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 /51בג"צ        בבית המשפט העליון
 בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

 
 

 300496502מר נדב פחימה, ת.ז.  .1
 036501880מר רפול אנגל, ת.ז.  .2
 040607285מר יחיעם כהן, ת.ז.  .3
 052629292מר יוסי מימון, ת.ז.  .4
 012752192מר עירא רפפורט, ת.ז.  .5
 036974897מר שמעון כהן, ת.ז.  .6
 029510104 גב' תחיה עצר, ת.ז. .7
  011934130מר דוד גור, ת.ז.  .8
 580460319תנועת רגבים, ע.ר.  .9

ע"י ב"כ עוה"ד יצחק מינא ו/או אבי סגל                                                                                       

 ו/או רונית וולף ו/או יהושוע ידין ו/או יעל סינמון
 ו/או תם כהן

91024, ירושלים, 4שמואל הנגיד מרחוב   

02 -6242769פקס:  02 -6258643טל:   
            העותרים

                     
 

 נ ג ד
 

 משה יעלוןשר הבטחון, מר  .1
 רוני נומהמפקד פיקוד מרכז, אלוף  .2
 דוד מנחםראש המינהל האזרחי, תא"ל  .3
 קמ"ט תחבורה, מר ישראל אפריאט .4
 לבזקמ"ט איכות הסביבה, מר בני א .5

 כולם באמצעות פרקליטות המדינה, משרד המשפטים  
 91010, ירושלים 29דין -רח' צאלח א  

 
 מוסטפא טריפי .6

 ע"י ב"כ עו"ד דוד זיסו
 , רמת גן7מרח' מנחם בגין 

 035214705 -; פקס 0547552553  - טלפון

 המשיבים                 
 

 למתן צו על תנאי, צו ביניים וצו ארעי דחופה עתירה 
 

לנמק  1-5זוהי עתירה למתן צו על תנאי לפיה יתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיבים 
הפסקת פעילותה הבלתי חוקית של המחצבה  מדוע אינם נוקטים בכל הפעולות הנדרשות לשם

חיבור יעת , למנלמחצבהדרך ה, להפסקת הרחבתה וסלילתה של הממוקמת מדרום לישוב עפרה
ומדוע אינם נוקטים כל בינוי ו/או עבודה אשר נעשו בניגוד לדין,  יסת, להר60הדרך לכביש 

בהליכים  יטהשיקום הדרך והמרחב בו פועלת המחצבה ולנקהשבת המצב לקדמותו ולבפעולות 
  פליליים כנגד האחראים לביצוע החציבה וסלילת והרחבת הדרך.
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ו/או  6 זוהי גם עתירה למתן צו ביניים במסגרתה יתבקש בית המשפט הנכבד להורות למשיב
בדרך ולהימנע מכל פעולה בדרך הדורשת היתר )ובכלל זה למי מטעמו להימנע מכל שימוש 

עבודות עפר ו/או סלילת הדרך( ובנוסף להפסיק באופן מיידי את פעולות החציבה במחצבה, והכל 
  עד למתן פסק דין סופי בעתירה זו.

 

עברייני הבניה עובדים ללא לאות על מנת לסיים את עבודת סלילת הדרך, תוך לאור העובדה ש
יתבקש בית המשפט להוציא מלפניו בדחיפות צו ארעי כנגד , 60יי הנוסעים בכביש סיכון ח
המורה להימנע מכל שימוש בדרך ולהימנע מכל פעולה בדרך הדורשת  וו/או מי מטעמ 6 המשיב

ן הכרעה בבקשה למתן צו ביניים זאת עד למת, היתר )ובכלל זה עבודות עפר ו/או סלילת הדרך(
 כמבוקש.

 

 ואלה נימוקי העתירה:

 

 כללי: –מבוא  .א
 

בניגוד לדין ותוך  עניינה של עתירה זו, במעשיהם ובמחדליהם של המשיבים. המשיבים פועלים
תוך התעלמות , חריגה ניכרת מכל אמת מידה מקובלת של התנהגות ציבורית ומנהל תקין

 ., דיני התחבורה ודיני איכות הסביבהי התכנון והבנייהמוחלטת מחובתם לאכוף את דינ

 

מיצו את יתר ההליכים שעמדו  יםלמען הסדר הטוב יובהר, כי עתירה זו מוגשת רק לאחר שהעותר
 , ובכלל זה פניות רבות שנעשו למשיבים ושלא נענו כלל.םלרשות

 

לכל מענה, ושעה  הושבו ריקם ולא זכו יםהאחרונות של העותר םבנסיבות אלו, ומשפניותיה
בפני החשש כי כל עיכוב נוסף עשוי למנוע את השבת המצב לקדמותו  יםעומד יםשהעותר

במחצבה ולגרימת סיכון לחיי אלפי בני  ולקביעת עובדות בלתי הפיכות בשטח על ידי המחזיק
כל ברירה, מלבד לפנות לבית  ים, לא נותרה בידי העותר60אדם הנוסעים מידי יום על כביש 

 פט הנכבד בגדרי עתירה זו.המש

 

 הצדדים לעתירה: .ב
 

הינה תנועה ציבורית, אשר שמה לה למטרה, בין היתר, לבדוק ולבקר את  1ת העותר .1
כך שיפעלו  וסביבתית קרקעיתפעולת הרשויות המנהליות בדרך טיפולן בנושאי מדיניות 

 בהתאם לחוק ולכללי מנהל תקין.
 

 –הבלתי חוקית ים הסמוכים למחצבה ישובה הינם אזרחי ישראל ותושבי 2-9העותרים  .2
  שילה.הישוב מעלה לבונה וישוב עפרה, ישוב 

 
הוא בין  מופקדהינו שר הביטחון של מדינת ישראל אשר מתוקף סמכותו  1משיב מס'  .3

, על השמירה על הביטחון ביו"ש, ועל שמירת החוק יו"שעל המנהל האזרחי ב השאר
 והבניה וכל דין אחר. באזור ובכלל זה אכיפת דיני התכנון 
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הינו מפקד כוחות צה"ל ביו"ש ובידו מצויות כל סמכויות החקיקה והניהול  2משיב מס'  .4
 באזור.

 

הינו ראש המנהל האזרחי אשר בידו מצויות סמכויות ניהול החיים  3משיב מס'  .5
האזרחיים ביו"ש, ובכלל זה בסמכותו ומחובתו לאכוף את חוקי התכנון והבניה החלים 

 .באזור
 

בנושאי  3הינו קמ"ט תחבורה אשר לו הואצלו חלק מסמכויות המשיב  4משיב מס'  .6
בכל הקשור  3 -ו 2תחבורה ועליו מוטלת האחריות למימוש אחריותם של המשיבים 

 לסוגיות התחבורתיות באזור יו"ש.
 

בנושאי  3אשר לו הואצלו חלק מסמכויות המשיב הינו קמ"ט איכות הסביבה  5משיב מס'  .7
בכל  3 -ו 2הסביבה ועליו מוטלת האחריות למימוש אחריותם של המשיבים  איכות

 הקשור לסוגיות איכות הסביבה באזור יו"ש.
 

ללא היתרי בניה ובניגוד  ו מפעיל את המחצבה הבלתי חוקית ו/או מי מטעמ 6מס'  משיב .8
 ו אחראי לביצוע עבודות הפריצה, סלילת הדרך והרחבתה.כמו כן, הינ .לכל דין

 

 בדות:העו .ג
 

המצוי  C)אשר הינו שטח  224608/648616, בנ"צ 60באזור הישוב עפרה, מזרחה לכביש  .9
בשליטה אזרחית של המנהל האזרחי(, החלו לפני מס' שבועות בביצוע עבודות עפר 

לשם הכשרת כביש גישה למחצבה פיראטית הנמצאת  , באמצעות כלים כבדים,נרחבות
 .6המשיב בדין ע"י בעל המחצבה,  בשטח. עבודות אלו מבוצעות ללא היתר

 
. המחצבה הוקמה ללא Bובחלקה האחר בשטח  Cהמחצבה ממוקמת בחלקה בשטחי  .10

 .("המחצבה")להלן:  האישורים הנדרשים בדין ובניגוד לקבוע בהסכמי אוסלו
 

 להלן תצלום אויר ועליו סימון מיקומה של המחצבה הבלתי חוקית והדרך המובילה אליה .11
  :מו בשטחותמונות אשר צול
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עינינו הרואות, כי המדובר בביצוע עבודות נרחבות אשר נועדו לחבר את המחצבה הבלתי  .12

בו נעים עשרות אלפי כלי רכב  , אשר הינו הכביש הראשי באזור בנימין60חוקית לכביש 
בפסגת זאב וסופו בצפון באזור האזורית מטה בנימין , אשר תחילתו בדרום המועצה ביום

קטע בו הדרך מתחברת לציר הוא קטע בו אשר הכ .אריאל שבשומרון, והכל ללא היתר
 נוסעים כלי רכב במהירות גבוהה במשך כל שעות היממה.

 

יוצר  60המדובר במפגע תחבורתי חמור ביותר. החיבור הבלתי חוקי בין המחצבה לכביש  .13
חומרי חציבה  צומת בלתי חוקית, אשר מביא לעומס תנועה, למעבר משאיות טעונות

לכביש בעל תנועה רבה ומהירה, תוך חציית קו הפרדה רציף והכל תוך סיכון חיי הנוסעים 
 בכביש.

 

 ויפורט: .14
 

ה ראיה מצומצם מאד לרכבים )משאיות קיים שד 60בנקודת החיבור בין הדרך לכביש  .15
ה עפר!( המגיעים מהדרך לכיוון הכביש. הדבר נכון במיוחד בנוגע לרכבים הפונים שמאל

 מהדרך, תוך שהם חוצים קו הפרדה רצוף על מנת להשתלב בתנועה.
 

קיים שדה ראיה מצומצם מאד אף לרכבים  60במקביל, בנקודת החיבור בין הדרך לכביש  .16
דרום לכיוון צפון, שכן  , ובמיוחד לרכבים המגיעים מכיווןהנוסעים על הכביש הראשי

 קול.מדובר בנקודה הנמצאת בשיא גובה הכביש ואחרי עי
 

המעיד על מסוכנות  –קו הפרדה רצוף  60כאמור, בנקודת החיבור בין הדרך לכביש  .17
המקום. לא כל שכן כאשר מדובר ברכבים כבדים ועמוסים, המגיעים בניצב לכיוון 

 התנועה,  וחוצים נתיב תנועה על מנת להשתלב בנתיב המרוחק.
 

 כמובן שעל נתיבי השתלבות אין על מה לדבר!!! .18
 

, העבודות המתוארות לעיל גורמות לזיהום אוויר חמור ולפגיעה סביבתית זאת ועוד .19
ונופית חמורה. בעניין זה ראה פניות מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה ביו"ש, מר יצחק 

 .31.3.2015ומיום  30.3.2015יום מ, 12.3.2015מיום  המשיבים מאיר, אל
 

, ומסומנות במאוחד ה ביו"שמנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביב פניותמצ"ב העתק 
 .כנספח א'

 

בו נכתב ואשר  19.3.2015כן ראה מכתבו של קמ"ט איכות הסביבה, מר אלבז, מיום  .20
ומשליכות על כלל  ההשלכות הסביבתיות של בניית המחצבה קשותמפורשות כי 

 .2-9, ובכלל זה על העותרים התושבים באזור
 

 .כנספח ב', ומסומן 5201.19.3 מצ"ב העתק מכתבו של קמ"ט איכות הסביבה מיום
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העבודות המתוארות לעיל גורמות לפגיעה נופית קשה, הן בפציעת השטח והן בשפיכת  .21
ואדי מכוך, אשר בהמשכו המזרחי הוכרז כשמורת טבע.  –פסולת חציבה לנחל הסמוך 

להלן תצלום מהאוויר הממחיש את הפציעה הנופית הנעשית באמצעות שימוש בכלים 
 ים וכן צילום של הפסולת המושלכת לנחל מכוך:הנדסיים כבד

 

 
 
 
 
 

 
 

חורג באופן קיצוני מתוואי המטרוקה הקיים באזור,  ,יצויין, כי שביל הגישה שנסלל .22
מטר, בעוד שבחלקים  4-5 -המטרוקה בשטח זה הינה ברוחב של כ באופן המנוגד לכל דין.

מטרים, תוך גלישה  15 -כשל הדרך שנסללה בניגוד לכל דין ההרחבה מגיעה לרוחב של 
 לשטחי אדמות פרטיות במקום.

 
נעשה כולו מחוץ למטרוקה ועל גבי קרקע  60חיבור הדרך לכביש כי , יודגש כאשר .23

 פרטית.
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יבקשו העותרים להציג בפני בית המשפט הנכבד את  60ביחס לחיבור המטרוקה לכביש  .24
חס לחיבור מטרוקה בי 16.8.2012מכתבו של רת"ח תשתית, סא"ל צביקה כהן, מיום 

 5180/12, אשר הוגשה לבית משפט נכבד זה במסגרת בג"צ 60מאתר הישוב מגרון לכביש 
 . נראה כי האמור במכתב זה מדבר בעד עצמו.יהושע סט ואח' נ' שר הביטחון ואח'

 

 .כנספח ג', ומסומן 16.8.2012מצ"ב העתק מכתבו של רת"ח תשתיות מיום 
 

לחיבור עתידי לכביש, וזאת לאור העובדה כי המחצבה סובבת כן יצויין, כי אין היתכנות  .25
 בשטחים אשר נמצאים בבעלות פרטית.

 
להשלמת התמונה, יצויין כי לעותרים נודע כי המשיבים החרימו כלי עבודה שעבדו  .26

לאחר יום או יומיים בלבד בטענה כי מדובר  6בשטח, אולם כלים אלו הוחזרו למשיב 
)ראה נספחים א'  Bרוקה ובטענה כי המחצבה מצויה בשטחי בעבודות הנעשות על גבי מט

 . ב' לעיל( -ו
 

, בהתאם אל המשיבים, תנועת רגבים, 1העותרת פנתה  19.3.2015בהתאם לכך, ביום  .27
(. "חוק ההנמקות")להלן:  1958-לחוק לתיקון סדרי מנהל )החלטות והנמקות(, תשי"ט 

נקטו בפעולות פיקוח ואכיפה כנגד יהעותרת מהמשיבים, בין היתר, כי בפנייתה דרשה 
 מפרי החוק.

 

 .'דכנספח , ומסומן 19.3.2015מיום  1 מצ"ב העתק פניית העותרת
 

 2015בתחילת חודש אפריל  1העותרת , הגישה ם המשיביםמשלא נתקבלה כל תגובה מטע .28
בג"ץ ) עתירה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ למתן צו על תנאי, צו ביניים וצו ארעי

, בשל אי מיצוי 2.4.2015נדחתה ע"י בית המשפט הנכבד ביום  זו. עתירת (2342/15' מס
 הליכים.

 
 .'הכנספח מצ"ב העתק פסק הדין, ומסומן 

 
 בהתאם לחוקאל המשיבים פעם נוספת  העותרים פנו 3.5.2015ביום בהתאם לכך,  .29

ולות פיקוח נקטו בפעו העותרים מהמשיבים, בין היתר, כי ידרש ם זו. בפנייתההנמקות
 ואכיפה כנגד מפרי החוק.

 
 כנספח ו'., ומסומן 3.5.2015מצ"ב העתק פניית העותרים מיום 

 
, לפיה הודיע 19.3.2015ם מיו 1לפניית העותרת  3בין לבין, התקבלה תשובת המשיב  .30

נמסר צו הפסקת עבודה ונפתח תיק בב"ח כנגד חריגות בדרך  כי, בין היתר, 3המשיב 
לכיוון  Bנמסר צו הפסקת עבודה כנגד חציבת הקרקע על גבול שטח  הגישה למחצבה, כי

 וכי הוחרמו מספר כלים. Cשטח 
 

 .כנספח ז', ומסומן 3תשובת המשיב  מצ"ב העתק
   

 התאם לחוק ההנמקות. בפנייתם טענו העותריםב 3פנו העותרים למשיב  8.6.2015ביום  .31
הבניה ממשיכים ומרחיבים את עברייני  ,(לעיל )ראה נספח ז'ו כי חרף האמור במכתב

טרם נחסם  60פעילותם הבלתי חוקית. כאשר, החיבור הבלתי חוקי בין המחצבה לכביש 
בהתאם לכך, דרשו  עד היום, והכל תוך סיכון חיי אדם וגרימת נזק בלתי הפיך לסביבה.
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העותרים כי ינקטו הליכי פיקוח ואכיפה ממשיים, ובכלל זה חסימת החיבור הבלתי חוקי 
  .60ן המחצבה לכביש בי
 

 .כנספח ח', ומסומן 8.6.2015מיום  תשובת העותריםמצ"ב העתק 
 

 .טרם נתקבלה תשובת המשיבים עד למועד הגשת עתירה זו  .32
 

בבקשה לקבל את תגובתו לפנייתם  6למשיב  25.5.2015בנוסף, פנו העותרים ביום  .33
 ן.לא נתקבלה בעניימטעמו , אך כל תגובה 3.5.2015למשיבים מיום 

 

 . כנספח ט', ומסומן 6מצ"ב העתק פניית העותרים אל המשיב 
 

חצבה בלתי יוצא אם כן שלמרות המשמעויות הנרחבות והאקוטיות שיש להקמת מ .34
, הן הנוסעים בכביש חיי אדםאלפי הן מהפן של סיכון בשטח זה, חוקית ולסלילת הדרך 

רשויות האכיפה לפעול  לא טרחומהפן התכנוני והן מהפן של הפגיעה באיכות הסביבה, 
 . בפועל אכיפת החוק ולהפסקת הפעילות הבלתי חוקיתל
 

ושיקום  דמותוקם לא טרחו, לכל הפחות, לפעול להשבת המצב בשטח לועוד, המשיביזאת  .35
 .הדרך והמרחב בו פועלת המחצבה

 

תופעת חציבת המשיבים כל חדש.  פעילות מצדהיעדר , אין ביםהרב של העותר לצערם .36
הנהנית מסיוע בעקיפין )אם לא בפועל האבן הבלתי חוקית ביו"ש הינה תופעה נרחבת 

ה אצל המשיבים האמונים על שמירת מתקבלת בשלווה גמורוממש( של רשויות החוק, 
"ירוק עכשיו" לפני מספר שנים, עולה  תמדו"ח שפורסם ע"י עמות ואכיפת החוק באזור.

 !!! מחצבות בלתי חוקיות וללא היתר כדין.100 -פועלות כ Cכי בשטחי 
 

 .י'כנספח מצ"ב העתק דו"ח עמותת "ירוק עכשיו", ומסומן 
 

הביאה  לחוקי התכנון והבניהכי מדיניות אי המעש של הרשויות בכל הנוגע  –ויובהר  .37
ו/או מי מטעמו  6המשיב אין דין ואין דיין ואיש הישר בעיניו יעשה. דהיינו, שלמצב 
שכשם שאין אכיפה בכל הנוגע לעבירות הבניה אותם הם מבצעים כך אין אכיפה  הבינו

לסכן חיי אדם  אף מרשים הם לעצמם אף לגבי יתר החוקים החלים באזור, וממילא
 באופן שיטתי. 

 

עובדה זו אף היא מקצינה את חוסר הסבירות שבמחדלי המשיבים מלאכוף את החוק  .38
כנגד עברייני הבנייה והחלטתם לשבת מנגד ולהתפרק הלכה למעשה מחובתם לאכוף את 

 החוק. 
 

, המצורפות לעיל "שמנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה ביופניות לאור האמור ולנוכח  .39
הייתה אמורה להיות בראש המחצבה וסלילת הדרך אכיפה נגד פיקוח וברי כי פעולת 

אם מצב זה  –לא נותר אלא לחזור ולתהות  יםסדרי העדיפויות של גורמי האכיפה ולעותר
 לא נמצא בראש סדרי העדיפויות של המשיבים מה כן נמצא???
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משיבים מתנערים הלכה למעשה מחובתם כי ה יםבנסיבות אלה, ומשהתחוור לעותר .40
אכיפה ולא כל שכן שאינם נוקטים פיקוח ולאכוף את החוק, אינם מבצעים פעולות 

בפעולות אכיפה אפקטיביות כנגד עברייני הבנייה במקום, לא נותר לעותרים אלא לפנות 
 לבית המשפט הנכבד בגדרי עתירה זו. 

 

 הטיעון המשפטי: .ד
 

זו מצביעות על מחדלים בלתי סבירים מצד המשיבים, העובדות המפורטות בעתירה  .41
 האמונים על אכיפת החוק באזור. 

 
כפי שפורט לעיל, עסקינן במחצבה פיראטית )אחת ממיני רבות אחרות באזור יו"ש(  .42

הגורמת לזיהום אוויר, לפגיעה נופית חמורה, פגיעה בערכי טבע מוגנים ועוד נזקים רבים 
נזקים כלכליים  טחון הנוסעים באזור ותוך גרימתיבב תוך פגיעה קשהוהכל , וחמורים

פעילות עבריינית זו מבוצעת כדבר שבשגרה וללא הפרעה ממשית  .בהיקף רחב ממדים
 מצד המשיבים, מי שאמונים על שלטון החוק באזור.

 

ה חמורה שבשום מן הנתונים מצטיירת תמונה עגומה על מצב שלטון החוק באזור, תמונ .43
מה. רשויות האכיפה, הלכה למעשה, נוקטות במדיניות ברורה של אי עאופן אין להשלים 

גם כאשר מדובר במחיר כה כבד ובפגיעה כה  וחוקים אחרים אכיפת חוקי התכנון והבניה
חוקתי, סביבתי, בטחוני, בטיחותי, כלכלי,  -קשה בכל היבט שעשוי להיות רלוונטי 

 תודעתי וכיו"ב. 
 

ועל רך בקבלת היתר לשם ביצוע העבודות נשוא העתירה בענייננו, אין מחלוקת באשר לצו .44
 .כן סוגיית אי החוקיות של העבודות איננה צריכה הרחבה

 

איננה ו/או כל דין אחר גם חובת המשיבים לאכוף את דיני התכנון והבניה באזור יו"ש  .45
שנויה במחלוקת, שכן המשיבים הם הריבון בשטח ובאחריותם המלאה לאכוף את החוק 

 באזור.
 

הפסיקה קבעה שני מבחנים עיקריים לבחינת התערבותו של בית המשפט במעשה או  .46
, וזאת "ההימנעות הבלתי סבירה"ומבחן  "ההתנערות המוחלטת"מבחן  :במחדל מנהלי

עמיחי פילבר נ' ממשל  6579/99כפי שנקבע ע"י בית המשפט הנכבד בעניין פילבר, בג"צ 
 :425( 3)99על -ישראל, תק

 
ית המשפט יתערב ברמת האכיפה של חוק זה או אחר, צריך "אכן, כדי שב

, דבר יתנערו לחלוטין מחובתן לאכוף את החוקשהרשויות המוסמכות 
, דבר יימנעו ממילוי חובתן באופן בלתי סבירשאינו קיים במקרה זה, או 

 שלא הוכח במקרה זה" )ההדגשות אינן במקור, א.י,ס(.
 

רה זו, מקים עילת התערבות מן הטעם של העותרים סבורים כי המקרה, נשוא עתי .47
 "הימנעות הבלתי סבירה", וזאת ממספר טעמים:
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כאמור לעיל, במרחב יהודה ושומרון,  – תופעת הבניה הבלתי חוקית במגזר הערבי ביו"ש .48
ובמיוחד במגזר הערבי, תופעת הבניה הבלתי חוקית הינה חזון נפרץ ומדובר בבעיה קשה 

דד איתה. ברור כי חומרת ביצוען של העבודות נשוא אשר הרשויות מתקשות להתמו
העתירה מקבלת משנה תוקף בשל היותה חלק מתופעה כוללת של היעדר ציות לחוקי 

 התכנון והבניה בפרט והיעדר ציות לחוק בכלל.

 

האמור לעיל מתחדד לאור קיומה של תופעה בדמות ריבוי המחצבות הפיראטיות  .49
יעדר הטיפול הנאות במחצבות ובמפעילי המחצבות . ההפועלות בשטחי יהודה ושומרון

יוצר קרקע נוחה להקמת מחצבות נוספות, תוך שהעבריינים אינם חוששים מלפעול ללא 
 היתרים ובניגוד לחוק, ותוך שהם גורפים לכיסם רווחים גדולים מאד.

 

רבות מן העתירות העוסקות בהיעדר אכיפה ביהודה ושומרון עוסקות  – פעילות מסחרית .50
היעדר אכיפה כלפי בניה למגורים, אולם העתירה דכאן עוסקת בהיעדר אכיפה כלפי ב

עבודות חציבת אבן וכלפי עבודות הנדסיות לסלילת דרך. ברור כי עבודות החציבה, 
המבצע אותן, משרתות רק את האינטרס העסקי הצר של המשיב  6המניבות הון למשיב 

שר  נועדה לשרת אינטרס עסקי פרטי של . הדבר נכון אף לגבי הכנת הדרך למחצבה א6
מחצבה שממילא פועלת בחטא ובניגוד לדין. ברי כי חציבה ובניה למטרות עסקיות איננה 

 זכאית להתחשבות המופגנת, מדי פעם, כלפי בניה למגורים.

 

. 60כאמור לעיל, הדרך נשוא העתירה נועדה לחבר את המחצבה לכביש  – סיכון חיי אדם .51
, ללא תכנון והיתר כדין ובאמצעות צומת בלתי 60י חוקית לכביש חיבור הדרך הבלת

חוקית יוצרת מפגע תחבורתי מסוכן ביותר אשר מביא לכניסת עשרות משאיות טעונות 
חומרי חציבה לכביש ראשי הומה תנועה מהירה. אין צורך להיות מהנדס תחבורה בכדי 

 להבין כי לפנינו "פצצת זמן תחבורתית מתקתקת".

 

כפי שפורט בחלק העובדתי, ביצוע העבודות נעשה תוך  – בקניין הפרטי באזור הפגיעה .52
פלישה למקרקעין פרטיים המצויים משני צידי המטרוקה, אשר על בסיסה מבוצעות 

נעשה מחוץ לגבולות המטרוקה ועל גבי אדמות  60כאשר, חיבור הדרך לכביש  העבודות.
קטן של פעמים לסוגיית השמירה על בית משפט נכבד זה נדרש כבר מספר לא  פרטיות.

הקניין הפרטי באזור יהודה ושומרון, תוך שהוא קובע כי בניה בלתי חוקית הנעשית על 
 קרקע פרטית דינה פינוי והריסה.

 

נראה כי המקרה דנן דומה, להפליא, לאירוע של סלילת דרך ליישוב עמונה, המצוי לא  .53
מרים חסן  9949/08ההליכים בבג"צ  הרחק מן הדרך נשוא העתירה, ואשר נדון במסגרת

-1. עיון במקרה דהתם מעלה כי המשיבים עבד אלקרים חמאד ואח' נגד שר הביטחון ואח'
ה קיימת אל מקרקעין פרטיים המצויים בצידי מגבולות מטרוקה ימגדירים כל סטי 5

 ., כעניין הדורש טיפול מיידי המצוי בראש סדרי העדיפויות של רשויות האכיפהטרוקההמ

 

במקרה דנן מדובר במחצבה הגורמת לזיהום אויר נרחב  – הזיהום והפגיעה הסביבתית .54
ולפגיעה סביבתית ונופית חמורה. עובדה זו מעמידה את החציבה והכנת הדרך באור חמור 
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הן מן הצד הפוגע בבריאותם ורווחת חייהם של תושבים רבים החיים באזור המחצבה והן 
, אשר ידאג ויממש את  האחריות 1-5למעט המשיבים מן העובדה כי אין גורם אחר, 

 לשמירה הסביבתית שכן הטבע, כידוע, דומם.

 

 1-5סבורים כי על בית המשפט הנכבד להתערב במחדל המופגן על ידי המשיבים  יםהעותר .55
ולחייב את המשיבים בנקיטת הליכים יעילים כנגד העבריינות נשוא העתירה וזאת מן 

סבירה מנקיטת המעשה המנהלי כנגד ביצוען של העבודות, הטעם של הימנעות בלתי 
ובהתחשב בחומרה המיוחדת של העבודות במקרה דנן, העולה הן מהסיכון העשוי להיגרם 
כתוצאה מהמשך העבודות וההתחברות לציר הראשי, הן מהפגיעה הקניינית הנגרמת 

 לבעלי הקרקע הסמוכה לתוואי הדרך והן מהפגיעה הסביבתית.

 
ו/או מי מטעמו מנוגדת למדיניות  6ד, אי נקיטת הליכים פליליים כנגד המשיב זאת ועו .56

רגבים  3232/13בבג"צ המשיבים עצמם כפי שבאה לידי ביטוי בפני בית המשפט הנכבד דנן 
דכאן(  1-3הודיעו המשיבים דהתם )הם המשיבים  , שםואח' נגד שר הביטחון ואח'

 כדלקמן:
 
ת של עבירות תכנון ובניה באזור יצויין, בנוגע לסעד בדבר אכיפה פלילי"

כי בעקבות פניות היועץ המשפטי לממשלה בהן עמד על חשיבות הצורך 
התקיים דיון  14.11.13בהקמת מנגנון לאכיפה פלילית בנושא זה, ביום 

אצל שר הביטחון, בהשתתפות מתאם הפעולות בשטחים, ראש המנהל 
ועץ המשפטי באיו"ש האזרחי, היועץ המשפטי למערכת הביטחון, הי

וגורמים נוספים. במהלך הדיון החליט שר הביטחון לקבל את העמדה 
בדבר הצורך בהקמת מנגנון לאכיפה פלילית של עבירות תכנון ובניה 
באזור ונשקלו מספר חלופות בעניין. עוד נמסר, כי לצורך קידום הנושא, 

כללם, שר שר הביטחון יקיים דיונים עם השרים הרלוונטיים לעניין, וב
הפנים, השר לביטחון פנים, שרת המשפטים וכן עם היועץ המשפטי 

 (.2011נובמבר  24להודעת המשיבים מיום  11". )סעיף לממשלה
 

  ב( של מבקר המדינה נכתב כדלקמן:63בדוח הביקורת השנתי ) .57

, לא היה גורם כלשהו 2012משרד מבקר המדינה מעיר, כי בנובמבר "
בנושא הבנייה הבלתי חוקית באיו"ש. היעדר שמנהל חקירות פליליות 
רות התכנון והבנייה באיו"ש תורם להנצחת יאכיפה פלילית בתחום עב

המצב הקיים באיו"ש של "איש הישר בעיניו יעשה". חשוב שהשרים 
שר הביטחון, השר לביטחון הפנים ושר המשפטים  -הנוגעים בדבר 

 .לדוח( 141)עמ'  יורו על נקיטת צעדים להסדירו"
 

יוצא אם כן, כי אין זה סביר בצורה קיצונית מצד המשיבים להמשיך במדיניות אי אכיפה  .58
ואי נקיטת הליכים פליליים כנגד עברייני בניה, בעודם לוקחים על עצמם בפרהסיה 

  זור יהודה ושומרון.להקים מנגנון אכיפה פלילית כנגד עברייני הבניה בא

 

נכבד להוציא מלפניו צו על תנאי כמבוקש על יסוד כל האמור יתבקש בית המשפט ה .59
פכו פה לה-משיבים ושמיעת טיעונים בעלברישא של עתירה זו ולאחר קבלת תגובת ה

 למוחלט.



13 
 

 

 הוצאת צו ביניים וצו ארעי: .ה
 

ו/או  6מבקשים מבית המשפט הנכבד להוציא מלפניו צו ביניים המורה למשיב עותרים ה .60
מנע מכל פעולה בדרך הדורשת היתר )ובכלל למי מטעמו להימנע מכל שימוש בדרך ולהי

זה עבודות עפר ו/או סלילת הדרך( ובנוסף להפסיק באופן מיידי את פעולות החציבה 
  במחצבה, והכל עד למתן פסק דין סופי בעתירה זו.

 
ו/או  6 משיבמורה לה מבית המשפט הנכבד להוציא צו ארעי יםמבקש יםבנוסף העותר .61

להימנע מכל שימוש בדרך ולהימנע מכל פעולה בדרך הדורשת היתר )ובכלל  ומי מטעמל
ים לבקשה לצו ביניים, תגובת המשיב לקבלתזאת עד , זה עבודות עפר ו/או סלילת הדרך(

 ושיעמוד עד להחלטה בבקשה לצו ביניים כמפורט להלן.

 

כאמור, פעולות סלילת הדרך ומעבר כלי הרכב )משאיות עפר( מהדרך הבלתי חוקית  .62
יוצר צומת דמים המסכן באופן ממשי את חייהם ושלומם של אלפי הנוסעים  60לכביש 

הביניים כמבוקש, ביצוע העבודות הבלתי  אין ספק כי ללא הוצאת צו בכביש זה מידי יום.
ומשכך הצורך  , כאמור לעיל,60הנוסעים על ציר אלפי תוך כדי סיכון זאת חוקיות יימשך, 

 .החיוני והדחוף ביותר בהוצאת צו ביניים וצו ארעי

 

בהמשך ביצוע העבודות יש משום קביעת עובדות בשטח, עובדות  -מניסיונם של העותרים  .63
 היום, ובוודאי עוד יקשו בעתיד על פעולות האכיפה. המקשות מאוד כבר

 

זאת ועוד, מדובר בהפעלת מחצבה המזהמת את האוויר ואת הסביבה ומסכנת את  .64
בריאותם של תושבי הסביבה, ישראלים ופלשתינאים כאחד, ברור כי קיים צורך דחוף 

 בהפסקת פעילותה של המחצבה.

 

שבה העבריינים עושים ככל העולה על בנוסף, הנזק הנגרם לשלטון החוק מסיטואציה  .65
 גדול.  ינוה -רוחם ומבצעים עבודות ללא היתר, ואין פוצה פה ומצפצף  

 

מאחר ואין חולק על כי מדובר בעבודות בלתי חוקיות הרי שלא תפגע בשל הוצאת צו  .66
הביניים וצו על תנאי שום זכות קנויה של העבריינים )לאף אדם אין זכות קנויה להפר את 

להנפיק כתוצאה  6. זאת ועוד, אין חולק כי שום רווח שבעולם שעשוי המשיב (החוק
ועל כן  מהפעילות הבלתי חוקית של המחצבה לא יצדיק את הסיכון שבפגיעה בחיי אדם,

 . מאזן הנוחות תומך בהוצאת הצו כמבוקש

 

וצו ארעי גם מבחינת סיכויי העתירה נראה כי הכף נוטה לטובת הוצאת צו הביניים  .67
וביצוע עבודות הדרכים, נשוא  קת כי פעילות המחצבהמבוקש. כאמור, אין מחלוכ

העתירה, אינן חוקיות. בנוסף, ובמיוחד לאור הסיכון התחבורתי הכלול בחיבור הדרך 
יש לקבוע כי , נראה כי קיימת עילת התערבות לבית המשפט הנכבד ועל כן 60לציר 

 .וצו ארעי תמוך בהוצאת צו הבינייםכויים טובים באופן שיש בו בכדי לילעתירה ס
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מדיניות אי המעש בה נוקטים המשיבים מהווה מחדל אשר אינו ניתן להסבר ענייני וככל  .68

הנראה הינה נובעת משיקולים זרים אשר אינם עולים בקנה אחד עם תפקידה לפעול 
 לאכיפת החוק באזור.

 

 הסעד המבוקש: .ו
 

ארעי כמבוקש ולאחר קבלת תגובות  אשר על כן, יתבקש בית המשפט הנכבד ליתן צו .69
 המשיבים ליתן צו ביניים.

 

כן יתבקש בית המשפט הנכבד להוציא צו על תנאי כנגד המשיבים כמבוקש ברישא של  .70
 פכו למוחלט.ת המשיבים ושמיעת טיעון בע"פ, לההעתירה, ולאחר קבלת תגוב

 

שכר טרחת עוד יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבים בהוצאות העותרים וב .71
 .עו"ד בתוספת מע"מ כדין

 

 .1עתירה זו נתמכת בתצהירו של מר עובד ארד, נציג העותרת  .72

 

___________       ____________ 

 יעל סינמון, עו"ד       אבי סגל, עו"ד

 יםב"כ העותר                            


