

 :הטיעון המשפטי  .ג

  

בשלטון  העותרים יטענו כי העובדות הכלולות בעתירה זו מצביעות על פגיעה חמורה .26

העותרים יטענו כי . החוק ועל התנהלות בלתי סבירה ובלתי שוויונית מצד המשיבים

, או צו ההריסה/העובדה שהמשיבים אינם פועלים לאכיפת צו הפסקת העבודה ו

מעידה על התפרקות מוחלטת של המשיבים מחובתם לפעול , שהוצאו כנגד המבנה

הפלסטינית באזור יהודה שומרון  לאכיפת חוקי התכנון והבניה בקרב האוכלוסייה

 .ובנימין

 

בהיקפי , מוצהרת ושיטתית, העובדה שמדובר בבנייה בלתי חוקית מאורגנתלאור  .27

הרי שהמבנה נשוא עתירה זו היה אמור לעמוד בבירור , י רשות עוינת"המובלת ע, ענק

   .בראש סדרי העדיפויות של גורמי האכיפה

  

המיועד לשמש כבית ספר  ,שמדובר במבנה העובדה, 4כפי שעולה מתגובת המשיב  .28

בנסיבות אלה עולה מאיליה הדחיפות שבנקיטת צעדים מהירים . זה מכבר ידועה לו

ביחס למבנה ומניעת  זה מכבר ושהוצאאו צו הריסה /ולאכיפת צו הפסקת העבודה 

 .השלמת הבנייה ואכלוס המבנה

 

הוא בצמידות לעורק  שנבנה גם, זה המקום לציין כי ביחס למבנה בית ספר נוסף .29

באזור  1' במקרקעין המיועדים לדרך ונועדו להרחבת תוואי כביש מס, תחבורה ראשי

במסגרת (ש "הודיעה המדינה לביהמ, צ בימים אלה"י מע"כפר אדומים המתבצעת ע

כי היא מתחייבת להימנע מהריסת  ) 7264/09, 6288/09דיון בעתירות המאוחדות 

התנהלות זו מבהירה את הבעייתיות הכרוכה . ימודיםהמבנה עד לאחר סיום שנת הל
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צ "גם כשהדבר פוגע בעבודות של מע, ס מאוכלס"בנקיטת צעדי אכיפה נגד בי

 .   אשר בתכנונן וביצוען הושקעו מיליוני שקלים, להרחבת עורק תחבורה ראשי

 

 הנמצא בבנייה אינטנסיבית ועוד, המבנה נשוא עתירה זו הינו מבנה ענק, זאת ועוד .30

ועל יסוד סדרי העדיפויות , ולו מטעם זה בלבד, ועל כן, טרם לשלב האכלוס

היה עליהם לפעול מיידית לנקיטת צעדי אכיפה , המוצהרים של המשיבים

 . אפקטיביים לעצירת העבודות ולהריסת המבנה

  

ש כפי "רשימת סדרי העדיפויות של יחידת הפיקוח של המינהל האזרחי ביוב "מצ

  .'כנספח ה ומסומן, 9949/08ץ "ינה במסגרת תשובתה בבגי המד"שהוצהרה ע

  

המציאות מלמדת כי רשויות האכיפה נמנעים מלנקוט צעדי אכיפה , חרף כל זאת .31

 ויח והוצאת צו"אפקטיביים כנגד מבנה בית הספר ומסתפקים בפתיחת תיק בב

צעדי סרק מנהליים חסרי משמעות כלשהי כלפי , או צו הריסה/ו הפסקת עבודה

  .הממשיכים לבנות במרץ במקום ללא כל הפרעה, יני הבנייהעברי

 

שוויון הנפש של המשיבים ביחס להפרת הצו להפסקת עבודה וחוסר נכונותם לנקוט  .32

 לפניית העותרים בהיעדר כל מענהבפעולות של ממש לעצירת הבנייה מתבטאת גם 

על ידי  יהשנישניתן לפניית העותרים ה, במענה הלקוני והבלתי ענייניהראשונה ו

התייחסות . מפניות העותרת 3 -ו 2תוך המשך התעלמות המשיבים , בלבד 4המשיב 

שידוע ומחוור גם להם שהתנהלותם אינה , המשיבים לטענות העותרת מצביעה על כך

 .  עומדת בכללי מינהל סביר ותקין

  

מחדל המשיבים מלאכוף את צו הפסקת העבודה שהוצא כנגד העבודות במבנה  .33

, קומו בראש סולם העדיפויות וחרף תוספת כוח האדם המשמעותיתלמרות מי

אינו יכול להיות מוסבר בשיקולים , שהצטרפה לאחרונה לשורות יחידת הפיקוח

ם והוא מעיד על התפרקות מוחלטת ובלתי סבירה מחובת המשיבים לאכוף יענייני

 .את החוק

  

לגרוע מחובת  הרי שמבלי, היות ומדובר במבנה ענק ההולך ונבנה שלא כחוק .34

המשיבים להרוס את המבנה היה על המשיבים לכל הפחות לקצוב לוח זמנים 

 .להריסתו בשים לב לפסיקה העדכנית שיצאה מלפני בית המשפט הנכבד

  

במקום בו  ,י בית משפט נכבד זה בשורה של החלטות שניתנו לאחרונה"כפי שנפסק ע .35

על כך שמתבצעת בנייה בניגוד רשויות האכיפה ברחבי יהודה ושומרון אינם חולקים 

הרי שכחלק מחובתם היסודית לאכוף את החוק במרחב , לחוק וללא היתרים כדין

עליהם לפעול להריסת המבנים הבלתי חוקיים ולכל הפחות לקצוב , עליו הם אמונים

 .לוח זמנים למימוש ההריסה
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שר נגד ' שלום עכשיו ואח 9051/05ץ "כך במקרה שנדון לאחרונה במסגרת בג .36

אך , המשיבים הכירו בחובתם לפעול להריסת בנייה בלתי חוקית, 'הבטחון ואח

 ". סדרי העדיפויות"ביקשו להותיר לשיקול דעתם את שאלת העיתוי לאור טענת 

 

, השופטים' בית המשפט הנכבד דחה את עמדת המשיבים וקבע ברורות בהחלטת כב .37

 :כי, השופט רובינשטיין והשופט דנציגר, הנשיאה בייניש
  

לממש  –בהתאם לעמדתה שלה  -הרי היה על המדינה , בנסיבות אלה"
, את הצווים נשוא העתירה או לכל הפחות לקצוב לוח זמנים למימושם

  ".כחלק מחובתה היסודית לקיום החוק ואכיפתו
  

ם אול, מבחינה אופרטיבית נקבע בהחלטה כי מן הדין היה להוציא צו מוחלט בעתירה .38

לפנים משורת הדין הורה בית המשפט הנכבד למשיבים להגיש תוך ארבעה חודשים 

 .לוח זמנים להשלמת הליכי מימוש צווי ההריסה שהוצאו

 

נגד ' עלי מחמד עיסא מוסא ואח 8255/08ץ "במקרה נוסף שנדון לאחרונה במסגרת בג .39

ץ "שנקבעה במסגרת בג, חזר בית המשפט הנכבד על עמדתו, 'שר הבטחון ואח

 :י המשיבים וקבע כי"שהועלתה ע" סדרי העדיפויות"דחה את טענת ו, 9051/05

  

: לעתירה נאמר בזו הלשון 4עד  1בתגובה המקדמית של המשיבים "
הוא בלתי ] דרך האבות[המשיבים אינם חולקים על כך שהמאחז "

ובכלל , ונגד המבנים המצויים בו מתנהלים הליכי פיקוח ואכיפה, מורשה
מתבקשים , לפיכך"... צווים סופיים להפסקת עבודה ולהריסה זה הוצאו

מסגרת זמנים ברורה לעניין , ימים 90בתוך , המשיבים להציג בפנינו
 ."ובעקבות כך נקבע כיצד יימשך הטיפול בעתירה, ביצוע הצווים

  

רגבים  5377/09ץ "בג, י העותרת"שהוגשה ע, כך גם במסגרת עתירה דומה לעתירה זו .40

י המשיבים "שהועלתה ע" סדרי העדיפויות"נדחתה טענת , 'ר הבטחון ואחנגד ש' ואח

 :ונקבע כי

  

מעמדתה של המדינה כפי שהוצגה לבית המשפט בתגובותיה לעתירה "
כמו , ובדיון בפנינו עולה בבירור כי המבנים נשוא העתירה נבנו שלא כדין

ח לגביהם מתקיימים הליכי פיקו, גם עשרות מבנים נוספים מעבר לכך
בנסיבות אלה ובהתאם . ולגבי חלק מהם תלויים ועומדים צווי הריסה

עליה לממש את הצווים הקיימים ולקצוב לוח , לעמדתה של המדינה
זמנים למימושם של הצווים האחרים במסגרת חובתה היסודית לקיום 

לא (שר הבטחון ' תנועת שלום עכשיו נ 9051/05ץ "בג(החוק ואכיפתו 
ואולם בסופו של , שקלנו הוצאת צו על תנאי בעתירה). 12.7.09, פורסמה

החלטנו להימנע מהוצאת הצו , נוכח ההסברים שהוצגו בפנינו, דבר
ולהורות למשיבה לפעול למימוש הצווים שהוציאה ולקבוע לוח זמנים 

כפי שפורטו , למימוש הליכי הפיקוח לגבי המבנים הלא חוקיים האחרים
ימים ממועד פרסום החלטה זו  45 המדינה תגיש תוך. בתגובת המדינה

הודעת עדכון ובה תפרט את הפעולות הננקטות למימוש הליכי הפיקוח 
בהתייחס למבנים הבלתי חוקיים שפורטו בתגובת המשיבה וכן 

  ". התייחסות באשר למימוש הצווים ביחס למבנים הבלתי חוקיים
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ים המדורגים חלקם במקר, קבע לאחרונה במספר החלטותבית המשפט , הנה כי כן .41

כי  המשיבים אינם יכולים , נמוך משמעותית במדרג סולם העדיפויות של המשיבים

ובמקום בו אין מחלוקת על כך " סדרי העדיפויות"תחת טענת " להסתתר"עוד 

שהבנייה בוצעה בניגוד לחוק וללא היתרים כדין על המשיבים לפעול להריסת 

 .ההריסה המבנים ולכל הפחות לקצוב לוח זמנים למימוש

 

חרף קביעות בית המשפט הנכבד נמנע המינהל האזרחי מלקצוב לוח זמנים להריסת  .42

 .כלל לא מצאו לנכון להגיב לפניות העותרים לעיל, 3 -ו 2המבנה ואילו משיבים 

  

י "שהוגש אף הוא ע, 9473/09ץ "כי במסגרת בג, להשלמת התמונה בעניין זה יצוין .43

המחייבות את , כי החלטות בית המשפט הברורות ניתן פסק דין ממנו עולה, העותרים

אינן חלות בהכרח במקום בו מדובר בבנייה , המדינה לקצוב לוח זמנים להריסה

היות ועתירה זו עוסקת במבנה . המצויה בתחתית סדרי העדיפויות של המשיבים

אשר מצוי בראש סדרי העדיפויות המוצהרים של המשיבים ולאור הנסיבות 

הרי שעל  –ת הנלוות להפרת החוק הקולוסאלית במקרה זה החמורות הנוספו

להרוס , המשיבים היה לפעול בהתאם לעמדה הברורה והעקבית של בית המשפט

 .את המבנה ולמצער לנקוב בלוח זמנים קונקרטי להריסתו

  

העותרים יטענו כי העובדות המפורטות לעיל מצביעות על התפרקות מודעת ומכוונת  .44

ל לאכיפת חוקי התכנון והבניה כלפי המגזר הפלסטיני ביהודה מחובת המשיבים לפעו

חות המינהל האזרחי עצמו שמהווים "התפרקות מוחלטת זו עולה גם מדו. ושומרון

גם הודאת בעל דין ביחס לכך שהמשיבים נוקטים מדיניות מפלה במודע ביחס 

, העדיפויותי סדרי "לאכיפת חוקי התכנון והבנייה ביהודה ושומרון ואינם פועלים עפ

 .שהותוו על ידם

  

ח המסכם של יחידת הפיקוח של המינהל "בית המשפט הנכבד מופנה לעיין בדו .45

 : בו נכתב מפורשות כדלקמן, 2008האזרחי לשנת 

  

בהקפאה כמעט מוחלטת של מימוש אכיפה בכל התאפיינה  2008שנת "
הקפאת ההריסות ופעילויות , הקשור לבניה הבלתי חוקית הפלסטינית

פה אחרות בתחומי התשתית משדרת מסר שלילי לאוכלוסיה אכי
  "ומאפשרת קביעת עובדות שיקשה עלינו להתמודד מולן בעתיד

  

ח היחידה המרכזית לפיקוח במינהל האזרחי "הרלוונטי מתוך דו' ב העמ"מצ
  .'כנספח ו ומסומן, ש"ביו

 

יה בלתי העותרים יטענו שמדיניות המשיבים ביחס להיעדר אכיפה ממשית כלפי בני .46

חוקית במגזר הפלסטיני אינה סבירה וכי על המשיבים לפעול לאכיפת חוקי התכנון 

והבניה במגזר הפלסטיני במקביל לאכיפה הנחרצת של חוקי התכנון והבניה במגזר 

 .היהודי
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הבוררת את צווי הפסקת , העותרים יוסיפו ויטענו כי מדיניות המשיבים בפועל .47

חוקי התכנון והבניה ואוכפת אותם בצורה בלתי  שהוצאו מכוח, העבודה וההריסה

 .מפלה ובלתי שוויונית, הינה בלתי סבירה על פניה, שוויונית על בסיס לאום

  

העותרים יטענו כי הדברים מקבלים משנה תוקף עקב התעלמות המשיבים מחומרת  .48

בלתי העותרים יטענו כי אין זה סביר לנקוט בפועל במדיניות . העבירה ונסיבותיה

המתעלמת לחלוטין מעבירות בנייה בהיקף ובנסיבות כה , )ואף מוכחשת(צהרת מו

, כנגד כל גל אבניםלפעול בנחרצות חמורים כפי שמתואר בעתירה זו ובמקביל 

 . י יהודי ללא היתר"שמוקם ע

  

שבנתה אימו של הלוחם אבנר  עד קטן-גל 0.1125.1כך למשל הרסו המשיבים ביום  .49

אבנר כפיר נפל בעת מילוי תפקידו בגזרת . אלון מורה סמוך ליישוב, לזכרו כפיר

וכפי שמסתבר לשיטת המשיבים הנזק לשלטון  1997הבופור בדרום לבנון בשנת 

עולה על הנזק שנגרם  ,בנה שהקימה אימו של כפיר לזכר ,החוק מגל האבנים הקטן

המתבצעת בהובלת , לשלטון החוק מהבנייה המסיבית והמאורגנת של מבני הציבור

 .הרשות הפלסטינית תוך התעלמות מופגנת ומוחלטת מחוקי התכנון באזור

  

בסמוך , 25.11.10יום שנהרס ב, עד לזכרו של אבנר כפיר- הגלהריסות להלן צילום  .50

 :אלון מורהל

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

כפי שעולה , העותרים יטענו כי יש לשים סוף לזלזול המשיבים במערכת המשפט .51

רשויות  שבמסגרתם כביכול פועלים, עדיפויותהעל סדרי  מהצהרות חוזרות ונשנות

  .שבינם ובין המציאות אין ולא כלום סדרי עדיפויות, האכיפה
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  אי עמידה בחובת ההנמקה

  

המשיבים לא מצאו לנכון לענות לפנייתה המנומקת של העותרת , כפי שהובהר לעיל .52

יה נסמכה על הוראות הגם שהפני, צ וכן תצלום המבנה.אליה צורף נ 14.7.2010 מיום

 .לתיקון סדרי מינהל חוקה

 

נתקבלה תשובה לקונית ובלתי  –במענה לפנייה השנייה מטעם העותרת גם  .53

 2המשיבים  בעוד, בלבד המינהל האזרחימטעם יצוין כי תשובה זו נתקבלה  .עניינית

 . המשיכו להתעלם מפניות העותרת 3 - ו

  

ל התייחסות עניינית לעובדות נעדרת כ מינהל האזרחיהלקונית של הו תגובת .54

או לטענות העותרים ביחס לחומרת /הספציפיות של המקרה כפי שפורטו בפנייה ו

או לטענות העותרים ביחס לסדרי העדיפויות המוצהרים של המשיבים /העבירה ו

 .והשלכתם לעניין

  

י "ועפ בצורה שוויונית ובנימין שומרוןן להתיימר לאכוף את החוק ביהודה כיצד נית .55

או צו /וכאשר פקחי המינהל אינם אוכפים צו הפסקת עבודה  סדרי עדיפויות סבירים

בצמוד לעורק תחבורה , המוקם בריש גלי, שהוצא כלפי מבנה ציבור ענקהריסה 

ראשי ובהתאם לתוכנית מוצהרת של הרשות הפלסטינית לקבוע עובדות בשטח 

מהתנהלות המשיבים  .ולפגוע ביכולתה של מדינת ישראל לנהל משא ומתן עתידי

אלא , המוצהריםפעולות האכיפה אינן נגזרות מסדרי העדיפויות כי , עולה בבירור

 .הנסתרים מן העין, עלומיםמסדרי עדיפויות 

  

בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה ביחס לחוק לתיקון סדרי מנהל  , ישוזאת להדג .56

 :כי הובהר

  

החובה לנמק נוצרה כדי שהאזרח הנוגע בדבר יוכל לשקוד על זכויותיו "

אם בפני , בדרכים הפתוחות לפניוולהשיג על סירוב מצד הרשות 

בעתירה בפני בית  –במקרים הראויים  –או , ערכאות ערעור מיוחדות

וזו , חובת ההנמקה היא תריס בפני השרירות. הגבוה לצדקהמשפט 

, האחרונה עלולה לדבוק לא רק בהחלטה של פרט המפעיל את סמכויות

חובת ההנמקה גם מחייבת את . אלא גם בזו של חבר אנשים העושה כן

 ". המינהל הציבורי להקדיש חשיבה נאותה להחלטות

  

  .'כנספח זומסומן , ש"ב העתק הנחיות היועמ"מצ

 

האחת : מרכזיות לחובת ההנמקה קיימות שתי תכליות כי, עולה ש"מהנחיות היועמ .57

 –והשנייה , הקדיש מחשבה להחלטותיה בכדי למנוע שרירותרשות לחייב את הל –

וליתן בידו  לבחון את פעולות הרשויות ואופן מימוש זכויותיו על ידם לאפשר לאזרח

 . כלים להשיג על פעולות הרשות במידת הצורך
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נמנע מליתן מענה ענייני  ינהל האזרחיהמ ,כפי שעולה מהעובדות נשוא עתירה זו .58

שאינו , ופטר את פניית העותרת במענה לקוני ח חוק ההנמקותובהתאם לחובתו מכ

אחת מהתכליות העומדות לא עומד בדרישות חוק ההנמקות ואינו מקיים אף 

הינה תשובה  ,בכל מקום ואתר, לכל פניות העותרת המינהל האזרחיתשובת . בבסיסו

ת המופנות כלפיו וזאת ללא קשר לנסיבות העניין ולמיקומם של אחידה לכל הפניו

 . המבנים בסדרי העדיפויות של גורמי האכיפה

  

כפי , חובת ההנמקה עומדת בסתירה לתכליות המינהל האזרחי תשובת, הנה כי כן .59

, תשובת המינהל האזרחי .שנוסחו בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה לגורמי המדינה

 .ומרת דבראינה א ,הלכה למעשה

  

המשיבים במענה שכאמור חוזרת על עצמה בכל תגובות , על תגובה לקונית כגון זו .60

שאינה , הביע בית משפט נכבד זה את דעתו בצורה נחרצת, לפניות על מחדלי אכיפה

 :משתמעת לשתי פנים

 

לא נוכל להסתפק בתגובה מעורפלת בדבר ביצוע צווי ההריסה במועד "
  "שטיבו לא הובהר" סדרי עדיפויות"י "שייקבע עפ, לא מוגדר

  

נגד שר ' עלי מחמד עיסא מוסא ואח 8255/08ץ "בגב 27.7.09ראה החלטה מיום [

  ]  'הבטחון ואח

  

כי המשיבים אינם יכולים עוד להסתתר , זה מכברבית המשפט הנכבד קבע , אם כן .61

ורת להצדיק את מחדלם ולמנוע ביקבכדי " סדרי עדיפויות"מאחורי המונח המעורפל 

 . עניינית ומשפטית על דרך התנהלותם

 

אינה עומדת בתנאי חוק  4בית המשפט יתבקש לקבוע כי תגובתו הלקונית של המשיב  .62

) א(6זאת בהתאם לסעיף , מתקיים היפוך נטל הראייה ,בין היתר, ההנמקות ומשכך

 :הקובע בזו הלשון, לחוק לתיקון סדרי מינהל

  

לא יהיו פסולות בשל כך בלבד החלטה או פעולה של עובד הציבור  "

ואולם בכל הליך ; 5או  4, ב2,א2שהוא לא מילא אחרי הוראות הסעיפים 

על עובד הציבור , לפני ועדת ערר או ועדת ערעור או לפני בית המשפט

שובה או הודעה הראיה כי החלטה או פעולה שלא ניתנה לגביהן ת

 ."...נעשו כדין, כאמור

 

ארה לעיל ובשים לב לדחיפות הרבה שבנקיטת לאור השתלשלות העובדות שתו .63

לא נותרה בידי , טרם לשלב האכלוס נשוא העתירה עוד פעולות אכיפה כנגד המבנה

אלא לפנות לבית המשפט הנכבד בדרישה שיורה למשיבים , העותרים כל ברירה

 .לממש את סמכויותיהם על פי חוק ולהורות כמבוקש
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  :הוצאת צו ביניים וצו ארעי  .ד

  

או למי /ו 5למשיב  מבקשים מבית המשפט הנכבד להוציא צו ביניים המורה העותרים .64

או חיבור לתשתיות במבנה וכן מורה להימנע /כל עבודות הבנייה ועל הפסקת  מטעמו

ובשים לב  היות והמבנה עומד לפני סיום. או אכלוסו/מביצוע כל עסקה במבנה ו

שפט הנכבד ליתן צו יתבקש בית המ לקושי לנקוט בצעדי אכיפה לאחר אכלוסם

   .ארעי עד להכרעה בבקשה למתן צו ביניים

 

בניית המבנה תסתיים תוך שבועות ספורים ומבנה בית , לעיל כפי שעולה מהתמונה .65

אכלוס מבנה בית הספר במאות תלמידים יסכל את . הספר צפוי להתאכלס

 האפשרות להרסו ולמצער יקשה על נקיטת פעולות האכיפה במידה ניכרת ומכאן

 .שבהוצאת צו הביניים, הדחיפות והחיוניות

  

ניסיון העבר מלמד שרשויות האכיפה נמנעות מנקיטת צעדי , כפי שהובהר לעיל .66

גם כאשר המשמעות הינה פגיעה קשה , אכיפה כנגד מבני בתי ספר מאוכלסים

עובדה זו מטבע הדברים היא . בעבודות להרחבת כביש בהן הושקעו מיליוני שקלים

ד המדיניות המוצהרת של הממשלה הפלסטינית לבנות בתי ספר שעומדת ביסו

 . ביהודה ושומרון Cומסגדים בשטחים אסטרטגיים באזורי 

  

בחינת מאזן הנוחות במקרה זה נוטה במובהק לטובת הוצאת צו הביניים וצו הארעי  .67

אין חולק כי מדובר במבנה שהוקם בניגוד לחוק ואין חולק על כך שעבודות . כמבוקש

. וצו ההריסה שהוצאו ביחס למבנהה מתבצעות תוך הפרת צו להפסקת עבודה הבניי

אכלוס המבנה יביא לסיכול ולמצער לקשיים רבים בהמשך נקיטת  ,בנוסף לכך

 .פעולות האכיפה

  

', שר הביטחון ואח' נ' רגבים ואח 105790/ץ "לבגבית המשפט הנכבד מופנה  .68

 הכחלק מתוכנית ו אף הםשנבנ, ללא היתרמסגדים  שני בניית שהוגש כנגד

ש "הרשות הפלסטינית להשתלט על מקומות אסטרטגיים ביוהמוצהרת של 

ארעי  צווי, לאחרונה, הוצאו 105790/ץ "במסגרת בג .באמצעות בניית מבני ציבור

כנגד ראש מועצת הכפר בורין האחראי על בניית המסגד בבורין וכנגד האחראים על 

   .ילזון'הבנייה במסגד נוסף בג

  

ומסומנים במאוחד , המסגדיםץ "שהוצאו במסגרת בג ,צווי הארעיב העתק "מצ

  .'חכנספח 

 

 ארעי יוושם ניתנו צ  105790/ץ "לבג זהה במאפייניה עתירה זוכי , העותרים יטענו .69

, אנשיםי מאות "שצפוי להתאכלס ע, ענק ציבור מדובר במבנהאף כאן  .כמבוקש

נית מוצהרת של הממשל הפלסטיני בצמוד לעורק תחבורה ראשי ובהתאם לתוכ

 .לפעול לקביעת עובדות בשטח וכבילת ידי מדינת ישראל במסגרת משא ומתן עתידי
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במסגרתו  ,'נדמי חסן מוחמד סלמאן נגד שר הבטחון ואח 4475/09ץ "עוד ראה בג .70

. המקומית המועצהכנגד , צו ביניים וצו ארעי בהתאם למבוקש בגדרי עתירה זוניתנו 

צורפה המועצה כמשיבה להליך אף שלא הייתה   4475/09ץ "בגכי במסגרת עוד יצוין 

צו , וכן באופן כללי כנגד העוסקים בנייה, מעורבת בבנייה ולמרות זאת הוצאו כנגדה

 .ארעי וצו ביניים

  

מסומנים , 4475/09ץ "שהוצאו במסגרת בג, ב העתק צוו הארעי והביניים"מצ

  .'טכנספח במאוחד 

  

תתבקש המדינה , ובתה תתנגד להוצאת צו ביניים כמבוקשככל שהמדינה בתג .71

להבהיר את מדיניותה ביחס למתן תגובה לבקשות מסוג זה ואת הקריטריונים על 

 .פיהם נקבעים עמדות המדינה בעניין זה בתיקים השונים

  

  :הסעד המבוקש  .ה

  

יתבקש בית המשפט , על יסוד התשתית העובדתית שהוצגה בפני בית המשפט הנכבד .72

 ליתן צו ביניים ,לעתירה 5 יתן צו ארעי כמבוקש ולאחר קבלת תגובת המשיבל

 .  כמבוקש

 

כמבוקש ברישא של  1-4כנגד המשיבים כן יתבקש בית המשפט להוציא צו על תנאי  .73

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

  

משיבים בהוצאות העותרים ובשכר בנוסף יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את ה .74

 .מ כחוק"טרחת עורך דין בתוספת מע

  
  

  
_________________  

  ד"עו, עמיר פישר     
  כ העותרים"ב      

  

  2010, נובמבר, ___ היום, ירושלים
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  -דחוף  -

  

  

  ע"ב תמוז תש"כ  

  2010יולי  4  

  לכבוד 

  מר אהוד ברק - שר הביטחון 

  אלוף אבי מזרחי - ז "מפקד פקמ

  ל יואב מרדכי"תא - ז "ראש המנה

   עמוס וגנרמ "סג -ז "פניות המנה.ק

  בפקס ובדואר

  

  ,שלום רב

  בבנימיןדרישה לאכיפת החוק באזור : הנדון

  . 1958 –ט "התשי) החלטות והנמקות(רי המנהל פניה זו מבוססת על החוק לתיקון סד  .א

 443בית סירא הסמוך לכביש  הכפר באזור 1.7.10-יום הב שערכתי שגרתי פיקוח בסיור  .ב

 לציר הראשי סמוך מאוד ,אדיר מימדים ספר- כבית מבנה הנראה בניה של הליכי איתרתי

 .205213/644110צ .נאזור ב

 .ור השטחיל ידי בסכפי שצולמו ע הבניה תקריב של ב תמונות"מצ  .ג

 .לו היתרי בניה כדין ס המדובר בניגוד לחוק ובלא שהונפקו"נבנה ביה ,למיטב ידיעתי  .ד

בסמוך מאוד לציר ראשי , המתבצעת לאור יום, בהפרת חוק בוטה וחצופה, אם כן, מדובר  .ה

 .ובלא שנעשה כל ניסיון להסתירה

גיעה שאף בה כשלעצמה פ, שמעבר לפגיעה הנגרמת בשל הבניה לשלטון החוק באזור, אלא  .ו

המחייב , הרי שבהפרת חוק ספציפית זו ישנו אף מרכיב אסטרטגי חמור נוסף, אין להקל ראש

בסולם , שלא לומר דחוף, נקיטת צעדי אכיפה לאלתר ומעלה את הטיפול בה למקום גבוה

 .העדיפויות של גורמי האכיפה

ואשר תדפיס  11/3/10 -בכתבה שהתפרסמה בעיתון הארץ ביום ה: ובמה הדברים אמורים  .ז

כחלק , קרא ראש הממשלה הפלשתינית סלאם פיאד לפלשתינים, שלה מצורף למכתבי זה

לבנות בתי ספר ומסגדים ולא , צדדי- פקטו ובאופן חד-מתכניתו לבניית מדינה פלשתינית דה

 .סתם בתי מגורים

  

  

fisher
Text Box
 ב



 

 

  

  

  

 

עותה חיזוק אחיזה משמ, בניית בתי ספר ומסגדים דווקא, בראיית הפלשתינים תושבי האזור  .ח

אף ללא הסכמת , אסטרטגית בשטח והנחת המסד התשתיתי הפיזי למדינה פלשתינית

 .ישראל

ברור שבניית בית הספר נשוא פניתי זו אינה מקרית ומאחוריה עומדת כוונת מכוון , משכך  .ט

אסור בשום אופן , ולזרועות אכיפת החוק שלה בפרט, אסטרטגית שלמדינת ישראל בכלל

 .להשלים עמה

בתקופה . מקבלת תימוכין מהמציאות בשטח' מ הפלש"קריאתו זו של רה, זאת ועוד  .י

. ניכרת אכן תופעה מואצת של בניית בתי ספר ומסגדים בדווקאהאחרונה בסיורי הרבים 

שנותרים עד כה למרבה , עולה מכך כי אין מדובר בהצהרות בלבד אלא במעשים חמורים

 .הצער בלא מענה החלטי ויעיל מצידן של רשויות החוק הישראליות האמונות על כך

ן לאכיפת החוק בעניי תרלאל אבקשכם לפעול, אשר על כן ולאור חשיבות ודחיפות העניין  .יא

, לנקוט בצעדים החריפים ביותר העומדים לרשותכם :ובכלל זה, ולמניעת המשך הבניה

לנקוט בהליכים פלילים ,  להחרים את כלי העבודה, להפסקת עבודה להריסה ויםלהוציא צו

ובכך להעביר מסר ברור ולפיו מדינת ישראל אינה , ים ולפעול למימוש הצוויםנגד העבריינ

באזור אינו  שלטון החוק צדדי וכי-כוננת להשלים עם קביעת העובדות בשטח באופן חדמת

 .הפקר

, בכתב, נתבקש עובד הציבור" הקובע כי ,ל"לחוק הנ) א(2' תשומת לבכם להוראת סע  .יב

אך לא , בהקדםיחליט בבקשה וישיב למבקש בכתב , להשתמש בסמכות שניתנה לו על פי דין

 ..."יאוחר מארבעים וחמישה ימים

עקב דחיפות העניין והחובה לדאוג שהבניה לא תסתיים והמבנה לא , נראה כי בנידון דידן  .יג

בהוראת " בהקדם"הפרשנות הסבירה של המונח  מחייבת, ותסוכל אפשרות הריסתו יאוכלס

 .החוק האמורה מענה דחוף ומיידי לפנייתי

לבית המשפט בבקשה לא תוותר בידינו הברירה אלא לפנות , בלא קבלת מענה מהיר כאמור  .יד

 .לצו ביניים מיידי לעצירת הבניה

  

  ,בכבוד רב

  

  עובד ארד

  רכז יהודה ושומרון

  0502050977' פלא

ovadarad@gmail.com  



  ' גנספח 
  19.9.10פניית העותרת מיום 

  25' עמ

  

  

  

  

  

  

  'גנספח 
  19.9.10פניית העותרת מיום 

 25' עמ
  

  

  

  

  
  



  
  

 

  2010ספטמבר  19 , א"א תשרי תשע"י 

  

       לכבוד      לכבוד        לכבוד

   ל יואב מרדכי"תא    אבי מזרחיאלוף     מר אהוד ברק

    ראש המנהל האזרחי    ז"אלוף פקמ    שר הביטחון

    בדואר רשום    בדואר רשום    בדואר רשום

  

  ,נכבדיי

  דרישה לנקיטת הליכי פיקוח ואכיפה מידיים   :הנדון

  ה בית ספר באזור הכפר בית סיראביחס למבנ

  4.7.10מיום  רגביםפניית  :סימוכין

              

  :אני מתכבד לשוב ולפנות אליכם כדלקמן, "רגבים" תנועת, בשם מרשתי

  

, ההולך ונבנה בימים אלה למבנה בית ספר אדיר מימדיםביחס פנתה אליכם מרשתי  4.7.10ביום  .1

צ .באזור נ ,443סמוך לכביש  ,באזור הכפר בית סירא, שלא כחוק וללא היתרי בנייה

 .)צילום צורף לפנייה( 205213/644110

 

עמדה מרשתי על החומרה היתרה הנודעת לבניית מבנה בית הספר הבלתי חוקי במיקום בפנייתה  .2

הנגרמת בשל  ,ן החוק ובזכות לשוויון בפני החוקזאת בנוסף על הפגיעה בשלטו, האסטרטגי שנבחר

 .  הבנייה במקום פועלות לאלתר להפסקתהעובדה שרשויות האכיפה אינן 

  

fisher
Text Box
 ג



  

 2

בפנייתה דרשה מרשתי כי תנקטו הליכי פיקוח ואכיפה מידיים ביחס למבנה בית הספר שבבנייה  .3

ככל שהוצאו , ומימוש צו ההריסה אכיפת צו הפסקת העבודה, ובכלל זה הוצאת צווים כנדרש

 .ביחס למבנה

  

מתבססת , כן הובהר בפניית מרשתי כי הדרישה לעשות שימוש בסמכויות האכיפה הנתונות לכם .4

המחייבות , 1958 –ט "התשי) החלטות והנמקות(לחוק לתיקון סדרי מינהל  2' על הוראות סע

 .יום לכל המאוחר ממועד הפנייה 45קבלת החלטה ומתן מענה בכתב תוך 

  

לא , בות ודחיפות העניין ועל אף חלוף המועד הקצוב בחוק למתן מענה ענייני לפנייהחרף חשי .5

  .נתקבלה עד למועד זה כל תגובה מטעכם

  

, יום מהמועד הנקוב במכתבי זה 14וככל שלא יתקבל מענה הולם לפניית מרשתי תוך , אשר על כן .6

  .אלא לפנות בעניין לבית המשפט, לא תיוותר בידי מרשתי הברירה

  

  

  ,בכבוד רב                    
  

  ד"עו, עמיר פישר                

  
 פניית מרשתי שבסמך: לוטה

  

  



  ' דנספח 
  תגובת המינהל האזרחי

  7.11.10מיום 
  28' עמ

  

  

  

  

  

  

  'דנספח 
  תגובת המינהל האזרחי

  7.11.10מיום 
 28' עמ
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  ' הנספח 
רשימת סדרי העדיפויות של 
יחידת הפיקוח של המינהל 

   ש"האזרחי ביו
  30' עמ

  

  

  

  

  

  

  ' הנספח 
רשימת סדרי העדיפויות של 
יחידת הפיקוח של המינהל 

  ש"האזרחי ביו
 30' עמ
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  ' ונספח 
ח "הרלוונטי מתוך דו' העמ

היחידה המרכזית לפיקוח 
  ש"במינהל האזרחי ביו

  32' עמ 

  

  

  

  

  

  

  ' ונספח 
ח "הרלוונטי מתוך דו' העמ

היחידה המרכזית לפיקוח 
  ש"במינהל האזרחי ביו

 32' עמ 
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  ' זנספח 

  ש"הנחיות היועמ

  34' עמ 

  

  

  

  

  

  

  ' זנספח 

  ש"הנחיות היועמ

  34' עמ 
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  ' חנספח 
מסגרת צווי ארעי שהוצאו ב

  ץ המסגדים"בג
  40' עמ 

  

  

  

  

  

  

  ' חנספח 
מסגרת צווי ארעי שהוצאו ב

  ץ המסגדים"בג
  40' עמ 
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 בבית המשפט העליון

 
 0975015ץ  "בג

 
 רובינשטיין' כבוד השופט א  :בפני

 

 רגבים. 1 :העותרים
 עובדיה ארד. 2 

  

 ד  ג  נ 

         

 שר הבטחון. 1 :המשיבים
 מפקד פיקוד מרכז. 2 
 ראש המינהל האזרחי. 3 
 ועד מסגד אלהודא אלגדיד. 4 
 מועצה מקומית דורא. 5 
  

 רה מטעם המשיביםתגובה לעתי

 

 ד עמיר פישר"עו :בשם העותרים

 ד הילה גורני"עו :3-1בשם המשיבים 

טה  החל

 
 

מדובר במבנים הנבנים ללא כי , 16.8.11מיום  3-1נוכח הודעות המשיבים  .א

הליך נקבע אמנם לגבי אחד מהם )היתר וכי הוצא צו סופי להפסקת עבודה והריסה 

 תבהפסקימים אם אותו חלק בצוים העוסק  7תוך  3-1יודיעו המשיבים  ,(שימוע נוסף

 (.ההריסהבנפרד משאלת )נאכף בפועל לעת הזאת העבודות 

 

בידם להשיב לעתירה ולבקשה לצו ביניים בתוך . יצורפו לעתירה 5-4המשיבים  .ב

 5-4ניתן בזה כנגד משיבים  ,כאמור מעלה 3-1נוכח האמור בתגובות המשיבים . יום 15

 .צו ארעי להפסקת עבודות במקום עד להחלטה נוספת

 

 (.15.9.11) א"עתש בתשרי' ז, ניתנה היום
  

 ש ו פ ט  
_________________________ 

 רח   T05.doc_10057900   .כפוף לשינויי עריכה וניסוח העותק
 www.court.gov.il,  אתר אינטרנט;  5636666-22 'טל, מרכז מידע

 

http://www.court.gov.il/
http://www.court.gov.il/


 
 

  ' טנספח 
צוו הארעי והביניים שהוצאו 

   4475/09ץ "במסגרת בג
  43' עמ

  

  

  

  

  

  

  ' טנספח 
צוו הארעי והביניים שהוצאו 

   4475/09ץ "במסגרת בג
  43' עמ

 



fisher
Text Box
 ט





  __________ץ"בג              בבית המשפט העליון
  בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

  
   580460319ר .ע, רגבים

  או יעל סינמון/ד עמיר פישר ו"כ עוה"י ב"ע
  משרד עורכי דין –פישר , גלפרין, בראונר

  94261ירושלים  33' ורג'המלך ג' מרח
  6223052: פקס; 6223676: טל

  העותרים                  

  נ ג ד
 

 מר בנימין נתניהו , משלהראש המ .1
  מר אהוד ברק, שר הבטחון .2
  אלוף אבי מזרחי, מפקד פיקוד מרכז .3
  מוטי אלמוזל "תא, ראש המינהל האזרחי .4

  משרד המשפטים, כולם באמצעות פרקליטות המדינה
  91010ירושלים , 29דין -צאלח א' רח
  6467011: פקס; 6466010: 'טל

  
  ראש מועצת הכפר בית סירא,  עלי אבו סיפא .5

  בניין המועצה, בית סירא
  המשיבים                  

 

   תצהיר העותרת
  

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

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

 

שהוגשה  ,וצו ארעי םיצו ביני, אני עושה תצהירי זה בתמיכה לעתירה למתן צו על תנאי .1

המוליך  443בניית בית ספר ללא היתר בסמיכות לכביש יין בענ עמותת רגביםי "ע

  .זור בנימין ובאזור הידוע גם ככפר בית סיראבא, מירושלים למודיעין

 

ידועות לי  בעתירהאני מצהיר כי כל העובדות המפורטות  בעמותת רגביםמתוקף תפקידי  .2

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

 

ונות למיטב ידיעתי ומתבססות על ייעוץ משפטי כל שאר הטענות הכלולות בעתירה זו נכ .3

  .שקיבלתי

 

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

 

              ______________  

  עובדיה ארד                     

 

' ורג'המלך ג' במשרדי שברח, פישר  עמירד "עו, התייצב בפני_____ הריני לאשר בזאת כי ביום 

ולאחר שהזהרתיו כי עליו לומר את האמת , המוכר לי באופן אישי, עובדיה ארדמר , בירושלים 33

  .מסר תצהירו זה וחתם עליו בפני, וכי אם לא יעשה כן יהא צפוי לעונשים הקבועים בחוק

 

 

              _________________  

 ד"עו, פישר  עמיר                 

 



 כ ו ח     -י י פ ו י     
  
  

  :מ"הח אני
  

  רגבים .1
  

להיות בא כוחי , ירושלים, 33' ורג'המלך ג' מרח, או יעל סינמון/ו ד עמיר פישר"ים בזה את עוה/ממנה
  :בעניינים הבאים

  

  הכפר בית סיראץ בעניין מבנה בית ספר באזור "הגשת עתירה לבג .1

2. ____________________________________________________________________  

3. ____________________________________________________________________ 

יהיו באי כוחי רשאים לעשות ולפעול בשמי ובמקומי בכל הפעולות , ל"מבלי לפגוע בכלליות המינוי הנ
  :ל והנובע ממנו כדלקמן"הכל בקשר לעניין הנ, כולן או מקצתן, הבאות

, בקשה למתן רשות לערער, התנגדות, הגנה, או כל בקשה/יעה או תביעה שכנגד ולחתום ולהגיש כל תב.1
ומבלי , ל ללא יוצא מן הכלל"או כל הליך אחר הנוגע או הנובע מההליך הנ, תובענה, טענה, הודעה, ערעור

  .או לכפור בשמי במשפט  הפלילי/לפגוע באמור גם להודות ו
או פירוק משפטי , לדרוש הכרזת פשיטת רגל, ת או אחרותאו לשלוח התראות נוטריוניו/לחתום על ו. 2

  .ל"ולעשות את כל הפעולות הקשורות והנובעות מהעניין הנ
לבקש ולקבל חוות דעת רפואית מכל רופא או מוסד שבדק אותי או חוות דעת אחרת הנוגעת לעניין . 3

  .ל"הנ
  שפט למיניהם או מוסדות אחרים הן ל בפני כל בתי דין ובתי המ"להופיע בקשר לכל אחד מהפעולות הנ. 4
למסור  כל עניין הנובע מהעניין האמור לעיל לבוררות ולחתום על שטר בוררין כפי שבא כוחי ימצא לנכון . 5

  .ולמועיל
להתפשר בכל עניין הנוגע או הנובע מהעניינים האמורים לעיל לפי שיקול דעתם של באי כוחי ולחתום על . 6

  .זה בבית המשפט או מחוצה לו ובכל ערכאה משפטית אחרתאו טיעון כ/הסדר ו, פשרה
ל לרבות הוצאות בית משפט ושכר "לגבות את סכום התביעה או כל סכום אחר בכל עניין מהעניינים הנ. 7

להעתיק בשמי כל מסמך וחפץ ולתת קבלות ושחרורים כפי שבאי כוחי ימצאו , לצלם, לקבל, ד"טרחת עו
  .לנכון ולמתאים

לעשות כל הפעולות , לדרוש צווי מכירה או פקודות מאסר, ועל כל פסק דין או החלטה או צולהוציא לפ. 8
  .המותרות על פי חוק ההוצאה לפועל ועל פי כל חוק אחר

לנקוט בכל הפעולות ולחתום על כל מסמך או כתב בלי יוצא מן הכלל אשר באי כוחי ימצאו לנכון בכל . 9
  .ל"עניין הנובע מהעניין הנ

לחתום בשמי ובמקומי על כל , בלשכת רישום המקרקעין, להופיע בשמי ולייצגני בפני רשם הקרקעות. 10
המוכרת על ידי החוק ) דיספוזיציה(ומסמכים אחרים למיניהם ולבצע בשמי כל עסקה , הצהרה, בקשה

  .קבלות ואישורים ולקבל כל מסמך שאני רשאי לקבלו על פי דין, וליתן הצהרות
, רשם השותפויות ורשם אגודות שיתופיות, רשם העמותות, י ולהופיע בשמי בפני רשם החברותלייצגנ. 11

לטפל ברישומו או מחיקתו , לחתום בשמי ובמקומי על כל בקשה או מסמך אחר בקשר לרישום גוף משפטי
  .של כל גוף משפטי ולטפל בכל דבר הנוגע לו ולבצע כל פעולה בקשר לאותו גוף משפטי

  .סימני מסחר וכן בכל זכויות אחרות המוכרות על פי החוק, מי בכל הקשור לרישום פטנטלטפל בש. 12
לפטרם , ד אחר עם זכות העברה לאחרים"להעביר ייפוי כוח זה על כל הסמכויות שבו או חלק מהם לעו. 13

או ל לפי ראות עיניהם ובכלל לעשות את כל הצעדים שימצ"ולמנות אחרים במקומם ולנהל את ענייני הנ
ל ואני מאשר את מעשיו או מעשי ממלאי המקום בתקוף "לנכון ולמועיל בקשר עם המשפט או ענייני הנ

  .המילים הבאות בלשון יחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך. יפוי כוח זה מראש
  

  2010לחודש יולי שנת ___ היום יום , ולראיה באתי על החתום
  
  
  

______________________        ____________________  
  ח ת י מ ה            ח ת י מ ה        

  
  

  .ל"הנני מאשר את חתימת מרשי הנ
  

              _____________________________  
  הדין-חתימת עורך                

 


